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Hei* l i j n de C.V.P.-mandaf-an'ssen die op 22 oktober deelnamen aan de Mars op Brussel: 
ANTWERPEN : 
Van de Kerckhove, Neefs, De Handschutter, van Doninck, de Saeger, Sledsens, mevr. 
Ver lakt , Fimmers, Loos, Kiebooms, Posson, Peeters, Tanghe, Berghmans, Buts. 
OOST-VLAANDEREN : 
Verroken, Smet, Scheire, van Royen, van den Daele, Goeman, Coppens, Eekman, de, 
Mey, de Paepe. 
WEST-VLAANDEREN . 
deCryse, van de Putte, Lefère, Lavens, Verhenne, Callebaut, Chi jsen, Boogaert, Piers, 
van den Berge, Stubbe, Bode, van den Bussche, Sobry. . 
B R A B A N T : 
de Win te r , Verbaenderd, van Cauwelaert, van der Borgt, mei . de Vos. 
LIMBURG : 
Dupont, mej . Driessche, Robijns, Kelchtermans, W i r i x , Mondelaers. 
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OE VOLKSUNIE 

i£ËN FRANSE SCHOLEN 

IKEft 
Waarde Redaktie, 

We wülen geen Franse scho sn 
TToor militairen m Vlaandeien 

Omdat we geen vreemde legar-
l)enden m Vlaandeien willen En 
ook gien vreemde officieren Heel 
liet leger in Vlaanderen moet 
Vlaams zijn 

We kunnen geen Franse scho 
len dulden m Vlaandeien. 

Ook Ijeuven moet ontdubbeld 
worden en de Franse afdeling 
tiaar Wallonië verhuizen 

Waar de regering fianse scho
len eist voor militairen en hoog
leraren, moeten wi] er ook eisan 
TTOor onzie arbeiders m het Walen-
lEind, die trouwens veel talrijker 
jajn 

We moeten de Walen m het 
aiauw dnjven Met hen ovei-een-
iomen in zake fed&ialisme blijft 
altijd mogelijk We moeten ze 
•öwmgen daartoe hun toevlucht te 
:l»emen 

L V R - Antwerpen 

ALLES INZETTEN 
Heren, 

Ik verheug mij in de wooiden 
"van Wim Jonssen, namelijk m 
zijn aitikel « Herienvolk », waa'' 
hij het heeft op de grote voor-
Hchtmgsveldtocht, een grootse 
etiijdkampanje 

Ja, dat. Is het Propaganda op 
Blle mogelijke maniaier Al wie 
iets aan het lijf hangen heeft 
tnoet in de bres Er vait niei meer 
te twijfelen Alles moet' mgez--»t 
woi den 

El mag geen Pail»nientszittmg 
voorbij gaan, zonder dat een 
Volksunie mandataris er het woord 
voert Van de kommunisten valt er 
op dit gebied veel te leren 

Er moet van de Volksunie ge
sproken worden dagelijks De 
Vlaming moet tot het besef kom°n 
dat, m de gegeven omstandighe
den, de Volksunie de enige led-
plank IS. 

B H - Eren-bodegem 

VLAMING OF BANTOE 
Geachte Heer Hoofdopstellei, 

De heer T M P uit Koln-Del 
bruck (Duitsland)', heeft op mijn 
briefje een antwoora geschreven 
dat bewijst dat hij met begrepen 
heeft waarom het eigenlijk gaat 

Dat de Univeisiteiten van Bel
gië : Leuven, Luik, Brusssi en 
Gent een zeker aantal studenten 
hebben is mij niet ontgaan Maa" 
dit neemt niet weg dat er grot^ 
behoefte aan een Vlaamse Uni-
veisiteit IS en dit bijzonder m 
AntweiTpen. Een neutrale univer
siteit natuurlijk Het getal van be 
woneis van Antweipen en omstre
ken die nu met naar een universi 
teit gaan, omdat zij geen beurs 
hebben en omdat de leis een ex 
tra uitgave betekent \^elke boven 
hun middelen gaat is hee' groot 

Mijn artikel wilde doen ultschn-
nen dat Brussel wel geld heeft 
om Bantoes 6 000 F per maand te 
geven om naar een Antw3rps»,ho-
geschool te gaan studeren maai 
voor de zonen van die Vlamingen 
die voor Belg e gevochten hebben 
geen beurs ter beschikking kan 
stellen Dit znn de feiten 

Wat het slaven wei k betreft dat 
de Bantoes, voor de « Indepen-
dance » hebben moeten verrichten, 
en dat dit onder Belgische chi-
quottes gebeurde dat geloof ik ook 
en keui dit af Dit geeft hen noch 
geen recht op ons geld om m on
ze Universiteiten de plaats van 
onze kmderen van ons Volk te ko
men bezetten 

