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DE KhKN VAN HET VRAAGSTUK 

Failjiet 
van de Taalwetferij 

VR"J JPCDERAAL 
VLAANDEREN 

inSelq'iQ 
in iUnOPB 

Het algemeen Vlaams verzet t e 
gen nieuwe gebiedsroof door t a l en 
tell ing of C.V.P.-vergelijk (wat in 
de prakt i jk wel ongeveer to t een
zelfde resu l t aa t zou leiden) is op 
zichzelf een verheugend verschi jn
sel. Inc identen zoals d a t m e t ba ron 
Gui l laume bewijzen d a t in Vlaan
deren de lankmoedigheid wijkt 
voor st i jgende en felle misnoegd-
Fieid. 

Evenwel mogen wij ons niet be
perken tot he t bekampen van ze
kere uiterli jke ziektesjTnptomen, 
m a a r moeten wij de moed hebben 
het mes in de wonde te zet ten, de 
oorzaak van de ziekte op te sporen. 
Zeker moet de talentel l ing bes t re 
den worden en is de stri jd rond de 
ta lente l l ing zeer belanri jk en om de 
inzet en als k rach tmet ing . Maar of 
ei' nu een talentel l ing gehouden 
wordt of niet . he t ve rande r t niets 
a a n de feitelijke toes tanden, niets 
a a n de in feite steeds voor tschr i j 
dende verfransing. 

Het is een nefaste ontwikkeling 
die « e h sedert 1830 onafgebroljen 
voM — in 1830 was Brussel nog 
een ',mse stad — en die nog 
s teeüj verder gaat . Ons verwonder t 
dit verschijnsel niet omda t wij rea 
listisch de mach tsverhoudingen 
zien in de uni ta i re belgische s t aa t 
en weten da t een volk moet be
schermd en beschut worden door 
eigen s taats instel l ingen. Meer dan 
ooit ecbler hebben wij he t recht 
a a n de f laminganten , die steeds he t 
Vlaams-nat ional isme en he t fede
ral isme bestreden liebben, de kap i 
ta le ^Taag te stellen wat h u n op
lossing is. In 1923 ontspon zich een 
polemiek tussen Lodewijk Dosfel 
en Et* -̂  ' d Rubbens die zeer leer
rijk i 1 meer dan ooit. Dosfel 
verdec e he t federalisme. Rub
bens l,.>ljeed het . Hij bestreed h e t 
o.m. r ï'. he t a r g u m e n t da t met fe
dera l ] : ! 2 Brussel voor Vlaanderen 
verloren was. De f lamingan ten 
ech te r zouden Brussel voor Vlaan
deren heroveren. Wat voor ijdele en 
op niets berus tende groot - spraak 
dit was blijkt nu m a a r al te duide
lijk. Dosfel antwoordde daarop zeer 
gevat d a t Brussel voor Vlaanderen 
verloren gegaan was in de belgische 
uni ta i re s taa t en da t ook de voor
s teden van Brussel de weg der ver
fransing opgingen, zonder da t de 
f lamingan ten dit konden belet ten. 
Alleen in een federaal België zou een 
Vlaamse deelstaat niet alleen paa l 
en perk kunnen stellen a a n de 
aanvre t ing van het Vlaamse grond
gebied m a a r zou wellicht nog een 
laa ts te kans geboden worden om 
Brussel voor Vlaanderen te behou
den. 

Wie kan er op dit ogenbUk nog 
a a n twijfelen da t Dosfel overschot 
van gelijk had en d a t de toes tand 
er t h a n s gans anders zou uitzien 
indien Vlaanderen toen Dosfel ge
volgd was in p laa t s van Van Cau-
welaert , indien he t federalisme zou 
verwezenlijkt geweest zijn. Wat een 
weldaad zou dit voor ons \ l a a m s 
volk nie t geweest zijn en waar zou
den wij nu reeds ges taan hebben ! 

Ten overs taan van he t failjiet 
der taa lwet ter i j , t en overs taan van 
de onmogelijkheid de oplossing van 
wezenlijke vraags tukken in de een
he idss taa t af te dwingen, moeten 
wij onze Vlaamsgezinden voor h u n 

verantwoordel i jkheid p laa t sen . Wij 
moeten h e n u i tdagen ons k laa r e n 
duidelijk te zeggen wat h u n oplos
sing is en hoe zij die denken t e 
verwezenlijken. Geen ontwi jkend 
antwoord, geen afleiding, geen 
struisvogelpolitiek : een duidelijk 
antwoord op een duidelijke vraag. 

Wij vrezen en voorzien d a t n i e 
m a n d de moed zal hebben ons een 
antwoord te geven. 

Maa r er is een stilzwijgen da t 
een bekentenis is. Bekentenis van 
eigen onmach t , van medepl ich t ig
heid a a n een uitzichtloze en ver
derfelijke politiek. Het volstaat n ie t 
zich te beroepen op goede bedoe
l ingen, men is verantwoordel i jk 
voor de gevolgen van de houding 
die men a a n n e e m t . Alle goede be
doelingen veranderen niets a a n he t 
feit da t men m a c h t e n s teun t die in 
Vlaams opzicht onbet rouwbaar zijn. 
die een politiek voeren waarvan de 
ervar ing geleerd heeft da t zij ver
keerd is en tot geen oplossing voert . 
En di t zonder enig vooruitzicht da t 
da t zal veranderen ! 

Mr. F. VAN DER ELST. 

ZSLANDDAG 
2 9 mei I 9 6 0 te IS u. In open lucht 

St.-fCwinfens-I.ENNIK (s. abairt) 

DE TOTENTREKKERS 
<' De Nieuwe S t a n d a a r d ?- onzal i

ger gedachtenis , schreef n a de be
vri jding d a t de Vlaamse Beweging ' 
tot de geschiedenis behoorde, en 
hij bedoelde to t de folklore. Na wat 
onverkwikkelijk gehar rewar werd 
de k r a n t omgedoopt in « De Nieuwe 
Gids f, de officieuse spreekbuis van 
de C.V.P. w a a r a a n Lefèvre zijn p r o 
za levert. « De Nieuwe Gids > doet 
n u aJ en toe k rampach t ig Vlaams-
gezind : de Vlaamse Beweging be 
hoor t n i e t meer tot de geschiede
nis, m a a r to t de actual i te i t . Niet 
da t wij geloven d a t Lefèvre tot he t 
f lamingant i sme zou zijn bekeerd. 

Wij rekenen h e m to t de ongenees-
lijken. Verleden j a a r nog heeft hij 
zijn zoontje een Franse doopnaam 
gegeven, die wegens zijn onver t aa l 
baa rhe id de jongen tot levenslange 
belacheli jkheid veroordeelt. Hij zal 
dus h e t lot van zijn vader delen. 

Alleen heeft de jongen he t n ie t 
verdiend. Lefèvre voelt echter d a t 
de wind uit de f lamingant i sche 
hoek komt. en hij heeft b l i jkbaar 
zijn lijfblad wa t vlaamsdoener i j 
ingefluisterd. Het is ech te r een mee
li jwekkende ver toning : de pogin
gen van < De Nieuwe Gids » zijn 
nog k rampach t ige r dan die van 
« De S t a n d a a r d >, die een langere 
ervar ing heeft in de journal is t ieke 
to ten t rekker i j . 

Laa t s t hebben de politieke weer
kundigen van deze laa ts te k r a n t 
zich erg vergist in de politieke wind
r icht ing. Na de opzienbarende ver
k la r ing van Eyskens in h e t Leuven
se, volgens dewelke een ta len te l l ing 
diende gehouden, schreef h e t bl- l 
t r ane r ig d a t gebiedsroof o n o n t 
koombaar was, d a t overal de s teden 
zich ui tbreiden, en verder da t wij 

ons daarbi j m a a r moes ten nee r -
,^^S§j^ Toen s tak er in Vlaanderen 

éen aSt l - te l l ings tormpje op, en o n -
middelhjk werd in de S t a n d a a r d -
poppenkas t de cos tumer ing ve r an -

* derd. De jongens van de redact ie 
s t reken vlug h u n mal iënkolder glad 
over h u n stofjas, en stelden zich 
ijl ings in slagorde op. Zij werden 
weer onverzetteli jk als steeds, geen 
duimbreed, als steeds, zouden zij 
wijken. Met h e t C.V.P.-com.promis 
vielen zij weer eventjes u i t h u n rol. 
m a a r s inds V l i n d e r e n « Neen » 
zei to t de C.V.P.-gebiedsroof s t a a n 
zij weer pa l als steeds. 

Zelfs Van Eynde, de f i jnbesnaar 
de hoofdredac teur van « Volks
gazet » is h e t langs zijn voelsprie
t e n - bij h e m moet men eigenlijk 
van voelhorens spreken - gewaar 
geworden van waar de wind waait . 
Hij die enige ti jd geleden in de K a 
mer, op een v raag onbeschaamd 
antwoordde, d a t hi j ook u i t de 
Vlaamse nood par t i jpol i t ieke m i m t 
zou s laan, hi j die de verdediging 
van ons grondgebied, ger ingscha t 
tend, een talengekibbel noemde, 
hi j die voor h e t inc ident m e t de 
baron geen sna r s belangstel l ing 
had , hij eiste dan in een motie, die 
hij onontvankel i jk wist, h e t onts lag 
van de baron. To t zelfs « Le Peu-
ple > die geregeld op plompe m a n i e r 
m e t h e t f lamingant i sme en « la 
moeder t aa l >, spot, die de gebieds
roof samen m e t de zo gehate Waa ls -
Brusselse clericale bourgeois verde
digt, h o u d t h e t voor s l immetj es ook 
een p a a r (valse) Vlaamse noten te 
l a t en horen . 

He t misselljkste n imimer in de 
to ten t rekker i j werd echter geleverd 
in Gazet van Antwerpen door onze 

C.V.P. evennaas te Kiebooms. enige 
dagen voor de verkiezingen In 58. 

De schrik voor h e t Nat ional isme 
h a d dit temer ig we t t enmaker t j e zo 
van s treek gebracht , da t hi j h e t 
probeerde met een politieke loeder
streek. 

Deze li jmerige l eu te raa r die steeds 
he t Nat ional isme, op de hem eigen 
bekrompen m a n i e r had aangeval len, 
die de (vrome) r aad gaf liever voor 
de socialisten en de liberalen te 
s t emmen dan voor de na t ional i s ten , 
schreef d a t hi j Kiebooms, ook n a 
t ional is t was en d a t nagenoeg al de 
C.V.P. verkozenen Vlaams n a t i o n a 
listen waren. De m a n wou zichzelf 
en zijn spi tsbroeders l a ten door
gaan voor diegenen a a n wie hi j geen 
h a a r h a d goedgelaten ! Deze poli
t ieke k u n s t e n m a k e r zou in zijn 
mislukte ve rmomming voor elk po 
litiek geschoold publiek onder m i s 
pr i jzend gejouw van h e t polit ieke 
toneel zijn weggejaagd. 

Wij hebben m a a r enkele t o t e n 
t rekkers even gepor t re t teerd , wi] 
zouden, he laas , een lijvig a lbum 
m e t gele, rode, blauwe, officiële en 
andere exemplaren k u n n e n tonen. 

He t verschil tussen de polit ieke 
w e e r h a a n en de to t en t r ekke r is, d a t 
de eerste al leen de politieke wind
r ich t ing aangeeft , terwijl de twee
de mede h e t politieke k l imaa t be
paal t , waardoor toes tanden en een 
s t aa t s s t ruc tuu r worden In leven 
gehouden, die de Vlaamse belangen 
grotelijks schaden . 

Daa rom moe ten wij de to t en 
t rekkers t e lijf. 

Reimond M A T T H E Y S S E N S 
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I De jongste der \ 
I Kraaiende Hanen | 

jddrl 
H I olffendo zoiuliiff J-ï mei, zal = 
= Ie Antwerpen een officieel Bel- 1 
^ (/i.ichr hulde f/chraclit ironliii = 
1 0(in Frauf Van t'auirclaert... = 
= in het Nederlands. = 
I I)c:c lulde 1.1 verdiend. Want = 
i « il a liien mérité de la 1'atric = 
1 lielfie ». liet Xalionnle Vlaan- i 
= deren. Lan rich jannncr c/enoeq = 
^ hitr met bij aannhiiten. Ë 
I J)eze man, die rijf Vhaun.-ie = 
= talenten run (>ns lieer had ont- = 
^ ran(/eii. zal er i/een tien rtiu = 
f i/( maait liehtn 11 In 1 lul einde = 
Ë •'"'((( :ijn n(iehUin.< la 11 f/c leven, s 
i zoiil.i vitdrulkelijk in hel Evan- 1 
g fielie xcordt i/eiitt. ^ 
1 ] oor de rcle Iron ir (jehleven S 
= inlellectuelOi, ran zijn fienera- = 
= %e, 'tn voor déze van de gene- 1 
= rat ie tiissen de txce^ oorlogen, = 
^ /.* Frans Van ('autrelaert, de E 
i grootste ontgoocheling geweest = 
= flit de getehiedeiiia run dr = 
= A'lantnge ftrij4. i 
= Er In^pt iwcli'(ni)' e< n lijn s 

f~ dow dit. lecen, SO. jaar lang, = 

^:isi»r*ffNêA4^>a7^crnjT,, van | 
1 het 'ene eompromis naur het = 
1 an/iere, waarbij blijkbaar een 1 
= gedachte rastzat, op-pas.'en dat 5 
E -ijn eigen persoon steed.' aan- Ë 
= raardbaar bleef voor de mach- S 
1 tigen. E 
E De geschiedenis van de E 
E ] laanISC j/olitieler ]an Can- 1 
E vclaert, zal niet moeilijk op te = 
E malen zijn. Er zijn roldoen<le 1 
^ d'irumcnfcn bewaard gebleven, = 
= om een objehtief oordeel over = 
= deze man te vellen. E 
E Dr Marcel Cordemans, heeft E 
= er onlangs nog eniele opge- = 
E dispt. in zijn meesterlijle ge- E 
E schiedenis van het studenten- E 
i blad * De Student » en Dr La- E 
= porta. En er zijn er andere. E 
E Hij had de gave ran het E 
g iroord, op een vitzonderlijke = 
E wijze. E 
E In het begin dezer eeuw E 
E speelde hij dan ooi: een roor- E 
E aanstaande rol in de Vlaamse = 
^ studentenbeweging, vooral op s 
E de land- en gomrdagen. 1 
E Zijn woorden, waren stout E 
E en Idonlen nieuw. Maar zijn E 
E daden waren niet altijd van E 
= hetzelfde gehalte. E 
E In het boven aangehaald E 
E verlc, bl. 486, staat een brief E 
I afgedrukt, van 31-8-1908 ge- | 
= schreven door E.H. Frons Drij- E 
E rers, dé stichter ran < De Stu- E 
E dent » aan Dr Laporta, en = 
= waarin Drijvers Laporta vaar- E 
= schuwt voor Frans Van Cauwe- = 
E loert, c met zijn raise gema- E 
= tigdheid ». « Houdt Van Cau- = 
E welaert buiten het innerlijk be- E 
E stuur ran € De Student» schrijft = 
= hij, omdat hij in opdracht ran = 
E Kardinaal Mercier, moet track- E » 
E ten, alle radikalisme uit « De E 
E Student » te weren >'. « De the- E 
1 sissen ran Mercier, en zijn u-er- = 
= king (in de Colleges) mogen E 
E niet besproken worden ». E 

E En rerder, c hij heeft al re- = 
= le medewerkers beïnvloed, en E 
1 zal het nu ook bij u beproeven » § 
= ik zie het reeds aan uw laatste E 
E brief. Zeg hem in elk geval E 
E niet, dat ik de man ben van = 
1 (Lees door blz. 2) 1 
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TWEEDE VLAAMSE LANDDAG OP 29 MEI 
WAAR EN WANNEER 

Op dezelfde plaats als vorig jaar 
doch machtiger en grootser en met 
een sterker algemeen karakter 
wordt dit jaar de tweede naoorlogse 
Vlaamse Landdag gehouden te Sint-
Kwintens-Lennik in de onmiddel
lijke nabijheid van het liefelijke 
dorp O.L.V.-Lombeek, dit is In het 
centrum van het Payottenland 
enigszins weg van het kruispunt 
der wegen Brussel-Ninove en Asse-
Edingen (Eizeringen), midden in 
ons Vlaams Brabant. 

De landdag grijpt plaats in open 
lucht op het zelfde feestterrein als 
vorig jaar dat daarvoor uitstekend 
geschikt is met zijn prachtig verge
zicht over de boomgaarden en lan
douwen van de ganse omtrek. In ge
val van slecht weder vindt de Land
dag plaats in de feestzaal en ge
bouwen van De Kroon in het dorp 
van O.L.V. Lombeek op 10 minuten 
van het terrein. 

We hebben dit jaar de datum ver
vroegd tot op de laatste zondag van 
mei dit is de zondag tussen O L.H. 
Hemelvaart en Pinksteren. 

HERKENNINGSTEKEN 
De toegang tot het feestterrem 

zal onderworpen zijn aan het dra
gen van een herkenningsteken. Dit 
wordt van deze week af ter beschik
king gehouden door de sekretaris 
dhr Leplat, Kerkhoflaan, 5, Kraai-
nem (postrekening 4266.22) tegen 
de prijs van 10 F. -,- zegel voort port 
in geval van individuele bestellmg 
(men mag geld en waarden in ze

gels tot een bedrag van 20 F. on-
der gesloten omslag verzenden). 

Het herkenningsteken betekent 
voor de Inrichters een bijdrage In 
de kosten en voor de deelnemers 
een mooie herinnering aan die 
heerlijke dag. 

We verzoeken onze afdelmgen 
dan ook vooraf zoveel mogelijk ken
tekens te willen plaatsen, 

DE PROPAGANDA 

Naast de herkenningstekens die 
ons over de geldelijke zorgen heen 
moeten helpen, staan duizenden 
gele strooibriefjes en meer kleurige 
plakbrieven gratis ter beschikking 
van onze afdelingen. 

De strooibriefjes zijn van die 
aard dat ze ook kunnen aangeplakt 
of voorgehangen worden. 

Als eerste stoot in dienst van een 
machtige propaganda stuurden we 
aan elke abonnee op de Volksunie 
een plakbrief in vijf kleurendruk en 
een exemplaar van het strooibrief je. 
We verzoeken onze abonnees dit 
blijk van vertrouwen te beantwoor
den door die plakbrief voor te han
gen aan het venster of door te ge
ven aan vrienden die dit kunnen 
of hem op te hangen in eigen huis-
kring. 

Alle propagandisten die zich bij
zonder wensen in te spannen voor 
het plakken en verkopen van her
kenningstekens of voor het uitde
len van strooibiljetten gelieven zich 
aan te melden bij hun plaatselijke 
en arrondissementele besturen. 
Vooral vanwege de sekretari.ssen 

verwachten we een bijzondere aan
dacht om de propaganda In hun 
afdeling op gang te brengen en te 
kontroleren. Voor wat de plakbrief 
aangaat dringen we aan om deze 
goed zichtbaar op de best geschik
te plaatsen te hangen om zo wei
nig mogelijk te verspillen. 

Tenslotte zijn ^leine matrijzen 
met het motief van het strooibiljet 
ter beschikking van onze afdelin
gen voor inlassing in de plaatse
lijke bladen, hetzij voor 1 kolom 
(4,7 cm.) hetzij voor 2 kolommen 
(11 cm.). Wij verwachten een in
spanning op dit punt. Zij kunnen 
daarbij hun eigen mededelingen 
voegen. 

Het inrichtend 'komitee en het 
hoofdbestuur dankt bij voorbaat 
allen die zich voor het welslagen 
van de landdag Inïetten. 

ORGANISATIE 

Een oproep werd verstuurd voor 
de oprichting van een bescherm-
raad waarvan' Dr L. Wouters het 
voorzitterschap waarneemt. Te ge
legener tijd worden de namen be
kend gemaakt. 

De inrichting van de landdag is 
opgedragen aan het gouwbestuur 
Brabant en het arrondissementeel 
Ipestuur van Brussel. Het inrichtend 
comité wordt 'a^dus voorgezeten 
door de gouwvoorzitter Mr Deco-
ninck, Daniel, de arrondisserp^ntele 
sekretaris dhr P. Leplat is gêlastiy-
met het sekretariaat, algemene 
organisatie en propaganda, terwijl 
dhr Rudi Van der Paal algemeen 
propagandaleider het hoofdbestuur 

vertegenwoordigt. Dhr Lode De 
Smedt, katonaal voorzitter Asse 
heeft met de afdelingen van Asse 
en St. Kwintens-Lennik zoals vo
rig jaar de inrichting van het ter
rein en de programmatic op zich 
genomen. 

