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VERKiitJiöBAAR BIJ ALLE DAGüLr.jLJVÊJiJKüPERS 

NAAR HET FEDERALISME 
« Dat is van alle kwaden 

Vlaanderen, uw grootste kruis, 
Dat al die u verraden 
Zijn meester in uw huis. > 

René Declecq. 

Het is altijd de taktiek geweest 
fan OP 3 tegenstrevers ten over
staan \ an de Vlaamse problemen 
en van het probleem der Vlaams-
Waalse samenleving in deze staat 
een struisvogelpolitiek te voeren die 
er in bestaat het bestaan van deze 
vraagstukken te negeren, minstens 
het belang ervan te ontkennen. 
Men noemt ze « valse problemen », 
waaraan men geen aandacht of 
geen tijd verspilt. Dit is ook altijd 
de taktiek van de unitaire belgi-
sche partijen, die daarin steeds 
aan de zijde staan van onze tegen
strevers : in de mate van het mo
gelijke zullen zij deze problemen 
trachten te ontvluchten. Wanneer 
zij dat in bepaalde omstandighe
den niet meer kunnen volhouden 

• en verplicht zijn tot een stelling
neming, zoals zo pas de C.V.B, op 
haar kongres te Charleroi, dan ko
men onmiddellijk de tegenstellin
gen scherp tot uiting. En dan zien 
wij hoe het telkens weer de Vla
mingen zijn die toegevingen doen. 
Border te bekomen dat hun tegen
strevers genoegen nemen met deze 
toegevingen. 

Het vergelijk dat in de schoot 
van de C.V.P. tot stand kwam is 
geen vergelijk : het is een onver
geeflijke kapitulatie van de Vla
mingen niet omwille van het 
Vlaams belang, maar omwille van 
het C.V.P.-partijbelang. Dat is de 
kern van de zaak. Het meest recht
matig Vlaams volksbelang wordt 
opgeofferd op het altaar van de 
partijeenheid. In dat opzicht is de 
toestand in al de unitaire belgische 
partijen dezelfde. • 

Zij zijn gebouwd op de lamlen
digheid, het varraad der Vlamin
gen. 

In de nc^oorlogse jaren is men er 
in geslaagd door de repressie en on
der invloed van de euforie der 
overwinning, deze struisvogelpoli
tiek tamelijk goed vol te houden. 

Weliswaar maakte de Belgische 
Staat een paar zware krisissen door, 
de koningskwestie en de school-
kwestie, die Vlamingen en Walen 
tegen mekaar opzetten — doch men 
wist de klip te omzeilen. 

Pe t is evenwel mijn overtuiging 
dat in de naaste toekomst het 
vraagstuk van de Vlaams-Waalse 
coëxistentie zich opnieuw in alle 
scherpte zal stellen. Het is voor de 
belgische staat het meest funda
menteel en het meest permanent 
probleem — en het werd nooit op
gelost. Hst blijft onopgelost omdat 
men terugschrikt voor een oplos
sing in een of andere zin. 

Het is nochtans meer dan ooit 
duidelijk dat geen afdoende oplos
sing mogelijk is zonder diepgaande 
struktuurhervorming van de belgi
sche s t aa t Alleen het federalisme 
biedt een oplossing waarop Vlamin
gen en Walen die het eerlijk menen 
zich akkoord kunnen stellen. 

Het verheugt mij dat een man 
als oud-minister Van den Daaele op 
het C.V.P.-kongres klare taal ge
sproken heeft en het is mijn over
tuiging dat hij de moed gehad heeft 
openlijk te zeggen wat velen den
ken. 

Het is onze taak deze ontwikke
ling te bespoedigen en het is wen
selijk dat in Vlaanderen een grote 
voorlichtingskampagne zou gevoerd 
worden om onze Vlaamse mensen 
beter vertrouwd te maken met het 
federalisme. Ik voorzie dat ook in 

A B O N N E M E N T E N S L A G 
Op de weg naar de 2.000 nieuwe abonnementen werden thans de 1.200 

of de 3 5 overschreden. Nog een flinke inspanning: en we zijn zo ver. Het 
zijn veelal dezelfde propagandisten in de arrondissementen die de abon
nementen maken. Wanneer volgen de anderen ? 

Ondertussen komen steeds nieuwe prijzen binnen. Thans weer een bon 
van 1.000 F. bij aankoop van een bontmantel en 500 F. bij aankoop van 
een bonten vestje door het huis Claykens, Oudergemse laan, 328, Etter-
beek; een boekenpaket (waarde 140 F.) vanwege boekhandel Gudran. Em. 
Jacqmainlaan, 98-100, Brussel en eveneens een boekenpaket vanwege boek
handel Oranje, Nederkouter 17. Gent. Daarnaast nog een kistje cigarillos 
« Uitjes » vanwege een Vl.-Nat. uit Weramel en 2 dozen van 2,5 kg. boenwas 
verkoopprijs 175 F. de doos en 4 van 1 kg. 

Verdien de prijzen en breng abonnementen aan ! 

Wallonië, naar aanleiding van de 
zetelaanpassing, de federalistische 
aktie in kracht zal toenemen. 

Welnu, ook in Vlaanderen moet 
er een sterke stroming ontstaan 
onder de stuwkracht van de Volks
unie. Het nastreven en verwezen
lijken van een federale staat, 
waarin Vlaanderen zal beschikken 
over eigen staatsorganen, over 
zelfbestuur, is het voornaamste 
programmapunt van onze partij. 

De bewustmaking van ons volk in 
zijn brede lagen is een zware taak : 
er zijn echter feiten en gebeune-
nissen die daartoe veel kunnen bij
dragen. Ten slotte spreken de fei
ten een te klare taal. Het is dan 
ook mijn mening dat wij op weg 
zijn naar het federalisme. 

Mr. F. Van der Eist 

De Belgisclti! veifransjngsnncMM en 

DE ENIGE U ITWEG 
De bestendiging van de roof na 

de bevrijding van zuiver Vlaamse 
grond, zoals Overmaas en Ronse, 
en de nieuwe gebiedsroof rond 
Brussel, beide voorzien door het 
« vergelijk » van de C.V.P., vestigt 
eens te meer dè aaandacht op de 
zwakte van de Vlaaamse meerder
heid in dit land. 

Velen zijn over die zwakte ver
wonderd. Zij moeten dit niet zijn. 
Ze is, gezien de omstandigheden 
waarin Vlaanderen sinds 1830 
gedwongen is te leven, normaal. 

Er werd ooit terecht opgemerkt 
dat de gemiddelde Vlaming poten
tieel franskiljon is. Sommige frans-
taligen schrijven dit toe aan het 
aanzien en aan de uitstraUngs-
kracht van de Franse kuituur. Zo 
dit juist zou zijn zou de verfran-
sing het sterkst moeten doordrin
gen bij de Vlaamse intellektuëlen 
en dit is niet zo. Ze dringt juist het 
meest door bij maatschappelijke 
groepen zoals de handeldrijvende 
middenstand, die weinig of geen 
belangstelling hebben voor kuituur. 

Het is niet de kulturele maar de 
ekonomische taklor die doorweegt. 

De gewone man is nu eenmaal 
uitsluitend of hoofdzakelijk bekom
merd om de boterham. En het meest 
geld zit in België in handen van 
franstaligen. bij de industrie of 
bij de meerderheid van hooggc-
plaatsten. Daarnaar richt zich de' 
doorsnee Vlaming. 

Het is alleen maar te danken aan 
het natuurlijk konservatisme bij de 
gewone man, die te weinig inteilekt 
heeft of te weiinig wibkracht of te 
weinig van beide samen om te ver
fransen dat het Nederlands in Bel
gië stand gehouden heeft. 

De kringen met aanzien en macht 
in België : Kapitaal, Hof en ho
gere Geestelijkheid zijn franstalig. 
Hun macht bepaalt de Vlaamse 
zwakte en verwekt het sociologische 

verschijnsel van de verfransing. 
Het gewone volk richt zich naar de 
hogere kringen. 

AI te vaak vergeet men dat te 
Luik gedurende de periode van de 
Nederlandse eenheidsstaat van 1815 
tot 1830 storm gelopen werd om 
Nederlandse lessen te kunnen vol
gen. Of dichter bij ons het feit dat 
de Brusselse patriotten in 1940 in 
groten getale en zo veel mogeliijk 
Duits leerden. 

Men leerde de taal van de nieuwe 
meesters. Dit is een algemeen so
ciologisch verschijnsel. Thans 
speelt dit tegen de Vlamingen. 

Het Frans kreeg in Vlaanderen 
een zeer grote invloed tijdens de 
20 jarige Franse bezetting. De Bel
gische eenheidsstaAt heeft daarop 
voortgebouwd en door haar machts
middelen uitbreiding gegeven aan 
het verschijnsel. 

Thans nog zijn de Vlamingen ver
taaide Belgen. 

Wij hebben nog steeds geen eigen 
taal. Het percent, dat het algemeen 
gangbaar Nederlands beheerst, 
blijft gering. 

Wanneer de tegenstander ons 
daarom bespot ziet hij het feit 
juist. Alleen heeft hij geen recht 
ons dit te verwijten. Omdat hij er 
de schuld van is. 

Inderdaad liet hij zich het Ne
derlands middelbaar onderwijs 
maar afdwingen in 1924 en het ho
ger onderwijs in 1932. In aantal 
universiteiten en hogere scholen 
blijven wij nog flagrant benadeeld. 
Mede daardoor tellen wij slechts 
38 % studenten die in het Neder
lands hogere studiën doen tegen 
62 % studerenden met het Frans 
als voertaal. 

Die laattijdige vernederlandsing 
en die blijvende achterstand wre
ken zich. 

Het onderwijs Is daarbij hoofd-
zekelijk in handen van de verfran-

ste Belgische Kerk of van de Bel
gische eenheidsstaat. Geen van 
beide geeft onze jeugd een vorming 
als Vlaming. 

Persoonlijke aanpak of werking 
van kulturele verenigingen dienen 
met hun geringere middelen dit te 
vergoeden. Hun invloed kan natuur
lijk niet opwegen tegen die van de 
Staat of van de Kerk met hun zo
veel uitgebreider machtsmiddelen. 

Op de unitaire partijen dient men 
niet te rekenen. De liberalen wcv-
den beheerst door het grootkapi
taal, C.V.P. door grootkapitaal en 
Kerk en B.S.P. door Walen en frans-
talige Brusselaars, met wier steun 
tot Maams socialisme gegroeid is. 

Het formidabele argument dat 
Bebel de Vlaamse socialisten aan
raadde : < Een klassetaai. welk 
prachtig wapen in de klassestrijd » 
hebben de Vlaamse socialisten nooit 
durven gebruiken uit schrik hun 
franstalige partijgenoten te ont
stemmen. Om dezelfde reden ook 
leggen zij zich neer bij het feit dat 
in Vlaanderen 1 3 van de arbeiders, 
hetzij werkloos, hetzij mobiel, is. 

Zolang \ laanderen moet strijden 
met de kleurpartijen tegen de Bel
gisch unitaire verfransingsmachine 
zal het gebied en mensen moeten 
prijsgeven. Slechts een federale 
staatsstruktuur, te veroveren onder 
druk van een sterk Vlaams natio
nale partij, kan een afdoende op
lossing brengen. 

Eigen staatsorganen zouden be
staande industrie kunnen verneder
landsen, nieuwe industrie vestigen 
en langs onderwijs en kultuurpoll-
tiek om \Taamse vorming en Neder
landse kultuurtaal kunnen veralge
menen. 

Door het federalisme alleen kun
nen wij ons volk tot een maksimale 
kulturele, ekonomische en sociale 
ontplooiing brengen. 

Wim Jorissen. 

TWEEDE VLAAMS ^ NATIONALE LANDDAG 
te SINT-KWINTENS-LENNIK in het PAYOTTENLAND 
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I Algemene f 

I « Mobilisatie» | 

I in Vlaanderen | 
1 door Dr. Leo Wouters = 

1 liet Congres vnn de C.V.P. Ë 
i /(' Charleroi, ?'« ]]'aUonië, heeft i 
i hl hoofdzaal- gchniidrhl over = 
§ Vlaanderen. Spijts alle pogiii- 1 
I ge}i in de laatste 15 jaren om 1 
= de Vlaamse rraagstuhhen vit te 1 
= schahclen — beheersen zij op- § 
I nieuw de ganse Belgische poli- i 
I licJ;. 1 
f Door de ri i,,, .-,>,, , lutfl men i 
i eerst getracht de beicvst strij- § 
1 dende Vlamingen te brelev, om i 
§ aho het ]'laan:s gen-eten ie do- = 

S Daarna heeft men, onder al- g 
2 Irrlei roorwendsels, stced,<t ver- = 
1 meden specifiek- Vlaamse pro- = 
i bh men aan Ie snijden. Zij tra- 1 
S ren niet belangrij/.-. Zij moes- = 
É ten trachten... = 

f Langzamerhand, gmeide op- = 
ë nieuw het Vlaams verzet. Kul- = 
§ iuurrcrcnigingen,jeugdgroepen, 1 
= studentenorganisaties, volks- s 
ï beweging, Vollsunie, oreral 1 
= egejstelhngcn — die door de § 
1 l loams IS'ationale aktic weer = 
= <•('/( front zijn gaan vormen. = 
= De amnestie-betogingen, de = 
1 slerle anti-latentellingaltie, de = 
^ brochures in manifesten over S 
i de politieke, culturele, sociaal- 1 
I ti-iiniimische uchtervitsteUing = 
i < 71 rerwaiirloz.-nif van Vlaande- 1 
§ /(•)(, hebben een nieuwe gene- = 
§ riihc rertiouu'd gemaakt met de 1 
§ 1 luinnse problematiek. = 

I Beloften, zo dikwijls met ge- 1 
I houden, icorden viet meer aan- E 
I vaard, evenmin de steeds her- 1 
I haalde verdaging van alles irat 1 
= I laanderen moest helpen. = 
I T>e f Grote » problemen. En- 1 
I lopese eenmaking, Kongolese = 
I Iwcslie, schoolkwcstie, em., 1 
I )rarcn welkome voorwendsels = 
I o UI 1 laa mieren te vergeten... = 
I Maar nu zijn ire gekomen aan = 
ï Je t netelige » vraagstvkken. i 
I Aan diegene, die steeds onop- = 
= losbaar zijn. = 
I Ma<ir deze vraagstukken be- 1 
I 2'^^en het leven van het Vlaarn- 1 
i se volk als volwaardig volk. Het § 
ï IS de plicht van elke Vlaming 1 
i deze tcezensreehten te helpen = 
I veroveren. = 
i 'De grote hinderpaal is het 1 
Ë nnitair regiem van de Belgische 1 
E Staat, met zijn anti-Vlaamse 1 
i gezichtheid, met zijn voorkeur 1 
I voor Wallonië, vooral echter 1 
I met zijn logge kracht van bc- = 
I voorrechten die te Brussel zijn = 
i geconcentreerd. = 

De Nationale eenheid, waarop = 
; zij zich steeds beroepen, dat 1 
\ zijn de verworven voorrechten 1 
: die zij nooit icillen prijs.geven, 1 

dat is het bestendigen van de = 
vernederende positie van het 1 
Vlaamse volk in al zijn gele- 1 
dingen. = 

Van daar, dat elke Vlaamse i 
rechfseis, steeds wordt opgevaa- f 
gen door een brutale afwijzing, 1 
of een vernederend c compro- 1 
mis », = 

We gaan weer wat beleven, = 
in de eerstvolgende maanden. = 

Het spel zal deze week begin- = 
nen, met de zetelaan-passing, 5 

I (Lees door blz. 2) i 
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PRETTIG VERLOF ! 
Voor uw verlof aan Zee 

bespreek nu reeds uw appartement 
of villa. 

Wendt V tot het verkoop- en 
verhuurkantoor 

« VIKING » 

Leo Hoes - Koninklijke baan 210, B 
SInt-Idesbald-Koksijde. 