Wat die chiquottss betreft die 
werden op de verantwooidelijk-
heid van Brussel geschoven en met 
lecht, WIJ Vlamingen hebben m 
dit Unitaire Land nooit iets m de 
pap te brokken gehad, en ipso 
facto in Kongo nog minder 

WIJ hebben dus geen schuld te
genover de Bantoe's, tiouwens de 
meerdei heid der Zendelingen, 
waarvan er vele hun zendmg met 
de dood bekochten, soms in de 
maag van de Bantoe's hebben die 
schuld a's er nog van schuld 
sprake is, lang uitgewist 

Wat die slavenarbeid betreft, om 
daar nog eens over teiug te ko-
m=n • sinds de « Independance » 
IS er geen slavenweik meer, en 
ook geen bewind, geen orde geen 
geld, en geen eten 

Dat de Belgische legering met 
haar glorieuse domheid daarvan 
de grootste schuld draagt is een 
feit, maar geen enkel Vlaming 
mag of kan daar mede voor vei-
antwooidelijk gehouden woiden 

En nu 
Leve de Vlaamse Unlveisiteit 

van Antweipen 
H F K - Antwei-pen 

ONDERWIJS EN 

MILITAIREN 
Mijne Heien, 

In velband met het wetsontwerp 
Gi son dat voorziet m de oprich
ting van fians ondeiwijs te Leo-
poldsburg en te Biasschaat en van 
nederlandstalig onderwijs te Aar
len ten behoeve van de m deze 
gemeenten verblijf hoadende mi-
tairen heb ik de eer u het vol
gende te belichten . 

De plotse bezoigdheid van Gil-
son om Leopoldsbuig en Bras-
schaat met fians onderwijs en 
Aarlen met nedei lands onderwijs 
te zegenen is niet vei antwoord. 

Immets, mdien er zich te Be-
verlo en te Biasschaat franstaligc 
eenheden of diensten bevinden dan 
zijn d'e daar met op hun plaats 
en dan moeten zij naar Wallonië 
overgeplaatst worden (naar Aar
len b V) en de nederlandstalige 
afdeling van de mfanterieschool 
die zich m Aarlen bevindt, is daar 
evenmin op haar plaats en moet 
onverwijld haar Berverlo overge
bracht worden, waar zij zich voor 
de oorlog bevond 

Het geldt een eenvoudige over-
biengmg van Vlamingen naar 
Vlaanderen en van walen naar 
Wallonië Een logische oplossing 
die iedereen tevreden zou stellen 
en die bovend'en het voordee' 
kent dat de Vlaamse afdeling van 
de Infanteiiesrhool onder Vlaan-s 
bevel komt te staan Op financieel 
geo ed zouden deze verplaatsingen 
heel wat minder kosten dan de 
geplande oprichting van drie 
funktione'e scho'en 

Ik maak mij echter geen illu
sies, WIJ weten bij vooibaat dat 
deze oplossing met zal doorgevoerd 
worden, zij js te logisch en te een
voudig om door de gemeen van 
het departement van Landsverd" 
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Beheer 

diging m ovei weging te woiden 
genomen (hun argumenten tei 
zake kennen wij : De eenheid van 
hst leger van de bevelvoering, 
geen geld daarvoor, enz ) 

De vooi gestelde oplossing past 
trouwens met m het kader van 
de door detentie en binnenlandse 
zaken gsvoerde politiek die er m 
bestaat Vlaanderen te oveipsoe 
len met franstalige eilandjes om 
ons Vlaamse volk van daar uit te 
veibeulemansen 

A R - Ijeuven 

VERZEKERING 
Mijne Heren, 

WIJ namen kennis var de drie 
ingezonden artikels «Verzekermg» 
die in uw weekblad verschenen 
zijn 

Ook onze beroeps-v ereniging 
ijv;it voor de eeibiedigmg van on
ze taal m de verzekenngsadmi-
nistratie 

Ere wie ere toekomt Het is ons 
bekend dat « De Luikse Verzeke-
iing » sedert vele jaren het goede 
voorbeeld gegeven heeft in ver 
band met de taalkwestie 

Het ligt trouwens voo'- de hand 
dat deze Mij er m geslaagd is haai 
weikterrein tot het V'aamse land 
uit te bieiden dank zij haar lof
waardige houding ten opzichte van 
de Vlamingen 