De andere taken worden geleide
lijk toegewezen en zullen in een 
volgende aflevering verder om
schreven worden. Alles wijst er op 
dat onze samenwerking tot een 
suksesrljk verloop zal leiden indien 
elk op zijn plaats doet wat de op
dracht en ook de omstandigheden 
hem opleggen te doen. De zaak is 
van groot belang. Onze Landdag 
moet bewijzen hoe sterk de Vlaams 
nationale en federale gedachte in 

de geesten leett en het politieke 
leven opnieuw beheerst. 

Voor het inrichtend comité • 
De sekretaris : P. LEPLAT, Kr„ ai-

nem, Kerkhoflaan, 5, tel. 02/20.12 96. 
Postrekening 4266 22; 

De voorzitter : D. DECONINCK, 
Molièrelaan, 323, tel. 02 45.13.90; 

De alg. propagandaleider R. 
VAN DER PAAL, Van Hoftibeeck-
plein, 1, Antwerpen, tel. 03 33.85 65 

Nota : Reisaanduidingen voor 
trams en bussen verschijnen vol
gend nummer. Van de tramhalte 
tot aan de weide zullen bizondere 
bussen ter beschikking gesteld wor
den. 

(Lees door blz. 8) 
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De jongste 
der Kraaiende Hanen 
wordt 80 jaar 

(Vervolg van blz. 1) 

« De Student ». De ccrhjke 
])nji:crs vertrouwde hem loen 
al )iief. 

Op hl. '/70-417 siltrijft de
zelfde : < ilfjr. Mereier is er in 
fjebilit verdeeldheid te :a<iieii 
in onze rongen. Von ('ninre-
hiert, Muyldernums en ]Va(-
<)rare heeft hij min of meer 
ron hef Ylnnwite leger >ifije:on-
derd. » 

lief ica.f de tijd van he'f iret<-
voor.ifel Cooreman!,, over de 
verrlaom.^ing ran hef middel-
hanr nnderu-ijx. De hardinaul 
hnd stelling duortet/en geno
men, en enhele toegevingen ge
daan'aan de Vlaamse Colleges. 
Onder invloed, van. Kard. Mer
eier, sprak Van Cavicelaert, 
zii'h uit tegen het verder ijve
ren voor de iret Cooremans, 
op de grote meling van de Ne
derduitse hond te Anfirerpen, 
8-J0-W08, iraar al zijn vrien
den er voor u-aren. Hij nam 
vrede met de aalmoes van het 
hi^dom. Toen al ! 

In de jaren 1911-12-13, u-as 
het Vlaamse strijdobjeet : de 
vernederlandsing van Gent, de 
rernederlandsing van het mid
delbaar onderwijs, de leg'^r-
kireslie, Vlaamse en Waalse 
tegimcnlen.. De drie partijen-
aktie, was toen op haar hoogte
punt. In een romantisch ge-
haar, zwoeren de drie toenma
lige u-oordroerders, Van Cau-
welaert, Hugsmans, Franel. 
handen opeen, dat zij Th'^\ 
ALLE PinJZE de rechtmatige 
volkseis zouden verdedigen in 
het parlement. Maar zij capi
tuleerden, zoals later nog zo 
dikwijls. Toen kregen zij, van 
het ontgoochelde Vlaanderen, 
de spotnaam van Kraaiende Ha
nen, maar het evangelisch ho-
nengekraai hij Petrus Verlon-
•hening. 

De oorlog 1914-18 bracht Van 

('iiiiirchieil lil het buitenland 
door. Tot 191') werkte hij mee 
aan « de Vlaamse Stem » die 
in .Xederland verscheen, onder 
Dr Antoon Jaroh en Tfeué De
el era/ C.a. 

Ie liiifsinii, ireid een 
1 laainse dag gehouden, met de 
iiitgeicekeii, \ laainse strijders. 
In een brief aan de Ifegering te 
Le Havre, vroegen zij waarbor
gen voor de rechten van het 
Vlaamse roll; na de oorlog, on
gerust als zij waren, over de 
drieste uitspraken van Frans
kiljons. 

liet antwoord v-as verbijsle-
rtiid. Zij moesten zwijgen en 
de Vlaamse Stem, werd verbo
den. (Bekende sgnthese : vecht 
en zwijg). Van ('ainrelaert was 
de eerste om zijn ontslag te ge
ven. Jacob en Declercq weiger
den en werden als leraars ont
slagen. De man van het stoute 
v-oord kapiliileerde voor de zo
veelste maal. 

Toen de beroering onder de 
•frontsoldaten, al maardoor he

viger werd, werd op de * gema
tigde » Vlaamse leider door de 
Regering beroep gedaan. Hij 
Sliste en beloofde, kreeg het 
klachtendossier van de front-
beweging... maar stak het in 
zijn portefeuille... waar het 
bleef. Ook Césembre, Auvoiirs, 
Freuies en de Ome bleven de 
marteloorden der schoonste 
Vlaamse jongens. 

.Ta de oorlog nam Van Cau-
v-clacrt afstand van zijn vrien
den in het aktivisme, en van 
de fronthetreging. 

In deze hopeloze tijd, klamp
ten de geterroriseerde Vlamin
gen zich nog eens vast aan de 
man van het vooroorlogse stou
te woord. Hij werd Burgemees
ter van Antwerpen. Zijn rugge-
graat icas ondertussen te Brus
sel getest. Een zeer vooraan
staand Vlaming zei toen aan 
Emiel HulïehroeTt, nu zijn we 

hem voorgoed, kwijt. 
In elk geval, stemde hij voor 

de half en half vernederland
sing van de Gentse Hogeschool 
in 1923, de Nolfharak die door 
de studentenaktie in 1930 torh 
werd afgebroken. 

Een nieuw compromis ireid 
door hem aanvaard in 1932 bij 
de stemming van de taalwetten, 
die tengevolge de Borms-vcr-
kiezing werden uitgevaardigd. 
Alhoewel gans het bewuste 
Vlaanderen waarsi-lniwde te
gen de verfransing van Brussel, 
en tegen de 30 % clausule, die 
achteraf gebleken is fataal te 
zijn voor Vlaanderen, plooide 
hij weei' en was mede de schuld 
voor wat wij hebben zien ge
beuren met Brussel en Vlaams 
Brabant. 

Dit verhaal klinkt u-ellicht 
wat bitter. Als mens, als huis
vader, als kristen, als politie
ker, heeft Van Cauwelaert on
getwijfeld recht op waardering 
en achting. Maar zijn zwakke 
houding in de cruciale ogen
blikken vati de Vlaennse strijd 
der laatste vijftig jaren, heeft 
de Vlaamse heropstanding veel 
vertraagd, heeft onnocmlijh 
veel leed gebracht over de 
schoonste Vlaamse idealisten, 
en heeft de overmacht van on
ze tegeiutanders versterkt. 7Aj 
vreesden hem niet meer. 

Hij was zelf een compromis 
geworden, toen men hem aan
vaardde als Kaïncrvoorziitter. 
Hij was de gematigde, die al
hoewel bijtend en hard soms 
voor zijn medestanders, zacht 
en handelbaar werd tegenover 
de tegenstrevers. 

Daarom zal hij blijven voort
leven, voor de generaties tussen 
1900 en 19ö0 als de t Leeuw » 
op de tvoordenbarikaden en het 
« Schaap > in Je politieke are
na. 

Dr. Leo WOUTERS. 

URA tob ^ 

VAN TWEE VETERANEN | 
— Hebt gij ook gelezen, vroeg ik "aa,n Casimir, dat Camille Huys- f 

mans een voorstel heeft ingediend om het onderwijs in heel België i 
tweetalig te maken? Hij samen met een zekere Cudell. f 

— Wie is die Cudell, vroeg Casimir, ik heb nog nooit iets over f 
hem gehoord. f 

— Hij is een van de mannen die 300.000 F. per jaar trekken om = 
afwezig te zijn in het parlement. De meesten zitten daar in goed = 
betaalde onbekendheid. i 

— Maar waarom doet Huysmans dat? Het onderwijs is toch reeds | 
tweetalig en gij ziet waar het ons gebracht heeft. Hoeveel Walen | 
zitten er in het parlement die een mondjevol Nederlands kennen? | 
En die hebben nochtans ook een tweede taal moeten leren. i 

— Casimir, als Huysmans iets doet moet ge nooit vragen waarom, i 
Het is toch duidelijk : omdat ze over hem zouden spreken. Hij ver- | 
zet zich tegen het oprichten van een universiteit te Antwerpen. Re- = 
sultaat : iedereen zegt : « Hoe is 't mogelijk ». En wie hem kent | 
haalt de schouders op. En het is niet gebeterd met oud te worden, | 
Integendeel. = 

— Ze gaan hem vieren, zei Casimir, omdat hij vijftig jaar in | 
het parlement zit, en ik weet niet of de Vlamingen daar blij moeten | 
over zijn. | 

- - Hij wordt niet alleen gevierd, viiend Casimir, er is nog een | 
andere veteraan die van Cauwelaert heet. En die wordt niet alleen | 
gevierd voor zijn aan- en afwezigheid in het parlement, maar zijn | 
C.V.P.-mannen gaan hem vieren omdat hij 80 jaar wordt. In de f 
C.V.P.-pers noemt men dat ' een nationale hulde aan de grote kul- | 
tuurdrager en staatsman ». Ik wist niet dat hij een staatsman was. i 
Een mens beleeft van die verrassingen. | 

— Maar, zei Casimir nadenkend, zij zijn toch beiden eens in de § 
ploeg geweest van de Kraaiende Hanen. | 

— Dat is zo, Casimir, en zij hebben dan goed gekraaid. Dat was | 
de tijd toen een katholiek, een liberaal en een socialist konden sa- i 
mengaan voor de belangen van hun volk. Nu komen zij alleen vooruit | 
voor de belangen van hun partij. En die hanen zijn sedert lang te = 
.schor geworden om nog te kraaien. En als van Cauwelaert gevierd i 
wordt, zal er dan iemand uit zijn C.V.P.-ploeg zijn die de moed heeft f 
om te bekennen dat van Cauwelaert de grootste ontgoocheling is die | 
Vlaanderen ooit heeft gekend? En die zijn gebrek aan moed ook bij s 
de repressie heeft getoond? | 

— Ja ja, knikte Casimir, moed is -niet aan iedereen gegeven, i 
f Maar om terug te komen op dat voorstel tot tweetaligheid van Huys- | 
i mans, zou hij dat niet gedaan hebben om baron Guillaume de ge- | 
1 legenheid te geven een paar zinnen Nederlands te leren? En tussen | 
= haakjes, hebt gij de foto gezien waarop de baron, als lid van de | 
i hofhouding, onze nationale Liliane begroet bij haar terugkeer van | 
1 haar publicitaire reis? En de pers, die zo'n mond had opengezet tegen f 
i de baron, heeft over die hofbrutaliteit alle commentaar achterwege | 
i gelaten. i 
I — Ja, Casimir, zo zijn zij. Maar hebt gij er reeds over nagadacht i 
I dat het tweespan van de gevierden, Huysmans en Van Cauwelaert, f 
1 het ideale koppel zou zijn om de baron te vervangen aan het hoofd f 
i van het comité voor vluchtelingen? Zij weten uit persoonlijke er- i 
I varing wat vluchten is. Twee oorlogen achtereen hebben zij de plaat § 
I gepoetst en hun landgenoten overgelaten aan hun lot, zoals echte i 
I staatsmannen. Van op veilige afstand hebben zij de vaderlandsliefde 1 
1 beoefend en als zij terugkwamen was hun deugdzaamheid zeer streng i 
= tegenover toestanden waarover zij, van over zee, niet objectief kon- s 
I den oordelen. Ja, Casimir moed is anders. i 
I — En de nationale Frans wordt gevierd in de Opera, besloot Ca- = 
I simir, dat is de aangewezen plaats. i 
I Cit. I 

TlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIin 

'( De Standaard » van 2 3 april uit de wens dat 
eindelijk de eerste Vlaming tot generaal bij de rijks
wacht zou worden benoemd. W a t ondertussen ge
beurd schijnt. 

'I De Standaard o vergeet : 
dat de eerste officier van de rijkswacht die de 

moed had zijn eed af te leggen in het Nederlands, zich 
in 1936, na twee jaar tergingen en vernederingen, 
voor de kop schoot. 

dat sindsdien niets, maar ook niets veranderde in 
de ant i -Vlaamse geest die in de hogere rijkswachts
sferen steeds heeft geheerst. 

..''•^••.^•j^Jf 
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De rede van Mr. F. Van der Elsl in de Kamer 

MODERN BARBARENDOM 
(Vervolg van vorig nummer) 

GEDAGVAARD 
Nu v?eet ik ook wel dat deze zaak 

« & huis dos >, met gesloten deu
ren dus, wordt behandeld, maar ik 
meen ook te weten dat wij op dit 
ogenblik in een stadium gekomen 
zijn waarin de procedure openbaar 
zal moeten worden en waarop de 
Belgische Staat in feite zal gedag
vaard worden voor het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens. 

De stafhouder van de balie te 
Brussel, meester Nyssens, heeft on
langs in een rede gehouden voor 
het Vlaams Pleitgenootschap, de 
aandacht gevestigd op deze zaak en 
hij heeft onder meer gezegd : « Het 
is vervelend voor ons land dat, het 
verweerder is in een van deze twee 
proceduren, en dat de Commissie 
zopas zijn geheim verslag heeft 
overgemaakt, zowel aan de Belgi
sche regering, als aan het Comité 
van Ministers van de Raad van Eu
ropa ». 

Het IS dus duidelijk, nietwaar, 
dat het niet opgaat in die aangele
genheid nog langer de waarheid te 
verzwijgen. 

In het verslag van de Commissie 
wordt daarop onrechtstreeks een 
zinspeling gemaakt, waar wij lezen 
dat de regering bepaalde amende
menten voorgesteld heeft om arti
kel 123 sexies in overeenstemming 
te brengen met de Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Het is 
nodig dat men dit zou weten en 
dat iedereen voor zijn verantwoor
delijkheid zou gesteld worden. 

In de procedure te Straatsburg 
gaat het overigens niet over de re
tro-activiteit van artikel 123 sexies 
omdat, volgens het verdrag en vol
gens de jurisprudentie van de Com
missie voor de Rechten van de 
Mens, de Commissie zich niet be
voegd acht een onderzoek in te 
stellen naar hetgeen gebeurd is 
vóór de ondertekening van dit ver
drag. De Commissie acht zich dus 
niet bevoegd om na te gaan of dit 
artikel, op het ogenblik dat het 
uitgevaardiigd werd, in 1944, in 
strijd was met het principe van de 
non-retroactiviteit. 

Wat op dit ogenblik weerhouden 
wordt is de inhoud zelf van het 
artikel. Het gaat over bepaalde on
derdelen van het artikel die onbe
twistbaar in strijd zijn,'Dnder meer 
met artikel 19 en 22 van de Uni
versele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 

Het verwondert mij dan ook ten 
zeerste dat Mr. Pierson, die toch 
een goed befaamd jurist en hoog
leraar is, hier op deze tribune er 
nog durft aan twijfelen of dit ar
tikel in bepaalde van zijn onder
delen al dan niet in strijd is met 
de Rechten van de Mens. De uit
spraak die daarover uiteindelijk 
zal gedaan worden zal, mijns in
ziens, geen twijfel laten. 

Het is echter spijtig dat men pas j 
nu, 15 jaar later, en onder bedrei- \ 
ging van een veroordeling van de = 
Belgische Staat door het Europese 1 
Hof van de Rechten van de Mens, I 
de behoefte aanvoelt om uiteinde- | 
lijk dit artikel te wijzigen. Wan- i 
neer wij dan zien hoe in óns land = 
bepaalde personen zich druk ma- 1 
ken om de naleving te eisen van [ 
de rechten van de mens in andere [ 
landen, die dikwijls zeer ver van i 
ons verwiijderd liggen, maar dat = 
deze ze'fde mensen blind blijven 1 
voor hetgeen in het eigen land ge- I 
beurt, dan geloof ik dat wij een f 
dergelijke houding ten zeerste moe- 1 
ten betreuren. 1 

Afgezien van deze kritiek en van 1 
het feit dat bepaalde onderdelen 1 
van dit artikel onbetwistbaar in | 
strijd zijn met de Rechten van de i 
Mens, is gans dit artikel in zijn 1 
geest zelf, en in zijn draagwijdte on- 1 
verenigbaar met de traditionele 1 
humanistische opvattingen die wij 1 
hebben over de strafbedeling. 1 

De geest van dit artikel is een 1 
geest van blijvende, voortdurende i 
vervolging, ook na de uitboeting 1 
van de straf. In dit opzicht is deze i 
filraf erger dan de hoofdstraf, want | 
het plaatst de personen die er door i 
getroffen Bljn In een toestand van 

een blijvende minderwaardigheid, 
het schept een kaste van paria's, 
van uitgestotenen. 

Indien dit artikel letterlijk zou 
toegepast worden door het gerecht 
— wat niet het geval Is omdat het 
gerecht zelf ondervonden heeft dat 
het zo ver reikt dat het niet kan 
toegepast worden — dan zou dit 
neerkomen op een soort burgerlijke 
dood van degenen die er door ge
troffen zijn. Het maakt ten slotte 
de wederaanpassing van de veroor
deelden na hun vrijlating uitermate 
moeilijk. Het is voor duizenden en 
duizenden een zeer grote en dik
wijls onoverkomelijke hinderpaal 
om terug een broodwinning te vin
den en in het levensonderhoud van 
hun gezin te voorzien. 

Het Is mijn overtuiging — en ik 
weet dat deze mening gedeeld 
wordt door vele hoogstaande per
sonen in dit land, — dat de enige 
oplossing er in zal bestaan dit ar
tikel terug af te schaffen. Daarom 
ook had in mijn wetsvoorstel in de
ze zin ingediend. Ik betreur dat ik 
hier alleen sta om deze opvatting 
te verdedigen, want vroeg of laat 
moet men daartoe toch overgaan. 

TE LAAT 
Wat nu het ontwerp van de regeJ-"'-

ring betreft, kan jk mijn kritiek 

bondig samenvatten : het I«>mt 
veel te laat, het is verward en Is on
toereikend, p e t komt veel te laat 
omdat de meeste personen die er 
van zullen genieten reeds hun rech
ten terug gekregen hebben. 

De heer De Gryse. — Dat is on
juist. 

De heer Van der Eist. — Dat is 
wel Juist en het is onbetwistbaar 
dat zeer velen hun rechten kun
nen terug bekomen zonder veel 
moeite en zonder kosten door het 
eerherstel. Dit heeft voor gevolg 
dat alle rechten, ook deze voorzien 
door artikel 123 sexies, automa
tisch terugbekomen worden. Eer
herstel kan aangevraagd worden 
wanneer een periode van 5 Jaar 
verlopen is na de vrijlating. 

Op dit ogenblik zijn we reeds In 
het stadium gekomen waarin per
sonen die tot 10 Jaar veroordeeld 
waren... 

De heer Fimmers. — En die de 
straf niet uitgeboet hebben. 

De heer Van der Eist. — Neen, 
de straf moet principieel uitgeboet 
zijn, maar ze kunnen de aanvraag 
indienen vijf Jaar na de vrijlating, 
daarvan ben ik zeker. 

KIEKEFRETTER WORDT GEMEENTENFRETTER 

Z U I P - A F R I K A 

REALISTISCH NATIONALISME 

(Wordt vervolgd.) 
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I VAN CAUWELAERT: 80 | 
I Fra7is Van Cauwelaert wordt volgende weel- gelntldigd om- 1 
= dal hij 80 jaar is. ' 1 

1 , ..•^'•'" fi^'^f^c Jconii op ccn ogenblik dat zijn yohiicl hoi/cloos 1 
I faljwt gaat. Van Cauwchiert loas de man die de taalwetten wou -
I ZONDER SANKTIKS. Van Cauwelaert icas de man die steeds 
I de enige ware oplossing lan het Vlaams-Waals vraagstuk ; het 
I federalisme ten krachtigste bestreden heeft. Van Cauwelaert was 
I het prototype van de kleurpartijenflaniingant die een persoonlijke 
I loopbaan verkoos hpven het oprecht behartigen van de Vlaamse 
5 belangen. Daarom kunnen wij niets rechtvaardiger doen dan het 
I hartstochtelijk en oprecht gedicht dat de Vlaamse dichter liené de 
s Clcrcq aan hem gewijd heeft, hierbij over te drukken. 