Tel. 058 216.15 

Verhuring - Bouw 
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I ALGEME.XK | 

I « MOBILISATIE . | 

I IN V LA A X DE REN 1 

i (Vervolij van bh. 1) s 
B 3 
i Bij de vorming van de ronli- g 
1 lie <!.\ .P.-lAbcialen werd door § 
i dcie Iturtslen de zetelimiijxisminj | 
S aanvaard op voorwaarde van (vu- 1 
I licx wet II er vorm ing, uitsluitend 2 
B in hun voordeel, maar ten ra- 3 
I dele van de C l ' . / ' . Een sleiht | 
g « ronipromi.1 i> voor Vlaondt- 1 
E ten. = 
i Om de liixralcii Ie jiaaieii in i 
1 ::ale taalijrens- en laU-nlelhiiij- § 
I vraai/.itlilden, lieeft de <'.Y.I'. = 
i eerxte iiniiister, do lieiioem/ni/i- § 
i politiek in handen gegenn vu.i g 
i (/(' liberaal Lilar en de .<luil- = 
S eronomi.iehe plannini/. iii die E 
i ran de libenuil Van der Sriiiie- = 
= ren, De:e wezenlijke en belanij- Ë 
= rijle toei/evini/en. iverdi'ii ri" <h ^ 
B lilt geroerd, lei/cii de « liiiojli » = 
i ran de liberalen de \laain.e ^ 
g fe prolilemen Ie helpen oplos- g 
i .--en. I 
1 \Il blijll de iiiilioiiir vnii de g 
S liberalen, dnar zij zelj.i hel = 
I rfw;/' de ('A'.l'.-leiding uil ge- | 
i broed « Compromis » <,»/> / '"(/- s 
1 gebied, verwerpen, bij monde ^ 
1 f«)i Vöorizi.ller Mot:. ^ 
i DeC.V.I'. heeft ilu.t niets ni = 
I handen, maar de liberalen ivel. | 
1 Xo' fo'jH vien Frederih. 1 
I Ook de reprc.i.iie-ontirerp(^i, | 
1 trm'deii/ door de liberalen niet § 
1 laiu)c!r gesteund, alhoewel mede | 
I aanvaard bij de coalftievor- | 
i mitig. = 
i Elk vergelijk valt oldus voor = 
I Vlaanderen jalikant ait. = 
= En dit reeds sedert ISilO. 1 
I Hoe liinnen Vlaamse politie- i 
1 Ie leiders, nog zo naiefdwans i 
1 zijn, om zelf nieuwe « loinpro- = 
i missen » voor te stellen, waar- = 
I bij hel rerlil en hel weten van | 
i linn Volk steeds ivovdl ver § 
I kraehl en gesehaad. = 
I /v'r/i mandalaris, zegge eén. g 
I heeft te Charleroi eindelijk hel | 
i besluit getrokken dat zo klaar g 
1 nis ponipwiiter zon moeien zijn g 
I roor el Ie Vlaamse vertegen- g 
S woordiger van « hel Volk » p 
I ;/(*//. iianpassing van de .•<taats- g 
S sIruelHur anii de twee rolls- g 
= ijemeensrha ppen. (rerard Van 1 
1 (/<!/( Daele vevdienl hiervoor een g 
= pluimpje .. u-e ziille-n de grote = 
i pluim nog wol vnslhouden ! = 
i / /p / Congres van Charleroi | 
S 7)(v>// J.' verdienste, de polemiek | 
1 omtrent hel totale Vlaamse i 
= rraagshik. voor goed te hebben | 
1 ingezet. Hel Maainse verzet § 
I grin'it. De « J.ibrc BelgiijUe » is | 
5 'daarvan de barometer somen | 
= viet « /'O Soir ». = 
I Voorlopig trekken wij uit hel = 
5 Coni/res de volgende be.duilen : ^ 
1 7. De C.V./'.-leiding iril tin = 
1 koslr van een vernederend ver- = 
i i/ehjk de l'uilaive slaatsstnir-. | 
i tuur hiiudhnven. = 
i ,;?. /'/';- -.ol geen mei rderheid ^ 
g qevonden u-orden, zelfs voor dat ^ 
i s/cr/(' vergelijk, in het paile- | 
g ment. ^ 
E .?. 7/r/ \ liinmse iiiiiig<lul. | 
I ;«Z run nu of de Bilgisvhe po- | 
E //?/(7>: behicrsen. i 
I 1̂ . /sV /.t geen oplossing bui- ^ 
I ten een federatieve herinrieh- 1 
S ting van de Belgisehe .'<laat. i 
1 ilaanis Volk u'V lot ligt in | 
1 vir eigen Imnd. Ë 
1 ' J)r. 1.10 Wouters. = 
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NEEM DEEL AAM ONZE 

WERFKAMPANJE 

IN ZIJN HEMD 

Klaarblijkelijk had Karel van 
Cauwelaert van « Het Volk » ge
dacht dat zijn ellendig stuk gehui-
chel in verband met taalgrens en 
Brusselse randgemeenten onopge
merkt zou voorbij gaan. Men zal 
zich herinneren dat deze kerel niet 
vlug voor iets terugdeinst. Want 
vlak voor de verkiezingen verscheen 
in zijn krant de gemeen lasterlijke 
aantijging — sindsdien nooit her
roepen ! — dat een van de meest 
vooraanstaande leden van de Volks
unie lid was van het socialistisch 
sindikaat. 

Nu het achtste gebod bestaat niet 
voor C.V.P.-ers. En met de zedelijke 
steun van de bisschop van Brugge 
liep dat wel los. 

De man van « geen vierkante 
centimeter Vlaamse grond meer ten 
prooi van de verfransing » heeft 
zonder enig schaamtegevoel de 
roof die zijn partij wil plegen op 
acht Brusselse randgemeenten 
goedgekeurd. En toppunt, thans 
dreigt hij weer opnieuw dat na die 
acht geen vierkante centimeter 
meer zal worden prijsgegeven ! 

Hij wil de barrikadeheld blijven 
spelen. Klaarblijkelijk meent hij 
dat alle Vlamingen nog niet weten 
wat er gebeurt. Daarin vergist hij 
zich . Velen beginnen het te besef
ten en om federalisme te roepen. 
Wij zullen trouwens op grote schaal 
de juiste feiten naar voor brengen. 
Steeds mcev llaininganten zul'en 
zijn misselijke rol leren kennen. 

Deze kerel maakte jarenlang het 
goed en slecht weer in het IJzer-
bedevaartkomitee en komt thans 
nog op de bedevaart paraderen. En 
de eed van trouw aan Vlaanderen 
afleggen ! Zou men hem niet moe
ten uit de IJzervlakte wegfluiten ? 
Want wat voor zin heeft de 'i ge
wijde stilte van een dodenveld * 
wanneer zulke kerels er meineden 
komen afleggen. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

WEZEMBEEK-OPPEM 
Vele lezers zullen in •« De Stan-

diiiird » of in « Het Nieuwsblad » 
gelezen hebben wat er in een paro
chie te Wezembeek-Oppem — nog 
steeds Vlaamse gemeente— ge
beurt. 

Nederlandse gebeden mogen de 
oren van de 50 % Franstalige pa
rochianen niet bezoedelen. Daarom 
mag de Bond van het H. Hart van 
de Vlamingen — de franstaligen 
hebben er geen — pas te kommu-
nie gaan na de H. Mis ! 

Het lijkt fantastisch maai' het is 
echt zo. 

De franstaligen hebben immers 
het meest geld te Brussel en omge
ving omdat ze met de ambten weg
lopen die normaal aan de Vlamin
gen zouden toekomen. En had Je
zus een voorkeur voor de armen, 
de Belgische Kerk heeft die voor de 
rijken. Het is een betreurenswaar
dig verschijnsel maar het is vaak 
zo dat de Kerk waar ze sterk is het 
bij de machtigen houdt en slechts 
daar zuiver is waar ze onderdrukt 
wordt. 

Mons. De Smedt heeft zich op een 
dinee van de Vlaamse ambtenaren 
wel de tolk gemaakt van de kleine 
man, maar zo argeloos als een lezer 
die daaruit besloot dat hij nu ook 
voor de kleine partij, de Volksunie, 
zou optreden, zijn we niet. De hele 
geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging heeft <ie hogere kerkelijke 
overheid tegen Vlaanderen gestaan, 
ook eer er een nationalistische par
tij was. Eerst heeft ze zich verzet 
tegen een gedeeltelijke verneder
landsing van haar franstalig mid
delbaar onderwijs, dan hebben alle 
bischoppen zich uitgesproken tegen 
do vernederlandsing van de Gentse 
hogeschool. Ook in de strijd van 
priester Daens lieten ze zich beve
len .door een, menselijk gesproken, 
minderwaardig .man als Woeste. Hij 
vertegenwoordigde.de rijken. En de 
Belgische Kerk heeft altijd veel 
geld nodig. 

Ook te Brussel,e« omgeving richt 
ze zich in de eerste plaats tot de 
minderheid rijken. Vlaanderen is 
het stiefkind dat slechts bidden 
kan : -̂  Van onze stiefmoeder de 
franstalige Belgische Kerk, verlos 
ons heer ». De Belgische Kerk zal 
de Vlaamse Beweging slechts hel
pen wanneer wij de strijd zullen 
gewonnen hebben. Dus wanneer ons 
rechtvaardig .streven hen niet meer 
zal nodig hebben. Wezembeek-
Oppem is een bewijs ten overvloede. 

Betreurenswaardig ? Ja, maar het 
is helaas zo en het zal niet vlug 
veranderen. ' ""f"','*!̂ "'',''. 

Gelukkig maar vobr haar dat tal 
van eenvoudige priesters en vele 
paters — maar weinig nonnen — 
een juistere opvatting van hi|n 
plicht hadden. 

WERF ABONNEMENTEN NU~! 

EEN MONSEIGNEUR SPREEKT 

Mons. Philips, kanunnik C.V.P.-
senator heeft op het C.V.P.-kongres 
eindelijk als hogere geestelijke — 
wij zijn door deze hoogstaande eer
waarde heren waarachtig niet ver
wend — ook eens een. gezond be
ginsel in verband met de Vlaamse 
strijd vooropgezet. Hij heeft de 
elementaire waarheid verkondigd 
dat de persoonlijke vrijheid buiten 
het godsdienstige niet volstrekt is 
en dat die persoonlijke vrijheid in 
bepaalde omstandigheden, zoals in 
de strijd om de taalgrens dient te 
wijken voor de belangen van de ge
meenschap. 

Door de Vlaamse- C.V.P.-ers zou 
zo een uitspraak uit de mond van 
een godgeleerde kanunnik onmid
dellijk eerbiedig aanvaard worden, 
maar La Libre Belgique zit Mons. 
Philips duchtig op de kop. 

De franstalige- C.V.P.-ers verstaan 
het zo niet. De Kerk is voor hen 
maar interessant voor zover ze hen 
gelijk geeft. Nu op dat punt heb
ben ze anders niet te klagen. 

Wij zeggen « bravo » aan Mons. 
Philips, bravo dat hij althans dit 
juist beginsel heeft durven vooruit
zetten. Maar we begrijpen beslist 
niet dat Mons. Philips dan onmid
dellijk tegen zijn eigen beginsel 
zondigde door het « vergelijk » van 
de C.V.P. goed te keuren. 

Door dit vergelijk worden 150.000 
Vlamingen in de Brusse'se rand
gemeenten en op de taalgrens uit 
hun gemeenschap opgeofferd aan 
de « vrijheid » van een minderheid 
Waalse inwijkelingen. 

EEN LEVEN STRIJD 
Volgens zijn eigen verklaring 

heeft de staatsminister — en ook 
staatsman ! — Theo Lefèvre sinds 
zijn 15 jaar het nationalisme be
streden. 

Dan toch zeker niet het verfoei
lijk unitair Belgisch staatsnationa-
lisme. 

Welk nationalisme dan ? Het 
Vlaamse natuurlijk. Theo was im
mers als student een man van de 
Gé Catholique. De geest ervan heeft 
hij behouden. Het is achter deze 
man dat de C.V.P.-flaminganten 
aanlopen. Het is deze man die door 
zijn <- vergelijk > met de gebieds
rovers de ganse taalgrens wil ver
sjacheren en nog een flink stuk van 
Vlaams-Brabant erbij. 

Zelfs aan huis franssprekend 
hoopt hij hoogstwaarschijnlijk dat 
hij voor zijn heengaan uit dit Te
ven de verfransing nog tot Gent te 
mogen zien doordringen. 

Arme flaminganten met zo een 
leider. 

HET SCENARIO 
De onnozelheid van de Vlaams-

gezinden wordt bij de C.V.P. goed 
in rekening gebracht. Zij geven 
«anse brokken Vlaamse grond — 

zoals nog nooit gebeurde sinds 1830 
— aan de franstalige imperia'isten. 

Terzelfdertijd laten ze die frans
taligen nog een heftige kampanje 
beginnen omdat ze te weinig krij
gen. Zo kan men aan de flamin
ganten wijsmaken : ziet eens hoe 
wij U verdedigen. Wat zoudt ge zijn 
zonder ons. 

Goed scenario voor de allerdom-
sten. Maar een beetje grof voor de 
Vlaamsgezin'' - die nog kan denken. 

BORDEELHOUDERS EN 
ZUIVERHEID 

Volgens Jan Verroken doet de 
franstalige C.V.P.-pers wanneer ze 
over de talentelling en taalgrens 
schrijft denken aan « een bordeel
houder die over zuiverheid spreekt ». 

Niet alleen akkoord voor de frans
talige C.V.P.-pers maar voor de 
ganse C.V.P. wanneer het de Vlaam-
.se zaak betreft. De C.V.P. verkracht 
bij herhaling de Vlaamise maagd 
onder voorwendsel dat ze toch niet 
erg tegenstribbelt. Steeds worden 
er « vergelijken » gevonden waar
bij Vlaanderen alleen het kind van 
de rekening is. 

Een vriend van ons zei zo tref
fend : '< Voor wie houdt de Vlaamse 
C.V.P. ons ? De Walen stelen 1000 
F. uit de zak van een Vlaming. Er 
komt een Vlaamse C.V.P.-er bij die 
dit te veel vindt en vraagt het bij 
500 F. te laten. Dan komt bij deze 
laatste geringere diefstal als een 
Vlaams C.V.P. suk-ses voorstellen. 

Het is vrij aardig gezegd, maar 
soms nog niet helemaal juist Vaak 
zegt die Vlaamse C.V.P.-er : Neem 
nog 1.000 F. bij en laat hem dan 
met rust. Nadien stelt hij het voor 
a'sof dank zij hem het nu voor goed 
gedaan is met die diefstallen. 

Tot enige tijd later hetzelfde 
spelletje opnieuw begint. 

EEN VOS 

Burgemeester Devos uit Moes-
kroen kwam tussenbeide te Chur 
leroi in naam van 12 * Waal.se 
bui-gemeesters — hijzelf is al Vla
ming ! — uit het gebied van Moes-
kroen en van Komen om de af
schaffing van de talentelling te ei
sen. Waarom ? Hij heeft het gezegd 
Wat de belastingen betreft hlngtr, 
de inwoners van die dorpen vroe
ger af van Kortrijk. Thans niet 
meer. Welnu zij schijnen thans 
zwaarder belast te worden. Daarom 
zouden talrijke Walen uit de streek 
zich opgeven als Nederlandstalig 
bij volgende talentelling ! 

Typisch voor de ernst van de ta
lentelling. En voor haar weten
schappelijke waarde. 

Wij hebben deze argumenten var 
burgemeester Devos natuurlijk niet 
in het verslag van De Standaard 
van daags nadien gevonden. Wc 
hebben het uit '< La Libre Bclgi-
que >- moeten halen. De v< objekti-
viteit » van De Standaard verplicht 
ons ons aan franstalige lektuur tc-
moeten bezondigen. 

Feitelijk hebben de franskiJjons 
uit de streek van Moeskroen en Ko 
men schrik dat bij een talenteUing 
1960 niet meer dezelfde nabevr^j-
dingsdruk kan uitgeoefend worden 
dan in '47. En dat veel Vlamint>en 
zich ook als Nederlandstalig zouden 
opgeven. 

LINKS 
Een van de beste reakties op het 

C.V.P. vergelijk kwam nog in het 
tijdschrift van de jonge Vlaamse 
socialisten « Links » (6 maart). Zij 
kanten zich tegen de tweetaligheid 
in de centrale diensten — om de 
pil van taalgrens en Brussel te doen 
slikken heeft de C.V.P. ook moda'i-
teiten voor de ministeries voorzien 
wat met het vraagstuk Brussel en 
Taalgrens niets te maken heeft — 
tegen de Franse scho'en in de 8 be
trokken Brusselse randgemeenten 
en staat de onaantastbaarheid van 
beide taalgebieden voor. ' 

Zij trekken erg van leer tegen de 
C.V.P. — wat hUn recht is — maar 
ondertussen heeft de « Volksgazet;» 
het over het « talengekibbel ». Het 
vlug verlies van een half niiljoön 

'Vlamingen schijnt het niet te ra
ken. 

I DIEREN, CHESSMAN EN INCIVIEKEN | 
I — Casimir. zei ik, er wordt veel gescholden en kwaad gesproken i 
I over het parlement. Ze worden betaald en werken niet, maar zij heb- 1 
1 ben een gevoelig hart. = 
1 — Ah, zei Casimir, dat is goed nieuws. Betekent dit dat zij de re- i 
I pressie dadelijk gaan oplossen, art. 123 sexiès, strijdig met de Rech- , | 
I ten van de Mens schrappen en een beetje menselijk zijn tegenover de | 
i gestraften ? ' i 
I — Neen, mijn vriend, als ik spreek over hun gevoelig hart, bete- | 
I kent zulks dat er een wetsontwerp is ingediend tot bescherming van i 
I de dieren. Voortaan zal met boete en gevangenisstraf worden opgc- := 
I treden tegen wreedheid jegens de dieren, men mag ze niet slecht bc- = 
i handelen, ze niet verminken of pijn doen. | 
I — Zeer wel, zei Casimir, dan mag de substituut vanuit mijn a 
I buurt de staart van zijn rashondje niet meer afkappen ol zijn oren s 
i volgens de mode snijden. Ik geef het parlement gelijk. | 
I — Een gevoelig hart, Casimir. is een wonderbare en ingewikkelde = 
I zaak. Men zegt soms van iemand dat hij geen vlieg kwaad zou doen g 
1 en kort nadien leest gij in de ?azet dat hij zijn vrouw een zware ram- g 
I meling heelt gegeven. 1 
I — Dat is wat anders, zei Casimir, en dat valt buiten het kader j 
i van de dierenbescherming. Maar neem eens de gendarmen. Als de wet E 
I waarover wij spreken, gestemd is dan zal de gendarm u vastgrijpen g 
i als gij uw ongehoorzaam hondje een licht trapje tegen zijn achter- | 
I werk geeft. Maar als dezelfde gendarm in Leuven een paar s tudenten . . | 
1 ziet die hem niet bevallen, mag hij er op los slaan zonder moeihjk- g 
1 heden te ondervinden. -i 
I _ Dat is nu ook hetzelfde met het geval Chessman. Iedereen | 
I vindt het een schandaal voor Amerika dat ze iemand jaren aan jén | 
I stuk in de dodencel laten zitten. En zij hebben gelijk : het is barbaars g 
1 en onmenselijk. Maar bij ons hebben ze ook sukkelaars jaren lang in | 
I de dodencel laten zitten. In de zomer van 1949 werden er nog gefulsi- | 
1 lieerd. Maar dat heeft geen enkel gevoelig hart ontroerd : dat wiircn | 
i maar incivieken terwijl Chessman een volwaardig bandiet is. , | 
I — Inderdaad, onze nationale Elizabeth heeft ook haar naam ge- = 
I zet onder het verzoekschrift. Misschien is Chessman niet al'een ban- | 
I diet maar ook communist. Maar ja, dat is ook zo'n gevoelig hart. H;iar g 
1 zoon, Charel, (vier miljoen per jaar) heeft meer dan twee honderd | 
i mensen, waaronder vrouwen, laten fusilleren, ook Borms, ook Vind.- | 
I voghel, zonder dat het gevoelig hart van Elizabeth geraak^ werd. | 
i Daarom zeg ik : pas op voor de gevoelige harten, want zij zijn | 
1 meestal eenzijdig, subjectief, politiek, spectaculair, teatraal en nog | 
1 veel andere dingen die met menselijkheid niets te maken hebben. | 

I • cit. I 
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l E I X O N P R O N I S 

ERGER DAN TAIENTEIIING 
In de typische onnederlandse sfeer (de Franse teksten prijkten boven> 

aan bij de partij die uit 2/3 Vlamingen bestaat!) die in de C.V.P. heerst 
heeft haar kongres te Charleroi In het teken gestaan van hetgeen men het 
« talenkompromis » geheten heeft. Het is goed dat het niet « talenverge-
lijk » geheten werd omdat de klemtoon terecht op een Frans woord ligt. 