Dat haar objektieve gediagslijn 
schitterende lezultaten opgeleverd 
heeft, woidt trouwens bewezen 
door het feit dat zij thans m de 
gelegenheid is bijkantoren te ope
nen te Gent en te Antwerpen 

In tegenstelling met de mening 
van « Limbuigei » is dat reeds op 
zich zelf een investering en een 
wei k verschaf f mg in het Vlaamse 
land, teiwijl zowel het kadei per
soneel als het ondergeschikt per
soneel uit lasechte Vlamingen zal 
bestaan 

Volgens ingewonnen m'ichtin-
gen is het bezoek van een Vlaams-
onkundige mspekteur m Limburg 
een uitzonderingsgeval gewe^ct 
omdat de pla^selijke mspekteur 
belet was « D? Luiks^ Veizeke-
iing » heeft zich hiervoor bij ons 
verontschuldigd 

Indien « Limbuiger » eer zelf 
standige verzekei ingsmakelaar is 
zou het 0 1 gewenkt /nn dat hij 
dergelijke aangelegenheden m het 
vervolg dooi zijn beroepsvereni
ging zou laten behandelen ten 
einde nutteloze vcidachtmn kingen 
te vooi komen 

Unie zelfstandige verzekermgs-
makelaais Borgerhout 

Bedaktie : Wij hopen dat hier 
mee de heibel over de verzeke
ringsmaatschappijen gesloten is 
nu iedereen zijn zeg heeft gehad. 

SLECHTE 
WETSONTWERPEN 
Geachte Redaktie, 

Het Aktiekomitee Arrondisse
ment Kortiijk had een onderhoud 
met de Kortrijkse Ministers De 
Clerck en Dequae 

De afvaardiging was samenge
steld uit de anondissementeie 
vertegenwoordigers van Davids-
fonds, Vereniging van Vlaamse 
Academici, VTB-VAB Jong Da-
vidsfonds Ei-asmusknng - ANV, 
IJzel bedevaaitkomitee Algemeen 
Nederlands Zangverbond Vereni
ging voor Beschaafde Omgangs 

taal en Taalgienskomitee West-
Vlaanderen 

Dit komitee zette zijn standpunt 
uiteen aan de heien Mmisteis die 
beide hd zijn van de meeste der 
genoemde verenigingen Het on
derhoud betrof de ontwerpen Gil-
son en in het bijzonder de facili
teiten in de randgemeenten van 
Brussel, alsook het ontwoipen 
stelsel van Franstalig onderwijs m 
de Vlaamse gewesten 

Het Aktiekomitee vertolkte te
vens de opinie der 100 000 beto
gers m de Mars op Brussel die op
kwamen *egen elke voim van taal-
faciliteiten 

Het veik'aaide onomwonden en 
openhartig dat de ontwerpen Gil-
son het maximum dei toelaatbare 
toegevingen oveischiijden Meer 
bepaald zetten de faciliteiten een 
onafwendbare cyclus m waardoor 
de Vlaamse mensen m de randge
meenten in hun volksaard zullen 
worden gewurgd door rijke Frans
talige villabouwers De aibeiders 
en bescheiden in woneis worden 
aan hun lot overgelaten en be
schouwd als van geen waaide De 
ontwoipen legelmg vormt dan ook 
een vei werpelijk precedent 

Het Aktiekomitee Brussel en 
Taalgiens ste't voorop dat nie
mand het recht heeft ten koste van 
de fundamentele i echten der Vlaam
se gemeenschap m de acht rand
gemeenten een koopje te sluiten 
Indien de Belg'sche unitaiie mach
ten die m de randgemeenten 
kennelijk tegen de Vlaamse ge
meenschap samenspannen ons ten 
nadele van de financieel zwakken 
een nederlaag toebrengen, dan 
verwacht het Aktiekomitee Kor
trijk dat alle Vlamingen tot het 
uiterste zuJen weeistand bieden 
Daaiom woiden de Kortiijkse Mi-
nisteis vei zocht zich van de poli
tiek van het huidige kabinet at te 
keren en konsekwent er verder 
geen deel meer van uit te maken, 
daar zij het minimum van de 
Vlaamse verwachtingen met kun
nen m vei vulling biengen Nie
mand mag noch kan nu nog zij'n 
eigen verantwoordelijkheid op ^n-
deien afwentelen 

Het Aktiekomitee doet ander
zijds een beioep op alle bewoners 
van het arrondissement om zijn 
aktie alsook die van de toegetre
den verenigingen krachtdadig te 
steunen ter verdediging van onze 
toekomst m Brussel en de beveili
ging van onze sociale, financiële 
en economische belangen die van 
daaiuit beheerst worden 