I DE AVERECHTSE LEIDER 
I door René DE CLERCQ 

I Mooiprater, onmanlijk man, 
i die pralend steeds van ongedane daden rept 
I en nimmer andere daden pleegt dan linkse en laffe, 
I gij schijnbaar krachtige, 
I bij macht onmachtige, 
I die Vlaandren redden moest en trouw verraden hebt, 
= wanneer het koren vaïl derf kaffe 
I geschud wordt en gescheiden in den wan, 
I waar waait gij dan ? || 
1 Het hoogst... dat heeft het ijdel kaf altijd gedaan. 
i Vroom voedsel voor het volk en zaad tot nieuwe vrucht 
ï dat geeft alleen het lijdend edel graan, 
[ het gans verteerde, 
\ Onmanlijk man, die mooi te praten leerde, 
i groot lakeise hofmens, burgemeester-woordenkramer, 

wei past gij in de sombere klucht 
van België's ratelkamer, 
maar niet als tolk 
van een levend strevend volk. 

Ik ken ai laiig. 
Vlaanderen, den voorbereider 
van uw ondergang, 
den averechtsen leider. 
den achterhoedsen voorman, 
praatsman-staatsman, 
goochelaar-spreker, 
woordverbreker, 
vinder van den uitweg, den held van het kronkelpad, 
in 't einde hoofdcipier van België's moordgevang. 

Ziedaar nu hoovaardij in knechtschap, ledigheid 
bij grootspraak, lafheid die nooit bloost. 
Ziedaar den hogepriester van 't verraad, 
meineedigheid 
die om een toost 
kan heulen 
met Beulemans en beulen. 
Ziedaar de zelfzucht magistraat, 
den zwartgerokten kater, die om 't smeer 
likt, likt den heiligen kandeleer. 

Dat is de harde waarheid, 
geen schelden. 
Eens komt voor 't ganse volk de dag van klaarheid, 
de dag van recht en algeheel vergelden, 
het Eeuwige dat oordeelt over tijd. 
Onthouden worden uit deez' feilen strijd 
twee namen : 
die van den klatergoud omhangene, 
en die van Borms, den staatsgevangene. 

Het « realisme > van het Afrika-
ner-Nationallsme — een facet dat 
de pas-gelande c romantische » 
Vlaamse Nationalist hier zozeer 
verbaast — heeft zich weer eens 
laten gelden naar aanleiding van 
een aantal gebeurtenissen die mid
dels de gewone overdrijving ook in 
Europa reeds voldoende bekend 

I zijn : In een adem genoemd : het 
1 bezoek van de Eerste Minister van 
I Groot-Brittannië, de incidenten in 
I de negerwij ken van Kaapstad, Van-
I derbij Ipark en Vereniging en de 
g eerste republikeinse saamtrek in 
i Meyerton, Transvaal. 

I MET TEGENZIN GELIJK 

= Het afscheid van de Britse Pre-
= mier in het Kaapse parlement, 
I heeft, op een voet van gelijkheid, 
f twee < Real »-politlekeis tegenover 
g elkaar gebracht, enerzijds de Boer, 
I anderzijds de Brit. Macmillan, ge-
I komen om te zien in hoeverre de 
I zwarte massa's van Afrika nog voor 
I het Britse Rijk kunnen warm ge-
I maakt worden, en Verwoerd, ver-
i schenen om hem diets te maken 
I dat het einde van de Apartheid, het 
I einde van alle blanke wereldrijken 
I betekent, in de eerste plaats van 
I het Britse. De realistische open-
I hartigheid van de Brit, heeft de 
I realistische openhartigheid van de 
I Boer mogelijk gemaakt. Er werden 
I geen appelen voor citroenen ver-
I kocht. En wat was nu hierop de 
I reactie van de Zuid-Afrikaanse 
I Brit en zijn broertje de Brits-
1 gezinde ? Deze werd treffend gere-
I sumeerd in een artikel dat de zoon 
I van wijlen maarschalk Smuts naar 
I de Engelse kranten stuurde en 
1 waarin hij Macmillan een flinke 
I bolwassing toediende. « Met tegen-
I zin moet ik Dr. Verwoerd gelijk 
I geven » schreef hij en dit illustreert 
i duidelijk de positie van de Brit in 
I het land. Zijn voortbestaan is af-
I hankelijk van het realistische 
I Boerennationalisme. Zover is het 
I gekomen. Zij geven Verwoerd met 
I tegenzin gelijk. De « wereldopinie » 
I zal hen stilaan moeten volgen 
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BEWIJSBOEKJES ALS 
VOORWENDSEL 

Enkele zwarte leiders hebben ge
meend te moeten protesteren tegen 
de bewijsboekjes die de naturellen 
al dan niet op zak hebben. Emi
granten dragen ook zulke Regis
tratieboekjes en de blanke burgers 
van het land bezitten sedert enkele 
maanden persoonskaarten. Trou
wens, vinden de Belgische staats
burgers het verplichte dragen van 
een identiteitskaart zo'n verschrik
kelijke dwang ? In Kongo moeten 
alle inlanders een identiteitsboekje 
dragen sinds het Belgisch bewind 
aldaar en dit zal zeker niet afge^ 
schaft worden in de aanstaande 
onafhankelijke Kongostaat. 

Maar wat er ook van zij, hier en 
daar zijn opruiers er In gelukt de 
naturellen boos over deze boekjes 
te maken en op drie plaatsen was 
de politie verplicht het vuur te 
openen. Er is geen burger In het 
land, hij weze blank of bruin of 

zwart, die deze voorvallen niet be
treurt, want er wordt een held
haftige wederzijdse poging aange
wend om met elkaar in vrede te 
leven, poging die de wereld niet 
ernstig schijnt op te nemen. Maar 
merkwaardig was de realistische 
houding waardoor de politie nadien 
de pacificatie heeft in de hand ge
werkt : er kwam een politiebcvel 
<: dat geen naturel sy bewysboek 
gevra sal word, of aangehou sal 
word as hy nle een het me -. De 
betogers voor het Suld-Afrikuluiis 
op Trafalgar Square in Londen heb
ben dit als een grote overwinning 
van de « wereldopinie > begroet. 
Hier ziet men het realistisch in : 
er is bohaal over de bewijsboekjes, 
wel wjj zullen een paar dagen doen 
of er geen bewijsboekjes bestaan. 

VERWOERD GEEN PRESIDENT 
Enkele dagen na deze gebeurte

nissen op 26 maart 11. kwam Ver
woerd aan het woord op de eerste 
republikeinse saamtrek te Meyer
ton. De Engelse kranten .schreven 
dat er 20.000 mensen waren, de 
Afrikaanse 80.000. Alhoewel dit 
eerder een plaatselijke Trans
vaalse vergadering was, leek het 
hele geval op een soort IJzerbede
vaart : lange slierten bevlagde au
to's langs de wegen : Unievuiggen. 
Vierkleuren van Transvaal en ook 
Unievlaggen waaruit de < Blitse 
Spinnekop » weggesneden was. Ver
woerd sprak er, geweldig verstan
dig en reaüstisch als altijd. Het was 
een toespraak « Urbl et Orbi », maar 
meer « Orbi ». Toen het publiek 
hem, in een ogenblik van geestdrift 
opeiste als president van de Repu
bliek, wimpelde hij deze wens af 
met de verklaring dat hij tezeer 
aan de politiek van zijn volk ver
bonden was om de achting van el
ke burger van het land te kunnen 
verkrijgen. Realistisch en duidelijk: 
Verwoerd wil zich op het achter-
plan schuiven om daar de belangen 
van het Afrikaner-Nationalisme te 
kunnen blijven verdedigen. Een 
president kan immers niet aan 
politiek doen. Verwoerd wil aan 
politiek blijven doen... 

ORGANISCHE ONTWIKKELING 
Een « romantisch ' Vlaams-Na

tionalist zou deze republiek on
middellijk eentalig Diets-Afrikaans 
wensen. De Afrikaner-Nationalist 
wenst dit diep in zijn hart ook, 
maar hij laat de organische, biolo
gische ontwikkeling van deze kwes
tie vrij spel. Binnen tien of vijftien 
jaar zal het Engels nog slechts een 
kantoortaal zijn, 71 % van de kin
deren is in Afrikaanse scholen het 
overschot in Engelse scholen waar
van het personeel voor minstens 
50 % Afrikaanstalig is. Op de sport
velden van de Engelse scholen 
wordt Afrikaans en Engels door 
mekaar gehoord. De evolutie is niet 
te stuiten en in 1961 openen de eer
ste kursussen van de toekomstige 
Afrikaanse universiteit van Johan
nesburg... 

Fred T. 
Die Kruger-Verbond 
Johannesburg. 
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WAAR F IAMIHGAHIEM. . . FRANSKIl|ONS WERDEN 
GENT, DIE FIERE OOK AL (SOCIAAL 

richte, zijn behoeften eraan zelve bopale. 
Hoe kenschetsend laatdunkend klinkt 
r ie t de nieuwere naam van de prijs voor 
werk, geschreven in lift Frans door taal-
verzakrvs, de prijs Rivaioi ; prix de 1'unl-
versalité de ia langue fu.ngüise — één uit 
de vele prijöcn, aangeboden door alles be
halve edelmoedige, doch eng naar-zJch-
zelf-gekeerde zuidelijke veroverzucht. 

w e p u b l i c e r e n h i e r ' n v e r k l a r i n g v a n d e V l a a m s e V o l k s 
b e w e g i n g G e n t v a n 14 j a n u a r i '60 o v e r h e t o n d e r r i c h t i n h e t 
F r a n s . I n d e S t a n d a a r d v a n 23-24 j a n u a r i w e r d h e t s t u k t e r u g 
g e b r a c h t t o t ' n v i e r d e e n h e t m a a r t n u m m e r v a n h e t P e n n o e n 
l i e t s l e c h t s d e e e r s t e a l i n e a ' s v e r s c h i j n e n « w e g e n s p l a a t s 
g e b r e k ». « O n s V e r b o n d », f e b r u a r i c t r . 6, v a n h e t K.V.H.V. -
G e n t g a f h e t s t u k , e n i g s z i n s v e r k o r t , g o e d w e e r . 

I n z i j n g e h e e l w e r d d e v e r k l a r i n g a l l e e n o v e r g e n o m e n i n h e t 
m a a r t n u m m e r v a n V r i j h e i d e n R e c h t , o r g a a n v a n d e c h r i s t e l i j k e 
u n i e v a n l e r a r e n b i j h e t R i j k s o n d e r w i j s . 

H e t s t u k is o p g e s t e l d d o o r o n z e s t r i j d m a k k e r N. K e s t e r m a n s . 
O m e r n s t i g e r e d e n e n is h i j u i t d e V.V.B, g e t r e d e n . H i e r v o l g t d e 
vo l l ed ige t e k s t : 

De afdeling GENT van de VLAAMSE 
VOLKSBEWEGING spreekt zich als 
volgt uit over het onden-icht in het Pi-ans, 
vooi-al in het lager onderwijs, mede naar 
aanleiding van toelagen, verleend aan de 
vrije lagere scholen te Gent. 

Aan deze scholen hebben, in de zitting 
van de Gentse gemeenteraad op 21 de
cember "59, de liberale leden en die van 
de C V P . toelagen ven-strekt voor de « na
schoolse » lessen in het Pi'ans. De socia-
listen onüiielden zicli. Niet dat zij zich 
van verfransing onthouden hebben ! Na 
de bevTijding hebben de socialisiische 
waa.memende burgemeester en "n .socialis
tische schepen, buiten de wettelijke uur
rooster om, Frans ingevoerd op de stads-
scholen en wel vanaf het eerste leerjaar 
— dit tot genoegen en t«t latere bediening 
van de Gentse bourgeois : de liberale, ka
tholieke en .socialistische bourgeoi.s. 

Het C.V.P.-gemeeniebestuur breidde in 
'49 deze wanorde uit — hier gedeeltelijk, 
daar geheel — tot de aangenomen katho
lieke lagere .scholen. 

Aan de opvoeders ei-van /al het huidige 
gemeentebestuur nu ook de 90 F. laten 
uitkeren voor elk uur « naschools » Frans. 
Zulke lessen renderen — geldelijk. 

TYPISCHE HUICHELARIJ 

Deze onverplichte « naschoolse » Ieb.sej, 
die niet naschools zijn — ze worden on
middellijk geschakeld aan de gewone les
sen — en die In feite "n weerzinwekkende 
dwang vormen, tar ten alle opvoedkundig 
jrezond verstand; bespotten de taalwet, 
honen de geest van saamhorigheid, van 
gelijkgerechtigdheid die er diende te 
heersen tussen alle scholen, in welke 
Vlaamse streek ook gevestigd. 

Dat Gent, die Fiere, niet alleen staat 
met dergelijke beschamende praktijken 
verschoont in niets. Gent spant daaren
boven de lo-oon in het franskiljonerend uit-
ttallen ervan. Inzake Vlaamse cultuur
uitingen zijn Gent en zijn gemeenteraad, 
loals bekend is, minder uiistalziek. 

Er is om Frans te leren toch ook vooral 
he t voortgezet onderwijs, dat voor de 
meeste leerlingen nog wel aanzienlijk 
wordt verlengd. .Xan Franse lessen is er 
In dat onderwijs, genomen over zijn hele 
dutir, zelfs 'n overmaat vergeleken met 
het aantal lessen in de wereldtaal, h e f 
Engels, en met wat er schadelijk schriel 
sog overblijven mag aan Duitse lessen, 
ovennaat, in de vrije scholen nog aange
dikt op ontwrichtende wijze. 

Waarom in de ene lagere school 'n ge
zonde toestand, In de andere 'n verkeerde ? 
Wftarom die ongelijke beliandellng van 
onze kinderen ? Heet dat geUJkheid van 
kansen bieden ? En wat komt er dan te
recht van geordend onderricht in het 
Prans in de laagste kla.s.sen van voortgezet 
« iderwi js? De voor Frans nablijvende 
kinderen' worden gehinderd en geremd; 
de kinderen, ontsnapt aan voorbarige 
Franse lessen, worden vaak achtergesteld, 
achterstelling, die het meest geschiedt in 
de christelijke scholen. 

Nergens in eentalig Vlaanderen geve 
men Frans vóór het 10de levensjaar; ner
gens overschrijdc men er de onverplichte 
leergang van drie lesuren in 5de en 6de 
leerjaar, bepaald door de wet van 14 juli 
"32; nooit vermeerdere men dit drietal, 
nooit make men het verplicht. 

Elke toegestane of geniepig gesteunde 
afwijking van deze bepalingen, facultatieve 
of schijnfacultatieve afwijking, is 'n stille 
afbraak van deze bepalingen. Elk mogelijk 
voorstel tot uitdrukkelijke wijziging ervan 
ware openlijke afbraak, openlijk taal- en 
volksverraad. 

Deze regeling zij ons het plechtanker. 

eEVAARLIJKE FLAMINGAHTEN 

Men houde 'n wakend oog, helaas min
der op de franskiljons dan op sommige 
« flaminganten ». Er zijn « flainlnganten » 
die niet Inzien of niet wensen In te zien 
— uit" onwetendheid, uit onbegrip, uit 'n 
tekort aan moed, uit "n teveel aan be
zorgdheid voor bijbelangen — hoe elke 
toegeving op dit gebied ertoe bijdraagt, 
de Vlaamse gewesten, l angzaan maar ze
ker, te merktekenen tot onderhorigheden 
van Brussel en Wallonië. 

Wat de Brusselse agglomeratie en d« 
tweetalige gemeenten aan de taalgrens 
betreft : 

In de artikelen 6 en 19 van de bedoelde 
taalwet worde geschrapt de 2de volzin 
tt Bllal(Uen de plaatselijke omstandlg-

lieden... zonder dat het derde van den 
algomoenen lessenrooeter mag overschre
den worden »), welke volzin 'n onzuivere 
bron is geweest voor het onzinnige wets
voorstel Lindemans-Van Elslande-Samt 
Remy. Dit voorstel en zijn toelichting 
ademen op ontstellende wijze 'n geest van 
opgeving van alle plicht getrouwe strijd 
voor onze fundamenteeLste rechten. God 
verhoede dat zulke geest verder waaie. 

Tegenover dergelijke pogingen tot ver
der gaande vertroebeling schrappe men 
niet alleen de 2de volzin van de artikelen 
6 en 19, maar herschrijve men tegelijk de 
l.ste volzin tot : ( In de bij vorig artikel 
liedofide klassen is het onderricht In de 
tweede landstaal verplicht vanaf het derde 
leerjaar en wel drie lesuren per week In 
het derde en vierde jaar en vijf lesuren in 
het xijfde en zesde jaar ». 

Ook dulde men ditzelfde stelsel In de 
gemeente die onmiddellijk grenzen aan 
de Bru.ssrlse agglomeratie. 

De Vv-et bepaie mede ; 
In alle eentalige taalgrenhgemeenlen, 

in.sgelijks in vol.strekto wederkerigheid, 
niet alleen in do Vlaam.'e doch eveneens 
m de Waalse : drie verpliehte lesuren In 
4de, 5de en 6de leerjaar. 

Men aanvaarde geen speling inzake aan
tal lesuren in de 2de taal, speling die 
steeds op de Vlaamse ruggetjes wordt uit
gespeeld : voor hen he t maximum aan 
volle lessen, voor de anderen het mini
mum — of minder ! — aan lessen dan 
nog aan het .soort dat alleen zich voor
stellen kan degene die er ooit iets mee 
te maken heeft gehad. 

DE PEST VAN DE 

TRANSMUTATIEKLASSEN 

Wai de transmutatiekla.ssen aangaat : 
Ze zijn t)edacht om de Franssprekers 

erin, zcT laat en zo weinig mogelijk aan 
te pa.ssen aan Nederlands onderwijs en 
Vlaamse omgeving, en um de Vlaams
sprekers erin zo vroeg mogelijk te t rans-
muteren naar Fran.se bieren. In de 1ste 
en 2de transmutatieklasse hoeft geen 
woord Nederlands onderwezen te worden I 
De leerlingen der Gentse lagere scliplen 
dwingt men echter ovei' het geheel geno
men evenveel uren FYans op a!s de trans
mutatieafdelingen er Nederlandse krij
gen. 

Vlaamse lagere scholen als die te Gent 
zijn derhalve evenzeer inrichtingen voor 
transmutatie, transmutatie echter naar 
onderworpenheid aan volkontrouwen, 
volksvervreemden en Walen. Men slulte 
beide soorten van transniutatieklassen. 
En men sluiie beslist niet tientallen der 
eerste soort om honderden der tweede 
openlijker te mogen opengooien. 

Over het middelbaar onderwijs zij alleen 
opgemerkt en wel bij de artikelen 10 en 
11 : 

Het « faCuliai eve » « grondige » onder
richt in de twetde taal is in Vlaanderen 
nergens facultatief en is nergens grondi
ger dan in de overige lessen. Dit servi
tuut vervalle. 

TWEEDE TAAL : ENGELS ? 

Men onthoude ook ca i talrijke Walen 
als tweede taal het Engels verkiezen bo
ven de taal hunner noordelijke medebur
gers, dat ze dus zes Jaren lang elke week 
de voor de tweede taal vereiste vier uren 
ktmnen besteden aan de studie der we
reldtaal. De Vlamingen aileen moeten 
door spreek- en schrijfvaardigheid in de 
tweede landstaal de Belgische Staat blij
ven cementeren naar binnen; de Walen, 
door grotere kennis van he t Engels, kun
nen hem dan nog beter blijven vertegen
woordigen naar buiten. 

Om de willekeurige overdrijvingen in 
het vrije onderwijs te knotten, schrijve de 
wet voor da t het aantal lesuren In de 
tweede taal over de hele duur van het 
middelpaar onderwijs nooit meer bedrage 
dan zevenentwintig lesuren, gespreid over 
de zes Jaren (dus bijv. 6, 5, 4, 4, 4, 4, of 
7, 5, 5, 4, 3, 3). 

Al de verordeningen omtrent het onder
richt In de tweede, en In de eerste, taal 
dienden dan ook In de geest van he t 
schoolbestand g«dljkeUjk te gelden voor 
openbaar en voor vrlJ onderwijs, volstrekt 
geUjkeUjk. 

Hier is he t ö« getegenneid om hulde t« 
brengen aan ere-lnspecteur-generaal Leo 
ROELS. HIJ toch houdt de beginselen 

hoog voor welke med* 'n J. Th. STRAU-
VEN, indertijd rijk-smspecteur te Schaar
beek, zo overtuigend opkwam. Strouven 
.schreef in 1930 over het onderricht in het 
PVans : « dit mag )n geen geval gebeuren 
vóór den derden giaad » (over het Begin
sel Moedertaal-Voertaal, De Sikkel). Leo 
Roels wil door het Ministerie van Open-
tear Onderwijs verboden zien « een zo
gezegde facultatieve leergang in de tweede 
taal in te richten vóór het vijfde studie-
Jaar » (Begin nisug met één taal ( = de 
moedertaal) — Mi.sleide Ouderliefde, DE 
BOND, Weekblad van het Grote Gezin, 
4 december '59), 

Tegen tieider houding steekt mat af die 
van talrijke o^ensluit^nde kantonnale en 
niet-kantonnale opzieners, onder wil velen 
pas wakker schieten als ze er kans toe 
zien, op hun aardrijkskundig, natuurkun
dig, of rekenkundig stokpaardje door de 
klasse te kunnen rennen. 