Heel het « kompromis » is inderdaad één groot geschenk voor de frans-
talige grondrovers. Het scenario werd goed In elkaar gestoken en wordt 
thans verder opgevoerd. De franstalige pers gebaart alsof ze niet genoeg 
heeft, de Vlaamse C.V.P.-pers stelt het voor alsof we een Vlaamse over
winning geboekt werd op een ogenblik dat 150.000 Vlamingen op de taal
grens aan een vluge verfransing prijsgegeven worden en meer dan 300.000 
Vlamingen op hun oorspronkelijke bodem verder als vaderlandlozen zullen 
Jbehandeld worden. 

Hoewel de taalgrensregeling — 
definitief zoals het heet — de groot
ste gebiedsroof betekent sinds eeu
wen (Men moet teruggaan tot het 
verlies van Frans-Vlaanderen in de 
17de eeuw om de omvang te kunnen 
vergelijken) heeft volksvertegen
woordiger Lindemans, een van fle 
grote verantwoordelijken bij de 
uitverkoopplannen, de treurige 
moed om in de vrije tribune van 
De Standaard te schrijven dat het 
« vergelijk » geen gebiedsroof be
tekent ! Het meest ergerlijke bij 
dat artikel is dat men de argeloos
heid en de onkunde van de gemid
delde flamingant bewust uitbuit. 
Een oppervlakkige studie van de 
taalgrens zou ons reeds veront
waardigd doen opspringen De 
zneeste flaminganten hebben die 
studie echter niet gemaakt. Daarop 
wordt gespekuleerd. Het « kompro
mis » is echter het grootste ver
raad van Vlaanderen sinds tien
tallen jaren. 

Een talentelling zou nooit die 
rampzalige gevolgen gehad hebben. 
De beruchte St. Remy heeft trou
wens reeds getriomfeerd, zoals 
blijkt uit de tekst die hierbij volgt: 

Indien het a m e n d e m e n t 
wordt aanvaard dat hij (St. 
Remy) samen met de h. Lin
demans op het kongres te 
Charleroi zal indienen (dit 
amendement werd daar aan
vaard : nota van de redaktie), 
dan zullen in verscheidene 
Brusselse randgemeenten aan
stonds Franse scholen worden 
aanvaard. 

Indien deze maatregel af
hankelijk wordt gemaakt van 
de talentelling^ dan is men 
maar zeker van vier op de acht 
randgemeenten. En dan wor
den de scholen pas na twee 
jaar opgericht. 

De beruchte St Remy op het 
debat over het talenvergelijk 
in de raad der C.V.P. te Brus
sel op vrijdag 4 maart. 
(Het Volk - 5-6 maart jl. p. 5) 

En ook Verroken zei het 

Zelfs een talentelling zal aan 
de fransprekenden In de Brus
selse randgemeenten niet ge
ven wat hun thans door het 
kompromis geboden wordt. 

Volksvertegenwoordiger Ver
roken op het jongste C.V.P.-
Kongres te Charleroi volgens 
De Standaard van 7 maart jl. 
(pagina 5). 

Men zal zich herinneren hoe de 
CV .F. — in Vlaanderen ! — ge
protesteerd heeft tegen de publika-
tie van de talentelling van 1947 en 
tegen de grove vervalsingen in Ron-
se. Ronse werd ondertussen tweeta
lig. Maakt de C.V.P. thans gebruik 
van haar macht om het eentalige 
Ronse opnieuw wettelijk eentalig te 
maken ? In het « kompromis » 
wordt erover gezwegen in beide 
landstalen. De verfransing kan ver
der gaan. 

* 
* » 

ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 

STORT 100 F. 
OP GIRO 54.45.46 van 
W. lORISSEN BRUSSEL 

Over het overtreden van de be
sluiten van de kommissie Harmei, 
die Ronse en Edingen als Vlaamse 
steden erkende, waar het onderwijs 
diende eentalig Nederlands te zijn 
wordt niets gezegd. Te Edingen wer
den onlangs de laatste enigszins 
Vlaamse klassen afgeschaft. Te 
Ronse is het onderwijs tweetalig. 

KRGER DAN DE TALLNTELLING 

De C.V.P.-pers schermt met voor
delen te Brussel in mil met de ge
biedsroof rond Brussel en op de 
taalgrens — de lamentabele Linde
mans schrijft dat er geen gebieds
roof is. Ge moet maar durven ! 

Welke zijn die voordelen ? Er zou 
te Brussel in de gemeenten ook een 
Nederlandse taalrol komen. Vol
gens het C.V.P. vergelijk mochten 
de gemeenten zelf het percent Ne
derlands- en franstaligen bepalen ! 
Men ziet van hier in hoeveel ge
meenten dit 1 % of minder zou zijn! 
Dan heeft Lindemans een amende
ment ingediend waardoor de rege-
rmg dit tenhonderd zou bepalen. 
Waarom het niet onmiddellijk zelf 
gedaan ! 

Nu is Brussel Vlaamse grond net 
zo goed a!s Moeskroen Waalse is. 
Tellen we nog voor iets mee In Bel
gië ? Alleszms minder dan de ne
gers in Kongo. 

Ondertussen komen, ondanks het 
kunstmatig rookgordijn dat de 
Vlaamse C.V.P.-pers doelbewust 
verspreidt, de eerste reakties los. 

De K.V.H.V. Gent stelt vast dat 
met de franstalige C.V.P.-ers niet 
meer kan gesproken worden en dat 
dringend het federalisme dient ge
propageerd en doorgevoerd. 

Te Leuven werd de C.V.P. impe
rialist Duvieusart belet het woord 
te voeren door een soort wilde re-
aktie van de Vlaamse studenten Zij 
hadden het juist refleks. 

Met rovers diskussieert men niet 
meer — het is al te argeloos — men 
jaagt ze weg. 

Een gemotiveerd standpunt te
genover het C.V.P.-vergelijk inzake 
Brussel en taalgrens kwam echter 
noch van de studenten te Leuven 
noch van die van Gent. Wel ver
scheen een uitstekend nummer van 
« Ons Leven » te Leuven over het 
federalisme. Daaruit sprak een ge
zond revolutionaire toon. 

Op de taalgrens en in het bizon
der in de Brusselse randgemeenten 
is de terugslag van het C.V.P. ver
gelijk sterk. De Vlaamsgezinden in 
de Brusselse randgemeenten en te 
Brussel zelf zijn de wanhoop nabij 
en hun woede over het C.V.P.-ver-
raad stijgt met de dag evenals hun 
strijdvaardigheid. Zij verwachten 

thans van de Volksunie dat we het 
verzet zullen lelden. Zij mogen dat 
van ons verwachten en ze zullen 
zien dat hun vertrouwen In ons heel 
wat beter geplaatst is als In de 
C.V.P. 

Ondertussen werden de eerste 
duizenden affiches in de acht be
dreigde gemeenten aangeplakt : 
« Geen kompromis. Dit is en blijft 
Vlaamse grond ». 

De V.T.B. Halle publiceerde een 
motie tegen het kompromis. Zo ook 
de V.T.B, te St. Genesius-Rode — 
waar eveneens een verweerkomitee 
opgericht werd — welke laatste mo
tie aanstipt dat er in deze gemeen
te met strategische ligging — de 
brug Wallonië-Brussel — geen 15 % 
franstaligen wonen. 

Toegeven betékefff nog toegeven. 
Le « Pourquoi Pas ? » eist de twee
taligheid voor alle gemeenten in 
het Brussels arrondissement. Ja, 
waarom niet ? 10 jaar vroeger of 
10 jaar later heeft geen betekenis 
meer wanneer men de onschend
baarheid van het Vlaamse grond
gebied opgeeft. 

Ondertussen slikt niet iedereen 
de verdovingsmiddelen van de 
Vlaamse C.V.P.-pers. Dr. A. Lejuste 
van het Vlaams Komitee voor Brus
sel en Taalgrens schreef vorige 
dinsdag in « De Standaard » een 
artikel « Taalkompromis : Wel ge
biedsroof ». 

En of, voor wie zich eventjes over 
de landkaart wil buigen. Terecht 
herinnert hij aan de besluiten van 
de kommissie Harmei, gedateerd op 
24 april '58 waarin aangestipt wordt 
dat het niet opgaat dat naast Evere, 
Ganshoren en St. Agatha-Berchem 
« andere Vlaamse gemeenten van 
het aiTondissement Brussel twee
talig worden gemaakt ». Dat ver
slag werd goedgekeurd door Vla
mingen 'en Walen uit alle partijen. 
Het « kompromis » is uitsluitend 
een C.V.P.-belang waarin de rug-
gegraatloze Vlamingen toegeven 
aan de franstalige gebiedsrovers. 

Het artikel van. Dr Lejuste sluit 
aan bij het degelijk standpunt van 
voormeld Vlaams Komitee dat 
zegt : 

Wij vragen ons recht, niets an
ders dan ons recht, maar dan ook 
geheel ons recht en het is in de 
hoogste mate onbillijk daar een 
kompromis bij te betrekken waar
door men van een bepaald recht
matig bezit afstand zou moeten 
doen als losprijs om een ander goed 
terug te bekomen dat door de te
genpartij eerst onrechtmatig werd 
ontnomen of minstens betwist ». 

Gezinspeeld wordt hier op een 
verbetering te Bfussel zelf. Herin
neren we eraan dat die verbete
ring reeds de tegenwaarde was voor 
de gebiedsroof bij de , talentelling 
'47, maar dat die verbeteringen 
vervat in het ontwerp Moyersoen 
wel door de Senaat goedgekeurd 
werd in '54 maar nooit voor de Ka
mer kwam. De C.V.P. had toen 
nochtans de meerderheid zowel in 
de Kamer als in de Senaat. 

Onze lezers zullen begrijpen. Het 
is alles zo eenvoudig als men zich 
niet laat bedwe'men door de Ne
derlandstalige C.V.P.-pers maar 
wanneer men alleen de feiten be
kijkt. 

NEEN, MET 5 Ö O F X I 
2iJK Wii TEVREDEN/• 

A. Lejuste, de studenten te Leuven en te Gent, ja zelfs Gerard van den 
Daele eisen thans wat wij sinds jaren eisen — als énige partij — het fede
ralisme. Men komt meer en meer tot het besef dat de Volksunie geliik 
heeft. 

Wij zullen dan ook een nieuwe kampanje inzetten voor ons basis-
programmapunt. Maar federalisme eist afbakening van het Vlaams grond
gebied. 

En wij zullen niet dulden dat door het C.V.P. gesjacher met haar 
« kompromis » ganse gebieden aan Vlaanderen zullen ontrukt worden. 

Och wanneer, wanneer toch verlaat de laatste flamingant die verra
derspartij om bij ons te komen. Op slag bleef heel de Vlaamse taalgrens
streek voor ons en dwongen wij federalisme af. 

W J . 

INTERVIEUW MET DE HEER EYSKENS 
« Eenvoud is het kenmerk der 

waarachtige grootheid ». Deze waar
heid flitste ons door het hoofd toen 
we resoluut de eenvoudige belknop 
indrukten die de woning van de 
heer Eyskens te Leuven siert. We 
ontkwamen tevens niet aan een 
vergelijking tussen de stevig be
waakte ambtswoning van wijlen de 
heer Von Falkenhausen te Bi-ussel 
en de woonst van onze eerste-mi-
nister; een diskreet belgerinkel 
volstond inderdaad om ons toegang 
tot deze laatste te verlenen. Waar
door eens te meer bewezen wordt 
dat echte demokratie reeds begint 
bij de belknop, op de stoep. Een 
vluchtige blik op de vuilbak van de 
heer Eyskens en op deze van het be
lendende pand vervulde ons met 
een intense dankbaarheid; zowel 
de voorwerpen zelf als hun inhoud 
getuigden voor de verscheidenheid 
en de vrijheid van levens- en voe
dingswijze die tekenend zijn voor 
de verheven opvattingen van het 
Belgische volk. 

De heer Eerste-Minister kwam 
persoonlijk de deur openen. Hij was 
gekleed in een ietwat stofferige 
overall en vertoonde enkele zwarte 
vlekken in het ZQ verstandige ge
laat. Op onze desbetreffende ver
baasde blik haalde hij even de 
schouders op en verklaarde, dat hij 
reeds de hele voormiddag vergeefs 
had geprobeerd, een sleutel op het 
slot van zijn brandkast te doen pas
sen. We haalden onze bloc-notes 
voor de dag en noteerden letterlijk: 
« Met sleutels is het altijd ook wat! 
Ik kan er van meespreken. Ik 
meende nochtans dat het in dit spe
ciale geval vlot zou hebben gegaan. 
Ik heb namelijk een tamelijk grote 
ervaring in het openen van brand
kasten ». 

We verzekerden de staatsman, 
dat het Belgische volk in deze vol
ledig met hem meeleefde en dat 
sleutels Inderdaad niet altijd de 
ware zijn, waarop de bescheiden 
man ons binnenleidde in zijn so
bere studeerkamer. 

We kregen een lekkere sigaar 
tussen de tanden, waarin we on
middellijk de brand joegen. « Een 
souveniertje van de laatste Bene-
lux-konferentie te Den Haag » zei 
ons de staatsman. « Ik heb me zeer 
tot mijn spijt verplicht gezien, de 
prijs van de rookwaren in België 
lichtelijk te verhogen. Ik ondervang 
de bezwaren daarvan nu door tel
kens als ik door mijn voorraad Eli
sabeth Bas heen ben een konferen.-
tie te Den Haag te beleggen. Op die 
manier hoef ik het budget van moe
der de vrouw niet aan te spreken 
en staat er voor bezoekers toch 
steeds een rokertje klaar ». We 
deelden de hr Eyskens mede dat er 
wel wat voor deze oplossing te zeg
gen viel en dat de voordelen van 
Benelux ons nog nooit zo bevatte
lijk waren uiteengezet. 

We vroegen de professor toen 
naar zijn indrukken over de Ronde-
Tafel-Konferentie. « Ik zag de za
ken eerder zwart », verklaarde ons 
de beminnelijke man, « maar de 
spijskaart was uitstekend, er werd 
een goede wijn geschonken en de 
tongen zijn uiteindelijk toch nog 
losgekomen. Spijtig dat de heer 
Kasa-Voeboe niet in stemming was; 
het had anders een reuzepartij 
kunnen worden >. < En de resulta

ten ? » vroegen we. « Wel, de vol
gende dag natuurlijk een zware 
kop; voor de rest is het wel losge
lopen » sprak de grote ekonomist. 
We deelden de heer Eyskens mee 
dat we niet goed konden volgen en 
dat zijn verslag over de R.T.K. ona 
nogal raadselachtig voorkwam. « O, 
lachte de christelijke leider, Ü be
doelt de R.T.K. zelf ! Ik dacht dat 
U informeerde naar het avondje 
dat dhr De Schrijver op eigen kos
ten heeft aangeboden ». Toen we 
dit beleefd ontkenden en aandron
gen op enige informatie over de 
R.T.K. zelf verwees de eerste-mi-
nister ons naar zijn kabinet. « Voot 
dergelijke beuzelarijtjes hebben we 
onze specialisten » zei hij « en een 
eerste-minister kan tenslotte niet 
alles zelf doen ». 

We vroegen de heer Eyskens ver
volgens naar de stand van onze na
tionale munt. De eerste-minister 
wuifde lachend met de hand en 
verklaarde : « Er is geen vuiltje aan 
onze financiële hemel. De regering 
heeft de zaak volledig in handen 
en moest het, buiten alle verwach
ting om, toch eens mis'open, dan 
zullen we niet aarzelen om dadelijk 
een zware frank in te voeren ». 

Over 123 sexies wenste de profes
sor geen verklaringen af te leggen. 
« Ik weet, sprak hij met een van 
ontroering bevende stem, dat het 
Vlaamse volk verder in mij en in 
mijn partij vertrouwen zal stellen. 
De likwidatie van de nasleep der 
repressie zal in mijn volgende re
geringsverklaring opgenomen wor
den. We zullen de zaken zo aan
pakken dat we de derde wereld
oorlog stellig met een wit blad kun
nen beginnen en dat de gevange
nissen op dat ogenblik leeg zijn », 
We drukten onze vrees uit dat het 
wellicht nooit tot een nieuwe we
reldbrand zou komen waarop de 
geniale man antwoordde : « Nou, 
geduld heeft nog nooit iemand 
kwaad gedaan ». 

Een laatste vraag onzerzijds gold 
de talentelling. « Voor dit probleem 
zoeken we naar een nationale op
lossing > bevestigde ons de staats
man. « Alles laat voorzien dat ook 
voor dit probleem nog deze eeuw 
een oplossing zal worden gevonden. 
Zoals steeds », voegde hij er af,n 
toe, « wijden ik en mijn politieke 
vrienden onze beste krachten om te 
komen tot een voor iedereen aan
vaardbaar resultaat Wie daarmee 
niet tevreden is, heeft natuurlijk 
het recht er een andere mening op 
na te houden ». 

Na deze woorden die getuigen 
voor het diep inzicht en de verzoe-
ningsgezindheid van de staatsman, 
werden we uitgeleide gedaan. Vlak 
voor We buitenstapten vertrouwde 
de professor ons nog toe : « Kop 
omhoog mijn beste man. Na de 
verkiezingen zullen we wel verder 
zien. Het bisdom Brugge heeft me 
reeds volledige steun toegezegd. 
Spijtig natuurlijk dat die school-
kwestie is geregeld maar enfin, ook 
dat komen we wel weer te boven », 

Nadat de deur achter ons werd 
toegeklapt bleven we nog even 
staan nadenken. Vanuit het een
voudige huls van de grote s taats
man hoorden we het geknars van 
een oude sleutel op beroest metaal, 

D. L. D. 
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Hoe C.V.P en regering elke talentelling overbodig maken 
(Vervolg van vorig nummer.) 