VVB. - Kortiijk 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOGREVINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
1ste en 2de rang 

hypotheken 

LONfiDOZ 

Geachte Redaktie, 

Als lezei van de Volksunie zie ik 
mij genoodzaakt U te moeten wij
zen op een paar onjuistheden over 
de fabriek « Longdoz » verscheaen 
m de Volksunie van voor een drie
tal maanden en m het nummer 
van 20 januaii j 1 

Inderdaad is men te Genk reeds 
met de opbouw van de fabriek be
gonnen 

Daarom achtte ik het noodza
kelijk U m te lichten over deze 
zaak om m de toekomst verdere 
verkeerde voorstelhngen te voor
komen 

KM - Waterschei 

Redaktie : Wij vragen niet be
ter dan juiste inlichtingen te leun 
nen brengen en danken daarom 
de verschillende lezers die ons in 
verband met Longdoz te Genk, ge
schreven hebben. Indien het juist 
is dat wat hetgeen thans te t an -
gerlo wordt opgericht gaat uit
groeien tot een grote fabriek, dan 
verheugen wij ons daar ten zeer
ste over, want het is in het be
lang van die talloze Vlaamse pen
delarbeiders die daardoor mis
schien een kansje krijgen om werk 
m eigen streek te vinden. 

Warm aanbevolen 
en te bestel len b i j 

het Hoofdsekretar iaat 
van de VOLKSUNIE 

Maur Lemonnierlaan 82 
BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en de VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. V A N 
DER ELST 10 F 
VEERTIG JAAR VLAAMS-
NATIONALISME 20 F 
LESSEN UIT HET VERLE
DEN, door H. B 10 F 
KULTUURAUTONOMIE 
VOOR VLAANDEREN EN 
WALLONIË, door Mr. F. 
V A N DER ELST . . . . 20 F 
ZO DACHT HET VLAAMS-
NATIONALISME, ZO 
DENKT HET 30 F 
VLAAMSE BEWEGING EN 
VLAAMS NATIONALISME 25 F 
HET VLAAMSE FEDERA
LISME. Uitgave van het 
Vlaams Comité voor Fe
deralisme en het Vlaams-
Waals Kol lege 25 F 
Bij stort ing van het overeen
komst ig bedrag op de post
rekening 

5445.46 
van 

W i m Jorissen 
Brussel 

du ide l i j k vermelden op het 
strookje we lke brochures ge

wenst wo rden . 

Schuimrubbermat-rassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet -^ 529768) 

Ressort-matrassen 
met Gebreveteerde karkassan 
(Brevet i( 512767) 

sum 
Z E L E 

Gewatieerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN \/ERKOPEI? N UW JMlk£K KENT STUUR ONS h t N KAARTJE 

EN W- HEMDEN U H. AORfcS / A N OE OICHTS! BIJGELEGEN v/ERKOPER 



^maimE 
BLAD V A N DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

K. Huymans; 9,Onzin''! 
EET DEBAT IN DE KAMER 

NA de 2de week van het taalgrens > 
debat zijn de bedoelingen van 

de regering en van de regeringspar
tijen al wat duidelijker geworden. 
De pogingen om een debat over de 
kern van de Waals-Vlaamse verhou
dingen in hun geheel te ontlopen, 
liggen er vingerdik op. Na het pro
bleem in stukken gehakt te hebben 
en verdeeld te hebben over drie ver
schillende ontwerpen, wordt nu ook 
het debat over het eerste ontwerp in 
stukken gehakt en verdeeld over en
kele weken. Een hinkstapsprongde-
bat zonder hoogtepunten, dat enkele 
tientallen sprekers verbruikt tussen 
de lopende parlementaire zaken in, 
wordt afdoende geacht om de vis in 
heel veel water te verdrinken en de 
spanning bij de publieke opinie ge
leidelijk af te zwakken. 

Met andere woorden -: de Vlaamse 
' vesting wordt niet aangevallen na 
, een |Q){it^,le beschieting, maar aan 

de voet van de vestingsmüren wordt 
stilletjesaan steen na steen wegge
haald om voldoende plaatsruimte te 
maken voor de tijdbom van de vol
gende regeringsontwerpen. Of het 
zal lukken, is een andere zaak ! 