NOOD AAN KARAKTERS 

Heren In.specieurs, 'Heren Schepenen, 
Heren Politici — hebt datgene wat lei

dinggevenden allereerst behoren te heb
ben : karakter. • 

Te Geiaard.sbergen is er 'n college welks 
superior in de voorbereidende afdeling 
geen Prans laat onderwijzen vóór het 5de 
jaar — te Geraardsbergen, aan de taal-
giens. 

Weest ook zo sterk : in karakter, in 
burgerzin, in liefde tot het Vlaamse Va
derland. 

Dat elke verantwoordelijke beseffe : te
gen de verscheidenheden zonder tal van 
uitwassen en uitbuitingen kunnen we ons 
niet genoeg beveiligen in dit ons staats
bestel, hetwelk voor ons volk nog onveili
ger kon worden dan het al Is. 

Dat de gevraagde « nationale » cultuur-
raad er insgelijks v(X>r wake dat het on
derwijs ons volk hefboom zij, geen val
kuil; dat de t>eschermende cultuurraad 
toch niet huisvesting en schutse worde 
voor cultuurverraad ! 

Wij, die ons taal- en volkbewuste Vla
mingen achten en derhalve het recht, de 
plicht hebben te spreken ook In naam der 
onbewusten en der misleiden — wij roepen 
erom dat ona volk zich zelve vermoge te 
blijven, hetgeen mede Insluit dat het zijn 

eigen drang naar « universaliteit » zelve 

GEEN VERSTIKKING 

Gedenk onze verstikking, onze dood In 
Westland onder Duinkerkr, in Edingen, in 
BnifMel, In het Overmase. 

Wij vragen geen slerlepeltjes om over-
Mhotten te mogen nuttigen, geeji handige 
pronkstokjes om, moe van het niet gele
verde gevecht, in de rust der berusting 
door Vlaanderens noodfrebieden te kunnen 
wandelen : wij vragen hamers en wapen», 
geen fa<;aden maar grondvesten. 

De VLAAMSE VOLKSBEWEOINO 
GENT. 

TERECHTGEWEZEN 

NOTA : In de tweede week van maart 
heeft het ministerie aan het Gentse ge
meentebestuur de aangevraagde toelating 
geweigerd, om de « naschoolse » Franse 
lessen in het vrije lager onderwijs te be
toelagen, omdat het ministerie deze lessen 
niet kan besrhouwen als « 'n s<^iaa1 voor
deel » ! 

SOCIALISME EN 
VLAAMSE BEWEGING 

Mijn bewondering gaat naar de Walen, die hij voorbaat 
moord en brand roepen, lang voordat hun liomogeniteit ook maar 
in het 7ninst wfj-rdt bedreigd. Van hun zoveel spontaner reactief 
hebben )rij, fjednldiger en trager Vlamingen, heel wat te leren. 

Juli en K11 y pers, hl. S. 

Wij n-eten 'naar al Ie goed dat er achter of in elk 7iationalisiiic 
een bekrompen, reactionair element steekt; dat het voortdurend 
in botsing komt niet ome algemeen wenselijke gevoelens van in
ternationale solidariteit; dat het afleidt ran de edile problemen. 

Men krijgt de mdrult dat in de 
laatste tijd hier en daar een socia
listisch intellektueel in Vlaanderen 
zoiets als een schuldbesef tegen
over de Vlaamse beweging gaat voe
len. Dat deze intellektuelen zeer 
veel in de socialistische partljpap 
zouden te brokken hebben, geloven 
wij niet. In de partij zelf wordt het 
hoge woord gevoerd door de waalse 
syndikalisten. In het parlement 
zien wij de schakering van de zwij
gende flaminganten (Splnoy, Fayat, 
Craeybeckx en misschien Van Ac
ker), de voorzichtig tastende frans
kiljons (Anseele en Vermeylen), de 
huilebakken van de openbare zit-'" 
tingen (Van Eynde, de Svt-eemer, De 
Keuleneire en andere mindere go
den). Het heeft er den schijn naar 
dat de Vlaamse Intellektuelen die 
zich beroepen op hun socialistische 
overtuiging, de noodzakelijkheid 
aanvoelen zich toch enigszins van 
dit verdacht Vlaam* socialisme op 
afstand te houden. Verdacht voor 
hen in twee opzichten : en als 
Vlaams en als socialisme. 

EEN LENIG MAN 

Vandaar de pogingen van Links 
om terug vast te haken aan de 
Vlaamse beweging, vandaar ook de 
brochure die wij hier voor ons lig
gen hebben van Julien Kuypers : 
De Vlaamse Bewegiijg. Een socia
listisch standpunt (Antwerpen, 
1960). De heer KujT>ers is een man 
die in de belgische administratie 
een belangrijke rol speelde. Hij was 
destijds kabinetschef van K. Huys-
mans toen deze, na de oprichting 
der Nolf-Hogeschool, de eerste be
noemingen moest doen aan onze 
Vlaamse universiteit te Gent en het 
beproefde de brusselse administra
ties tot de eerbied van de lager
onderwijswet te dwingen. Ons gaf 
het geen aanstoot dat de h. Kuy
pers lichtelijk zijn ruggegraat wist 
soepel te houden in de eerste maan
den — of jaren na 1940 bij de nieu
we uitgave van zijn gekende bloem
lezing uit de nederlandse letter
kunde en wij behoren daarenboven 
tot hen die de veroordeling van 
de h. Kuypers, naar aanleiding van 
d€ brand In het Ministerie van 
Onderwijs, beschouwen als een 

jammerlijke juridische betweterij 
van mensen die zelf nooit verant
woordelijkheid hoeven te dragen 
onder voorwendsel dat zij alleen 
maar recht spreken. 

SCHOENMAKER, 
BLIJF BIJ JE LEEST 

Wij stellen dit alles voorop om 
te bewijzen dat wij onzen « gevol
machtigden Minister » geen kwaad 
hart toedragen en dus zonder anti-

. Kuypers vooroordelen zijn brochure 
hebben gelezen. Deze brochure (87 
bl.) ig trouwens maar de overdruk 

' van vroegere bijdragen, zodat wij 
niet eens met zekerheid de datum 
leren van de oorspronkelijke publi
catie. Dit is trouwens zonder be
lang want de eerste bijdrage 
De Vlaamse Beweging en wij werd, 
volgens de schrijver, voor deze uit
gave « grondig om- en bijgewerkt >. 
Wij kunnen ze dus als jaartal 1960 
blijven beschouwen. Over de twee
de bijdrage — het aandeel van de 
vrijzinnigheid in de geschiedenis 
der Vlaamse beweging — zullen 
wij kort zijn en zeer genadig : het 
heeft ten eerste niet veel te maken 
met socialisme en ten tweede heeft 
het maar van zeer ver Iets te ma
ken met geschiedenis. Schoenmaker 
blijft bij uw leest — zouden wij 
den heer Kuypers willen toeroepen, 
ook nadat wij zijn verdienstelijke 
geschiedenis In roman-vorm van 
Jakob Kats en van de socialistische 
partij (Berg op) hadden gelezen. 

HOPELOOS ZOEKEN 
Maar ja ! Wat is dat juist voor 

een schoenmaker ? De heer Kuy
pers is een van die mensen die In 
htm niet universitaire ontwikkeling 
de kracht putten van een alzijdige 
bevoegdheid. Romanschrijver, litte
rair essayist, geschiedschrijver en 
nu, op de koop toe, politiek theore
ticus. Dit laatste is een des te ge
waagder onderneming waar de 
sterke koppen der partij interna
tionaal hopeloos op zoek zijn naar 
een programma dat nog iets anders 
en meer omvat dan de slogans 
« loonsverhoging > en « weg met 
het fascisme ». Helaas, de heer 
Kuypers BChlJnt het ook In dit op
zicht niet zeer ver gebracht te heb

ben. Uit de twee zn—. . L.t. vi} 
hierboven aanhaalden, kan men 
reeds een stevige voorraad tegen
strijdigheden halen, ca. ; bewon
dering voor wie wel nationaal be
wustzijn heeft, medelijden vcorwle 
er geen heeft en dat terwijl de heer 
Kuypers aan de haagse koffle-tafel 
van Leo Picard zit slappen thee te 
drinken met de vordering tot be
vrijding van « alle restanten der 
bewuste of onbewuste nationalisti
sche doctrine die niet meer past in 
deze tijd ». 

NATIONALISME EN 

SOCIALISME 

Zeer mooi gezegd ! Maar wat U 
nationalisme ? Nooit gehoord, Mijn
heer de Minister, van « les natio-
nallsmes ^ en beslist ook nog niet 
de nationalistische geloofsbelijde
nis gelezen van uw laten partijge
noot Prof. Geyl — die wij voor en
kele weken afdrukten ? Bedoelt gij 
misschien het schermen met Brey-
del en De Conine of met Boudewljn 
van Konstantlnopel ? Weeg dan 
voorzichtig met woorden. Als glJ 
schrijft : « wij weigeren beslist de 
Vlaamse gedachte te vereenzelvigen 
met bekommernissen die haar 
wezensvreemd zijn, vooral met fas
cistische ideologieën J, dan kunnen 
wij ons. Juist omdat wlJ nationalis
ten zijn, daarbij aansluiten, al Is 
het laatste zinnetje reeds van zeer 
verdacht polemisch allooi, maar 
wat moesten wij dan wel denken 
van uw geloofdbelijdenls : « voor 
ons is en blijft (de Vlaamse bewe
ging) een regionale vorm van ona 
universee] geldend humanisme... 
de opgang van Vlaanderen naar een 
betere wereld, zoals wij ons die 
voorspiegelen : een klassenloze 
maatschappij waarin de Arbeid 
koning is » ? Socialistisch roman
tisme... ? 

Daar hebt gij meteen, in een paar 
citaten, de kern van gans het be
toog en van al de tegenspraken van 
dit standpunt dat een hopeloze po
ging is om de socialistische partl] 
in Vlaanderen te zuiveren van de 
smet die er sedert 1880 door vader 
Anseele — ook voor ons een groot 
man in de jaren van zijn worstelen 
in de oppositie — is komen op te 
liggen : dat de leiders van de ar
beidersklasse in socialistisch ver
band geen begrip hebben gehad 
voor het nationale in de strijd der 
Vlamingen, omdat men wilde inter
nationaal zijn en in feite aan d« 
leiband liep van Wallonië, 

(Lees door blz, 6) 
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VLAAMS IMPERIALISME 
RACISTES F L A M I N G A N T S 
ARRIERES INDECROTABLES 

i edaar de a a n t i j g i n g e n e n s c h e l d w o o r d e n u i t d e f r a n s -
ta l ige pers die de V l a a m s e j e u g d pi jnl i jk h e b b e n v e r r a s t n a d e 
b e k e n d m a k i n g v a n h e t t a a l k o n i p r o m i s v a n de C.V.P. 

De V l a a m s e j e u g d die g e r i j p t i s n a d e b e v r i j d i n g begr i jp t 
i n d e r d a a d n i e t w a a r de B r n s s e l a a r s e n d e W a l e n d ie h e f t i g h e i d 
v a n d a a n h a l e n w a a r m e e zij v a n leer t r e k k e n t e g f n o n z e \ l a a m s e 
pol i t iekers . 

Zij wee t n ie t d a t de V l a a m s e po l i t i ekers zelf d* g r » t e s e h u l -
d i g e n z i jn o m d a t zij door h u n h o u d i n g i n de u n i t a i r e p a r t i j e n 
dtit v e r w a a n d h e i d e n k w a d e t r o u w h e b b e n a a n g e k w e e k t e n 
o n d e r h o u d e n . 

Zij weet niet dat de eenheid van de drie 
traditionele partijen is gevestigd op de 
gocdzalikigheid en de insrbikkelijliheid van 
de Vlamingen en op de tamheid en de lam
lendigheid van de Vlaamse pers die vergoe
lijkend steeds maar aan platbrockerij doet. 

Wat de Vlaamse jeugd wel aanvoelt t» 
dat er iets niet in orde is met die verwij
ten en aantijgingen. Zij voelt dat er leta 
schort aan het partijleven In België, dat 
het niet gesmeerd loopt. Maar de diagnose 
van dit geval kan ze niet opmaken omdat 
ze in de onwetendheid werd gelaten over 
t de geest van 1830 » en zijn nasle?p. 

DE GEEST VAN 1830 

De oudere Vlamingen hebben de laatiW 
w ^ e n op de kantoren en werkplaatsen 
kunnen ondervinden hoe weinig deze jeugd 
afweet van de aohteruH&telling, knltnrecl, 
sociaal en ekononiiscb, die Vlaanderen xich 
beeft nujeten laten welgevallen gedurende 
de voorbije 130 jaren. 

Ter Intentie van onze Vlaamse jeugd, 
van onze studenten en van onze propa-
(aadisten, oud en jong. geven wij Wer 
een gedeelte van de >< Voorafgaande Be-
sehouwingen » uit de •< N'ederlandsche 
Taalgids » door C.-H. Feelers, die om
streeks het Jaar 193* verscheen. 

De Vlaamse laak zon er veel bij win
nen indien dit fragment uit de « N'eder
landsche Taalgids » nu door aJle Vlamin
gen werd gelezen. Zij zouden aldra tot de 
bevinding komen hoe de franselaars de i»-
ken op hun kop zetten en ons verwijten 
teestingeren die best op hen passen. 

Wij geven onze propagandisten de raad 
dit artikel aandachtig te lezen en te bew»-
ren. Aanhalingen en gedeelten erran kim-
nea steed* nuttig aangewend worden bij 
het opstellen van propagandamateriaal. 

Hier gaat het : 

t Les premiers principes d'une 
hunne adiiiiniftration sont hanés sur 
Vemploi exclvsif d'une seuJe Inngue 
ft il est évident que la sevle langue 
des Belges doU être Ie francais. Pour 
''rrirer a ce résuUat, il est nécessaire 
que toiites les fonctions, civiles et 
militaires, soient confiees a des Wal-
lons OU (ï des Luj-emhourgeois; de 
• ette maniere, les FLimnnds, privés 
^emporairement des avoHtages atta-
'•hrs <! ces emplois, seront contraints 
d'apprendre Ie fratt^ois et l'on dé-
fruira ainsijjeu è peu PeUmenf ger-
mnniquc en Belgique ". flj 

In art. 23 van de Grondwet werd nu wel 
bepaald, dat - het gebruik der in België 
gebezigde talen VTiJ 1$ >. DU artikel, het
welk vooral op aandringen van de Waleil^ 
zoals Raikem. een Laikenaar, werd aan
genomen, had eehler eigen»Jh ten doel de 
Walen en Transgexinden ii» de toekomst 
tegen een xoorondrrsleld opdringen van 
het Nederlands te beschermen, en geens
zins het offielee) gebruik van de taal der 
Vlaanise bevoftlng te waarborgen. Het 
Staatsbestuur was inuneis, loals L. Jot-
trand iNfderduif«e Gewrochten van den 
Nederlandschen Waa}, 1872, blz. 180 vlg -
heelt doen opmerken, niet h> de banden 
des volks, maar hi d»e der gegoede stan
den gevallen; deie beschouwden het offi
cieel gebruik van onze laai In de Vlaamse 
gewesten als een grief » en het Frans 
diende ban • al* een iverktutg van alieen-
beening o»er bun huidfenofen van min
dere standen ... 

TAALVRiJHErD 

FRANS, ENIGE TAAL 

« Door de omwenteling van 1830 werd 
Znld-Nederland opnieuw van het Noorden 
afgescheurd en tot een afzonderlijke staat, 
het Koninklijk België, ingericht. Walen en 
Fransgezinden waren thans meester van 
de toestand en besloten met het Neder
lands voor eenwig gedaan te maken. 

Bij dekreet van het Voorlopig Bewind 
dji. 28 oktober 1830 werd reeds afgekon
digd, dat « het Frans, als zijnde de meest 
verspreide taal In België, de enig gebrui
kelijke taal zou weien bij de commando's 

, in het leger » (Woordetijk : « .4rt. 3 — 
La langue l'rangaise étant la plus généra-
lement répandue en Belgique, sera la seule 
employee dans les commandcments »). 

Wanneer men nn nagaat dat, in 183», 
bet Vlaamse land 2.331.233 inwoners telde. 
bet Waalse land l.t»2.229 inwoners en het 
Duitse gedeelte van Luksemburg 151.317 
Inwoners, had de logische gevolgtrekking 
natuurlijk anders moeten luiden. 

Bij een volgend besluit, dat van 16 ni-
vember 1830, werd het Frans tot de enige 
officiële taal verheven, omdat, naar het 
heette, de Vlaamse en de Duitse taal, ge
bruikelijk bij de inwoners van zekere 
plaatsen C) verschillen van provincie tot 
provincie en soms van district tot distriet, 
zodat het onmogelijk zou zijn een offi
ciële tekst van de wetten en besluiten uit 
te geven in het Vlaams en in het Dtiils 
«in de grondtekst « Considérant d'antre 
part que les langues flamande et alleman* 
c!e, en usa^e parml les habitants de cer-
t.tines locaütés, varient de province a pro-
\ince, et quelqnefois de district a. district, 
elc sorte qu'U serait impossible de publie» 
nn texte officiel des lois et arrétés en lan
gues flamande et allemande) ». 

KWADE TROUW 

Te recht tekende H. Meert (Onkruid on
der de Tarwe, 1899, blz. n. 12-13) hierbij 
aan : 

" De drogreden, waar men hier op 
steont. Is so dom, dat de kwade bedoeUng 
van de maatregel er te meer door aan 
't Ucht komt. Hoe had het Nederlands be-
sti:nr er dan gedurende vijftien jaar kui»-
nen in slagen zich door onze bevolking te 
doen verstaan ? De oitvaardigers van het 
decreet schenen niet te weten, dat er een 
Nederlandse taal bestond r Het <( Vlaams D 
verschilde van provincie tot provincie; 
maar verschilde, en verschilt niet nog liet 
Waals van provincie tot provincie, van 
stad tot stad, \-au dorp tot dorp? Doch het 
was maar om een voorwendsel te doen Een 
brief van de PATRIOTE Charies Rogier 
»an de Heer Raikem, minister van Justitie 
In 1S32, maakt het boze toeleg onloochen
baar. Hij schrijft daarin : 

Die zogeuaarade taolvrijhcid krijgt al 
een geweldige denk, wanneet men het be
wuste grondwetsartikel in ztjn geheel leest 
en onderzoekt ; . Het gebruik tier in Bel 
gië gebezigde Uien Is vrij : het kan alteen 
bij de wet, en slechts voor openbare be
stuurszaken en VOO» de rechtspleging gere
geld worden ,; tTekst»cel : .. Lenjploi des 
langues usitées en Belgique est facultatif : 
•1 ne peut ctre regie que par la lol, et sen-
lement pour les attes de l'aatoritc publi-
<ue et pour les affaires jiidiciaires »). 

Krachtens die zonderlinge taalvrijheid 
is het de staatsburger veroorloofd in zijn 
buiskring en in het openbaar de faal te 
«•preken dfe hij verkiest, een recht waar
van elke burger wel gebruik kan hiaken 
zonder dat de grondwet daarin voorzien 
heeft. Doch van de kant \an onze bestuur
ders wordt het bedoeld artikel maar inge
roepen om het algemeen belang van de 
Vlaamse ingeaetenen, de meerderheid van 
s Unds bevolking, te doen zwichten voor 

de persoonlijke belangen of de grillen der 
.«mbtenaren. 

Een decreet • ! »e«, waarbij bet de rech
ter vrij st.Mt de taal vaa zijii medeburgers, 
die hij moet vonnissen, noch te kennen, 
noch te gebruiken; waarbij de ambtenaar 
rijn plicht zodanig mag verzuimen dat hij 
de taal van de onderdanen, waarover hij 
gezag voert, niet wil of kan verstaan, iioeh 
zich er van bedienen; waarbij de rijks
ambtenaar tot de hoogste betrekking mag 
benoemd worden zonder kennis van onze 
taal, terwijl men voor de geringste bedie
ning in een Vlaamse gemeente een vreem
de taal zou moeten machtig zijn; waarbij 
men zonder Nederlands kan aangesteld 
worden om over een leger Vlamingen be
vel te voeren en daarentegen met Neder
lands alleen zelfs de graad van korporaal 
niet kan bekomen; waarbij het onderwijs 
op zulke abnormale wijze is ingericht dat 
een vreerade ta.ai afa hinderpaal wordt 
gelegd op de weg naar hogere ontwikke
ling, zulk decreet of zulke wet is een 
dwangmiddel voor d« onderdanen, waar
mede hun de noodzakelijkheid wordt op
gedrongen de faal der machthebbers te 
leren Van dan af bestaat er geen taalvrij
heid meer, doch een krenking en een mis
kenning van de heiligste rechten van een 
volk. 