LANGZAME VOORBEREIDING 
in dit blad Verschenen reeds be

schouwingen over kompromissen 
jnzake de taalkwestie. Wij verwij
zen ernaai en willen niet .in her
haling vervallen. 

Alleen verwijzen wij nogmaals 
naar het wetsvoorstel Duvieusart, 
er toe strekkend de taalwetgeving 
Inzake onderwijs volledig te wijzi
gen. Wetsvoorstel waarvan de be
spreking door de Senaat, zonder 
een enkel protest van een Vlaams 
senator, werd in aanmerking geno
men. De memorie van toelichting 
tokkelt de europese snaar, en doet 
beroep op de vrijheid van de huis
vader en hekelt het onlogische van 
de huidige toestand. Het voorstel 
heeft in de nationale raad van de 
C.V.P. gehoor gevonden derwijze 
dat het in een andere vorm, maar 
met dezelfde oogmerken en gevol
gen, In het kompromisvoorstel is 
verwerkt. Het onhoudbare van de 
stelling willen de Saatskatholieken 
niet inzien. Zij spreken van bewa
ring der integriteit van het Vlaam
se grondgebied maar willen ander-
xiids het logisch beginsel dat er uit 
voortvloeit niet aanvaarden nml. 
dat de Inwijking zich te integreren 
heeft in de nieuwe gemeenschap, 
en niet andersom. Dat hun kompro-
mis tegen leder gezond verstand 
diametraal indruist loochenen zij te 
erkennen. 

Nu was het met de dag duidelij
ker geworden dat de C.V.P. en de 
regering haar stelling, welke een 
talentelling beoogde, niet kon be
houden, gezien de strakke en ge
fundeerde weerstand van alle 
Vlaamse verenigingen en krachten. 

Maar het zou ook aan voorteke
nen niet ontbreken dat de katho
liek-liberale regering haar oog
merken niet opgaf om tot hetzelfde 
doel te geraken als een talentelling 
zou bewerkstelligd hebben. Door 
alle mogelijke middelen en greepjes 
met allerlei wetsontwerpen- en 
-voorstellen zal zij het er op aan
leggen om het Vlaamse eenheids-
front aan te tasten (wat een anti-
Vlaamse regering; om U over te 
schamen, Signor Eyskens!) in de 
hoop een of andere zwakke plaats te 
ontdekken en dan haar slag te 
siaan, de zienswijzen van de kul-
tuurverenigingen te verdelen en 
dank zij de betrachte onenigheid 
ledere weerstand te breken. Of zij 
hierin zal lukken zal van ieder Vla-

• ming zelf afhangen. De proef op de 
som zal dienen getrokken te worden 
ofwel zal de politiek zich van de 
Vlaming verder bedienen om hem 
te knechten oifwel zal hij, zoals het 
hoort, de politiek aan hem dienstig 
maken. Geen andere uitweg. 

Ben voortdurende en scherpe 
waakzaamheid blijft dus geboden, 
een logische houding en volhar
dende wil. Eerlijke onverzettelijk
heid. 

Onder de pogingen van de rege
ringspartijen om de doordringende 
verfransing te wettigen moeten wij 
het offensief naar meer tweetalig
heid vermelden. Niet zo brutaal als 
het door de nationale C.V.P.-raad 
voorgedragen kompromis, signé Du
vieusart, maar even nefast In de 
gevolgen die het met zich zal mee
brengen, — tweetaligheid is slechts 
de eerste stap naar de franse één-
taligheid — maar even onnatuur
lijk in zijn wezen, want geen enkel 
pedagoog prijst de tweetaligheid 
aan. In het kader van dit twee-
taligheidscrffensief willen wij een 
woordje zeggen over het laatste 
voorstel Lindemans en es. strek
kende naar rmmer onderricht in de 
tweede taal. 
WETSVOORSTEL LEO LINDEMANS 
EN CS. « RUIIVIER ONDERRICHT 
IN DE TWEEDE TAAL » 

Vooraf echter een vrij algemeen 
gedeelte mening, dat de aktivit«ït 
van een Lindemans bv. op het par
lementaire vlak der voorstellen en 
amendementen, wanhopige pogin
gen zijn om toch niet onopgemerkt 
als Vlaming in de Kamer te blij
ven, waar hij voor het eerst zetelt. 

De C.V.P.-dwangbuis, wil Leo op
recht zijn, moet hij echter als een 
vreselijk - vervelend iets aanvoelen. 
Willens nillens valt hij aldus in de 
klaarblijkelijkste Inkonsekwenties. 
Maar ja, hij hoopt zo de schijn te 
kunnen redden, en welgekomen 
kiespropagandamateriaal te stocke
ren om de steeds kleiner wordende 
groep van de blinde zoetwaterfla
minganten in het arrondissement 
Brussel te lijmen. Kenschetsend heï 
wetsvoorstel welke een hervorming 
van de bestuurlijke indelingen van 
het rijk betracht door oprichting 
van nieuwe arrondissementen, en 
afschaffing van thans bestaande, 
door oprichting eveneens van een 
nieuwe provincie Brussel. 

Wij zullen het ontleedmes in dit 
voorstel niet plaatsen, maar slechts 
herinneren aan de harde kritiek die 
is gerezen van hen die zich voor
vechters uitgeven van de verwor
ven rechten. Nochtans zal Linde
mans het op een ander terrein op
nemen voor de verworven rechten, 
nml. in het domein der zetelaan
passing, die Vlaanderen, volgens 
het spel der demokratische regels, 
volledig ten gunste moest komen. 
Leo zal echter dagen en nachten 
zitten en liggen zweten om zijn 
partij uit het vervelende slob te 
helpen waarin het versukkeld was 
geraakt : bevend voor de vlammen
de ogen van de waalse vleugel ge-
.steund door Brussel, wilde de katho
lieke partij ook de banbliksems van 
de Vlamingen op zich niet trekken. 
Nochtans was er geen reden om 
herrie te schoppen, de betwisting 
der restzetels werd door de Walen 
uit de grond gestampt omdat zij 
het hielden bij de verworven rech
ten, nu het bleek dat de nieuwe 
verdeling ten hunnen nadele ging 
uitdraaien. Lindemans vond een 
goochelkneep die, a's amendement 
ingediend, het nieuw artikel 2bis 
van het regeringsontwerp Lefeb-
vre zou worden (ontwerp der zetel-
aanpa.ssing) nml. de restzetels zou
den worden toegekend aan de pro
vincies en binnen de provincies aan 
de arrondissementen met het hoog
ste relatieve bevolkingsoverschot. 
De betwiste restzetels zullen aldus 
toevallig aan Wallonië mogen blij
ven. 

Simpel als het ei van Colombus. 
Eens dat men de eerlijke toepas
sing van het recht m ' ' de voeten 
treedt, en men het weio^-iagen van 
de partijbonzen naar de ogen ziet, 
om de uiteenvalling van de partij 
te redden. Maar juist dat politiek 
gekonkel, die surrogaatspolitiek, 
dat spelen met kompromis, die 
voorgestelde hybriede en halfslach
tige oplossingen, om van niet erger 
te gewagen, en dit alles natuurlijk 
slechts ten nadele van Vlaanderen, 
betekenen voor ons volk een gift 
verderfelijker als opium. Aan zulk 
een politiek gesjacher zal Vlaande
ren langzaam maar zeker ten onder 
gaan. Dat Vlamingen daaraan 
medewerken is onverstaanbaar. Is 
het geen hokus pokus goochelkunst 
wanneer Lindemans een relativi-
teitsformule opzet om de stelling 
Vandendaele (geen verworven rech
ten) samen te koeken met de stel
ling Struye-Leynen (wel verworven 
rechten) ? 

Wanneer wij hier even over twee 
tussenkomsten van Lindemans 
spraken was het om de Inkonse
kwenties te onderlijnen die de uni
taire partijpolitiek steeds maar op
dringt. Maar wij wilden vooral even 
uitwijden over het voorstel strek
kende tot meer tweetaligheid, om
dat het ons niet onverschillig mag 
laten en een radikale stellingname 
wettigt, vooral dat het een bedrieg
lijk afleidingsmaneuver is om de 
verfransing van Vlaanderen toch 
door te voeren zonder enige talen
telling, maaj langs de beruchte weg 
der tweetaligheid en met een re
cept (heruitgave der Nolfbarak, 
destijds voorgestaan vóór de alge
hele vervlaamsing der Gentse ho
geschool) van mengelmoes van 
Vlaamse en Franse leergangen. De 
namen der medeondertekenaars 
van het voorstel boezemen weinig 

vertrouwen in : Saint Remy. dame 
De Riemaecker-Legot, Dubucquoy. 
Ook Van Elslande "s naam komt er 
onder voor. Wellicht om toch wat 
vertrouwen te vragen. Maar de me
morie van toelichting gonst zo van 
dwaze drogredenen en sophistische 
argumenten dat de auteurs van het 
voorstel er beslist wei; c^r bij ha
len. Een reus op lemen voeten hun 
redenering, welke zij halen uit het 
feit dat de tweetaligheid nu een on
loochenbare toestand in de Brus
selse agglomeratie en aan de taal
grens is geworden en dat het van 
realiteitszin getuigt wanneer men 
zich dus aan deze feitelijke toe
standen wil aanpassen, wat abso
luut vals is, want aanpassing aan 
een kwaal is eveneens foutief. Dit 
alles natuurlijk onder de dekman
tel van het belang van de jeugd. 
Waar het aapje verder uit de mouw 
komt gekropen is dat het voorstel 
ook van toepassing kan zijn in de 
randgemeenten Kraainem, Linke
beek, Drogenbos en Wemmei. Dat is 
erger. Het schept een precedent dat 
met de tijd ook kan ingeroepen 
worden voor andere gemeenten en 
de wagen is niet meer stil te hou
den. Daarin schuilt' dan ook een 
groot gevaar. Trouwens het ruimer 
onderricht in de tweede taal is in 
feite een euphemisme. De onder
mijning van de taalwetgeving in
zake onderwijs van 14.7.1932 neemt 
er een aanvang mee terwijl men 
van de ene toegeving in de andere 
dreigt te vallen, steeds meer en 
meer in het nadeel van de Vlaming 
tegen wie de onweerstaanbare druk 
van de franstalige meerderwaardig
heid een slopende erosie zal be
werkstelligen, tot elke weerstand in 
elkaar stort. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

Inmiddels werd in het onze Lieve 
Vrouwkollege te Antwerpen een be
langrijke bijeenkomst belegd, waar 
ruim driehonderd ouders, onder wie 
vele franstaligen de opmerkelijke 
uiteenzetting kwamen beluisteren 
van E.P. Dr. w. Smet, jezuïet, di-
rekteur van de schoolpsychologi-
sche diensten, die het had over op
voedkundige aspekten van de twee
taligheid. Het oordeel van de 
opvoedkundige was vernietigend : 
tweetaligheid pedagogisch absoluut 
onverantwoord. 

Het betoog was zo zuiver weten
schappelijk en degelijk gefundeerd 
dat niemand uit het gehoor het 
aandierf de thesis van de spreker 
te ontwrichten. 

Waarom moet er altijd in ons 
land met de taalwetgeving gesold 
worden ? 

Waarom steeds geknoeid ? Laten 
wij er van verzekerd zijn dal het 
antwoord duidelijk kan luiden : 
toegevingen aan het franstalig im
perialisme, dat bij gebrek aan dege
lijke argumentatie en rechten, on
recht, dwang en machtsmisbruik 
in de plaats stelt. 

En dienen wij ons te verwonde
ren over de houding van de flamin
gant Ingeschakeld in de rangen 
van de unitaire Belgische staats
partijen ? Hij heeft te kiezen tus
sen zijn mandaat (zekerheid, zijn 
profijt, zijn politieke loopbaan) of 
zijn volk (onzekerheid, zuiver Idea
lisme). De parlementair uit de 
kleurpartijen kiest het eerste en 
bezwijkt, hoe goed hij individueel 
ook gesteld moge zijn. 

Hij is verloren voor de Vlaamse 
beweging en zijn v<rfk. 

Gewis is het voorstel Lindemans 
niet te vergelijken met de ramp die 
ons volk en land bedreigt in het 
gepubliceerde kompromis der C.V.P. 
waar de grijnslach Tan Duvieusart 
omheen zweeft en de grijparmen 
van de groter wordende kolos der 
franstalige verdrukking zich in 
aftekenen, met als prooi het 
Vlaamse land en zijn mooie volk. 
Maar dat de kompromisstelling van 
de C.V.P. een meer uiterste konse-
kwentie is in dezelfde HJn van ver
minking van ons volkenrecht Is on
betwistbaar zeker. Dr. P. J. 

Federale Samenleving 
Aan het vraagstuk van het sa

menleven van Vlamingen en Wa
len in de Belgische eenheidsstaat, 
heeft de Vlaamse gemeenschap al 
heel wat krachten nodeloos ver
speeld, om zich te handhaven als 
volk en zijn meest elementaire 
rechten zelfs maar op gebrekkige 
wijze te vrijwaren. 

De taalwetten geven ons de mo
gelijkheid om individueel als we 
sterk staan en voet bij stek hou
den, ons als Vlaming te gedragen, 
doch dat is geen normale uitge
balanceerde toestand. De Vlaamse 
ontvoogding blijft halverwege, on
voltooid, zonder organische sociale 
en staatkundige uitdrukking. De 
taalwetten blijven tenslotte toege
kend onder vorm van een toege
ving die aan de periferie de indruk 
kan wekken dat het vraagstuk op
gelost is, terwijl de kanker der 
denationalisatle in het centrum en 
aan de top ongehinderd voortgaat. 

Hoe men de zaken ook draaie of 
kere, de vrijwaring en gelijkwaar
dige ontplooiing der Vlaamse ge
meenschap is slechtfi mogelijk in 
het raam van een ruime autonomie 
waarbij de Vlaamse gemeenschap 
zelf primair daarvoor instaat. Wij 
zeggen uitdrukkelijk Vlaamse auto
nomie en niet kulturele autonomie 
die in hetzelfde per.spektief van 
dubbelzinnigheid terecht komt, 
waarbij de Franse gemeenschap 
mede beslist over de Nederlandse 
kuituur. 

De Vlaamse uutonomie dringt 
zich niet alleen op als maatregel 
van vrijwaring uit zelfverweer, 
maar ook als enige normale weg 
tot demokratische ontplooiing. Het 
is de Vlaamse gemeenschap zelf die 
op haar grondgebied moet instaan 
voor de oriëntatie van haar kul-
tuurpolitiek en haar volkshuishou-
ding zonder immenging of hinder
lijke kruising door de Franse ge
meenschap die tegengestelde belan
gen op het oog heeft, en steeds 
blijk heeft gegeven van een onge
hoord onbegrip ten aanzien van de 
Vlaamse zaak. Die autonomie is de 
eenvoudige logika zelf. Ze ligt zo 
voor de hand. Zelfs indien wij niet 
bedreigd waren in ons volksbestaan, 
dan nog blijft de Vlaamse autono
mie al haar aandrang behouden, 
en ze zou dan misschien vanzelf 
veel gemakkelijker erkend worden. 
Het feit van het huidig verzet is op 
zichzelf van verdachte oorsprong. 
Ook voor Brussel zelf biedt de fede
rale samenleving de enige waardige 
oplossing met organische zekerheid 
voor de twee gemeenschappen te
gen imperialistische aanspraak. 

Met welk goed recht kan de 
Franse gemeenschap aan de Neder
landse het recht ontzeggen zelf 
haar meest primaire belangen ter 
hand te nemen en ook omgekeerd, 
met welk recht gaan wij ons be
moeien met de Waalse kuituur en 
volkshuishouding om aan de frans-
sprekenden een vermeende indivi
duele tweetaligheid op te leggen ? 

Met welk recht dwingt de Franse 
gemeenschap ons in een nodeloze 
en onvruchtbare verdedigings
reflex ? Het feit dat wij gemeen
schappelijke belangen hebben en 

dat geen enkel volk in afzondering 
kan leven ? Maar dit wordt juist en 
alleen in een federale samenleving 
erkend en organisch tot uitdruk
king gebracht. 

De Vlaams-Waalse verhouding is 
tenslotte en vooral een eenvoudig 
vraagstuk van aangepaste demokra
tische gezagsbeleving in de m:».at-
schappij, waarin autonome en 1 de-
rale belangen gelden. De gen - n-
schappelljke belangen liggen vo ral 
in de sfeer der omramende staats-
voorwaarden : algemene veiligheid, 
buitenlandse betrekkingen en der 
hoofdmodulaties van de volkshuis
houding : munt- en financiewezen 
(omzetbelasting), grote werken en 
verkeersaders algemene han
delspolitiek en basis-economi-
mische vraagstukken die juist 
best door een federaal bewind 
met organisch aandeel van beide 
deelhebbende gemeenschappen wor
den verzekerd. Doch daarboven en 
vooruit dient elk volk primair over 
zijn volkshuishouding en kuituur-
huishouding zelf te beslissen. 

We moeten opnieuw leren denken 
in het perspektief van een fede
rale samenleving of federale maat-
.schappij waarin een gewestelijk en 
centraal bestuur in verstandhou
ding naast mekaar met hun eigen 
gezag en bestuur voor hun eigen 
sfeer instaan : de primaire volks
huishouding en de verdere omra
mende staatsvoorwaarden. Het fe
deralisme staat hier in radikale 
tegenstelling tot het huidige uni
taire staatsdenken van de oorspron
kelijk volledig fransgerichte Belgi
sche staat en zijn geestelijke en 
tijdelijke handlangers die in naam 
van valse grootheden en op illusoire 
gronden de levenswil der Vlaamse 
gemeenschap willen onder voogdij 
houden en haar de elementairste 
institutionele autonomie betwl.sten 

Met welk recht wil men de 
Vlaamse gemeenschap van 5 mil
joen mensen (meer dan 2 maal zo 
groot als de gemiddelde '< state ? 
in de U.S.A.) onder de domper hou
den en de noodzakelijk autonomie 
ontzeggen om haar eigen volkshuls-
houding te beredderen naar eigen 
inzichten of haar grondgebied te 
beschermen voor vreemde kolonisa
tie en sociale ontwrichting ? 