en die ook door alle andere Vlaamse politiek regelrecht in strijd is met de 

H l 
1 I ET zal lukken, wanneer het alleen 
maar afhangt van de heren ver

tegenwoordigers der grote partijen. 
Men heeft zelden een debat bijge
woond dat door de overgrote meer
derheid der sprekers zozeer in het 
teken wordt gesteld van het niet-es-
sentiële, van de rond-de-pot-draaie-
rij, van de vlucht in de al dan niet 
retorische fraze De «Standaard» 
kon reeds een paar dagen na het be
gin van het debat blokletteren : 
«Veel mooie woorden». Daarbij is 
het bijna over de gehele lijn geble
ven. Het zijn niet wijzelf, het is 
weer de «Standaard», die de tus
senkomst van Mr Van der Eist een 
uitzondering op deze regel noemt. 
Deze tussenkomst was — in alle ob
jectiviteit — één der zeldzame hoog
tepunten in het debat; het aantal en 
de aard van de onderbrekingen door 
de vertegenwoordigers van andere 
partijen (Huysmans herhaaldelijk en 
hevig. Van Eynde, Lefère, Paque, 
Devos.bij herhaling. Verhenne, Ver
roken) zijn er trouwens om het te 
bewijzen. Daarnaast was er deze 
week de kordate tussenkomst van 
Daniël Deconinck. Een Waalse stel-
lingname die naar de kern der din
gen ging was die van het vechthaan-
tje Massart. 

OVER de tussenkomst van Fr. Van 
der Eist schreef de «Standaard» : 

«De voorzitter van de Volksunie, 
Frans Van der Eist, hield een voor
treffelijke redevoering die wij in haar 
grote lijnen ten volle kunnen beamen 

kamerleden kan worden onderschre
ven ». Wij zullen dit citaat na de 
stemming terug opdiepen en wij zul
len dan even optellen, welke Vlaamse 
kamerleden deze voortreffelijke re
devoering weliswaar konden onder
schrijven, doch het in de praktijk niet 
deden. 

Mr Van der Eist begon met aan de 
kaak te stellen dat de regering een 
belangrijke kwestie als de herziening 
van de wet 1932 broksgewijze laat af
handelen. De zonderlinge handelwij
ze van de regering is bedoeld om de 
aandacht van de essentiële problemen 
af te leiden. Ze leidt onvermijdelijk 
tot verwarring en misverstand. Over 
de wet van 1932 verklaarde de V.U.-
voorzitter : « Men mag zeggen dat de 
taalwetten in geen enkel departement 
geleid hebben tot een passend even
wicht tussen Vlamingen en Walen. 
Geen enkele regering heeft de taal^ 
wetten doen naleven. Ook te Brussel 
werden "ze niet nageleefd. Daarom 
willen wij het probleem vandaag in 
zijn geheel stellen. Wij zijn vastbe
sloten alle problemen betreffende de 
taalwetgeving hier te berde te bren
gen. Wij zullen de Vlaamse grieven 
niet in de doofpot laten steken. Wij 
wensen een grondige en volledige 
herziening van de taalwetgeving. 
Men koestert een gevaarlijke 'illuzie, 
wanneer men denkt dat men nu het 
taalprobleem in zijn geheel zal op
lossen. De huidige regering is daartoe 
niet bereid. Met stukken en brokken 
worden oplossingen voorgesteld.» 

MR Van der Eist situeert dan het 
taalgrensprobleem in breder ver

band : «Minister Gilson verklaarde 
in de kommissie dat de vastlegging 
van de taalgrens slechts een klein ge
deelte vormt van het geheel der 
Vlaams-Waalse problemen. Wij gaan 
daarmee akkoord. Het probleem van 
de taalgrens is belangrijk voor ons 
volk, omdat fundamentele beginselen 
op het spel staan. Door de eeuwen 
heen hield die taalgrens wonderlijk 
stand. Maar wij kunnen niet verge
ten dat een gedeelte van ons taalge
bied in Frankrijk verloren ging ten
gevolge van sistematische verrfansing 
en taaldwang. Na 1830 viel Brussel 
ten prooi aan de verfransing. Het 
loont wel de moeite er aan te herin
neren dat bij de telling van 1846 in 
geen enkele gemeente van de Brus
selse agglomeratie een Franse meer
derheid .bestond. Is het niet het nood
lot van het Vlaamse volk, dat nooit 
een regering die grens heeft be
schermd, behoudens één : Koning 
Willem van de Nederlanden ». 

besluiten van het Centrum-Harmei, 
en met de wensen van alle Vlaamse 
kultuurverenigingen. » De huidige re
gering wil afwijken van een beginsel 
dat ze zelf heet te huldigen : de ho
mogeniteit der beide taalgebieden. 
«Minister Gilson verklaarde in de 
commissie dat het faciliteitenstelsel 
een onmisbaar bestanddeel is van zijn 
wetsontwerp. Moest men dit stelsel 
niet aanvaarden dan, zo zei de minis
ter, moet de regering dit ontwerp in
trekken, omdat het zonder facilitei
ten strijdig is met de doelstellingen 
van de regering. Dat is duidelijk. De 
minster heeft er ook de nadruk op 
gelegd dat de regering zich niet tot 
doel stelt de assimilatie van de taal
minderheden te bevorderen. Dat geldt 
dus ook voor de Vlaamse randge
meenten. Welnu, dat noemen wij ee,n 
oorlogsverklaring. Deze verklaring 

^sluit aan met de plannen van de re-
"gering inzake Franse klassen. 