HONDEN EN VLAMINGEN 

BUITEN 

Het frans werd de taal van bet leger, van 
de burgerwacht (schutterij), van het be
stuur, van het gerecht, van het hoger en 
middelbaar «Bderwljs. Alleen de lagere 
school bleet Vlaams^ doeh het onderwijs In 
onze taal liet er zeer te wensen «ver en 
»ok de vreemde taal werd er «Is leervak 
opgenomen ten nadele van de «ntwfliketing 
* r leerlingen. Xe Brussel en te de voor
steden, EO mede in wige andere Vlaamse 

gemeenten, werd zelfs het lager onderwijs 
aan de dolzinnigste verfransing prijsgege
ven. 

De Vlamingen werden uit de meeste 
openbare betrekbl>tren (cslofen. Net als ten 
tijde van de Sansculottes en ^an -Napoleon 
werden een grote menigte verfranste, Waal-
bC en zelfs Franse a.mblenaren aangesteld. 
In het leger werden alle benoemingen 
gedaan door de Fransman C'hazal : 
van de 3.700 gepadueerden waren er in 
1831 geen 150 Be;g€n, zodat Ouizot kon 
z^gen « que ]« frontiére francaise avalt 
été en quelque sci-te moralemcnt reculée 
jusqu'Jk 1'Escaut » i2). 

Na 1*30 Is de uitroeiing van de eigen 
«aal en de eigen aard van het Vlaamse 
volk overigens pa» voorgoed begonnen. 
Voor die tijd was Brussel z« Vlaams als 
Gent en Brugge, lepcren en Kortrijk. Me-
ehelen en Leuven, ia, als Antwerpen. Hoe 
Vlaams de Brusselse burgerij zich nog 
veelde na de aftocht der Franse en hoe 
gehecht zij was aan baar taal, bleek in 
1814, toen 145 dekens van de i^aatselijke 
' ambachten » aan de Gouverneur-Gene
raal Baron de ^'ineent een vertoog zonden, 
waarin zfj aandrongen op '< de herstelling 
van het Nederduits in zijn vroegere rech
ten 11. « Van 1830 tot 1900 — zeventig jaar, 
niet langer heeft hel gedimrd. om van 
Brussel te maken wat hét nu — tot groter 
beschaming en uredere Uleurstelling van 
alle Vlamingen — i» feite is : een stad, 
waar zich Waal en Fransman oneindig 
beter thuis voelen dan — de Vlamingen, 
een stad, waar d« «samenleving \an zelf 
uiteenvalt In twee onverzoenbare en in alle 
•plichten ongelijke helften : een oligarchie 
van totaal ontaarde dekadeuteu der Fran
se chilizatie en een • demos » van koelies. 
die van alle hogere ontwikkeling \erstoken 
blijven en niet eeiM meer een taal spre-
»en, alleen nog een ellendig plat brabbelen, 
waar zij zich zelf over schamen ». iPoI de 
Mont, in De Sohelde. 18 februari 1922) 

GEESTELIJK ONTMANDEN 

Na de hogere stjnden heeft ook groten
deels onze Vlaamse btrrgerij aan het recht 
van de sterkste toegegeven en zich de ver
fransing laten welgevallen. Haar rijen 
denkkracht en haar zelfstandighridsgevoei 
heeft zij daarbij ingeboet. Knkcle leden 
der burgerij daarentegen hebben de ramp
zalige gevolgen van de ontaarding nog Uj-
«iig ingezien en de a.-inslag tegen onze na-
•tenalitelt willen verijdelen. Reeds in de 
eersfe jaren na de imwenteling uaren te
gen de verdrukking van het Vlaamse volk 
ernstige klachten opgerezen. Toen de 
jeugd, opgeleid in de degelijke scholen on
der WiUem I, de raannelljkp leeftijd had 
bereftt, schaarde »IJ rich onder de leidmg 
van jr. Fr. Winen)s, Ph. Blommaert en hun 
vrienden, en zette zij •en aktir op touw 
om het nationaal bewnstzijn wakker te 
sebodden en het \entmktc. met ondergang 
bedreigde volk.sbestaajt te redden. Dat was 
d» Vlaamse Beweging, die van de aanvang 
al oy een sterke tegenstand stuitte. Aller
hande kwade bedoelingen werden aan de 
flaminganten toegeschreven : de liberalen 
kreten hen uit vowr vijanden van de be-
sehaATiig; de katolieken, en vooral de ho
gere geestelijkheid. Ukeiden hen af als on-
dermijners van de godMiirnst: de Walen en 
Nederlandsonkundigen whotden hen voor 
baantjesjagers, voor bezetenen en crétinó, 
en de officiële wereld behampte hen als 
•*ranjisteu en dwarsdrijvers. Ja, zelfs tot 
heden toe schaa»>de men zich niet. de eis 
om Nederlands te gebruiken, iu het bestuur 
•' een belemmering va» de geregelde gang 
der zaken i>, in het gerecht < een smaad 
vo«r de magistrataur .>, In het leger, een 
aanslag tegea de Belgische eenheid en te
gen de veiUgheid van bet tand » te heten ; 

EEN EN ONDEELBAAR 
Tot \ er« czcnlijkiug van die herscn-

Kchimmige « Belgische eenbeid », la Bel
gique une et indivisible, een navolging vaa 
]«. République une et indivisible der Jaco-
bljnen en met de ijdele hoop een kunst
matige « Belgische ziel .>, de beruchte 
ème beige (3). aan te kweken, wUde mes 
de grootste helft van s lands bevolking 
beroven van haar taal. het onontbeerUft 
werktuig van haar geest^'sontwikkeUng, 
veredeling, beschaving en toekomstmoge
lijkheid, en de Vlaamse volksziel ten ver-
dervp brengen. 

.\an de zijde der \erdedigers \an de 
centraliserende Staat schaarden zich de 
hoogste vertegenwoordigers van de R. K. 
Kerk In België, tot erge verbittering van 
baar trouwste zonen. 

Or/iecl onder de indruk van Ci
cero's woorden, « er zijn volken die 
foor de sin remij geboren zijn, an
dere om te berden », ging Kardi-
nmd Meriier, aitrtihifsrhop ran Me-
'•helen, als Waal van Franse oor-
sprong voorhouden, dat « er ras
sen zijn voorbestemd om ie bevelen, 
andere om te gehfxrrmmcn ». 

Luiden.s onderrichtingen, die einde sep
tember 1906 openbaar werden gemaakt, 
achtten de zes Belgische bisschoppen het 
« nodig », dat de gebruikstaal van het 
middelbaar en van het hoger «HidentrtJ.? 
« een internationale taal » zij, en. voeg
den zij daarbij, « ,in ons land kan dit 
natuurlijk nieis anders zijn dan het 
Frans ». Nog heette het daarin : « Het 
hoger onderwijs, in zijn verheven opvat
ting, heeft ten doel de algemene belangen 
der beschaving te bevorderen .. En, daar 
een ieder mens is. vooraleer Belg te zijn, 
d.w.z. daar de algemene belangen van een 
volk. moet de kuituur van het Fi-an.s voor 
wie geroepen is een rol te spelen m de 
algemene beweging der gedachten, de 
voorrang hebben op het Vlaams ». 

MEERDERHEID EN 
MINDERHEID 

Volgens lie \olkslelling >an 1920 telt 
België plusminus 4 1 2 miljoen Vlamin
gen tegen ongeveer 3 miljoen Walen. Hoe 
was het dan mogelijk, dat de meerder
heid In een toestand \xn minderwaardig
heid gedoemd bleef tegenover de minder
heid ? Door het feit dat n» 183» een 
inarhtswerschuiving naar onvlaanise itant 
\oltrokken werd en het politiek en eko-
nomisch merwicht In het Walenland kwam 
te liggen. .Meer dan M Jaar lang. tot ia 
18»3, was het e tgenh ,^ volk, van aMe 
kiesrecht beroofd, \olkomen machteloos op 
staatkundig gebied, en zelfs bra«ht bet 
eindeHJk veroverde .4lgeme*n Kiesrecbt 
geen ingrijpende verandering teweeg aaa 
de samenstelling \an het Parlement, ver
mits autocratiw-he en fransgezinde parUj-
elabjes de keoze en rangorde der kandi
daten door de liaiNi n.iar eigen goeddun
ken konden blij\rn liepalen. 

DE LANGE LIJDENSWEG 

Parlement Groter waren d« geestelijke 
gevolgen van de Vlaannw Bewegfaig, als 
«ijn de herleving van aaie letterkunde 
de opbloei van het Vlaanu tmcei; «e «nt^ 
luiking der Vlaam.se muziek, de beoefe-
"mg der wetenschap bi het Nederlands, 
de opkomst der Vlaamse per», enz. Dit aUes 
neemt nochtans niet weg dat, naar het 
waarschuwend woord v^n wijlen de Ing. 
Ix)d. de Raet, de \erfransing een meet
kundige reeks volgt, de vernederlandsing 
slechts een rekenkundige reeha. 

De wereldoorlog heeft de Vlaams»- ge -
dachte versterkt en verscherpt. SUIaan 
verovert ze de geesten in de verschUlende 
lagen van onze gemeenschap : bi de bur
gerij, In de lagere volksklasse en onder 
de buitenbevolkbig. Allerwegen, tot In de 
kleinste dorpen, groeit het verzet (egen 
stelsel dat de Vlamingen tot minderwaar
digen stempelt. Werden de Vlaamsgezinden 
door de drang der omstandigheden ge
noodzaakt meer tijd en werkkracht te be
steden aan de verovering der hamer be
twiste volksrechten en aan de verdedigmg 
der steeds gekrenkte volksbelangen dan 
aan de opbouw der cultuur, toch hebben 
zij weten te verhoeden, dat de Vlamingen 
van België vervielen tot de ellendige en 
achterlijke toestand van hun verwilderde 
broeders In Frans-Vlaanderen, en zijn zij 
er integendeel in geslaagd de beschaving 
in onze gewesten te \erheffen tot een peU, 
dat anders ontegenzeggelijk nooit bereikt 
had kunnen worden. Bovendien hebb«» 
zij onze bestuurders verplicht toch enigs
zins met de stoffelijke belangen der Vla
mingen rekening te honden. 

Tot bier de •• Nederlandsche Taalgids n. 

VLAANDEREN GhENSGEBlEO 

De droe>e waarheid is. en het is ons on
geluk, dat Vlaanderen in het grensgebied 
ligt van de grootste - Impcriallstisphe H 
mogendheid aller tijden : Frankrijk. 

Ook in 1830 hebben we op het nippcrtj* 
aan de daoe ontwrongen, want sond« 
bet veto vaa Engeland werd de franse Duo 
de Nemours de eerste koning van Belgtë 
en was Vlaanderen op dit ogenbhk ee»-
voudig . Ie departement de ITseaat ». 

Van al zlja aangrenzende landen beeft 
Frankrijk in de loop der eeuwen gebied»-
deten Ingepalmd. Frans-Vlaanderen. d« 
Ehas, Nizza en omgeving, het Baskenland 
en ook Bretaaje, vieiea tea prooi vaa 
bet onverzadigbaar Frans iatpériabsnie. 

De uitstraling va» d« Fraase gedacht* 
was steeds bet zorgenkind van de staats
lieden In Frankrijk. 

Zo bracht een rrnts kom nuni-.iscb 
volksvertegenwoordiger het in 1926 uH^ 
dat Frankrijk meer dan zestig mtljoen pe» 
Jaar besteedde, het waren toe» nog goud-
francs. aan de ' expansion de Md*e fran-
<;aise a létraager ». Het zou interes&int 
rijn te weten hoeveel dit bedrag thans 
beloopt in •< nouveaux francs » en welko 
de organismen en de personen zijn in 
Vlaanderen die zich laten i bedruipen ». 

Ondanks tegenkanting en wederwaardig
heden heeft de Vlaanisr Beweging veld ge
wonnen. Van het Staatsbestuur werden een 
reek» maatregek>u ten gnni4e vaa het Ne
derlands afgedwongen : de eerste taalwet 
kwam pas tot stand in 1873, d.1. nadat 
Frankrijks aanzien een knak had gekre
gen van Duitsland in de oorlog vao 18';0-
1871, doch het duurde wel lot 1898 eer hel 
.Nederlands, door de aanneming van de 
zogenoemde gelijkheidswet, als weede offi
ciële taal werd erkend. Een ingrijpende 
verbetering van de rechtstoestaad onze» 
taal is echter lot hiertoe uitgebleven. Op 
officieel gebied werd verder bekomen : 
de gedeeltelijke vervlaamslng van som
mige gemeente- en provinciale raden * e 
voorheen geheel Frans waren, en de in
trede van het Nederlands hi het Belgisch 

SOCIALISME EN VLAAMSE BEWEGING 
(Vervolg van blz. 4) 

Daarbij kwam de angst om in een 
" klerikaal -> Vlaanderen opnieuw 
het lot te beleven van de liberaal
gezinden in onze Vlaamse doipen 
en provinciestadjes der 19de eeuw 
(waarbij al te zeer het lot der kris-
ten-demokraten werd vergeten) en 
later de angst van het fascisme, 
maar ook, in dogmatische armoede, 
de zeer bewuste exploitatie van de 
anti-fasclstlsche slogan. 

WGCRD EN DAAD 
Dit alles wordt door de heer Kuy-

pers niet gezien — althans niet ge
zegd. Men zal in deze brochure ook 
niets vinden over de werkelijke 
partijverhoudingen, men zal er be
slist niet het kernvraagstuk behan
deld vinden : door welke middelen 
wordt ons grondsrebied beschermd 
en door welke gedachte wordt de 
Vlaamse fierheid van de econo
misch en sociaal sterker geworden 
arbeider ontwikkeld ? De heer Kuy-
pers vindt in zijn eigen overtuiging, 
in zijn socialistisch geworden kul-
tuurflamingantlsme, de oplossing 
van het vraagstuk, a i waarachtig: 
daar komt ook het Toor hem hate
lijk nationalistisch begrip weer bo-

! Met het badwater — schrijft 
mag men het kind niet w^-

ven 
Wj 
gooien : het badwater is het fas
cisme, het kind is « het gezonde 
nationallteitsgevoel ; (bl. 9). Eh 
hier kan onze bespreking eindigen 
want thans neemt de flamingant 
Kuypers het woord. Laat ons daar
bij uit de werkelijkheid treden van 
iedere dag. Laat ons daarbij verge
ten wat de socialistische partij Is, 
wat haar woordvoerders zijn in het 
parlement. Laat ons alleen zeggen : 
Mijnheer de Minister, wanneer uw 
partij zal zijn wat gij voorstelt, zal 
doen wat gij zegt, dan kunnen wij 
nog wel eens praten om te zien of 
er geen brug te slaan is tussen het, 
oh ! zo ongezond nationalisme van 
de Volksuniemensen en het, oh ! zo 
gezond nationaliteitsirevoel der 
B.W.P. 

Intussen blijven wij bescheiden 
dankbaar voor uw fiaminganüsch 
pleidooi, dat met socialisme zeer 
weinig en met de socialistische par
tij niets te doen heeft, en wachten 
wij op de brochure die eena werke
lijk de problematiek van de Vlaam
se beweging In socialistisch pers-
pektief zal behandelen. Couragie, 
heer van Lembeke, en rijd aan ! 

EUROPA EEN 
Arm verenigd Eurup.i. 
Juist bij de eennuiking van Luropa 

wordt het gevaar nog veel groter voor 
Vlaanderen want de vijand in eigen ves
ting is talrijk en invloedrijk. De fran>-
sprekende Vlamingen zijn in feite de incl-
vleken van ons vaderland en tegen hen 
moet de Vlaamse strijd zich toespitsen. 
We moeten er ons in de eerste plaats of 
toeleggen te beletten dat franskiljons nog 
langer ia allerlei machtsposities worden 
'. gedropt )j of dat zij het nog tot minis
ter brengen. 

Ooif moet, fot beceiliging van ont 
yolkshettaan. de xervlaamting van 
het bedrijfsleven een onzer hoofd-
bekommernissen zijn. 

DE EEKSTE STAP OP DIE WEG IS J 
• HET FEDEE-4USME o. 

WELAAN DAN MET BE • VOLKS-
VNIE : . EB 15 EEN STRXID TE 
STEIJ ,, 

R.A.MMEB. 

'1) « De lioofdpnncipcs van een goed 
beheer toerusten op het uitsluitend gebruik 
van eeft enkele taal en het is klaar dat 
de enige taal van de Belgen bet Pran» 
moes, zijn. Om tot dit resultaat te komen, 
Ifi het, noodzakelijk dat alle betrekkingen, 
zo buj-gerUjke als nii:it.aire. aan Walen en 
Luxembui-gers zouden worden toever
trouwd; op die manier, zaHen de Vlami» 
gen tijdelijk gespeend blijven van de 
voordelen verbCDden aan deze ambten, 
zullen ziJ verplicht worden Prans te le
ren en zal aldua het germaans element 
!n België geleidehjk vernietigd worden ». 

<2) <t Da? de franse grens om het zo uit 
te drukken « zedelijk » was verschoven 
tot aan de Schelde » 

(3) Volgens het .Antwerps dagblad ' L« 
Matin :), van 27 jan. 110, werd haar bo-
staan zelfs ontiiend door de Waalse volks
vertegenwoordiger en latere staatsmini»-
ter J. Destrée in deze bewoordigen : 

« L dme beige est une innovation, 
vn paradoxe que n'autorisent pas 75 
ans de bonheur et de prospérité, style 
officiel... Je n'hésite pas d declarer 
que je me sens Wallon, c'est-a-dire 
Francis ». (é) 

(4) < De Belgische ziel is een nieuwig
heid, een gezocht Iets dat 75 Jaren van 
geluk en vowrspoed, officiële stijl, niet 
goedmaakt... 

Ik aarzel niet te verklaren dat ik me 
Waal gevoel, dit wil zeggen : Fransman ». 

Hoe brengt anderdeels de zo gepre
zen Franse vrijheidszin dè begrippen 
« vereend Europa * en * democra
tie 1 overeen met het feit d a t d a 
e n i g e taal d i e in Frankri jk in h e i 
l a g e r oBdeiwija n i e t m a g aauge» 
leerd worden het e Neder lands > i e . 
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- , JAN VERROKEN 

KEFFERPARTl) -
VERRUIMD VERRAAD 

DE VALSSPELER 

In het politiek allegaartje dat da 
C.V.P, Is zitten Waalse Imperialis
ten, opgebrazen franskiljons en ook 
Bg. Vlaamsgezinden, die de argeloze 
flaminganten moeten lijmen. Deze 
kleverige heren moeten af en toe 
een Vlaams nunmier opvoeren : 
voor de schijn protesteren, maar 
als automaten — op een druk je — 
stemmen tegen datgene waartegen 
Bij zich zg. verzetten. Op de verkie-
BingsUjsten zijn zij de Vlaams-
gezinde blikvangers. Een van deze 
akelige komedianten is Verroken. 

Waren deze rekels werkelijk 
Vlaamsgezind zoals zij voorgeven, 
dan zouden zij een sterke Vlaamse 
partij als een steun begroeten. Zij 
zouden naar die partij kunnen ver
wijzen als een uiting van de Vlaam
se openbare mening, en als een ge
vaar voor de eigen partij zo de 
Vlaamse eisen niet werden ingewil
ligd. 

Juist omdat zij vlaamsgezindheid 
huichelen vrezen zij de groei van 
een Vlaamse partij. Zo heeft de 
angst voor de stijgende invloed van 
de Volksunie de onbenullige Verro
ken In paniek gebracht. In een hel
der ogenblik is het hem duidelijk 
geworden dat de 5 % der sperclau-
sule de opgang van de Volksunie 
niet zal beletten. Hij zou liefst de 
Volksunie laten verbieden, maar dat 
kan nu niet. Daarom zou hij haar 
met een nog misselijker knoeiboel 
— dan die waaraan hij zich reeds 
schuldig maakte — wettelijk wil
len uitschakelen. Wij kijken met 
misprijzende zelfzekerheid neer op 
deze pietluttige valsspeler. 