Het federalisme alleen is trouw 
en ruimdenkend genoeg om het ei
gene en het vi-eemde institutioneel 
en harmonisch te verzoenen. Juist 
ditzelfde federalisme biedt ook uit
zicht op een veilig en verzoend Eu
ropa, na de furie der unitaire na-
tionaalstaten en ondergeschikte 
staatskonglomeraten. 

De federale samenleving in Bel
gië is onze bijdrage tot het federale 
Europa, tegelijk een voorbeeld en 
ook een maatstaf voor de oriëntatie 
van Europa naar een gezonde maat
schappij en een toetssteen voor de 
oprechtheid van ons Europeanisme. 
Het Europeanisme is toch ook en 
vooral een geestelijke realiteit al
vorens een vraagstuk te zijn van 
stoffelijke produktiviteit in een ge
meenschappelijke markt. Men be
ginne Europa met voor de eigen 
deur te vegen. Het overige is slechts 
alibi en verbale grootspraak. 

Daniël Deconinck. 
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DE ROOF GAAT VOORT! 
Tot s t icht ing van de opt imisten In de Vlaamse Bexreginff geven we 

hierbij de lijst van de voornaamste gemeenten In de Brusselse agglome
rat ie en uit de omgeving me t he t t enhonderd F r a n s - en Neder-
landslal igen in 1846 bij de eerste ta lentel l ing en In 1347 bij de jongste 
van die nauweli jks verholen referendums onder ekonomische en sociale 
druk. De cijfers spreken voor zichzelf. Voor zover de 100% In he t to taa l 
niet kloppen hebben we te doen m e t personen die Duits tal ig zijn of die 
noch Nederlands noch F rans spreken. De cijfers komen uit de ui ts tekende 
brochure van Drs. H. Aelvoet : « 125 J a a r Verfransing in de Agglomeratie 
en he t Arrondissement Brussel » (1830-1955) (Uitg. Boekh. Simon Stevin 
Brussel) . 

Gemeente 

Alsemberg 

Anderlecht 

Beersel 

Brussel 

Buizingen 

Diegem 

Dilbeek 

Drogenbos 

Eisene 

Etterbeelc 

Evere 

Ganshoren 

Grimbergen 

Groot-Bi jgaarden 

Halle 

Hoei laar t 

Huizingen 

I t terbeek 

Jette 

Koelcelberg 

Kraairtem 

Machelen 

Meise 

Nossegem 

Overijse 

Ruisbroek 

Schaarbeek 

St. Agatha-Berchem 

St. Genesius-Rode 

St. Gillis 

St. Jans-Molenbeek 

St-Joost - ten-Node 

St. Lamberchts-Wol. 

St. Pleters-Leeuw 

St. Pieters-Woluwe 

St. Stevens-Woluwe 

Strombeek-Bever 

Ukkel 

Vilvoorde 

Vlezenbeek 

Vorst 

Watermaal - Bosvoorde 

Wemmei 

Wezembeek- Oppem 

Zelük 

Agglomeratie Brussel 

Arr. Brussel 

J a a r 

1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1047 
1846 
1947 
1«46 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
18^6 
1P47 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1^47 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1946 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 
1846 
1947 

Inwoners 

1.154 
2.001 
5.966 

86.412 
1.316 
2.637 

123.874 
184.838 

Ü21 
3513 
1.107 
4.265 
1.784 
7.374 

592 
3.661 

14.251 
90.711 
3.084 

50.040 
1.377 

15.277 
1.015 
9.092 
3.339 
7.2P8 

734 
2.141 
7.167 

17.475 
2.330 
6.302 

644 
2.-^59 

775 
1.011 
1 931 

29.484 
2198 

15.303 
638 

3.333 
748 

6.374 
2.512 
2 583 

5'o9 
1.436 
4.904 
9.610 

645 
5.338 
6.211 

123.671 
672 

11.180 
2.813 
8.166 
4.138 

61.396 
12.065 
63.922 
14.850 
28.155 

1.182 
26.344 

3.954 
10.664 

1.318 
18.455 

879 
2.147 

852 
5.276 
6.372 

56.156 
6.379 

25.655 
1.271 
1.870 
1.324 

47.370 
3.950 

19.683 
1.285 
6.252 

883 
3.794 

803 
2.813 

211,634 
955.929 
376.362 

1.299.925 

F r a n s 

3,03 
10,99 

9,62 
53,94 
e,60 

19,15 
38,37 
,71.95 

O 
10.53 

1,26 
9,77 
O 

27.20 
11,14 
43.30 
44.95 
87.37 

2.95 
78.42 
0 07 

48.48 
O 

5141 

e 
8.08 
e.27 

10.55 
2.35 

n.03 
0,08 

12,16 
1 S9 
8 05 
G.51 
9^1 

12.75 
5C 54 

1.50 
58,13 
e 

46.71 
1.06 

13 40 
1.03 
9.14 
0,35 

11,56 
O 

13,02 
O 

11.30 
27,45 
74,75 
2,27 

54,31 
5.97 

25.20 
1«.14 
81.91 
15.38 
51,77 
49.36 
78.97 
0,42 

70,71 
3.28 

17,38 
1 13 

66.66 
1.02 

11.88 
1,87 

20.68 
4,53 

72,99 
O 

13,21 
1,50 
8,42 
7,32 

78.57 
1.59 

74.28 
108 

31 51 
1.47 

29,97 
0.12 

15,61 
32,03 
70,61 
19,25 
54.51 

Nederl. 

96,80 
85,26 
89,92 
39,26 
99,36 
77,55 
60.28 
24,31 

100 
85,80 
98.73 
86,47 

100 
69,49 
88,85 
53,67 
52,58 

9.53 
96,14 
14.15 
99 49 
48.24 

100 
42 61 
99 97 
86,71 
«9,72 
83,89 
97,61 
83.28 
99.61 
82,91 
98 60 
88.33 
9P.48 
8C08 
87.24 
3P.93 
97.49 
88,84 

100 
'50 20 
98.80 
81 93 
93.96 
86.45 
99.64 
85.03 

100 
81,93 
99,68 
85,20 
70.50 
20 27 
97,72 
42.98 
93.95 
68,43 
8153 
11,23 
83 88 
40 80 
48.84 
18.15 
99,49 
25.29 
96.39 
76.99 
98.79 
29,80 
98,97 
83.23 
98,12 
76.66 
94 85 
19.28 

100 
82,41 
94,87 
91,17 
92,14 
17,17 
98.15 
21,77 
98.91 
64,65 
98 52 
66,87 
99,87 
79,66 
66,65 
24,24 
79.99 
40,57 

Deze cijfers zijn t ragisch om wille Tan de verloren volkskracht en van 
.het verloren volksgebied. 

Maar d a t de politiek nie t -ontwikkelde Vlaming nie t vergeet d a t d i ^ 
cijfers er niet van zelf gekomen zijn. Zij zijn de v r a c h t van de typisch 
Belgische politiek. De Belgische politiek werd sinds 1830 geleid door de 
Belgisch na t ionale par t i jen : Katolieken, Liberalen en sinds 1894 ook door 
de Socialisten. Zij zijn he t die deze roof op ons gebied en desse onde rgang 
van onze t aa l e n ku l tunr in dit gebied op h u n geweten hebben. En ce doen 
voort. In vlug tempo. 

Beschouwingen over Kontpromissen 
(Vervolg) 

2. Enkele eental ig F ranse gemeen
ten worden tweetalig. 

Dit zou een kompensat ie toege-
ving zijn die a a n de Vlamingen 
wordt aangeboden. Veel sukses kan 
men me t d u aanbod nie t verhopen. 
Vlaanderen wil n ie ts van wa t h e t 
n ie t toehoort . Alleen wil h e t zijn 
rech t en eerbied er voor. 

Het aanbod zal evenmin ernst ig 
worden opgenomen vermits h e t een 
begoocheling is d a t onder de m a a t 
schappelijke druk en de s terke ver-
fransingsmvloeden van hoge rhand 
zowel als onder de m a c h t van de 
gevestigde posities de Vlamingen, 
die zich in deze s t reken of gemeen
ten zouden vestigen onderwijs in 
eigen taa l zouden opeisen, zoals 
voor de zeven nieuwe r andgemeen
ten wordt voorgesteld. 

Men moet t rouwens toegeven d a t 
dergelijke toes tand van tweetal ig
heid onna tuur l i jk is en alleen te 
Brussel en in de huidig omschre
ven agglomerat ie kan a a n v a a r d 
worden om wel bepaalde redenen. 
Tenzij men in dit alles een m a n e u 
ver moet zien om de Brusselse ag
glomeratie zowel langs de zijde der 
zeven r andgemeen ten in h e t Vlaam
se land als a a n de zijde der Waalse 
gemeenten uit te breiden. Deze u i t 
breiding moet beslist worden afge
wezen te meer d a t de gedachte a a n 
opr ichten van satel ie ts teden meer 
en meer veid wint en da t de F r a n 
se regering zelf h e t onzinnige i n 
ziende van de overdreven c e n t r a 
lisatie om en rond Parijs , tot een 
uitgebreide decentral isat ie heeft 
besloten. 

Normale verwacht ingen van de 
kompromiskomissie. 
Gesteld da t Vlaanderen ooit op 

een vergelijk — me t opgave van 
rechten — zoy kunnen ingaan h a d 
men toch van de Vlaamse politici 
een andere houding me t konse-
Kwente eisen verwacht . 

I nde rdaad logischer wijze vol
s t aa t h e t n ie t de t r a n s m u t a t i e 
klassen in Vlaanderen af te schaf
fen, ieder f ransta l ig onderwijs zo 
vrij als officieel, zo lager, middel
baar en hoger t l ient te worden ui t 
gesloten van staatssubsidies en 
homologatie van diploma's. Het 

f ransta l ig vrij onderwijs In Vlaan
deren, daa r in begrepen h e t f r ans 
ta l ig hoger onderwijs, werpen nog 
een schrille schaduw op de eis n a a r 
de in tegr i te i t van onze gebieden. 
'Even s terk als de t r a n s m u t a t i e 
klassen. Het kan n ie t geloochend 
worden da t h e t hoger intel lektueel 
leven in Vlaanderen er s terk door 
geschaad is geworden en he t is een 
der verklarende faktoren waarom 
het percentage van de Neder lands
tal ige s tudenten amper de 33 ten 
honderd bereikt dan wanneer dit 
percentage voor de geleverde mil i 
ciens de 60 «̂o overtreft . Deze o n t -
.«stellende verhouding dreigt k a t a -
strofaal te worden voor de Neder
landse kui tuur in België. Meteen 
zou de v raag n a a r bi jkomend Ne
der lands ta l ig universi tair onderwijs 
in Vlaanderen onder een nieuwe 
gezichtshoek kunnen worden on
derzocht. De univers i te i t te Leuven 
zou volledig vervlaamst worden 
hetgeen een grote uitzuivering zou 
medebrengen voor de s tad en om
liggende. Men zou de spreiding van 
de kand ida tu ren k u n n e n in oog-
merk ing nemen in iedere provincie 
en ook de v raag j a dan neen een 
hogeschool te Antwerpen zou on
middellijk een efficiënte oplossing 
kunnen krijgen. 

Een andere eis die de Vlaamse 
politici normaa l hadden moeten 
n a a r voren brengen was deze van 
een ware en daadwerkel i jke kul -
tuurau tonomie en geen afgietsel of 
nog gevaarli jker bedrieglijke schijn 
ervan. 

Ook een bij de wet te regelen 
vervlaamsing van he t bedrijfsleven 
in Vlaanderen h a d een der deside
r a t a moe ten zijn met daarbi j a a n 
sluitend de verpl icht ing d a t de 
maatschappel i jke zetel telkens zou 
dienen gevestigd te zijn op de 
p l aa t s der exploitatie zelf. 

Er bij aans lu i tend en me t h e t 
oog op grotere ekonomische wel
s t and der Vlaamse gewesten had 
men moeten aandr ingen d a t h e t 
a m e n d e m e n t De Saeger zoals h e t 
bij de bespreking der wet inhou
dende wijziging op de inkomsten
belast ingen was voorgedragen op 
nieuw zou worden opgenomen en 
aanvaard . Drt u i te rs t belangrijk 
a m e n d e m e n t s t rekte er toe de o n t 
last ing der meerwaarden in hoofde 

der holdings afhankeli jk te ste'^en 
van de aanwend ing der vrijgelcok-
men n ie t te belasten kapi ta len to t 
industr ia l iser ing der gebieden óoot 
de s t rukture le werkloosheid ge
troffen. Ware di t t rouwens nie t i n 
de lijn geweest van de reglonril* 
ekonomische politiek van de r e ; e -
r ing die met de sociale wels t^ad 
der Vlaamse geweslen beweert b e 
gaan te zijn. Aldus ware de s c h u n -
delijke neder laag a a n , V laanderen 
toegebracht voor enkele m a a r r e n 
door de schuld van de regering en da' 
reger ingspar t i jen uitgewist ge wc r -
den temeer da t dit een enige gele
genheid is die zich u i te rs t zeVen 
of n ie t meer zal voordoen orn' de 
k a p i t a a l m a r k t efficient te richten. 

En ten slotte had men op h e t a c 
tief van de Vlaamse kom-nissiele-
den willen schrijven de eis to t doel
treffende sankt ioner ing der t a a l 
wetten n a de pijnlijke e rvar ingen 
die men in de voorbije j a ren v a s 
ri jker geworden. Maar neen, n .̂ tS 
daa rvan . 

Ook de stellingen van h e t stuc" e -
c e n t r u m Harmei zo wetenschar e-
lijk en onpart i jdig, n a j a ren Tg 
overleg, ingediend in klare be^:,!!-
ten bleven onaangeroerd . 

In één woord, n ie ts opbouwc dB 
werd voorgesteld. De Vlaamse k n -
missieleden hebben zich he t lm, a -
tief uit de h a n d e n la ten slaan DU 
is onvergeeflijk. 

Besluit. 
Deze beschouwingen mogen vol

s t a a n om een k laar besef te ve r 
werven in de o n m a c h t en onwil 
van de huidige regering enerzi ds , 
in de omstandvas t igheid , zwakl eiil 
ja zelfs onbe t rouwbaarhe id v a n 
h e t overgi-oot deel der t h a n s in h e l 
pa r l emen t zetelende Vlaamse ve r 
tegenwoordiging anderzi jds. 

Wezen wij ervan overtuigd : h e l 
ogenblik is ernst ig. Er wordt b e -
.sllst over de toekomst van on* 
Vlaamse volk. Wij zullen de h o u 
ding der Vlaamse par lements leden 
nauwgezet en aandach t ig opnemen 
en Ze eerlijk doch s t reng beoorde
len. Wij spreken de wens u i t da l ae 
n ie t te l icht mogen bevonden w j r -
den en t rouw mogen zijn aan h e l 
volk d a t hen verkoos. 

HEIDI, 

INDUSTRIALISERING 
In C.V.P.-krtngen hoort men vaak 

h e t onnozel p raa t je da t zelfbestuur 
in Vlaanderen ekonomisch onmo
gelijk is. Men zou n o c h t a n s niet 
mogen vergeten d a t zo een u i t s t e 
kend ekonomlst als Prof. P inx ten 
d i t p raa t j e opruimde e n d a t de 
huidige eers te-minis ter Eyskens 
zelf een van de zes onde r t ekenaa r s 
was van gemeenschappel i jk fede
ral is t isch mani fes t van Katolieke 
f laminganten en Vlaams-Nat iona
listen in 1936 samen me t Dr. Elias, 

Mr. Romsée, Mr. Borginon, Dr Ver
bist en Prof. De Bruyne. 

Ook is he t n ie t ju is t d a t alleen 
Brusselaars en Walen geld hebben. 
Het geld van de Société Générale 
is voor de helft Vlaams geld, d a t 
de Waalse industr ie spijst. 

Daarbij heeft ook di t m a a r b i j 
komstig belang. Er is gemakkeli jk 
Amer ikaans geid te kri jgen om te 
indus t r iahseren daa r waar de gnn-
stige voorwaarden voorhanden zijn: 
de nabi jheid van de zee, voldoende 

De Kieswethervorming! 

en arbeidzame werkkrach ten en c e a 
betrekkeli jk sociaal rust ig k l imaa t . 
Al deze voorwaarden worden óoot 
Vlaanderen vervuld. Alleen be le l 
h e t Waals-Brussels kap i taa l d a t d l | 
vreemd kap i taa l h ier zou komen 
omda t zij geen mededinging In el* 
gen land duld t en h e t Vlaama a r 
beidersreservaat wens t In s t and t e 
houden. En di t Belgisch kap i t aa l 
is baas bij de l iberalen en bij de 
C.V.P.-ers en ook bij de B.S.P. o m 
d a t de Waalse socialisten u i t s lu i 
t end om Wallonië bekommerd z j n . 
Hun belangen lopen evenwijdig m e t 
die van de Waals-Brusselse k a p i t a 
listen. Het is een onve rge^ l i j ka 
misdaad van de Vlaamse socialis
t en deze toes tand klakkeloos t9, 
a a n v a a r d e n . 

W a t zou federalisme in V l a a n d e 
ren nie t kunnen bereiken op kor te 
te rmi jn , wannee r we zo zelf onze 
industr ial iseringspoli t iek konden 
bepalen ? 

I n 1959 waren e r gemiddeld 
206^.^00 werklozen in België w a a r 
van 140.000 Vlamingen. D a a r b u i 
ten zijn er 225.000 mobielen i n 
Vlaanderen (mobili tei t n a a r B r u s 
sel, Wallonië en F rankr i jk : week-
forenzen en seizoeharbeiders i n b e 
grepen) ongeveer 365.000 a rbe iders 
op 1.200.000 vinden in Vlaanderen 
geen werk. 

Reeds u i tgerekend lezer d a t 20 
Neder land jaar l i jks werk schep t 
voor 28.000 m a n men zo op 13 J aa r 
364.000 arbeiders werk verschaf t 7 

Op 13 j aa r tijd zou Neder land 
h e t vraags tuk van Vlaanderena 
onder indus t r i aüse r ing opknappen , 
België wil d a t n i e t tomnen. Een 
federaal Vlaanderen kan d a t wel . 
E n alleen zo zou h e t g a a n . 