Dat de vroeger kraaiende Huysmans 
op dit ogenblik had gewacht om het 
betoog van Mr Van der Eist met een 
gepiept « Onzin ! » te onderbreken, is 
een bijkomende bevestiging van het 
feit dat de V.U.-voorzitter hiermee 
naar de kern van de regeringsbedoe
lingen tastte. 

N; IR Van der Eist verklaarde met de 
meeste nadruk, van geen facili

teiten te willen weten. «Wij willen 
geen uitzonderingsregime voor de 
taalgrens, noch voor de overgangs
zone en de randgemeenten». Zelfs 
een voorlopig overgangsregime, be
doeld om de opslorping van de min
derheid te bevorderen, noemde de 
V.U.-voorzitter, gezien de mentaliteit 
van de franstaligen, «een vrome 
wens». En Mr F r a n s Van der 
Eist vervolgde : «De promotors van 
het regime der faciliteiten beroepen 
zich op de vrijheid, om taaldwang uit 
te oefenen op hun ondergeschikten, 
zoals de patroons in de vorige eeuw 
zich op dezelfde vrijheid beriepen 
om hun arbeiders te exploiteren. De 
Vlamingen moeten tweetalig worden 
opdat de Walen eentalig zouden kun
nen blijven. De regering is niet kon-
sekwent: als zij veralgemeende twee
taligheid wil, waarom dan nog de fa
ciliteiten ? Want dan zullen de frans
taligen tweetalig zijn en de taal van 
de meerderheid spreken in de rand
gemeenten (Onderbreking van Huys
mans: «Kinderachtig!»). ...Een eeuw 
lang heeft men gepoogd Vlaanderen 
te verfransen via tweetaligheid. Dit 
ziekteverschijnsel wil de regering in 
leven houden en bestendigen. Dat 
aanvaarden wij niet. ». 

0: I E kern van de zaak, nl. wat de 
regering met dit ontwerp bedoelt, 

is volgens Mr Van der Eist: «Ik wens 
duidelijk te maken dat de regerings-

N I A aldus het proces te hebben ge
maakt van het geheel der rege

ringsbedoelingen, ging Mr Van der 
Eist na tot wat deze bedoelingen ge
leid hebben bij het taalgrensontwerp. 

Na de territoriale knelpunten té 
hebben opgesomd verklaarde hij f 
«Wij hebben dan ook een reeks 
amendementen ingediend, in echt 
objectieve geest. Ten bewijze van on
ze goede trouw verklaren wij bereid tai 
zijn ons neer te leggen bij de beslui-* 
ten van een wetenschappelijk onderi 
zoek in de betwiste gebieden. Wij zijn 
dus geen imperialisten», Na gezegd 
te hebben dat hij zich gemandateerd 
achtte door een ruimer publiek dan 
dat van de stemmers uit zijn kies-< 
distrikt, na herinnerd te hebben aan 
het standpunt van de Vlaamse kul-i 
tuurverenigingen en het Aktiekomi-* 
tee, na verwezen te hebben naar hefi 
protest van Teirlinck en Streuvels, 
besloot Mr Van der Eist met een ci
taat van de jonge August Vermeylen: 
«Laat U niet ten dode opschrijven. 
Als de tegenstander wint, het worde 
dan de oorlog, haat tegen haat. Wij 
verdedigen ons bestaan zelf en wil
len ons niet laten kapot maken ». 

IN zijn tussenkomst handelde Mr 
Deconinck ovet het probleem 

Brussel : «Het knelpunt van de 
Vlaams-Waalse verhoudingen ligt te 
Brussel. In plaats van een stimulans 
te zijn, betekent de hoofdstad een 
voortdurende bedreiging voor Vlaan
deren. Brussel vergiftigt de atmos
feer en heeft al onnoemelijk leed ver
oorzaakt. » Onze V.U.-vertegenwoor-
diger besloot met een plechtig beroep 
op de Walen : « Om te besluiten doe 
ik een beroep op onze Waalse landge
noten die in het centrum Harmei 
hardnekkig de homogeniteit van hun 
gebied hebben verdedigd. Ik verzoek 
hen voor de Vlamingen hetzelfde te 
erkennen ». 