M. R. - Mortsel. 

ZO ZIJN ZE 

De C.VJP. van St. Pieters-Leeuw mag 
fier zijn op de wijze van handelen van 
onze franskiljonse C.V.P.-burgemeester. 
Hij vaag:t vierkantig zijn hielen aan het 
zacht gebrul van de C.V.P.-vlamingskes, 
lamgelegd door pastoor ofwel door schrik 
hun bijverdiensten te verliezen; hij doet 
alles wat hem lust. Zo heeft hij, op Witte 
ï>onderdag, met de hulp van de gemeente
toekomst verkozene plus de twee socialis
ten en de drie liberalen, bij geheime zit
ting, een onderwijzer benoemd zonder zijn 
C.V.P.-kollegas van de stemming te ver
wittigen. Deze schoolmeester gaf reeds drie 
jaar ad Interim les in een onzer officiële 
scholen maar kon tot heden toe niet be
noemd worden vennits zijn diploma, af
geleverd door Charles Buis. geen gods
dienst vermeldde. Wat moeten de Vlaam
se krist«lijke kandidaten in het bezit van 
het vereiste diploma uit de een of andere 
katholieke normaalschool daarvan zeggen? 
Welke zullen de reakties zijn van de pas
toor van het Negenmanneken en van de 
pastoor van St, Lutgardus parochie aan 
W19 de huidige burgemeester het te dan
ken heeft dat hij burgemeester Is, zij die 
hem dekken door hun gezag en hun in
vloed ? Is deze benoeming soms het ge-

Z U I D - A F R I K A 

volg van d« schoolstrijd ? Het is een 
schande dat de St. Lugarduskring, wiens 
vlag de Vlaamse leeuw is, op politiek ge
bied nog naar zulke mensen blijft luiste
ren. 

Hebt gij niet gezien dat bij de inhuldi
ging van de burgemeester, deze laatst« 
groen zag en grijnsde bij het zien van uw 
vlag ? Hoe blij zou lüj geweest zijn mocht 
hlJ, Le coq wallon, als vlag .gezien heb
ben. Mijnheer Gheens, voorzitter van do 
C.V.P, en afdellngslelder van het DavicB-
fonds een pluimpje voor U. Werkelijk gij 
hebt de burgemeester onder uw macht. 

P.S. — Zo pas verneem ik dat de be
noemde onderwijzer reeds vaarwel gezegd 
heeft aan de gemeente en benoemd is te 
Brussel, waar hlJ reeds les geeft In een 
Vlaamse klas, benoemd In een school waar 
men respekt heeft voor de anderwijzers en 
waar men niet te kampen heeft met de 
politieke kuiperijen zoals in onze gemeen
te. Dus, gij kandidaten met een Charles 
Buis diploma, zonder godsdienst, haast U 
het is de moment en smeed het IJzer ter
wijl het gloeiend la. 

Lulstei-vink. 

ANTWERPEN 

Redaktie, 

Antwerpen bezit geen enkel ten-
toonstellings-gebouw of kompleks. 
Als centrum voor Automobielnijver-
heid, was Antwerpen'niet in staat 
gedurende de tijd dat Brussel zwan
ger was van zijn Bluf-ekspositle om 
een autotentoonstelling te organi
seren. 

Antwerpen richt een administra
tief gebouw op daar waar vroeger 
de Cité was, in de Oudaen. Rondom 
niets dan smalle straten. Als dit 
Centrum zal in werking treden en 
er enkele honderden inktkoelies van 
de Stad zullen werken, is het waar
schijnlijk dat er veel bezoekers zul
len komen. Waar die met hun 
wagens en fietsen zullen blijven is 
een raadsel. 

Dat heet men regeren, wanneer 
er het Wilrijkse plein is waar tien
tallen hektaren braak liggen. Dat 
heeft goede toegangswegen. 

De verbindingen met de linker
oever zijn ellendig. Een brug is er 
broodnodig, maar er komt niets 
want er is meer profijt aan een 
tunnel. Wij zullen weer gefopt wor
den. Geld is er met hopen om 
stukken gruyère-kaas in steen na 
te bootsen en in Middelheim te 
plaatsen, terwijl Vlaamse beeld
houwers die werkelijk kunnen 
beeldhouwen geen cent krijgen 
voor hun werk. De Stad steunt 
schilderkunst. Alleen broekventjes 
die nog niet eens een rechte lijn 
kunnen trekken, maar een doek of 
een stuk karton vol kladden met 
kleuren, zonder vorm of doel, wor
den door de vroede Burgervaderen 
opgehemeld en gesteund. 

Arm Vlaanderen. Arm Antwer
pen. 

H.V.M. - Antwerpen. 

SLECHT GEWETEN VAN 
VERROKEN 

Slecht geweten ademt het ganse artikel 
van Verroken In De Standaard, deze 
vriend van Vlndevogel zaliger die In d» 
éne partij samenwerkt en blijft samenwer
ken met de neerknaUers Struye en de Bu3 
de Wamaffe (hoeveel gefusUleerden?). 

Of « De schrik van de Heer Verroken t 
wanneer hij angstig In zijn arrondlsse-
mentje zit te wachten of door de appa-
rantering zijn zetel niet verloren gaat. 

Want of men neemt (zoals In Engeland) 
de streekvertegenwoordiging aan en dan 
dient men voorstellen In die zin In ot 
men beschouwt de vertegenwoordigers als 
landsvertegenwoordlgers en Is het van 
geen belang in welk « an-ondissement » 
wij htm stemmen halen en dan werkt men 
niet met grendels 

De vergelijking met Ekigeland gaat hele
maal niet op. 1) Daar wordt immers man 
tegen man geplaatst. 2) Daar zijn geen 
twee volkeren, 3) De twee hoofdpartijen 
— ook al zijn er schakeringen — zijn door 
een duidelijke lijn zowel politiek als eko-
nomisch gescheiden. 

1) Er kan dus dooa- een bewuste min
derheid ook zonder eigen partij drukking 
uitgeoefend worden ter verwezenlijking 
van een bepaald punt door de dreiging de 
meerderheid te verplaatsen. 

2i Er zijn bij ons twee volkeren (en dan 
nog Brusseleers ocrfc) waardoor dan elk 
van de twee grote partijen een lijn loopt 
(te vaag helaas, maar zij Is er toch). 

3) Er is hier maar één grote partij met 
uitgesproken strekking : de socialistische. 

De C.V.P. immers is een allegaartje van 
alle mogelijke inzichten en standpunten. 
Moest de B.S.P. zich niet door aütf-gods-" 
dienstigheid onderschelden (wat in Enge
land niet het geval is) 'n groot gedeelte 
van de christelijke werklieden zou bij die 
parlij gegaan zijn 

Kefferpartijtjes vind ik een vondst, wij 
zijn nu tenminste geen « scheurpartij » 
meer — maar de toestand In Pranki-ijk 
Is zeker niet te wijten aan de kefferpar
tijtjes maar aan het bestaan van één grote 
partij — de communistische — die men 
enerzijds niet wil verbieden, maar waar
mede men anderzijds niet wil samenwer
ken, zodat er steeds een a prioristische 
oppositie van 1/4 tot 1'3 blijft terwijl 
socialisten + conservatieven toch moei
lijk .samen de tweede grote partij kunnen 
vormen. 

De verloren stemmen gelden maar als 
argument van de zetelaanpassing, van de 
rest kan het de heer Verroken niet sche
len dat zoveel landgenoten zonder verte
genwoordiging blijven 

Het energieargumen', kan natuurlijk 
omgekeerd worden. Indien alle energie aan
gewend om via de CVP. (vroeger de ka
tholieke partij) enige toegevingen te be
komen, ware aangev/end geweest om de 
eigen Vlaamse partij uit te twuwen, ware 
dit niet veel nuttiger geweest ? 

Ware alle energie aangewend om de. in 
mijn jonge tijd. nog bljia volledig frans
kiljonse katholieke partij» min of meer 
(althans in Vlaanderen en dan nog meer 
« min » dan meer) Vlaamsgezind te ma
ken (periode Van Cauwelaert, Paul Se-
ghers, te Antwerpen) gebruikt geweest om 
enz. Wat de talentelling betreft die is door 
de socialisten gepubliceerd, maar djj 
blicatie is toch maar mogeli, 
omdat de C.V.P regering, haar, 
de gerechtigde klachten niet vei-rSetigd 
heeft. Beide partijen hebben schuld, maar 
ik vraag mij ernstig af, wie de grootste 
schuld heeft, de socialistische onbe
schaamdheid of de C.V.P. lafheid. 

Ik ben geen specialist in hondensnelheid 
of hondenuithoudingsvermogen, maar ik 
kan mij toch moeilijk voorstellen, dat een 
renner bijgehouden door een keffertje 
ooit een koers zou kiinnen winnen. 

V. G. - Ukkel. 

naar d^ PU:£t>\ 
lijk gefeestu.,..) 
aar, onlanks-

Cfpjcoe 

Jan Verroken heeft in de « Vrije 
Tribune» van De Standaard, op 
8 april j.1. een artikel gepleegd om 
de grendel der 5 t. h. te verdedigen 
en de « Kefferpartijen » (lees 
Volksunie) aan te vallen. 

Tot het onderscheidingsvermogen 
van elk gemiddeld lezer is het bij 
het lezen van Jan's proza onmid
dellijk doorgedrongen dat een be
paalde angstpsychose aan de basis 
ligt van zijn verward betoog. Jan, 
die met nog een paar anderen in 
de C.V.P. de blikvanger en lijmer 
speelt van de goedgelovige Vlamin
gen, is door zijn meesters de meest 
gepaste man bevonden om wat ve
nijn te spuwen naar de Volksunie 
en heeft zich daartoe ook geleend. 

Jan- heeft doorheen de walmen 
van zijn pijpje — en zijn meesters 
door het waas van hun laatdun
kendheid — het waarschuwend en 
dreigend Mane - Thekel - Phares 
aan de wand der nabije toekomst 
zien verschijnen. De overal opge
vangen en aanzwellende echo's, 
vrtjzen er op dat de Volksunie in 
getalsterkte en gezag met reuzen-
schreden vooruitgaat en laten 
voorzien dat de volgende maal een 
ganse reeks radikale Vlamingen uit 
de stembus zullen te voorschijn 
komen om in het parlement de 
lamme^ C.V.P. het vuur aan de 
schenen te leggen. 

Jan beweert dat de C.V.P. de li
beralen het offer der kieswether-
vormLng heeft gebracht om het 
verminkte art. 123 sexies er door 
te krijgen en dat daardoor een stuk 
levend vlees uit de C.V.P. werd ge
sneden. Dat dit bloedoffer werd ge
bracht ten bate der getroffenen der 
repressie... Hoe ontroerend ! 

Jan tovert de koehandel met de 
Liberalen Inzake het hele regerings
beleid om tot een subliem sacrifice 
voor rechtvaardigheid en liefde. 
De slachtoffers der repressie — 
repressie in oorsprong en toepas
sing voor 90 % C.V.P. — worden 
nogmaals misbruikt om C.V.P.-laf-
heid te dekken en tot heldhaftig
heid om te toveren. Hypocrieter 
kan het niet ! 

C.V.P. BEZORGDHEID 
Jan, zwijg over de C.V.P.-bezorgd-

heid voor de slachtoffers der C.V.P. 
repressie ! 

Wie werkte in Londen de retro-
aktieve repressiewetgeving uit ? 
C.V.P.-ers ! 

Waren de auditeurs voor geen 
8|l„% katholieken en C.V.P.-ers ? 
•^. Is Struye, die 123 doodvonnissen 
deed uitvoeren, geen grote bonze 
der C.V.P. ? 

Is Moreau de Melen, die 17 men
sen deed fusiljeren in de week voor 
de verkiezingen, ten titel van vuile 
verkiezingspropaganda voor ' zijn 
arrondissement — en dit nadat de 
linksen sedert zes maanden uitvoe
ring van doodvonnissen hadden 
stopgezet — geen C.V.P.-er ? Is 
Moyer.soen, de vader der gemoti
veerde omzetting der doodstraf, 
tengevolge waarvan nu, na 15 jaar, 
nog een honderdtal mensen rotten 
in St. Gillis, ook geen C.V.P.-er? 
Zijn het ook geen C.V.P.-ers die uw 
vriend Vlndevogel tot voor het 

In «de Post» van 17 april 11. begon een uitstekende en objektieve 
artikelenreeks hierover waarvan we hierbij de inleiding geven : 

W lï" moeten drie en een Jial) 
miljoen blanhen doen, wan
neer zij in eigen land tien 

III ijiiiii zwarten hebben wonen, die 
hun liet reclU om daar te leven en te 
u'crkcn u'illen ontzeggen? Wal moe-
ten zij doen, xcanneer die ongeleller-
dn rnaasn van tien miljoen, die over 
een liandcol intellectuelen beschiUt 
dncli overigens voor Ga procent lezen 
nocli schrijven han, het kiesrecht op
eist en daarmee de leiding in een hoog 
ontwikhelde, volkomen westerse staal ? 

Nergens ter wereld bestaat een pro
bleem ah dat in Zuid-Afrika. Want 
het gaat hier niet over een koloniaal 
gebied, maar om een door blanken 
geslichte en gebouwde staat waarin 
op de duur de zwarten, steeds bin
nenstromend uit het noorden, een 
numerieke meerderheid gingen vor
men. 

Het probleem van Zutd-Afrika Jt 

dan ook volstrekt enig. En rond dit 
unieke probleem is een rumoer ont
slaan, waarin de stem van de nuchte
re rede volkomen verzwonden is. De 
eerste vrucht van dit rumoer kon al 
ivorden geplukt in de vorm van een 
moordaanslag op premier Verwoerd, 
waardoor ganse parlementen, die het 
allemaal zo goed bedoelden, in het 
onprettige gezelschap van een sluip
moordenaar zijn geraakt. En waar
door de reeds zo gespannen situatie 
in Zuid-Afrika alleen nog maar kan 
verscherpen, tenzij de Zuidafrikaanse 
regering een grote male van zelfbe
heersing aan de dag legt. 

Laat ons proberen te midden van 
dit oorverdovend lawaai uit aller he
ren landen de feiten te scheiden van 
propaganda en ttemmingmakerij; 
laat on$ proberen zowel de blanke 
all dé gekleurde bewoners van Zuid-
Afrika recht te doen. 

Waiü zij, die daar in Zuid-ifrika 
met de rug tegen de muur slaan om 
hun materieel bezit, hun kulluur, 
hun godsdienst en zelfs hun naakte 
bestaan te verdedigen — zij behoren 
bij ons, zij zijn uH ons midden voort

gekomen. En ah de ivereld onder in
vloed van Britse persmonopolies een 
scheef beeld krijgt van de werkelijke 
stand van zaken in Zuid-Afrika, dan 
eist eenvoudige rechtvaardigheid, dat 
wij dit paapiercn gordijn ierzijdi-
schuiven. 

V E R D A C H T 
Uit het aprilnummer van «Ons Verbond» blad van het 

Algemeen Vlaams Hoogstudenten Verbond Gent nemen we vol
gende schets over de kleurpartijen over, uit het artikel 
« L'université de Gand » door J. De Vos. 

D IT de politieke toestand in ons 
land verrot en verstikt in troe
bele intriges en halfslax^htige 

kompromissen, dat de Vlaamse werk-
koelies nog steeds de zakken vullen 
van de brusselse en waaUe mijnbazen, 
met de volle instemming van de 
Vlaamse locialisten, dat Gent nog 
tteeds de eer beeft een nul te zijn 
van franskiljonisme, tot grote vreugde 
van vLa Plandre Ubératef, en dat de 

andere unationale" parti], in naam 
van haar denkbeeldige eenlieid, Vlaan
deren besteelt en bedriegt, dat zijn ive 
allen zo gewoon als een pint. 

Maar dat de Vlamingen hierbij 
zwijgen als vermoord, dat er in onze 
eigen dagbladen geen muisje piept, 
daar waar de leeuw moest brullen, 
it niet alleen betreurenswaardig maar 
bovendien erg verdacht. 

executiepeleton hebben gebracht ? 
Ligt de C.V.P. niet onder de dik-

tatuur dezer kefferpartij ? 
Jan beweert de kefferpartijen 

zijn een zinloos gedoe. In een twee
partijenstelsel zouden de partijen 
met meer wijsheid de zorgen van 
alle belangengroepen onderzoeken! 

VALSE VRAAGSTUKKEN 
Jan, nog tot voor korte tijd 

noemde uw C.V.P. Eerste Minister 
Eyskens de verschillende Vlaamse 
problemen ; « des faux problèmes ». 
Door de recente gang van zaken ; 
reaktie tegen de talentelling, tegen 
het C.V.P.-compromis, inzake Ba
ron Guillaume, bezorgen deze val
se problemen hem thans voorzeker 
wel slapeloze nachten. 

Voorzeker, de Vlaamse kultuur-
jeugd-studenten en andere a-poli-
tieke organisaties hebben terzake 
met de Volksunie in de bres gestaan 
om dit algemeen verzet over gans 
Vlaanderen en in alle bevolkings
lagen te doen opwellen. Maar, ze
ker is het ook dat indien de Volks
unie als politieke organisatie niet 
had bestaan — en meteen de vrees 
voor de C.V.P. dat de Vlaamse kie
zer zich tot deze kon wenden — uw 
C.V.P. Eerste Minister Eyskens en 
uw C.V.P. voorzitter Lefèvre vier
kant hun pollevieën konden vegen 
aan alle Vlaamse reakties. 

Nietwaar, Jan, bij de politiekers 
ligt alleen de vrees voor de kiezer 
aan de basis van de wijsheid! 

Jan zegt dat destijds in zijn ar
rondissement een rexist, een enkele 
honderden stemmen naar de Ka
mer ging in de plaats van Soud:'i. 
die er precies zoveel duizenden had 
als de andere honderden en hij 
vindt dat dit ondemocratisch was. 

DEMOKRATIE 
Akkoord Jan, maar is het dan 

thans wel democratisch dat de 
Volksunie met meer dan 100.000 
stemmen slechts een vertegenwoor
diger in de Kamer heeft ? 

Jan zegt, dat indien men de helft 
der energie door de Volksunie ver-
most, als positieve kracht in de na
tionale partijen had weten om te 
zetten, dan zouden wij als Vlamin
gen thans veel verder hebben ge
staan. 

Jan brengt hier ongewild een ere-
saluut aan de energie die bij de 
mannen der Volksunie en in de 
Volksunie als beweging schuilt. Dat 
zal hem des te meer opvallen als 
hij de Vergelijking maakt met de 
futloosheid van zijn lamme C.V.P. ! 

Inderdaad, wij hebben nog niets 
gemerkt van de Vlaamse stuw
kracht in zijn partij, uitgaande van 
de vroegere verruimden Leemans, 
Custers, D'Haese, enz. 

Die verruimde vogelaars hebben 
enkel als taak naïeve Vlamingen 
voor de C.V.P. te vangen of te be
houden. Hun opslorping heeft het 
C.V.P. verraad aan Vlaanderen ver
ruimd. 

Jan beweert dat het onmogelijk 
is voor een renner om een koers te 
winnen wanneer een keffer onder 
het rijden hem bij elke trap naar 
de hielen bijt. 

Kan U fiets rijden Jan ? Zo ja, 
dan spreken we met U af om eens 
een proef te doen. 

We zetten een (Volksunie) keffer 
achter uw hielen aan. Wedden dat 
ge nog harder doortrapt (dan ge nu 
reeds doet) om van dat razende 
beestje af te geraken., en dat ge 
de koers wint ! 

Jan lijkt mij weinig van honden, 
als bewakers van een erf, te ken
nen. Informeer U maar eens, Jan, bij 
de boeren uwer omgeving. Die zul
len U vertellen dat een keffer een 
best geschikte waakhond is : lenig, 
tegelijk achter en voor aanvallend, 
stukken uit uw broek trekkend en 
in uw kuiten bijtend. Bezield met 
een onblusbare aanvalsgeest, ook 
als hij trappen krijgt. Daar tegen
over blijven grote, zware, logge en 
vette honden (C.VP.-ers) lui Ug-
gen wanneer een vreemdeling of 
dief het erf betreedt. 

Tot genoegen, Jan, ik wens U nog 
Tele pijpjes. 

Een Vlaamse Scorpioen. 
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LIMBURGS ZANGFEEST 
Op zondag 22 mei te 14 uur 30 

r ich t he t Algemeen Neder lands 
Zangverbond he t 1ste Limburgs 
Zangfeest in te Genk in de grot« 
zaal REX, S tae l ens t r aa t (Wate r 
schei) . 

Als di r igenten werd beroep gedaan 
op : 

Gas ton Feremans , Armand P reu -
d 'homme, en Leo Van Esser. 

Als fees t redenaar t reed t op Mr. 
V. Port ier (Antwerpen) , voorzit ter 
van he t Algemeen Nederlands Z a n g 
verbond. 

Volgende koren zegden h u n m e d e 
werking toe : « Schoonheid » Genk; 
« Were-di » Lommeien, « Heivin
ken » Waterschei . 

Voor he t an imo voor. en t i jdens 
de optocht n a he t zangfeest, zorgen 
de ha rmoniën van he t Heilig H a r t 
In s t i t uu t Mechelen a a n de Maas, 
« De Verenigde Vrienden » van Bree 
en « Recht door Zee » Eigenbilzen. 

De toegangskaar ten werden laag 
gehouden : 30 en 20 F. (15 F. voor 
groepen van min imum 20 m a n ) . 