W. J , . 
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Nationalisme verouderd ? . , . Nieuwe idealen ? 

AL FEITEN BESCHOUWENDE 

Wl] twijfelen er sterk aan of de 
verstandige vlaamsgezinden hun 
Van Cauwelaerts, Bauweraertsen 
en andere Lindemansen dankbaar 
zijn voor de krachtproef, die de 
vermolmde Katolieke Vlaamse 
Landsbond aan hun geliefde part i j 
leden op het einde van januari 
Jongstleden heeft opgelegd. 

Aldus zouden we, Bert D'Haese 
nabootsende met leedvermaak kun
nen schrijven over een bijeen
komst, die, persmensen en politieke 
mandfliarissen inbegrepen, amper 
dertig mensen uit gans Vlaanderen 
kon bijeenbrengen. 

De Katolieke Vlaamse Landsbond 
was voor de jongste oorlog een po
litieke vleesmolen, waardoor alle 
durvende vlaamsgezindheid tot 
futloos en voos romantisme moest 
gedraaid worden. 

Iedereen die het attentisme ver
koos boven het dragen van risiko's 
sloot er zich bij aan; iedereen die 
dacht dat de Vlaamse kwestie kon 
opgelost worden door de macht 
van het getal, maar die de enige 
mogelijke oplossing : het federa
lisme schuwde, omdat het te veel 
persoonlijke inspanning zou vergen, 
dacht zijn geweten te sussen door 
zijn tijd in voorzichtige bespiege
lingen te verbeuzelen. 

Na deze oorlog was men in de 
C.V.P. zodanig overtuigd dat alle 
risiko-aandurvende Vlamingen uit
geschakeld waren, dat men aan het 
bestaan van de landsbond zelfs 
geen aandacht meer besteedde. 

Nu komt het helaas uit dat ze 
zich vergist hebben. Alle bewuste 
Vlamingen staan weigerachtig bij 
de plotse pogingen om dat geraam
te te doen herleven. Naast de Vla
mingen, die beroepshalve gehouden 
zijn tot ondergrondse Vlaamse ra-
Ölkale aktie in de Volksbeweging, 
in de kultuurverenigingen, enz., 
s taat de Volksunie, als de enige 
politieke groepering waarin de Vla
ming kan vertrouwen. 

De Vlamingen zijn inderdaad zo 
nuchter geworden dat ze zich niet 
meer door afleidingsmaneuvers la
ten lijmen. De massale afzijdigheid 
bij het miskraam van de K.V.L. Is 
een « Mane - Tekel - Fares »-teken 
op de wand van het gebouw der 
unitaire kleurpolitiek en een bewijs 
dat de Vlaamse kracht zich doel
matig concentreert. 

H. B. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

ABONNEREN 
De abonnementenslag kent een 

steeds groter sukses. Inderdaad : 
Velen hebben behoefte aan nieuws 
uit het Vlaams nationale kamp, 
nieuws dat In geen enkel ander 
Vlaams blad te vinden is. Een en
kel voorbeeld : Telkens onze volks
vertegenwoordiger Mr. Van der Eist 
in de Kamer een rede uitspreekt 
hebben de zogezegde vlaamsgezinde 
dagbladen er drie regeltjes voor 
over of enkel maar : « Na een 
tussenkomst van Van der Eist... » 

Waarom wordt U door die fla-
mingantische ? pers zo slecht voor
gelicht ? Omdat de woorden van 
Mr. Van der Eist te hard klinken 
voor kleurpartijen, waarbij de fla
minganten maar dienen om de 
anti-Vlaamse politiek te verdoeze
len voor de ogen van onze mensen. 
De naakte waarheid over onze 
achterstand op alle gebied, door de 
Volksunievertegenwoordiger reeds 
meerdere malen in het Parlement 
aangeklaagd, wordt verzwegen of 
verdraaid in hun bladen omdat 
hun vertegenwoordigers een slijk-
flguur slaan. 

Vele Vlamingen zijn dat gehui-
chel beu en verkiezen radlkale taal 
boven flauwe kost. Ze Heten zich 
abonneren op de Volksunie 1 U, 
Vlaamse vriend, die noes niet tot on

ze lezersgroep behoort, neem een 
wijs besluit en abonneer U ook op 
ons blad. In vele gemeenten zijn er 
propagandisten die het nodige zul
len doen opdat U regelmatig om de 
14 dagen ons blad zoudt ontvangen. 
U kunt ook rechtstreeks storten. 

Vergeet niet : 1960 wordt een 
strijdjaar. Denk aan : « Geen 
talentelling ! » Steeds staan er 
moedigen onbaatzuchtig in de bres 
hetzij om te kolporteren, te plak
ken of te kalken. Ze offeren een 
groot deel van hun vrije tijd ja 
zelfs meer dan eens hun nachtrust 
op. 

Waarom zoudt U zich dan deze 
kleine moeite niet getroosten van 
een abonnement te nemen ? 

Elk nieuw lid, maar vooral elk 
nieuw abonnement is een morele 
steun voor onze ijverige propagan
disten. 

Ken dus Uw plicht en Abonneer ! 
Een Denderstreker - L.F. 

HET PENSIOEN VAN DE 

ZELFSTANDIGEN 

Wanneer zullen de zelfstandigen 
zowel als de loontrekkenden een 
pensioen genieten zonder onderzoek 
naar de bestaansmiddelen ? Of 
denkt men dat het aangenaam is 
als men ziet dat sommige kerels 
die hun leven lang een lui lekker 
leventje hebben ges'eten alle maan
den zo maar zes, zevenduizend of 
meer oprapen voor hun pensioen, 
dat de weduwen van zulke mannen 
soms tot 10.000 F. per maand kri j
gen (ik ken er zo een) en dat ik 
en zoveel andere gewezen zelfstan
digen blrmen een paar jaar (ik ben 
er nu 63) het zal moeten stellen 
met een pensioen van misschien 
een paar duizend frank. Is dat mis
schien het loon. van al mijn hard 
werken en mijne spaarzaamheid ? 
Ik had moeten doen gelijk zoveel 
anderen, mij niets aantrekken en 
alles opmaken dan had ik pensioen 
gekregen. 

Ik hoop dat de Volksunie zal 
voortgaan met in 't vervolg aan
dacht aan ons Zelfstandigen of ge
wezen Zelfstandigen te wijden. 

J. M. - Brasschaat. 

BRAVO VAN DEN DAELE J 

« Vroeger dacht ik anders, maar 
vandaag ben Ik tot de overtuiging 
gekomen dat er zonder diepgaande 
wijzigingen In de struktuur van de 
staat, geen vrede zal komen In dit 
land. Ik denk dat het goed is dat 
de partij zich daarop voorbereidt. > 

(Applaus van vele Vlaamse le
den). 

Door deze verklaring op het laat
ste C.V.P.-kongres bewijst gij dat 
gij als minister uw pappenheimers 
hebt leren kennen. 

Wie zou beter dan een Vlaams 
oud-minister kunnen beseffen dat 
de franskiljonse camarilla en amb
tenarij, van het nieuwe taalkom-
promis alleen datgene tot zijn goed 
recht zal laten komen, wat nadelig 
Is voor de Vlaamse gemeensche/, 
namelijk : de uitbreiding van de 
Brusselse olievlek In de geest van 
1830. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

Bravo Van den Daele ! 
Bravo toejuichers van de C.V.P. ! 
Bravo ook voor s De Standaard » 

die de dag na het C.V.P.-kongres 
schrijift : 

« Indien de Walen weigeren de 
demokratische spelregels te gehoor
zamen en de rechten van de Vla
mingen In de unitaire partij en in 
de unitaire staat te eerbiedigen, 
moet en zal het tot een breuk ko
men, en in de partij , en in de staat. 
Dit is geen voze waarschuwing. Wie 
het federalisme voor een overwon
nen standpunt hield en gisteren te 
Charleroi was, is Iets minder zeker 
geworden. (M.G.R.) > 

Of dromen wij ? 

Op tijd en stond zullen wij, zo 
nodig, aan deze citaten herinneren. 

In afwachting : Bravo ! Bravis-
simoN! '̂ Honvjrv 

W. D. - Denderleeuw. 

Wil men een antwoord op deze 
beide vragen, dan moet men terug 
paar het verleden. De 19de eeuw 
heeft deze idealen weliswaar niet 
ontdekt, maar gaf er een vaste ge
stalte aan op politiek terrein. Maar 
ook in de toekomst vinden we reeds 
elementen die ons tonen dat er 
nieuwe politieke Idealen komende 
zijn. 

Waar de voorgaande eeuw nog in 
grote mate het begin van onze 
20ste eeuw beïnvloedde, is het door 
de Franse revolutie met de leuze : 
liberté, égalité, fratemité, die aan 
de politieke stromingen die er uit 
voortkwamen een betoverende 
kracht gaven, eerst was het slechts 
een onverwerpen van bestaande 
regimes, maar later werd het een 
streven naar volledige vrijheid van 
het individu. Een gevolg en uit
vloeisel hiervan was, de opgang 
naar sociale rechtvaardigheid — 
in het algemeen betekende dit een 
verschijnen van het socialisme, en 
ook bij ons het opkomen van Kris-
tene Demokratie zoals Priester 
Daens en zijn volgelingen. 

De bezieling die van deze opvat
tingen uitging heeft de grootheid 
uitgemaakt van het Socialisme en 
de Kristene Demokratie. De gevol
gen vandien vinden wij vandaag 
nog terug in het politiek leven. Als 
derde politiek ideaal dat in de 
voorgaande eeuw op het voorplan 
kwam zien we het nationalisme. 
Het werd geboren uit het roman
tisme dat de verheerlijking van het 
verleden, het grootse en het helden
dom was. Het nationalisme was de 
begeesterende ophemeling van het 
land, de trouw aan het vaderlands 
verleden, de droom van die hersteJ-
de grootheid. Met zeer grote aan
trekkingskracht bracht zij hele 
volkeren, landen en zelfs Europa 
in beroering. 

Na de jongste oorlog, werd het 
nationalisme afgezworen, verouderd 
verklaard, voorbijgestreefd, uit den 
boze en zo 'nieer. En het heeft 
schijnbaar op staatkundig plan wel 
aan betekenis verloren, maar of in
vloed en nawerking hiervan op het 
politiek plan afgedaan heeft en 
niet bestaande is, durven we niet 
beweren. 

Immers, de drie grote idealen : 
Vrijheid, sociale rechtvaardigheid, 
nationalisme, ideologie voorbereid 

In de 18de eeuw, met vaste votm 
en opgang in de vorige eeuw, blij
ven met afwisselende kracht na
werken in onze eeuw en de komen
de tijden. 

Dezelfde geestdrift, de overgave,-
de « heilige gloed » Is er echter 
niet meer bij. Er is wel een ver
starring waar te nemen, zelfs uit
putting van geestelijke gedachten. 
Verschijnselen die fel opvallen bi] 
de jongere generaties. Maar of het 
daarmee voorbijgestreefd mag ge
noemd worden, da;t is een vraag 
die we kunnen beantwoorden met 
een andere vraag. 

Zijn er nieuwe idealen ? 
Er zijn in deze tijd krachten 

werkzaam die wijzen op de lang
zame doorbraak van een nieuw 
politiek ideaal, dat door de ethische 
invloed en de grootheid van de ge
wekte verwachtingen nieuwe bezie
ling zal geven aan de komende 
generaties. 

De mensheid is naar een geeste
lijke en morele eenheid aan het 
groeien, en alle volkeren worden 
meegerukt. 

De eerstkomende jaren zullen 
van de mens op alle gebied grote 
inspanningen vergen. Alles wordt 
grondig gewijzigd. De idee van het 
federalisme is langzaam aan het 
groeien. En is het niet Pius XII die 
op 6 april 1951 aanmoedigende 
woorden sprak in die zin. 

De bezieling, die de nieuwe idea
len nodig hebben, ligt in de voor
bije idealen gegrondvest, maar 
moet met veel inspanning uitge
werkt worden. 

Nieuwe idealen ? J a ! Wereld
gemeenschap gegrondvest op vrij
heid en rechtvaardigheid en op de 
eerbied voor de eigen persoonhjk-
heid van elk volk ! 

Is het vaag ? is het utopie ? 
Nee ! want de eerste verschijn

selen zijn er al. De jongeren die de 
politiek van gisteren niet meer in
teresseert, aanvaarden dit ideaal, 
en vooral de jeugdbeweging grijpt 
er gretig naar ! 

Dan is het zeker voor ons een 
plicht, standvastig te blijven in on
ze strijd. 

Want strijden wij niet voor : 
Federalisme door Zelfbestuur in 
een Vlaamse Demokratie ! 

« Jan Van Brabant >. 

PJC^C 
EUROPA EN WIJ 

In « Neerlandia », maandblad van het Algemeen Nederlands Verbond 
verscheen onder de titel « De Nederlanders in het nieuw Europa » een 
merkwaardige rede van Prof. Dr. P.C.A. Geyl, uitgesproken op de Algemene 
Vergadering van het Genootschap van Leraren en voor de Volksuniversi
teit 's Gravenhage. Prof. P. Geyl is een voorstander van de P.V.d.A., de 
Nederlandse socialistische partij . Wij halen hierbij het slot van zijn rede 
aan : 

En nu heb ik met verbazing heel 
onlangs gelezen dat onze politici 
hun fiat gaven aan een versnelling 
van de inwerkingtredmg, en in de 
meest extreem unitarische vorm. 
Terwijl er over de protectionisti
sche politiek van Frankrijk bij ons 
toch in wijde kring bezorgdheid be
staat, geeft men zo het laatste wa
pen van ons zelfstandig beslissings
recht uit handen en tegelijk, nog
maals, werpt men de deur om zo te 
zeggen voor de neus van de Engel
sen dicht. Voor de pragmatische En
gelsen, die van zulke papieren rege
lingen altijd afkerig zullen blijven. 

En hebben zij ongelijk ? Kan een 
parlement werken tenzij op basis 
van een sterk saamhorigheidsgevoel 
en de bereidheid van geven en ne
men, wortelend in een leven uit de
zelfde algemene opvattingen en 
tradities 9 Onze parlementariërs 
hebben het bezwaar van de commu
nisten, die uit Italië en Frankrijk 
Immers In goeden getale naar dat 
« Europese » (klein-Europese) par
lement zullen worden gezonden, 
onder de ogen gevat. Wel jammer, 
zeggen zlJ, maar tenslotte is het 
nuttig een oppositie te hebben 1 Ik 

sta versteld van de oppervlakkig
heid van zo'n opmerking. Het is 
nuttig een oppositie te hebben, — 
maar niet een louter destructieve 
oppositie, er enkel maar op uit 
stokken in de wielen te steken; het 
is nuttig een oppositie te hebben 
die op een ogenblik de verantwoor
delijkheid kan overnemen. Zien on
ze parlementariërs het verschil 
niet ? Verdoezelen zij welbewust de 
bezwaren en gevaren ? 

Maar het is mijn bedoeling niet, 
het zou ook zeker mijn competentie 
te buiten gaan, om te trachten hier 
dieper in bizonderheden te treden, 
't zij van kritiek of van aanwijzing 
van andere mogelijkheden. Al wat 
ik heb willen doen, is met de mees
te aandrang waarschuwen dat bij 
heel dit streven naar nadere Euro
pese eenheid — een onafwijsbare 
eis van de tijd : ik erken het vol
mondig — de toekomst van onze 
nationale cultuurtraditie mee in 
het geding is. En daarbij merk ik 
dan nog in het bizonder op, dat on
ze belangen hier volmaakt parallel 
lopen met die van de Vlamingen. 

Een bedrelofinof van verfransing die 

ons zeker niet onmiddeUijk zou 
treffen, maar hen, gaat ook ons 
aan. Een verzwakking van de posi
tie van het Nederlands in Vlaande
ren is een verzwakking ook van ons. 
Wij moeten, om onze culturele 
eigenheid en vruchtbaarheid in het 
nieuwe Europa te beveiligen, zo 
nauw mogelijk samenwerken met 
de Vlamingen, en niet alleen in de 
onmiddellijk met de Europese of 
klein-Europese federatie verband 
houdende kwesties, maar op het 
hele cultuur-gebied, zo wijd moge
lijk genomen : onderwijs, maat
schappelijke inrichting, zo goed als 
wetenschap, kunst en letteren. 

Laat mij besluiten met een alge
mene beschouwing — een ietwat 
persoonlijke tegelijkertijd. 

Toen ik in 1953/4 voor het eerst 
vierkant stelling nam tegen de 
klein-Europa-politiek — dat was 
toen naar aanleiding van de ont
worpen Europese Defensie Gemeen
schap —, werd ik door de voorstan
ders meteen uitgemaakt voor een 
achterblijver, een nationalist. Met 
dat woord ben ik dikwijls bestookt. 
Nog heel onlangs had het Hollands 
Weekblad een hele beschouwing 
over mijn werk, vol vriendelijk
heden overigens, en de schrijver 
vatte zijn bezwaren samen in de 
titel : Een Nederlands nationalist. 
Ik heb daar op verzoek van de re
dactie op geantwoord en uitgelegd 
(waarlijk niet voor de eerste keer!) 
onder welke voorwaarden ik kon 
aanvaarden nationalist genoemd te 
worden. 

Laat mij die passage voorlezen : 
Een nationalist in die zin dat ik 

zou menen dat de Nederlandse ge
meenschap de hoogste of edelste, 
de Nederlandse taal de rijkste of 
schoonste, de Nederlandse cultu-jr 
de blzonderste ter wereld is en dat 
wlJ OD andere volken af culturen 

mogen neerzien en in trotse afzon
dering leven; zo'n nationalist ben 
ik nooit geweest. Ik ben nationalist 
in die zin dat ik meen dat wij bin
nen de kring def Europese cultuur 
waartoe wij behoren een eigen va
riëteit vormen, dat het onze taak 
is die zo vruchtbaar mogelijk te 
onderhouden, dat de taal daarbij 
een onvervangbaar element vormt 
en dat het daarom alleen al ons 
belang is, en onze plicht, om de 
betrekkingen met het Nederlandse 
taalgebied in Vlaanderen tot weder
zijdse versterking te bevorderen. 