EEN enkele Waal toch beantwoord
de deze oproep met een princi

pieel-zuiver standpunt. Massart ver
klaarde : «Ik ben gekant tegen faci
liteiten. Als voorstander van de Franse 
gaafheid van Wallonië aanvaard ik de 
Vlaamse gaafheid van Vlaanderen». 
Massart besloot zijn merkwaardige 
tussenkomst met een federalistische 
geloofsbelijdenis : «Ik heb mijn land 
gediend doch wil ook nog verder mijn 
volk dienen. Leg het zo aan boord dat 
nooit moet worden gekozen tussen 
België en Wallonië... Ik kies reeds 
Wallonië, maar in een België dat de 
echte oplossing zal vinden, de fede
rale oplossing ». 

Daarmee heeft Massart het hele 
debat geplaatst binnen zijn juiste be
doelingen : de onechte, de valse, de 
halve oplossing Dat de toespraak van 
de Waal zowel op de banken van som
mige zijner taaigenoten als van som
mige Vlamingen op applaus werd ont
haald, bewijst dat hier en daar de 
overtuiging groeit dat de échte op
lossing, het federalisme onontkoom
baar wordt. 

T.v.O. 
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fiPfRNOTCII 
VERKIEZSHGSKOMEDIE 

Wegens het ontslag' van een West
vlaams provincieraadslid worden 
einde dezer maand te Veurne tussen
tijdse verkiezingen voor de provin
cieraad ingericht. De partijen mogen 
te dezer gelegenheid één kandidaat 
voordragen. 

De drie «traditionele» partijen 
waren er als de kippen bij om hun 
lijst in te dienen. Het gaat immers 
om een mandaatje. 

De Volksunie heeft geoordeeld, aan 
deze komedie niet deel te nemen. Op 
het ogenblik dat te Brussel gevoch
ten wordt om het zijn of niet-zijn 
van de Vlaamse gemeenschap, op het 
ogenblik dat niets het Vlaams-natio-
nale kamp mag afleiden van de Wer
kelijke zwaartepunten in de strijd, 
acht zij het noodzakelijker al haar 
krachten te wijden aan een radikale 
neen-kampanje over het hele Vlaam
se land. 

Ook hierin wenst de V.U. zich te 
onderscheiden van de « traditionele » 
partijen : liever dan de goegemeente 
een rad voor de ogen te draaien door 
deelneming aan een onbelangrijke 
kieskampanje, gebruikt zij al haar 
energie om de Vlamingen de ogen te 
openen voor belangrijker dingen. 

De rekening zal te Veurne, zoals 
overal trouwens in heel West-Vlaan-
deren, bij de e.k. verkiezingen worden 
ingediend. De V.U. zal zich dan niet 
tevreden stellen met een mandaatje 
in de provincie ! 

NEEN AAN GILSON 
Uit het hele Vlaamse land berei

ken ons geestdriftige verslagen óver 
de inzet van de Neen-kampanje. 

Tientallen protestmeetings werden 
reeds belegd, andere tientallen wor
den voorbereid. Volgende zondag 
reeds doorkruisen de eerste protest-

itokaravanen het Vlaamse land.^ 
e Vlaamse straten krijgen stilaan 
en zwart-geel kleedje. 
De handschoen is opgenomen. De 

krankzinnige uitdaging aan Vlaan
deren, zoals zelfs « De Standaard » 
de Gilson-politiek moet noemen, zal 
worden beantwoord. In de komende 
weken zal het hele Vlaamse land ge
tuige zijn van een steeds toenemende 
strijd tegen de plannen van de re
gering. Neen, neen, duizendmaal 
neen : het bewuste Vlaanderen zal 
zich niet neerleggen bij het offen
sief van hen die het «Belgique de 
papa » in leven willen houden. 

De handen uit de mouwen ! 

TEERPOTTEN 
Men begint hèt kaliber van onze 

Belgische Vlaamshaters ook in het 
buitenland te kennen. In K.R.O.-Gids, 
een Nederlands radio- en T.V.-blad. 
lazen we : « Er zijn werkelijk mensen 
die het Nederlands zo fanatiek haten 
dat ze in hel donker met een pot teer 
en een kwast erop uittrekken om Ne
derlandse plaatsnamen op een weg
wijzer te besmeuren. Ze wonen in 
België, d.w.z. in de staat waarmee we 
de allerbeste betrekkingen onderhou
den. Het zijn Franstaligen. Wat be
zielt die mensen ? Hebben wij de 
Alliance Francjaise of de Amities 
Catholiques Francaises soms tot ver
boden verenigingen gemaakt ? Geven 
de Nederlandse scholen niet veel meer 
uren Frans als eigenlijk wel nodig is? 
Waarom zijn die franstalige Belgen 
zo schandalig onverdraagzaam ? En 
moeten wij ons dat allemaal maar 
laten welgevallen ? Moeten we geen 
tegenmaatregelen nemen ? ». 