Het Limburgs Zangfeest wordt 
Ingericht met medewerking van de 
V.T.B. Limburg, he t Davidsfonds 
Midden-Limburg en he t Verbond 
van Vlaamse kr ingen te St -Truiden. 

D a a r n a a s t maken volgende per 
sonen deel uit van he t bescherm-
komilee van het Limburgs Zang
feest : 

E.P. Bergmans, E.P. Schuermans , 
E.H. Driesen, Mr. Vos, Drs Thomas , 
Drs Olaerts (Genk) , Dr. Creemers, 
Mr. Bouveroux, Mr. Rombouts, Mr. 
Mar tens , Ir . Lambrechts (Hassel t ) , 
E.P. Dr. Cauwels, Ir. Hendrix, Dr. 
Ju r . Hendrickx. T a n d a r t s Libens, 
Ir . Koopmans, Ir. Theunis , Mr. F. 
Smeets, Dr. Ju r . A. Smeets, Drs 's 
Heeren (St. T ru iden) , Dr. Van Hol-
lebeke. Dr. Paques, Dr. Hoogmar-
tens . Dr. L. Molenaers, Dr. E n t -
brouckx. Dr. Rubens. Dr. Bre-
meersch, Dr. Laudmeters , Dr. Dae -
nen, Ir. Daenen, Mr. Dessers, Apot. 
Coenegrachts , Drs. Moermans (Ton
geren) . E.H. Creuwels, E.H. Konings, 
Dr. Hendrix, Ir . Hendrix, T a n d a r t s 
Loyen (Maaseik) . E.H. Tournel , 
E.H. Lemmens, Dr. Grommen, . \pot. 
Berckenbos (Borgloon), Ir. Wieërs, 
Ir . Dubois, Dr. Henckaer ts , Broeder 
Major, T a n d a r t s Van Deun, .4pot. 
J amees (Bilzen). Notaris F r ansman , 
Dr. Roex, Mr. Sevens (Bree) . Dr. 
Meers, Apot. Coenegrachts (Hoe-
sel t ) , Ir . Swartelé, Dr. Dirix (Al
ken) , Ir . Nicolaï (Gorsem) , Apot. 
Enckels, Tanda r t s Santy (Herk-de-
S tad) , Dr. .^irazola de Onate (Lum-
m e n ) , E.H. Verheven (Rotem) , 
E.H. Simkens (Kessenich) , E.H. 
Peeten, Dr. Finoulst (Overpelt) , Ir . 
Witters, Dr. Bongaers (Lommei) , 
E.H. Paredis , Notaris Eyben, Dr. 
Strauven, Dr. Leeten (Hamon t ) , 
Br . Noel Hendrickx. Apot. Biegs 
(Lank laa r ) , E.H. Nagels (Mechelen 
a a n de Maas) , Dr. Peumans (Ro
t e m ) , I r . Goossens (Eigenbilzen), 
I r . J anssens (Zolder) . 

ontgoocheling over de regeringspanijen 
en worden de Volk.sunlekemen steeds bre
der uitgebouwd. 

De propagandistenkem Hasselt onder 
leiding van Pol Guemi heeft ondertussen 
de beste pj-estaties geleverd door de ver
spreiding van duizenden foldertjes en 
Volksuniebladen. Interessant* Jonge man
nen traden ondertussen ook toe tot de 
propagandisten-afdeling. 

BERINGEN 
Tijdens een inspectietocht doorheen het 

kanton Beringen heeft Ir. Clem Colemont 
kontakten gehad met vooraanstaande per
sonen. De vooruitzichten zijn zeer gun-
süg en binnen kort zal aldaar een eerste 
beperkte vergadering belegd worden «n GEBIEDSROOF 
de organisatie en uitbouw verder te rege-
len. 

METTEN » moeten de « Leetiwen dan
sen ». 

Op 18 mei 1302 werd Brugge « ontsmet » 
van de franskiljons en de renegaten die, 
hatelijk en diiest, er de baa.s speelden. 

De pogingen om het frankiljonisme in 't 
Brugse te doen zegevieren zijn heden nog 
niet uitgeroeid. Dagelijks nog worden de 
beste Vlamingen ' er geki-enkt In hun 
RECHTSGEVOEL; in hun VLAAMS-NA
TIONAAL waardei-ingsbesef. 

Het is de tijd nier meer om met de 
wapens er zich tegen te verzetten. 

Vergeten we echter niet dat de franskil
jons, ja de baronnetjes « è, la Guillaimie » 
het zullen moeten aftrappen aJs we maar 
EENDRACHTIG wiUen zijn om het hen 
te laten voelen.,. , 

LEOPOLOSBURG 
Een onzer hoofd bestuursleden ontving 

te Leopoldsburg een stevige som aan steun-
geld bestemd om de propaganda in Lim-
buig op te di-ijven. We danken de milde 
gevers en zullen deze financies doelmatig 
aanwenden. 

ST. TRUIDEN 
Onze actieve secretaris Manu Bi-ans is 

nog maar nauwelijks hersteld van zijn 
ziekte of hij heeft reeds zijn mannen op
nieuw in vergadering samen geroepen. In 
aanwezigheid van Adv. Libens en mg&;. 
nieur Colemont werden talrijke belangrijke ' 
punten besproken. Ook werden lu de loop 
der laatste dagen ongeveer 1.000 Volks-
uniebladpn in de brievenbussen de*i stad",'' 
gepost. Ook hier heeft men besloten de''" 
wei-ving der abonnementen als voomaam-
.ste aktiepunt te houden voor de eerst
volgende weken. 

fM W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
K.ARKL DILLKN OVER HET 

ONCHRISTELIJK ONVLA.4MS 

TAALKOMPROMIS 

LIMBURG 
Ter ge:egenlieid \ a n de 2de Vlaamse 

Landdag ie St. Kwmten.s-Lennik op zon
dag 29 mei a.s. word: een autobus van
uit Limbui-g ingelegd. • ' 

De bus venrekt te Genk cenmmi «Kerk
plein) te 10 u. en neemt te Hasselt iLeo-
po'.dplein) om 10 u. 15 en te St. Tiuiden 
«Markt) om 10 u. 30 de deelnemers op. 

In.<;chrijvingen kunnen gedaan worden 
b:j de volgende personen : 

Brans Manuel, St. Tnidosti. 7. St Tiul-
d .n . 

Co.las Berli. Hanesteeg. Eigenbilzen: 
Colemont Clem, Diestsesiwg. 52, Nieu-

wcikerken; 
Guerny Pol, Spooi-wegsiraai 143. Has-

.•-f ; t : 

Hendrikx Robert, weg naas As, Genk. 
Deelneming^rijs : 80 F. 
Teneinde tijdig een gepaste autobus t« 

k.innen voorbehouden verzoeken we de 
telangsiellenden %Tiendelijk hun Insohrij-
Tinff en betaling te willen doen vóór 16 
ir.ei aan een der h<^er vermelde personen. 

HASSELT 
T-.jdens de laaiste veertien dagen heb

ben Drs Wim Jorissen en Ir. Clem Cole
mont bezoek gebracht aan een reeks per-
sMien uit het arrondissement. De indmk 
Wemit opgedaan fa zeer bemoedlg«jd voor 
d« toekwnst. Langs alle tijden groeit <Je 

Zondag 10 april hield de V.ü. een druk 
bijgewoonde arrondi.ssementele vergade
ring. Na een welkomwoord van de secre
taris die voorzitter Van Tulden veront
schuldigde, deed meester Van In een op
roep lot de militanten om terug verant
woordelijkheid Op te nemen. 

Men late zich niet terugschrikken door 
de staatspartijen, vooral niet door een 
C.V.P. op lemen voeten. Hij vroeg ook 
een ploeg passieve medewerkers naast de 
aktisve, voor werving van leden en abon
nementen. 

Kaï-el Dillen betoogt dan dal Vlaande
ren reeds 130 jaar abnormaal leven kent. 
De Vlamingen zijn 2de rangsbiu^ers dae 
een gedurige abnormale strijd voeren voor 
hun beslaan, zowel in openbaar als in 
privé-sector. 

In 1960 wordt de bestolen VTammg /elf.s -
uitgenodigd om nog meer af te staan. 
Persknechten en mondhelden van de 
C.V.P. keuren dit goed. SjH^ker \Taagt 
zich af welke aap uit de mouw van het 
taalkompromis zal te vooi-schijn komen. 
De C.V.P. wil een nationale oplossing die 
de taalstrijd zal doen vergeten. Halvering 
en bedrog die wij niet kunnen aanvaar
den. 

Het gaat om een essentieel onderdeel 
van onze volkse strijd en er verandert 
niets aan onze industrie, mobiliteit, benoe
mingen, openbare werken en andere ezel-
stampen van de laatste weken. De bloem
lezing over het C.V.P.-kongres te Charleroi 
Illustreert een ware koehandel ten nadele 

^ a n ons volk inzake praktische verwezen
lijkingen voor Vlaanderen. 

Wat betreft de Vlaams-Nationaie apart
heidspolitiek, laten wij ons niet beetnemen. 
Wij snuffelen niet aan het stukje kaas 
dat men ons toewerpt^ Na de listen van 
de sluwe C.V.P.-leiders Lefèvre. Van Cau-
welaert. Herbiel. Kiebooms en andere Ver-
roken.'^, wijst spreker op de vermomming 
van de flamingant in een nieuw harlekijns-
pak. Wij wezen op onze hoede. Naar het 
voorbeeld van onze gi-ote Vlaamse voorgan
gers hebben wij kans tot slagen, zo wij 
hun Vlaamse daden overnemen, aldus Ka-
rel Dillen, onder luid applaus. 

Tot slot geeft G. Van In een klaar beeld 
over de nieuwe kieswet die ons optimis
tisch stemt over kwortum en 5 '^c. Stem
men voor de Volksimie betekent win.sf. 

ABONNEMENTENSUG 
Wordt met nieuwe moed voorigeze:. 
Kontaktnemingen te Gistel, Diksmuide 

en te Oostende waien vrucht baai-. 
Honderden proefnummers van « De 

Volksunie » werden over gans het arron
dissement Veume-Diksmuide-Oostende ver
spreid. De lezers van 't blad die, tot nog 
toe verwaarloosden hun abonnement, over 
1960 te vernieuwen werden eerst bediend. 

BRUGSE HOOGDAG 
De Kameraden van Brugge mogen nun 

hoogdag, 18 MEI, niet laten voorbij gaan 
ïondo- de Vlaamse Leeuw te laten wappe
ren. 

Ter herinnering aan <!e « BRUGSE 

Het zeer gbjektief strooibiljet 
« Gebiedsroof » zo wat overal uit
gedeeld, verwierf BIJVAL 

Velen hadden het nochtans graag 
wat MEER aanvallend en vinniger 
opgesteld gezien, 

LIOMAATSGHAPSKAARTEN 
zijn te bekomen bij de Sekreta-

ris kameraad Cyriel Bultinck, te 
WOUMEN, Dorpstraat 76a. 

ABONNEMENTENSLAG 
• Oostende, Nienwpoort, Veurne, 
Diksmuide, Kortemark. Eerneem, 

^..^istel, Westende en Middelkerke 
--werden in de laatste tijden ruim 

van propagandanummers voorzien. 
Nadien werden brieven en vlug

schriften gezonden aan velen van 
hen die het blad gratis toegestuurd 
kregen. 

Er dienen echter .MEER kontak
ten belegd door de propagandisten. 
Het optreden van man tot man le
vert steeds de beste resultaten op. 

VLAAMS-NATIONALE LANDDAG 

TE ST. KWfNTENS-LENNIK 
Richtlijnen werden gegeven en be.spro-

ken op de vergadering te Roeiselare van 
zondag 1 mei : West-Vl. zal present zijn I 

Inschi-ijvingen voor deelname aan de 
leis per auto-car kunnen NU reeds gedaan 
aan volgende adressen : 

Gewest DE PANNE - VEURNE - DIKS
MUIDE : 

ADINKERKE : 
Kmd. Myny, H. Duinhoek.straat 17; 
Kmd. Haezebaert, J. Garzebekeveldstr. 
DIKSMUIDE : 
Kmd. Jan De Bondt, IJzerlaan 32; 
Kmd. Vanmaldergem A., Kleinedijk 37; 
WOUMEN : 
Kmd. Bultinck C , Dorpstraat :6a. 

GEWEST OOSTENDE EN OMLIGGENDE 
IrLschi-ijvlngen kunnen gedaan worden 

voor de autobus naar d« Vlaams Nationale 
landdag van 29 mei : 
OOSTENDE : 

M. Pi-ovoast H., Dr. Moreaulaan 89; 
M. Bultynck J., Pr. Orbanstraat 31; 

STENE : 
M. Verghote A., Piek de ten Aerdelaan, 

«2; 
MIDDELKERKE : 

M. Baekelandi R., Oostende stw. 12; 
M. Moerman R., Zeedijk 17; 

WESTENDE : 
M. Van Houtte J.; 

GISTEL : 
M. Zwaenepoel M., Pieter Bortierlaan 37; 

WESTKERKE : 
Dr. De Voldere, Oudenburgstraai 14. 
Verdere inlichtingen zullen medegedeeld 

worden in het eerstvolgend nummer wat 
betreft de prijs, en het uur van vertrek 
uit alle gewesten. 

ANTWERPEN 

BORSBEEK 

R. Mattheyssens en Storme leid
den de Volksuniebijeenkomst te 
Borsbeek. 

Bespreking van de algemene poli
tieke toestand, de mogelijkheden 
van de partij en de abonnementen
werving in deze gemeente. 

Er werd besloten regelmatig om 
de maand te vergaderen. 

AFD. HOBOKEN-KIEL 
H.'U.LO. Hallo, hier afdeling Kiel-

Hoboken voor de eerste maal in ons 
blad. Dinsdag 5 april vond onze eer-

s.o.s s.o.s s.o.s 

Vlaams Brabant bedreigd 
Van de « Kommissie Randgemeenten » kregen we vol

gende dringende noodkreet, die we graag onder de ogen 
van onze lezers brengen. 

Zijt ü akkoord dat de verlranste 
Bru.^^selse agglomeratie haar gulzige 
vangarmen ditmaal uitstrekt naar de 
8 Vlaamse randgemeenten, nl. : We-
zembeek-Oppem, Kraainem, Strom-
beek-Bever, Wemmei, Diibeek, Drogen-
bos. Linkebeek en St. Genesnis-Rode ? 
Zo deze laatste gemeente verfranst, 
wordt de Brusselse agglomeratie één 
mei Wallonië. 

De Vlaamse Volksvertegenwoordigers 
en Senatoren, voor wie U gestemd 
heeft, kunnen dit beletten, indien lij 
willen. Zij zijn de meerderheid in het 
parleanent. Willen zij niet. dan offe
ren zij tienduizenden \ lamingen op 
aan de verfransingshonger van Brus
sel. Wij, Vlamingen, uit de rand
gemeenten zullen dan verplifht wor
den te" leven als vreeraden op eigen 
grond. 

Hoel«tg nog /.uil U Brabanders. 
Limburgers, .\ntweri>enaren, Oost- en 
West-Vlamingen lijdzaam toezien tot 
gans Vlaams Branbant «Leuven, Vil
voorde, .4s.^. Halle, Groot-Bijgaarden. 
Zaventem, Tenuren . enz... enz...) U 
suik voor .stuk ontstolen -> ?. 

Wij, bedreigde Vlamingen uit de 
randgemeenten, strijden voor ons, 
maar ook voor uw behoud 

WIJ WEIGEREN DAT DEZE 
SINDS MEER DAN 1.000 JAAR 
VLAAMSE GROND, in hei kader van 
/xjgenaamde TAALKOMPROMISSEN, 
dooi- om het even welke politieke par
tij of regering, zou \TERSJACHERD 
woi-den aan de verfransingswaanz;n. 

Het verleden heeft bewezen dat geen 
enkele regering de Belgische Taal
wetten heeft geëerbiedigd, laat staan 
deed eerbiedigen. Zij heeft steeds de 
frausdolheid laten begaan en heime
lijk gesteund. De Matfiingen. de 

GOKDZAKKIGK MEERDKRHtlD in 
lie Bclgisi'he S t aa t werden steeds 
VERRADEN. Hoe wilt ge dat wij nog 
geloof kunnen hechten aan woorden, 
beloften, komproniisseu en taal
wetten 7 : . . 

Wij, Vlamingen uit de i-andgemeen-
len van de Biu.s.seLse agglomeratie, 
brengen dan ook aan alle Vlamingen 
van welke gezindheid ook. ons n S.O.S. 
VLA.4.MS BRABA.^T BEDREIGD » 
met zeer veel aandrang ter kenni.s. 

Geeft ons de fond-sen om te strij
den — strijd, het enige middel nog 
— en stort mild en onmiddellijk op 
P.C.R. nr 1558 03 van onze sekretaris-
penningmeester Lic Johan Laere-
mans. Wijngaardlaan 2, Wezenbeek-
Oppem of s;uiu-t on.'; :en minste een 
briefje van 20 F onder gesloten om
slag op hetzelfde adres. Laat on.s de 
POLSSLAG var. het Vlaamse land 
voelen. 

Wij hebljen. om een grootscheep.se 
aktie op touw te zetten, uw geldelijke 
steun nodig. 

Baron Guillaume dankte de Vla
mingen met een ezelsstainp; wij dan-
ken U, bij voorbaat, zo eenvoudig mo
gelijk, maar oprecht. 

NAMENS DE KOMiUSSIE RAND
GEMEENTEN. 
aangesloten bij het Vlaams Komitee 
vooi- Brussel en bij het Vlaams Ak-
tiekom,:ee. Brusssel en Taalgi-ens, 
KO^I^USSIE bertaande uit de Vlaam
se Komifèes van Diibeek. Groot-
Bijgarden, Wemmei, Strombeek-Bever, 
Zaventem en omstreken, Kraainem, 
Tervuren. Wezembeek-Oppera, St. Ge-
ne.s!u.=-Rode en Linke beek. 

De Voorzitter, 
^. ROOSENS 

S.O.S. S.O.S. s.o.s. 

ste kernvergadering plaats voor af-
delmg Hoboken. Dit was dan met
een het vertrek van de nieuwe af
deling, die voorlopig zal samen
werken met afdeling Kiel. De 
opkomst voor deze eerste kontakt-
name was zeer goed. Na verwel
koming der aanwezigen door de 
gewestvoorzitter nam onze arron-
dissementsvoorzitter REYMOND 
MATTHEYSSENS het woord. ""' 

Het werd een zeer genoten uit
eenzetting. Optimisme overheer
ste. Ledenwervingen, kolportages 
werden besproken en de nadr'uk 
werd er op gelegd zoveel mogelijk 
abonnementen te werven. 

De eerste nieuwe abonnementen 
kwamen binnen. A Segers. 

ANTWERPSE KEMPEN 
ALGEMEEN NEDERLANDS 

ZANGVERBOND BREEKT DOOR 

Op zondag 15 mei e.k. wordt het 
1ste Gewestelijk Zangfeest ingericht 
te Turnhout in de zaal van de Kris
ten Middenstand. Alle voortekenen 
wijzen er op dat het een meevaller 
worden zal 

Als dirigenten treden op : Wies 
Pee, Gaston Feremans, E. Br. Ter-
tuul en Jan Crols. De koorzang 
wordt uitgevoerd door het Sint Vic-
torskoor, het B.J.B.-koor van Turn
hout en het jongenskoor van het 
Sint Jozefskollege. De massazang 
wordt begeleid door Renaat Bos-
mans op het Hammondorgel. Mu
ziekkapellen zullen zorgen voor de 
strijdvaardige noot. E.H. Lens Re
mi zorgt voor de bindteksten en de 
decors en hij neemt ook de alge
mene regie voor zijn rekening. In 
de heer Emiel Van Hemeldonck — 
zeker en vast geen onbekende - -
begroeten we de feestredenaar. De 
ordewacht wordt verzekerd door 
leden van de Kempische Rodco-
bachbonden en door de Turnhoul.se 
Hoogstudentenclub - Torenhout >. 
Tenslotte zal de Turnhoutse volk.s-
dansgroep - Zonne •> zorgen voor 
de nodige figuranten bij de decnr-
opstelling. 

Het geheel wordt een enig mooie 
•simfonie van Kempische kleur en 
klank. Algemene inkom : 20 F. 

Daarenboven worden begeleide 
schoolgroepen en leden van jeugd
bewegingen in uniform toege;aten 
tegen halve prijs. 

Inkomkaarten kunnen van nu af 
aan reeds besteld worden op het 
•secretariaat : Herental.sstraat. 18, 
te Turnhout 

':.n-ien - . - , : , .-; 

O-VLAANDEREN 

KbFftHlvibUWS UfT 
GENT-EEKLOO 

De Vlamingen uit de randgemeenten weten thans wat 
ze aan de C.V.P. hebben. Zij verkopen hen aan de verfran-
sers. Er is slechts één redmiddel voor deze strijdende VU-
mingen. Samen met ons te vechten, tegen de C.VJ*., voor 
de baadha-vini: van ons Vlaams grondgebied. 