Tegen de eerste opvatting van 
nationalisme heb ik mijn hele le
ven gestreden. Eerst binnen de 
Groot-Nederlandse beweging al in 
de jaren twintig. Vervolgens tegen 
het op de spits drijven ervan In het 
nationaai-sociali^me, van het eer
ste ogenblik af aan, dat die geest 
zich bij ons begon te roeren. 

Maar om daarom In het andere 
uiterste te vervallen en het natio
nale zelf als een overwonnen 
standpunt te laten varen, daar pas 
ik voor. In de grond vind ik (om 
tot ons eigenhjke onderwerp terug 
te keren) het soort Europa-enthou
siasme dat zich verheelt met het 
verleden volkomen afgerekend te 
hebben, even revolutionair en even 
onhistorisch, als het hevigste na
tionalistische doctrinarisme. 

Wij beleven een tijdperk van 
diepgaande verandering, — zo be
gon ik. Maar dat wil niet zeggen dat 
wij nu volkomen los zijn van het 
verleden. De geschiedenis hangt 
van veranderingen aan elkaar. Sta
tisch is zij nooit geweest en kan zij 
niet zijn. Maar bij alle veranderin
gen blijft zij voortwerken op gege
ven tradities. Alleen zo kan zij zin 
hebben. Alleen zo kan cultuur be
staan. ': 
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OOSTENDE 

OPENBARE VERGADERING 
De op 19 maart belegde gewest

vergadering diende, ingevolge on
voorziene omstandigheden, ver
daagd tot zaterdag 26 maart en zal 
plaats grijpen in het lokaal Kem-
melbergstraat, 28, onder voorzitter
schap van gewestleider, H. Pro
voost. 
Sprekers : 

Mr, Van der Eist en 
Mr. Van In (Brugge). 
De sprekers moeten de laatste 

trein (vertrek 21 uur 50) halen. 
Derhalve zal de vergadering stipt 
t« 19 uur 30 beginnen. 

Alle kameraden op post, vergezeld 
van Vlaamsgezinde vrienden. Zo
veel als 't kan zorgen voor nieuwe 
gezichten op deze belangrijke bij
eenkomst. 

NOG UIT OOSTENDE 

Verheugend de steeds toenemen
de kontakten en feestelijkheden 
tussen de Vlaamse tonee'groepen 
en deze uit Frans-Vlaanderen 

Op 6 maart werden de vrienden 
uit Alveringem uitbund'g toege
juicht in het grensdorp Houtkerke. 
na te Hondschoote, Herzele en in 
andere Frans-Vlaamse gemeenten 
te zijn opgetreden. 

En thans komt het vermaarde 
Volkstoneel voor Frans Vlaanderen 
« De vier jaargetijden > te Oosten
de opvoeren (19 3). 

Tussenin zal het knapenkoor : 
" Sinshet Vro -̂  de meest aantrek
kelijke volksliederen uit Frans-
Vlaanderen zingen 

(Voor mkomkaarten en plaats-
?.anduiding zich wenden Kristina-
straat 95 (Dominikanenklooster). 

EERNEGEM 
Op 26 febiiiari J.1. greep in * Het 

Torenhof > het eerste Vlaams Vas
tenavondbal plaats. 

Talrijke en iiitg'elezen opkomst, 
zelfs van uit de verste hoek van het 
arrondissement, ook van Brugge en 
omllgoende. Het nabijgelegen Gistel 
was, \ anzelfsprekend het meest ver
tegenwoordigd bij dit puike publiek. 
Vele vrienden, uit alle plaatselijke 
verenigingen waren aanwezig. Dank 
hun initiatiel en hun impuls, werd 
dit vrolijke feest een uitstekende 
propagandanacht voor het Vlaams 
Nationa!i.sme. 

Het orkest mag terecht fier gaan 
op de geleverde prestatie. Zelden 
hoorden we betere Vlaamse muziek, 
afgewisseld dan nog met moderne 
dansmuziek. 

De Volksdansgroep uit Veiime 
oogstte langdurig en welverdiend 
applaus. 

Kameraad Mare Vandemoortel 
bracht met zijn Brugse groep de 
verra.ssing. Het toneelstuk : « De 
Vlaamse Leeuw » werd op zijn... 
karnava's uitgevoerd. Mare ver
tolkte een uitstekende '< Ridder De-
chatillon » en voorzeker geen ge
paster < Vlaamse Leeuw > te V'ti-
den dan de stoere, twee meter h r -
ge en 130 kg. wegende Steven Goet-
ha.s. Mevrouw Vandcaiüoii:!, een 
lieve Machteld, en Mevrouw Goet-
hals een zeer geschikte Johanna 
van Navarre. 

Aan Veurne en Brugge onze wel
gemeende dank, mede aan allen cie 
hebben bijgedragen tot de gewel
dige bijval van ons eerste Vlaamse 
Vastenavondbal. 

De resultaten zullen dan ook niet 
lang op zich laten wachten. Nieu
we mensen werden aangesproken 
die voorzeker hun abonnement 
(100 F.) op de potsrekening nr 
1108.04 van Jan De Bondt zullen 
storten, tot bevestiging van het zo 

P' 

simpatieke onthaal en de toejui
chingen die zij hebben willen voor
behouden aan onze Arrondisse
mentsvoorzitter bij zijn intrede in 
de zaal en tijdens het feest. 

M. Zwaenepoel. 

MELDT U A A N ALS LID 

van « DE VOLKSUNIE » 

LEDENKAARTEN 

Zijn te bekomen bij de Arron-
dissementssekretaris, Cyriel Bul-
tlnck, Woumen, dorp 76a". 

LEDENGENERATIE 

ADINKERKE 

Het gezin van onze kranige pro
pagandist, Rochus Goderis, werd 
verrijkt met een lieve Maria. 

Hartelijk Proficiat ' 

AUTOVOERDERS, 
Voor uw batterijen en 

auto-elektriciteit, koop in 
volle vertrouwen Lij ^ ge
kende specialisten .: 
VAN HOE( KE PR. en IZn. 

Batterijen BOSt'O : 2 jaar 
volledige waarborg en 30 '̂o 
vermindering. 
Komt zien en overtuigt V. 
Vrijwiiligerslei 13, BRAS-
SCHAAT (^lariabiirg). 

T<-1 74.38 92 

Arrondissement 

ROESELARE-TIELT 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
Het eerste Vlaamse Vrienden-

feest dat plaats vond op 9 januari 
1960 in de zaal « De Beurs », was 
een zeer bemoedigend meevaller. 

De proppensvolle zaal, de geest
drift, de volkse kameraadschappe-
lijkheid van die avond, waren zo-
ve'e klare be\\ ijzen dat eenieder 
reeds lang wachtte op dit gelukkig 
startschot voor vernieuwde Vlaam
se activiteit in ons gewest. 

Afwezigen die het relaas over die 
sprankelende avond te horen kre
gen, verzekerden ons, de toeko
mende maal ook van de partij te 
zul'en zijn. 

We beloofden, ' nog meer en be
ter 3>. Wij willen ons woord gestand 
houden. 

In samenwerking met het plaat
selijk IJzerbedevaartkomiteit heb
ben wij een Bedevaart-avond als 
volgt geprogrammeerd . 

Op zaterdag 19 maart 1960 in de 
zaal Cloet. St.-A!fonsusstraat te 
Roeselare te 20 uur : 
— Optreden van het vokaal-instru-

mentaal kwartet < De Spele-
meiers » uit Antwerpen. Vlaam
se en Zuidafrikaanse Volksliede
ren. 

— Afwisselend optreden van de 
Volksdansgroep ' Die Bose » uit 
Izegem. 

— Prachtige kleurtilm van de 
XXXIIde IJzerbedevaart. 

Algemene inkomprijs : 20 F. 
Studenten : 10 F. 
V/erklozen : kosteloos. 
Wie zou op deze avond nog dur

ven ontbreken ! « Sta vuist en voet 
de vane omtrent > en komt met ons 
mee naar de zaal Cloet op 19 maart 
te 20 u. 
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Zeer grote keus 

GLAZEN EN MONTUREN 

— Gratis voor verzekerden — 

GEDIPLOMEEltD OPTIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

_ Telefoon 35,86.62 — 

10 %^Sufpmg.QTp vertoon dezer 
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€ f f BRABANT 

BRUSSEL 

Brussel, Laken. Haren en Neder-
over-Heembeek werden, dank zij 
financiële steun uit deze gemeen
ten, op grote schaal bewerkt met 
proefnummers van ons blad. De 
tijd kon niet beter gekozen worden, 
want terwijl die ongelukkige C.V.P. 
voor de dag kwam met een kompro-
raisvoorstel, dat voor de zoveelste 
keer weer een he^e reeks Vlaajnse 
gemeenten overleverde aan het on-
lecht, mocht wel eens herinnerd 
worden aan de ellendigste roof, die 
ooit gebeurde — toen was er ook 
een partijkatolieke regering ' — 
bij het ontnemen van de gemeen
telijke autonomie aan zuiver 
Vlaamse gemeenten als Haren en 
Neder-over-Heembeek. In 1921 kon 
dat verkopen van Vlaamse eigen
dom nog zonder veel tegenprutte'en 
gebeuren, maar nu moet men maar 
eens eender waar in Vlaanderen 
het oor te luisteren" leggen om kra
kende verwensingen te horen aan 
het adres van de huidige regerings
ploeg. 

• * 

Toen liet IraJiskiljonisme de om
singelingsbeweging IJaren-Neder-
o er-Heembeek tegen het Vlaamse 
fe.ondgebied uitvoerde, was het po
litieke nationalisme nog jong. 
Thans is het echter rijp geworden 
en de tijd is gekomen cm te eisen 
dat de Brusselse slokop zijn prooi 
zou lossen door aan Haren en Ne
der-over-Heembeek teuig een eigen 
gemeentelijk statuut te schciken. 
Beide gemeenten hebben minder 
met Brussel te maken dan het Va-
tikaan met Rasland; ze zijn h e r 
wegend Vlaams en sedert hun aan
sluiting bij Bnissel zijn het twee 
wezenk'ndjes, waarvan Brussel wel 
de voordelen aanvaardt, maar w. ar-
aan het niets anders schen^ct-dan 
verezeKng en de door de ' N'E.CO 
afgekeurde kulturele mcord. 

KANTON VILVOORDE 
Dank zij gifttn uit Vilvoorde kon 

voldaan worden aan een verzoek 
om het blad, waarin het hartver
sterkende artikel < De Les van Vil
voorde » verscheen, op zeer rumie 
schaa' te verspreiden over gans het 
gewest. Het was geen week te 
vroeg, want volgens de Brusselse 
Post ' had burgemeester Poot op 
het Voor al getoap'tuleerd door 
tweetaligheid te beloven. 

De bedreiging, weke op Konings-
lo weegt, is noo één van die onge
lukkige gevolgen van de aansiuitmg 
in 1921 van de zuiver-Vlaamse ge
meenten Haren ' en Neder-cver-
Heem.beek bij Brussel. 

Met het schuldige medewelen van 
de toenmal'ge unitairen werden 
deze gemeenten zonder slag cl stoot 
aan verfransing overgeleverd en 
stonden Machelen, Evere, Vilvoor
de en Diegem onmiddellijk onder 
Brusselse druk. In Konmgslo be
zweek de gemeentelijke en geeste
lijke overheid en Kroop een gedeel
te van de middenstand voor de ver
fransing. terwijl vanuit Brussel in 
Mache'en steun verleend wordt aan 
een Komitee. dat de Franse kul^uur 
wil verspreiden. Het ergste is dat 
Vlaamsgezinde gemeentemandata-
'issen de bijeenkomsten van dit 
« comité de culture latrine > met 
hun aanwezigheid vereren. Door het 
artikel over het mannelijk stand
houden van de Nederlandse kuituur 
in Vilvoorde, dank zij de nationalis
ten, heeft de Volksunie bewezen 
dat zij waakt op alle fronten. 

* * 
De meeste personen, die uitgeno

digd werden bij te dragen tot de 
steunzegelaktie, hebben hun steun-
penning reeds gestort. Het is in
derdaad niet mogelijk iedereen te 
bezoeken: daarom wordt, ter ont
lasting van de inzamelaars, ge
vraagd dat de « Vlaamse belas
ting » zou gestort, worden. Zij be
tekent munitie vooc de zo noodza

kelijke strijd, die moet verhinderen 
dat onze welvaart steeds bedreigd 
blijft. 

KANTON WEMMEL 

Ook daar wordt er aan Intense 
abonnementenwerving gedaan. 

IN MEMORIAM 
Mevr. DE WIT - (jOOSSENS, 

schoonmoeder van arr. penningm. 
Marcel Vandersickel, overleed te 
Londerzeel op 10 maart j.1. Wij bie
den onze strijdgenoot en familie
leden onze kristelijke deelneming 
aan in hun rouw. 

AARSCHOT 
Te Antwerpen overleed in de leef

tijd van 31 jaar onze flinke Aar
schotse propagandist Ralf Van den 
Bogaert. Aan Mevrouw en zoontje 
Erwin betuigen wij het innig mede
leven van de Volksunie en van al 
haar propagandisten. Onze trou
we strijdmakker R,_" -'lUe zacht. 

NEEM DEEL A A N ONZE 

WERFKAMPANjE 

KANTON SCHAARBEEK 

Een derde reeks proefnu.rmers 
van ons blad werd over gai:s het 
kanton verzonden. Deze inspuiting 
van waarheidsvitaminen is nood-
zake'ijk en wordt ten zeerste op 
prijs gesteld. 

De gevolgen van onze onverpoo.sde 
proefnumineraktie laten zich op het 
openbare leven voelen. Een a.jote-
ker verklaarde dat zijn klanten se
dert een paar Jaar steeds meer en 
meer u'tkomen voor hun taal. Er 
doet zich als een sneeuwba eflekt 
voor, dat begint met het versprei
den van onze propaganda, zich 
voortzet in de meer positieve wer
king van alle Vlaamse groeperingen 
en tenslotte zijn weerslag heeft op 
het openbare leven in het Brii.ssel-
&e. Dit is reeds zo erg veranderd dat 
een winkelier va.slstelde dat hij 
door volledige tweetaligheid toe te 
passen in zijn zaak een beter en 
guller kontakt kreeg met zijn klan
ten. Het is trouwens bewezen dat 
een zaak met standing al'een een 
zaak kan zijn, die ook de taal van 
de Vlamingen keurig weet te ge
bruiken. Dank zij onze aktie ont
dekken de Vlanrngen dat zij ook 
in Brussel nog meetellen. 

Ki»NTO:̂  

ST-JAKS- MÖLEKBEEK 
Ook het kanton Molenbeek treedt 

aan in de eerste gelederen. 
Het gezellig sa'.'cnzijn in de zaal 

•> Breughel > te Jeute op 20 februa
ri j.1. is er eens te meer het bewijs 
\an. De zaal. welke reeds in de 
vroege uren bomvol zat, was om
streeks 9 u. 30 om te barsten. Stoe
len uit keuken en herberg werden 
b.jgehaald om ieder een zitplaats te 
bezorgen. Rond 10 u. werd door 
hoofdbestuurs'id Ach. Van Malde-
ren een korte uiteenzetting gegeven 
omtrent het streven van « De 
Volksunie », waarna onze jeugdige 
voorzitter overging tot de gratis 
\errassingstombola. Jlr. en Mevr. 
Peeters-Nicasie vdii het hoofdsekre-
tariaat wonnen het gratis abonne
ment cp ons blad wat aan onze 
voorzitter een ogenblik' hoofd;)ijn 
bezorgde, daar het bleek dat ver
melde personen reeds geabonneerd 
waren (en of !) 

Het abonnement werd dadelijk 
overgeheveld naar een dame, die 
nog niet geabonneerd was. 

Nadien werd nog een flink stukje 
gedanst. 

Het kantonaal bestuur wenst 
hier bizonder Gouwvoorzitter D De-
coninck, de vriend Van Ma'deren 
en al degenen die hebben bijgedra
gen tot het verwezenlijken van die 
gezellige avond te bedanken, en in 
het bijzonder onze piat i i^- Mi'.-'t 
Franco (niet t an Spatife).'' •'"* ' ' ' ' • 

Tijdens het gezellig samenzijn 
werden weer 4 nieuwe abonnemen
ten bljgemaakt. 

Bravo Molenbeek ! 

KANTON HALLE 
-MEDEDELING 

In < De Vlaamse Leeuw » t« 
Dworp vinden de Vlaams Nationa
listen van ons kanton mekaar, el-
ken 1ste zaterdagavond van de 
maand. 

DIENSTBETOON 
ZOEKT PLAATS als loopjongen 

liefst Brusselse omgev. Jongel. 15 j 
Schrijv. : Bureel blad D. B. M. 

A.N.Z. - GOUW BRABANT 
2de PROVINCIAAL LENTE 

ZANGFEEST 
ZONDAG 27 MAART a.s. 

Ie 14 u. 30 
Feestzaal « PALACE DANCING » 

Van IJzendijekstraat SCH.\ARBEEK 
BRUSSEL 3. 

Medewerkende toondichters : 
L. DIELTJENS, E. HULLEBROECK, 

R. VEREMANS 
Feestredenaar : 

Mr. Edmond \ ;... :IEN 

ANTWERPEN 

V. 

Berch 

Spijl de zware griepepidemie, dir 
Antwerpen sinds weken teistert, en 
het slechte weder, waren zeer vele 
Berchemse vrienden opgekomen 
naar de voorlichtingsvergaderinu; 
van de afdeling Berchem. 

Onder de vele aanwezigen noteer
den wij vooral Dr. Hektor Goeman.s, 
provincieraadslid Ward Rolus, ar-
rondissementsvoorzitter Reimond 
Mattheyssens, de vrienden Storme, 
Piet Vereecken e a. 

Rudi Van der Paal verontschul
digde verschillende bestuursleden, 
waaronder dhr Marcel Mannaerts 
en Wim Maes. wegens zick(c ver
hinderd. / 

Eerste spreker was Carlo Re. . . s. 
die een hartelijke hulde bracht aan 
Mr. van der Eist en een overzicht 
gaf van de Vlaams-Nationale akti-
viteiten te Berchem tijdens het af- •'•"•^v. 
ge'open jaar. 

Tweede .spreker was Dr. Leo Wou
ters, die een buitengewoon pittige 
toespraak hield, die door de aan
wezigen met de meeste aandacht 
gevolgd werd. 

Herhaaldelijk wei-d zijn flinke 
spreekbeurt door hartelijke toejui
chingen onderbroken. 

Laatste spreker. Drs Wim Jons-
.sen, bewees eens te meer welke gro
te bezorgdheid de partij heeft voor 
de sociaal-ekonomische noden van 
het Vlaamse volk. Krachtig viel hij 
de regering aan omwille van de 
karikatuur die ze maakt van de 
streekekonomie. In bijzonderheden 
ontleedde hij de besluiten van de 
C V.P. studiekommissie over Brussel 
en, de Taalgrens en de uitverkoop 
van .Vlaams Brabant en van de 
taalgrensstreken die ze beoogt. 

Hij kreeg een geestdriftige ova
tie 

Deze zeer geslaafde avond ein
digde met de Vlaamse Leeuw. 

VLAAMS KRUIS 
Antwerpen 

Openbare voordracht, op zondag 
27 maart I960 te 10.30 uur, in het 
auditorium van ^Archief en Museum 
voor het Vlaamse Cultuurleven, 
Minderbroedersstraat 22, Antwer
pen. 

Spreker : Prol Dr. C. Heymans 
(Nobelprijs), over het onderwerp : 
- Regulatie van de bloeddruk en 
hypertensie ^ met film en licht
beelden. 

Inkom vrij. 

Ilalfvastenbal van de Vlaamse 
Kring 

Zaterdag. 26 deze te 20 30 uur in 
de salons « Continental », Groen
plaats, 33, Antwerpen, vindt het 
kierde avondfeest plaats van de 

Vlaamse Kring Antwerpen > met 
de medewerking van het radio- en 
amusementsorkest Gerando >. 

Toegangsprijs : 40 F. Kaarten ' • ' 
en voorbehouden tafels kuiïnen' ' • ' 

-••ooraf telefoniséh besteld' veordeni-.^i..^ 
op nr '? j . » 6 . ^ 6f '39.92;Q 6̂j -^''jy ^.g^g^Jh^l 
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ANTWERPEN 

GEVELKLADDING 

.-,<ii5jt*,fiv. 

Nadat reeds de woningen van 
volksvertegenwoordigers MERTENS 
DE WILMARS, L. KIEBOOMS, van 
de schepenen DELWAIDE, FOS-
SON, e.a. met lialcenkruisen beklad 
waren, werden zoals U weet in de 
nacht van 24 op 25 november 1959 
ook de gevels der woningen van 
senator SLEDSENS en gemeente
raadslid SCHILTZ met dergelijke 
emblemen « versierd *. Gemeente
raadslid SCHILTZ verraste de 
nachtridders die de vlucht namen 
in de auto van de weerstandsleider 
Frans DE MOOR uit Hoboken. 

Dezelfde nacht nog deor de 
plaatselijke politie onderhoord er
kende DE MOOR met zijn auto in 
de Kerkstraat te zijn geweest, doch 
beweerde van de bekladding der 
gevels niets te weten. Hij zou, na 
een vergadering van een weer-
standsgroep, een vriend naar de 
Kerkstraat gebracht hebben, die in 
de buurt nog een klant moest be
zoeken (om middernacht)... 

In zijn auto werden geen haken
kruisplakkaten meer aangetroffen 
doch wel vignetten voor de anti-
amnestiebetoglng te Brussel, zoals 
er eveneens op de huisgevel van Mr. 
SOHILTZ gekleefd werden. 

Ondanks het feit dat de gevel-
kladderij in dat geval drie misdrij
ven uitmaakte, beteugeld met cor
rectionele straffen, heeft het Par
ket te Antwerpen gemeend genoe
gen te kunnen nemen met deze on
waarschijnlijke verklaring van DE 
MOOR, die op verschillende pun
ten in tegenstrijd is met het getui
genis van Mr. SCHILTZ, die trou
wens niet eens nader onderhoord 
werd, noch gekonfronteerd met 
DE MOOR. Het onderzoek werd 
zonder gevolg gerangschikt. 

Wanneer men rekening houdt 
met de herrie die werd gemaakt 
rondom het schilderen van enkele 
hakenkruisen op de synagogen en 
dgl., die zelfs een stellingname van 
minister MERCHIERS voor gevolg 
hadden, kan de lankmoedigheid van 
het Parket in dit geval slechts ver
wondering wekken. 

llllltUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllilllllllllllllllllll<l<<>lll>>« 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

iiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii»iiii><iii<""<*i»">"""i«"' 

DE Dr. AUGUST BORMSMIS 

Door de zorgen van de Pallieters 
vindt nu voor de tiende maal de Dr. 
A. Bormsmis plaats, dit samen voor 
Mevr. Dr. Borms en al de overleden 
slachtoffers, in de kerk van de 
Eerw. Paters Capucienen, Ossen
markt, Antwerpen op 10 april óm 
11 uur. 

Zij wordt opgeluisterd door Heer 
Walter 't Jollijn kunstzanger, en 
Heer De PiUecijn orgelist. 

Na de H. Mis jaarlijks bezoek aan 
het graf op het gemeentekerkhof te 
Merksem. Tram tot St. Franciskus 
kerk. 

Wie in LEUVEN de BIER-1 
KELDER niet bezocht, was in I 
LEUVEN niet (Oude Markt, 22). i 
Oude Markt 22 is ONZE bier- i 
kelder. 

• * r ^ O » 

Algemeen ag.nt voor België : ; 
ABTS, Steenweg op Tienen, 94, • 
Korbeek-Lo. • 
Opgepast voor namaak DORT ! • 

IIET WITTE PAARD j 
Wandelingenstraat, 14, te Leu- • 
ven. • 
Passend aangenaam lokaal voor! 
vergaderingen en klubs. S 
Beste dranken tegen matige j 

! > • • « • • • • • • • • • • • • • • • « • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • 

^QQQ^Q 
Aalst 

In deze dagen gaat de belang
stelling onzer Aalsterse militanten 
volledig naar de abonnementen-
slag. De resultaten zijn bevredi
gend; we willen wel niet beweren 
dat Aalst nu reeds een gooi heeft 
gedaan naar de eerste prijs, maar 
we zijn stellig niet aan het einde 
van ons latijn. De propagandisten 
die nog niet zorgden voor vijf nieu
we abonnementen, krijgen na de 
(vermoeiende) Karnavaldagen nog 
gelegenheid om de achterstand in 
te lopen. 

Wordt lid van de Volksunie 

Stort : 

30 F. voor het hoofdlid 

10 F. voor het bijlid 

(inwonend) 

Op 22 februari trok onze ploeg 
V.M.O.-mannen en propagandisten 
naar Temse om er de « Volksunie » 
te kolporteren. Dank zij de zeer ge
waardeerde hulp van « die van 
Gent » werd het eens te meer een 
succestocht. 

Het laatste nummer van ? Onze 
Strijd » (maandblad der Volksunie-
Aalst) stond in het teken van de 
sociale problematiek. De heren van 
A.C.V, en A.B.V.V. waren er maar 
matig over te spreken, dat dit num
mer een zo gretig onthaal vond bij 
de Aalsterse arbeidersklasse. 

In het kader van de « diepte
werking » begonnen onze propagan
disten met een reeks huisbezoeken 
op grote schaal. 3o gaan we lang
zaam-aan over tot een normaal 
afdelingsleven, waarbij niet alleen 
de bazispropagandisten maar ook 
de simpatizanten regelmatig en ak-
tief worden betrokken. 

Het wachtwoord voor dit jaar in 
het Aalsterse blijft « 1960 - door
braak jaar ^. 

« Die van Aalst. » 

NEVELE 
De pijpenrokende voorzitter van 

de alleen zalig makende C.V.P. heeft 
het in Nevele eens uitgelegd. Eigen
lijk heeft hij gesproken zonder veel 
te zeggen. Want we hadden wel 
graag het een en ander gehoord zo
als b.v. de houding van de C.V.P. en 
de landbouwersmoeilijkheden, ook 
over de middenstandsproblemen en 
oplossingsmogelijkheden van de 
werkloosheid. 

Maar daarover natuurlijk geen 
woord. Lefèvre kan toch maar moei
lijk verklaren dat de fameuze sleu
tel niet past op geen enkel slot, 
noch ter oplossing van de proble
men van landbouwers, midden
standers en arbeiders noch voor de 
oplossing der taalkwestie. Ook kan 
hij moeilijk verklaren dat de 
linkse benoemingspolitiek verder 
doorgaat juist zoals ten tijde van 
Van Acker. Maar wel had onze pij-
penroker het over de inclvieken, de 
ondankbaren ten opzichte van de 
C.V.P. De fameuze voorzitter ver
klaarde onomwonden dat de zwar
ten het aan de C.V.P. te danken 
hebben dat ze vrijgelaten werden. 
Bijna was Theo's pijp uitgerookt 
toen hij verklaarde dat de CV.P. 
de incivieken uit de bak gehaald 
had, en iemand der aanwezigen 
rechtsprong en vroeg « U bedoelt 
zeker in de bak bestoken mijnheer 
Lefèvre. Want het is toch de tegen-
woordigde C.V.P.-voorzitter van 
Nevele, mijnheer Foncke die dok
ter Wannijn (momenteel eerste 
schepen te Nevele), na de bevrij
ding aangeklaagd heeft ? En hem 
niet alleen, wij hebben de bewijzen 
hier, en laten ze u ten allen tijde 
gerust inzien ». Dat de grote mijn-

^•hcer ""Tneo'*ino (̂i;"~WWchte& voor 

zulke klare taal en liefst niet ver
tier brodeerde op dit gevaarlijk 
thema, hoeft wel niet gezegd. Het 
laatste woord echter is daarover In 
Nevele nog niet gesproken, want 
wat te denken van zulk groot man, 
voorzitter van de grootste partij, 
die door enkele woorden in het 
hemd gezet wordt door een eenvou
dig man uit de gemeente. De men
sen uit Nevele en omliggende ge
meenten weten wat ze aan derge
lijke schijnheiligaards hebben, en 
maken onderscheid tussen kriste-
lijke volkse mensen zoals een Dr. 
Wannijn en de zich er voor uitge-
venden zoals er in Nevele gekend 
zijn. 

OVERMAAS 
Op 2 maart 11. overleed de heer 

Karel WAELBERS, uit Limburgse 
ouders geboren te Sint-Job-in't-
Goor en gewezen schoolhoofd van 
's Gravenvoeren. 

Hij werd in 1944 om zijn Vlaamse 
overtuiging aangehouden en vast
gezet. 

Nadien week hij uit naar Brus
sel, waar hij overleed. 

Onze innige dee'neming. 

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, 

Hasselt 
Onder voorzitterschap van Ir. 

Clem Colemont vergaderden de 
Limburgse propagandisten. Verdere 
plannen voor de aktiviteit werden 
uitgewerkt. Een nieuw pak abonne
menten kwam binnen. 

Maaseik -r̂ -
Hler overleed dClfioeder van on

ze propagandist en mede-kandi
daat Miei Theelen. Aan onze vriend 
Miei en achtbare familie onze in
nige deelneming. - • 

INTERPELLATIE 
Onze volksvertegenwoordiger. Mr. Van der Eist, heeft een verzoek 

tot interpellatie ingediend. Hij wenst de Minister van «Penbaar on
derwijs te interpelleren over « de achteruitsteUmg en de verwaarlo
zing van het hoger onderwijs in het Vlaamse landsgedeelte en de drin-
ger^e noodzaak schikkingen te nemen met het oog op de oprichting 
van een Vlaamse universiteit te Antwerpen ». 

Dit verzoek werd als volgt toegelicht : 
« De publicaties van prof. Dr. L. Coetsier hebben de aandacht ge

vestigd op de grote achterstand van de Vlamingen in de sektor van 
het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt van 
staatswege verwaarloosd : er zijn te weinig instellingen voor hoger 
onderwijs- de Rijksuniversiteit te Gent wordt verwaarloosd en achter-
uitgesteld; de benoemingen zijn in Vlaams opzicht onaanvaardbaar. 

Van verschillende zijde werd gewezen op de dringende noodzaak 
een nieuwe Vlaamse universiteit op te richten te Antwerpen : de ar
gumenten die hiervoor pleiten werden uitvoerig uiteengezet in meer
dere publicaties. 

Het is wenselijk dat de minister openlijk standpunt zou innemen 
t.o.v. dit probleem dat de Vlaamse taal- en kultuurgemeenschap ten 
zeerste aanbelangt. 

Voor een Universiteit te ontwerpen 
Uit de rede van Mr. Jozef Heinz, waarvan we reeds gedeelten over

drukten in het 2de en het 4de nummer van dit jaar halen we hierbij de 

slotbeschouwingen aan : 

Inderdaad, men werpt ons steeds 
voor de voeten ( of er tussen), wan
neer alle andere argumenten falen, 
dat er geen geld voorhanden is. Men 
hoeft geen lid te zijn van het Reken
hof om te weten d'at er in dit land, 
tientallen miljarden werden verspild 
voor zaken die worden afgeschre
ven, dat er voor alles en nog wat 
kredieten worden ^uitgetrokken die 

Laat u niet van de wijs brengen 
door bezwaren, knelpunten, kom-
pleksiteiten of wat men nog uitvin
den zal : zij kleven aan elke zaak 
die de moeite waard is. Wij stel
len : de overheidszorg voor de 
wetenschappelijke gelding en kul-
turele ontplooiing van de Vlaamse 
meerderheid in dit land is primaire 

Vanzelf zal het niet gaan. Ook 
de O.L.V.-toren is er niet vanzelf 
gekomen. Maar hij staat er nog se
dert vijfhonderd jaren en wenkt 
steeds nieuwe toeristen, bij dui-
zende, naar deze stad. Alleen een 
volgehouden en eendrachtige aktie 
vermag het doel te bereiken. 

Moest de volledige universiteit — 
deze moderne tempel van weten
schap en kuituur — er reeds zijn, 
zij zou ten dienste staan van 6.254 
studenten uit de provincie alleen, 
volgens de berekeningen van de 
brein-trust van het V.E.V. in een plicht. 

nauwelijks verantwoord zijn. Weet „ . , . , recente studie over « De technische 
U dat het nationaal inkomen in de ' wetenschappelijke ontwikkeling en 
4S0 miljard löópt * Welk redelijk NFFM DEEL AAN ONZE ^e expansie van het Antwerps in-
mens zal aannemen dat daarop niet " " A » . I I I - dustriegebied '^ Thans zijn er 3.203 
de nodige middelen kunnen gevon- WERFKAMPANjE studenten uit deze provincie, 
den worden voor konkrete weten- ^^^ .^ ^^^ konstante dat de Vla-
schappelijke investeringen-! In Ne
derland, heeft de minister van 
O.K.W. (onderwiJs,'*1tunsten en we
tenschappen) in november jl. aan 
de Staten Generaal zijn bud jet voor 
uitbreiding en spreiding H.O. voor
gelegd. Hij voorziet^tot 1975 beste
dingen van 1,5 tot 2 miljard gulden, 
waarbij o.m. de Stichting van een 
zevende universiteit in het Oosten 
van het land is voorzien, en verrui
ming der bestaande hogescholen. 
Kommentaar overbodig. 

Wij luisteren niet meer naar 
diskussies over punten en komma's, 
wij voelen niets voor wetenschappe
lijk onderzoek met dito investering, 
in het luchtledige of waarmee alles 
bij het oude blijft. Wie ijvert voor 
het status-quo, pleegt boerenbedrog 
en onrecht aan onze gemeenschap. 

De maat van alle dingen is de 
mens, alzo sprak meer dan 2000 
jaar geleden, de griekse filosoof 
Protagoras. Voor ons Is de maat, 
de Vlaamse mens, de konkrete-
levende Vlaamse-mens, deze ge
meenschap met haar potentieel aan 
arbeidskrachten, waarop de ekono-
mie van dit land voor de 2,3en re
kent. Wij willen ons kwantitatief 
potentieel opvoeren, doch nu, kwa
litatief 1 

Onze arbeiders- en boerenstand 
zijn slechts voor 10 % vertegen
woordigd in de bestaande universi
teiten. Onze kleine middenstand, 
onze beambten en ambtenaren, zij 
allen wensen ook, de toegang tot 
hogere ontwikkeling voor hun kin
deren, die de nodige bekwaamheid 

"liebben. Dat Is dë^lKvestie I 

Doch wij blijven realisten en 
stellen meteen vast dat er mensen 
rondlopen met een mentaliteit van 
gisteren, die voortborduurt op ver
sleten patronen en blind is voor 
nieuwe toestanden en nieuwe mo
gelijkheden. Wij denken aan mor
gen, en morgen begint vandaag ! 
Onze wetenschappelijke uitbouw 
postuleert de valorizatie van het 
universitair diploma die op haar 
beurt tot de doorbraak leidt der 
vernederlandsing van het bedrijfs
leven. Een postulaat dat zinvol is 
voor adekwate sindikale aktie. 
Kleine oorzaak, grote gevolgen ; de 
kringloop wordt voltrokken... 

Omdat onze vizie gericht is op de 
toekomst, willen wij — als inzet — 
een universiteit te Antwerpen. Ons 
denken over het probleem moet dan 
ook uitmonden in de realizerende 
daad. 

mingen normale toestanden na
streven, dat zij allerlei weerstanden 
moeten overwinnen om deze met 
stukken en brokken te verkrijgen. 
Wij 1 even in versneld tempo, en 
worden aldus gedwongen, willen 
wij geen tweede-rangsmensen blij
ven in belgisch en west-europees 
verband, om onze pozltie met be
kwame spoed te normalizeren. 
« Pour gagner une batallle, il faut 
la livrer ». Is dat voor onze gemeen
schap, een onmogelijke opgave ? 
Neen, indien wij bewust blijven 
van die andere konstante : dat wij 
winnen wat wij willen, wanneer wi] 
met vereende krachten optreden. 
Wij vechten niet om een lapje 
grond op de maan, of om een A-
bom mogendheid te worden, wij 
vechten voor veralgemeende be
schaving, om te zijn volwaardig wat 
wij zijn, Vlaams, Europees en uni
verseel, in die orde. 
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