Onze werking moet niei weinig op de 
zenuwen werken van de politiekers in het 
bizonder van de Vlaamse C.V.P.-ers 

We zijn al keffers geworden die met 
alleen blaffen maar ook bijten, vooral in 
de kuiten van die veriegenwoordlgers des 
volks, die onze belangen niet verdedigen 
maar ook m deze ^an de Vlaamse ren-
nei-s zoals Veiroken die niet bij machte 
zijn in hun pan i j een premie te winnen 
Nog goed dat zulke keffers bestaan, an-
der.s zouden de-kaffers volledig ten onder 
gaan in hun gekende v:aam,se vadsigheid. 
Om hun te dwingen staan ook de Gentse 
keffer^: parapt De jongste 14 dagen 
waren ze oizonder aktief. De kantons 
DEINZE, NEVELE en .\ALTER deelden 
ettelijke duizenden pamfletten «it tegen 
het Taalkompromis. Tientallen gemeenten 
werden volledig oediend De afdeling 
OOSTAKKER. ST. A.AL-iNDSBERG, 
GENTBRUGGE. LEDEBERG, GENT en 
MERELBEKE deden ook hun duit m het 
zakje. De kolponag?ploeg was in de eer-
.ste v.-ee weken van april 4 maal op weg. 
In GERAARDSBERGEN en ZELE kolpor-
teerden ze in .samenwerking met die van 
Aalst, Brussel en Dendei-monde. Wahneer 
een honderdtal nrs verkocht worden ya-
al? in GERAARDSBERGEN. mag van een 
sukijs gesproken worden, dan heeft u de 
aandachtig beluisterde .speches niet eens 
bijgewoond. Tweemaal waren de Gent.se 
V.M.O. mannen m DESTELBERGEN en 
HEUSDEN en öusten ze de zaterdag na
middags meer dan 1.500 Volksunienun>m«-s 
in beide gemeenten samen. Ook daar ont
moeten ze Veel simpatie. De a'oonnemen-
tenslag werd in versneld tempo vooarl^ 
gezet, meerdere nieuwe lezers en Jeden 
werden opnieuw gekontrakteerd. Als apo-
thesie hielden ze op woen-sdag 6 aprii een 
^ahijk bijgewoonde volksvergadering in de 
Roeland ie Gent, alwaar vo!k.svert4Bgeii-
woordiger Van der Eist en Dr Wduters 
het woord voerden. Mag het dan verwon
dering baren wanneer de profiteurs onge
rust worden ? Hun enge panijzorgen jgaaa 
ons echter niet aan we Trfkkc-n onvetdro-
ten vocHt en laten zeker niet na, hurJvad-
sig achtei-werk met echerpe landeb f e 
bewerken. HQU ^^g^ 

Die van Gent. 
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l O-VLAANDEREN 

GENTS NIEUWS 
23 APRIL, KOLPORTAGE 

Op deze zaterdagnamiddag werd de ul-
'tra rode wijk « Van Beverplein » uitgeko
zen. De radiowagen trok door de straten, 
ondei-wijl kolporteerden de militanten 
huis aan huls. De toespraken door de ml-
kro, vielen in vruchtbare aarde en wer
den ook door deze inwoners aandachtig 
gevolgd. De verkoop zelf viel mee, zodat 
we ook deze plaatsen, in de toekomst nog 
zullen bewerken. De waarheid dringt ten
slotte overal door, hoe langzaam en moei
lijk soms ook. 
ALLERLEI 
— Voor en na het provinciaal zangfeest 

kolpwteerden enkele militanten met de 
Volksunie. De rekord verkoop werd door 
een van hen gebroken, met een alleen
verkoop van 66 nummers. In totaal 
kenden we de drievoudige verkoop van 
andere jaren. Bij iedere gelegenheid 
stellen we trouwens eenzelfde verschijn
sel vast. 

— De reeks gemeeni«n groeit maar immer 
die bediend worden van strooibriefjes; 
gans de stad ïlekloo eveneens de ge
meenten Landegem, Ne vele, Lotenhulle 
en Zaffelare, kwamen deze maal aan 
de beurt. 
Daar de voorraad strooibriefjes uitge
put is, zal het an-. Gent-Eekloo een 
nieuw pamflet eerstdaags laten vei--
schijnen. De werking gaat verder. 

Hou zee. 
Die van Gent 

GENT 22 MEI 
Om 11 uur 30 plechtige H. Mis in 

de kerk des E.H. P. Dominikanen, 
Holstraat, voor de gesneuvelden aan 
het Oostfront. Om 15 uur in lokaal 
Roeland, Korte Kruisstraat 5, jaar
lijkse heldenhulde met enkele voor
aanstaande sprekers. 

2' VLAAMS NATIONALE LAND
DAG 

Wij trekken gezamelijk naar Ei-
zeringen, een autokaravaan wordt 
gevormd aan de Roeland. Autobus
sen zijn voorzien. Wie mee de land
dag bijwonen wil, schrijft nu reeds 
in. Lokatie : Vlaams huis Roeland, 
en bij alle propagandisten en be
stuursleden. Prijs 50 fr. Vertrek 9 
uur. 

ARRONfilSSEMENT 
DENDERMONDE 
DISTRIKT HAMME-ZELE 

Op 10 april had een grootscheepse kol-
portage plaats In de burcht der C.V.P.-
volksvertegenwoordigers Arr. Dendermonde-
te Zele. 

De gemeente waar de Heer Cooreman 
woont, de man. die in het parlement geen 
Vlaams kent (zie beknopt verslag). 

Er werden niet minder dan 180 Volks
unies verkocht. Nu .moet Hamme aan de 
bewt komen ? 

HAMME 
Na een noodgedwongen rust, start 

Hamme terug met een algemene arron-
dissementele vergadering op 21 mei in het 
gewoon lokaal de Hertog van Lotharin
gen. 

Een welbekende spreker zal er het woord 
voeren (later meer daarover). Nationalis
ten uit het arrondissement houdt die da
tum vrij. 21 mei zal U lang in het geheu
gen bMjven 

UEDËKL^kE 
Wij mogen prat gaan op onze beide pro

pagandisten die hun abonnementen reeds 
wisten te verdubbelen ! 

Doet zo voort, jongens, en veel geluk ! 
Oök konden wij reeds een paar maal 

honderden bladen in Liedekerke versprei
den dank zij een milde schenker die wij 
daarv'oor langs deze weg bedanken. 

Houdt ook allen zondag 29 mei vrij om 
naar onze 2de Vlaamse Nationale landdag 
te gaan in St. Kwintens-Lennik. 

Nele. 

LEUVEN 
Op donderdag 7 april hielden wij 

een welgeslaagde vergadering. 
Mr. Van der Eist weerhouden in 

het parlement werd vervangen door 
Drs. Wlm Jorissen die een klare en 

^^^^4 
scherpe ontleding bracht over de 
aktuele politieke problemen. Het 
debat dat nadien gehouden werd 
liet duidelijk blijken dat het over-
talrijke publiek volledig akkoord 
ging. 

Sociaal dienstbetoon : Voor al uw 
sociale en fiskale moeilijkheden, 
zitdag in het lokaal Cristal, Parijs
straat 12; elke dinsdag van 20 tot 
22 u., elke zondag van 11 tot 13 u. 

Onze propagandisten vragen do-
kumentaie, boeken, enz., over de 
Vlaamse beweging. Wie bezorgt ons 
die? 

Abonnementenslag : Er wordt nog 
een inspanning gevraagd. Elkeen 
zorge er voor, deze maand, nog een 
nieuw abonnement aan te brengen. 

* 
* * 

De A.N.Z. afdeling vraagt ons 
mede te delen : op zondag 8 mei te 
15 u. zangnamiddag in de zaal Vita, 
Burgemeesterstraat. 

VLAAMSE LANDDAG 
Er loopt op 29 mei uit Leuven een 

bus naar Eizeringen. 
Inschrijven : lokalen Cristal en 

Pallieter. Prijs 50 F. 
Bijverdienste : 
Gevraagd : bediende, een halve 

dag per week. Kennis Duits, Spaans 
en Italiaans gewenst. 

A.N.Z. GOUW ANTWERPEN 
PROVINCIAAL ZANGFEEST 

Op zondag 15 mei aanstaande te 
14.30 u., in zaal Appolo; Koningin 
Astridplein, te Antwerpen, dit ter 
voorbereiding van het XXIIIste 
Vlaams Nationaal Zangfeest. Verle
nen hun medewerking hieraan : 

MIA GREEVE, alt, 
JAN BROUNS, 
WILLEM DE MEYER, dirigenten, 
K.V.V.F. Koor DIE PIOENE, 
PIET JACOBS, regie. 
De gelegenheidsrede zal gehouden 

worden door dr. med, R. de Bale, 
voorzitter. 

Een verzorgd programma met 
liederteksten zal U als toegangs-
kaart aangeboden worden tegen de 
prijs van 30 F. ANZ- en KVVF le
den 25 F. 

HOUDT DUS DIE DAG VRIJ EN 
LAAT VLAANDEREN HOREN DAT 
HET ZINGEN KAN. 

ZEG HET VOORT... 

MECHELEN 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

Gulden Huis - Veemark t 
Maandagr 16 mei t e SO uu r 

Sprekers : LUDO SELS 
FRANS VAN DER ELST 
WIM JORISSEN 

I VENNOTEN OF KAPITAAL 
) GEVRAAGD 

I door familiezaak (N. V.) om 
( expor torders op lange t e rmi jn 

t e k u n n e n ui tvoeren (zonder 
r isico). Schr. BRUELEMANS, 
l a . Canonstr . , HOBOKEN. 

r 

D I E N S T B E T O O N 
Gevraagd 
Handelsvertegenwoordiger voor 
textielzaak voor Brabant en 
Limburg. Zich wenden kantoor 
blad. 

Jong meisje - daktylo - tweetalig, 
zoekt passende werkgelegenheid te 
Gent. Schrijven bureel blad, letters 
D.v.G. 

ANTWERPEN 
Wie in LEUVEN de BIER--: 
KELDER niet bezocht, was in S 
LEUVEN niet (Oude Markt, 22) . : 
Oude Markt 22 is ONZE bier- | 
kelder i 

V.M.0. ANTWERPEN 
MEDEDELING : ALTOKARAVAAN 
VLAAMSE DAG EIZERINGEN 

Op 29 mei, zoals vorig jaar autokaravaan 
naar 'Eizeringen. 

Wij dringen er ten zeerste op aan dat 
ieder die in de mogelijkheid verkeert om 
mee te gaan naar de Landdag, zich ten 
spoedigste zou aangeven aan onze propa
gandaleider WJm Maes, 

Voor diegenen die over vervoer beschik
ken, gelieven volgende gegevens over te 
maken aan Wim Mae.s, Lanteemhofstraat 
28, te Borgerhout (tel. 39.92.06). 

Naam en adres : 
Bezit van auto, moto of scooter. 
Aantal plaatsen (te>- beschikking of 

reeds bezet). 
Merk van voertuig. 
Gebeiu-lijk Leeuwenvlag ter beschikking. 
Diegenen die over geen vervoer be.schik-

ken kunnen zich eveneens aangeven, 
zelfde adres. Voor hen zal zeker vervoer 
ter be.schikking zijn. 

Wij verzamelen stipt om 10 uur aan de 
Ooststatie (Plantijn Moretuslei, te Ant
werpen. 

Eetmaal voorzien te Asselen (eten mee
brengen a.u.b.>. 

Aankomst te Eizeringen te 14.30 uiu-. 
GezamenlMk, optocht van uit Eizeringen 

naar de weide. 
Deze Landdag moet dit jaar een werke

lijk sukses worden, en daar moet zeker 
Antwei-pen toe bijdragen. 

Wij verwachten dan ook een speciale 
inspanning, want onze autokaravaan moe; 
tot iets groots uitgroeien. 

Antwerpenaren aan U ons vertrouwen 
niet te beschamen. 

Wacht a.u.b. niet te lang om in te 
schrijven. 

0.0.0. ANTWERPEN 
De plaats van werkman radiogi-afie 

wordt open verklaard. 
Weddeschaal : C1300 59.100 - 82.000; 

eindloopbaan 87.000. 
Leeftijdsvoorwaarden : minimum 21 jaar 
bereikt hebben op de sluitingsdatum van 
de inschrijvingstermijn. Maximum 30 jaar 
bij de indiensttreding (35 jaar voor de 
rechthebbenden op prioriteit ingevolge 
art. 8 van de wet van 3.8.1919 en 27.5. 
1947). 

Een vergelijkend examen zal worden in
gericht. 

Inschrijvingsrecht : 50 P. te storten in 
handen van de Ontvanger of op zijn P.C.R. 
9335. 

Inschrijvingsfoi-mulier en volledige 
voorwaarden te bekomen op het Bureau 
voor Personeelszaken van de (kommissie 
van Openbare Onderstand, Lange Gast
huisstraat, 33. 

Aanvragen in te zenden uiterlijk op 
13 mei 1960. 

HET NEDERLANDS KONGRES 

ingericht door het A.N.V. te Gent 
op 20 - 21 en 22 mei 

Voorzitter : Prof. Dr C. Heymans, 
Nobelprijs, 

Vrijdag 20 mei te 20 u. : Herdenking 
Dr. Snellaert. 
Toespraak Dr. Roger Gheyselnck 

(Nederland) 
Nadien ontmoetingsavond Artevel-
deklub, Paddenhoek - Gent. 
Zaterdag 21 mei : 10 uur 30 Akade-
mieraadszaal Universiteit. 
Toespraken : F. Koote (Nederland) 
Prof. Dr. H. Van der Merwe Scholtz 

(Zuid-Af rika) 
Drs. J.J.M. Bakker (Nederland) 
Prof. Dr. W. Pee (Gent) 
16 uur : Aula : Dr. jur. Michiel van 
de Kerkhove (Kortrijk) 
20 uur : Aula : Concertavond. Hulde 
aan H. Teirlinck en Adriaan Roland 
Mom. 
Zondag 22 mei : Deurle : 
11 uur : Toespraak Prof. Dr. Walter 
van Beselaere (Antwerpen) 
15 uur : Sprekers : 
Dr. jur. P. Knapen (St Truiden) 
Prof. Dr. P. de Keyser (Gent) 
Dr. jur. A. de Pesseroey (Deurle) 
Dr. heer F. Koote (Nederland) : be
sluiten. 

De Firma 

A. JEURISSEN-
CLOOSTERMANS 

& ZONEN 
Tel . 132.31 Zonhoven 

VOOR VERKOOP EN VERHURING 
VAN KAMPEERTENTEN 

EN ALLE 
KAMPEERMATERIAAl 

Vermindering 
voor 

Jeugdverenigingen 

Brussel 
ZUID-AFRIKA 

SPREEKBEURT 
inger icht door 

Alg. Oud Hoogstudenten Verbond 
en Alg. Ned. Verbond 

VRIJDAG 6 MEI OM 20 UUR 
Brussels Tehuis - Vanprae ts t r . 28 
Spreker : 

H. J. BRINKMAN (ZwoUe) 
50 JAAR UNIE 

OF NATIONALISME IN 
ZI ID-AFRIKA 

Belangstel lenden welkom. 

Algei.icci» agent voor België : ï 
ABTS, Steenweg op Tienen, 9 4 , : 
Korbeek-Lo. : 
Opgepast voor n a m a a k DORT ! : 

HET WITTE PAARD : 
Wande l ingens t raa t , 14, te Leu- : 
ven. ; 
Passend a a n g e n a a m lokaal voor ; 
vergader ingen en klubs. • 
Beste d r a n k e n tegen mat i^ ;^^ 
pri jzen. t 
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I A B O N N E M E H T E N S I A G 
i Op woensdag 4 mei overschreden we de 1630 nieuwe abon- 1 
i nementen. Wij naderen ons doel. Ondertussen kwamen nog een § 
i paar prijzen binnen waaronder een mooie schaal met « Vlaen- = 
i deren den Leu». Wij herinneren eraan dat er abonnementen f 
s tegen tegen 70 Fr. mogen geworven worden. 1 
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VLAAMSE LANDDAG 

W^VLAANDEREN 

• 

• 

Zeer grote keus 

GLAZEN EN MONTUREN 

— Gratis voor verzekerden ^ 

GEDIPLOMEERD OPTIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35.86.62 — 

10 % korting op vertoon dezer 

r 
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De verandering in de kieswet is voor 
ons aiTondissement zeer belangrijk. Voor
taan maken wij een omschrijving uit met 
Aalst en dienen geen afzonderlijke lijsten 
meer ingestuurd te worden. Die mizerie 
voor een an'ondissement als Oudenaarde-
Ronse is dus voorgoed van de baan. Reeds 
werden besprekingen gehouden voor de re
organisatie. We zijn voortaan geen om
schrijving meer van enkele honderden 
stemmen maar betekenen op" zijn slechtst 
genomen altijd een arrondissement van 
ver boven de tien duizend. Het argument 
dat de Volksunie er nodig was voor an
dere arrondissementen maar niet voor 
Oudenaarde-Ronse kan nu wel eens over
wogen worden. 

De abonnementskampanje kende hier 
een zeer goed verloop. De abonnementen 
zijn reeds verdubbeld en wij beginnen met 
drie te vermenigvuldigen. Onze ijverige 
propagandisten weten zonder luidruchtig
heid resultaten te bereiken. 

Wanneer het getal 2.000 thans nog niet 
bereikt werd is dat zeker niet aan dit 
arrondissement gelegen. In verhouding 
tot bevolkings of verkiezingscijfers staan 
we voorzeker aan de kop. De propagan
daleider verdient hier het pluimpje op 
zijn hoed. 

TWEEDE VLAAMS-NATIONALE 
LANDDAG 

Wij vertrekken in karavaan uit Neder-
brakel om 13.30 uur en sluiten verder aan 
Wie over een wagen beschikt en nog 
plaatsen vrij heeft gelieve dat kenbaar te 
maken bij Gies Cosyns Kwaremont. Wie 
mee wil en over geen vervoermogelijkheid 
beschikt gelieve op bovengenoemd adres te 
verwittigen (tel. Berchem 38.161) ofwel bi] 
de plaatselijke vertegenwoordigers te Ou
denaarde-Ronse of Nederbrakel. Voor de 
landdag van 29 mei Is ieder V.U.-lid pro
pagandist. Men vertjrekke met bomvolle 
wagens naar St. Kwintens-Lennik. Van nu 
af wordt deze dag voorbehouden. 

P R O G R A M M A 

De hoofdschotel van de landdag 
igode algemene namiddagvergade
ring die aanvangt te 15 uur. Tij
dens die vergadering zullen het 
woord voeren Volksvertegen
woordiger F. Van der Eist en gouw-
voorzitter Mr. Daniël Deconinck. Op 
de landdag zal Mr. Van Dieren als 
bijzonder genodigde te gast zijn en 
gehuldigd worden en hij zal er ook 
in die hoedanigheid de boodschap 
brengen van de oudere generatie, 
terwijl student Walter Luyten 
eveneens als genodigde een bijzon
dere groet zal brengen van de hui
dige studentengeneratie en de fede
ralistische geest zal vertolken die 
haar thans bezielt. 

Zo hopen wij meteen uiting te 
geven aan de politiek van de uitge
stoken hand in loyale erkenning en 
begroeting van elke stap die wordt 
gedaan in de richting van het fede
ralisme. 

Deze algemene vergadering zal 
plaats hebben in een kunstvolle 
omlijsting met medewerking van 

de kunstgroep van vlaggezwaaiers 
onder leiding van O. Van Malder, 
licentiaat in lich. opvoeding, van 
de kunstzanger V. Van Frachem so
list van het N. I. R. en van de mu
ziekkapel van de Blauwvoetvendels 
van Gent. Dit alles ingeschakeld in 
de prachtige natuurlijke omgeving 
en doorwaaid met wapperende 
leeuwenvlaggen, symbolen van on
ze strijd om zelfbeschikking en van 
onze herwording tot zelfstandige 
natie in het Europa van morgen. 

Na deze openluchtvergadering 
trekken we in groep naar de kom 
van O.L.V. Lombeek (ongeveer^ 10 
minuten). 

In de latere namiddag te 18 uur 
zullen de Blauwvoetvendels volledig 
zelfstandig voor jong en oud een 
voorlichtings- en ontsparmings-
vergadering inrichten in de feest
zaal van De Kroon. 

Te 19 u. 30 zal in dezelfde zaal 
het voltallig orkest van Stan Philips 
de hoofdtoon aangeven voor een 
gezellig samenzijn waarop zoveel 
mogelijk deelnemers aan de land
dag mits een kleine bijdrage voor 
de kosten worden uitgenodigd. 
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