Deze Nederlandse reaktie achten 
've vooral belangrijk omdat ze er op 
wijst dat ook boven de rivieren er 
een andere mentaliteit begint te 
groeien. De Nederlanders beginnen 
zichzelf getroffen te voelen, wanneer 
in België de Nederlandse taal en kui
tuur wcrdt misprezen. 

Nederland wordt er zich van be
wust dat de aanslag op de taal en de 
kuituur van vijf miljoen Vlamingen 
een aanslag is op de taal en de kui
tuur van zeventien miljoen Neder
landers. 

Nederland begrijpt eindelijk dat de 
Vlaamse beweging de frontlijn is van 
het Nederlander-zijn. 

DE WERELDTAAL 
Met de vreugde van kinderen die 

een dozijn knikkers krijgen heeft de 
Vlaamse kleurpartijenpers het ver
haaltje aangehaald van een zekere 
Jean Rapail, Fransman, die te Me-
chelen, bij een franstalige voordracht 
op een paar stinkbontmetjes onthaald 
werd en die de franstalige Belgische 
pers afkeurde omdat ze over zo een 

iiiif 

Open brief 
aan 'Ihr J. \V. 
hriejsciirijver 
ST-PIETERbUJ.L W 

Cher monsieur. 
Hij hebben beiden een ding geineen : tve lezen alle 

twee de « Pourquoi 1'as ? ». Ikzelf zie me beroepslialve ver-
pliclit, wekelijks een pad Ie hakken doorheen de djungel vun 
de eerste iO bladzijden, waarna ik me mei U'ellusL ga ver
meien in de laalsLe blail:iiileii die i/, rulil ironliii mi'i, r de 
titel u. On nous écril 11. « O/i » dal zijl gij, dal zijn 11 in gees-
lesgenoten, dat is Ie tont Briixelles, dal is liel luuhte lieiknnf 
van hen die menen dat de « Stomme van Porlici » nauwelijks 
een week geleden in de Munt liep en dat Jan-met-het-hoiiten-
heen met zijn Luikse dondei-bus gisteren nog druk doende teas 
aan de poort van het Brussels park. 

Wij lezen dus beiden de « Pourquoi Pas ? », zij hel niet 
met eendere gevoelens. Gij gaal nog een siupke verder en gij 
hebt verleden tveek in een koleirL die men onmogelijk anders 
dan Frans kan noemen, uiv opgekropt Gallisch gemoed ge-
lacht in een ''chrijre,^ dal pen j^hial-^ie kreeg nclileiann in UW 
lijfblad. 

Ik heb. nion.-'ieur ./.Il .. (/(/ uu: siliiijren mei zo heel 
veel geleerd. Ik heb er eens Ie meer de bevestiging in gevonden 
van de mateloze ar'rogmStc, de grenzeloze pretentie en de suj-
Jcrige bekrompenheid van U en tieel uw geestesvenvanlsctiap. 

Gij woont dus in wal gij verkiest ie noemen Leeuw-St-
Pierre. (Ik dank U voor. deze koncessie aan de menctpisclie 
folklore; ivaarom inderdaad niet Lion-Sl-Pierre ?). Gij hebt 
er vastgesteld dat hel aantal franssprekenden voortdurend toe-
neen\l; een dagblad van de eapitale heeft U zelfs verleid dat er 
zoveel gallische kinderen naar school gaan als menapische. 
En toch — o snood mi'^drijf — gebeurt in Leemv-St-Pierre alles 
in het Nederlands, celle lungue de standard in!enielimud zoals 
gij zo fijn en zo ironiscli opfnerld. Gij hebt zelfs de formulie
ren van de votlistelling in tiet Nederlands gekregen. 

Nous voila done OBLIGES de répondre en flamand. Het 
is de zetter van de « Pourquoi Pas ? » die het « obliges « in 
vetjes heeft gegoten, ivaarschijnlijk op urv aanwijzing. Want, 
monsieur J.W., dejje verplichting treft pijnlijk, zeer pijnlijk 
uw vaderlands gemoed. Deze taaldwang vindt zijns gelijke 
slechts in de dtvangmaatregelen en het terreurregime dat de 
nazi's zoveel jaren lang over heel Europa hebben uitgeoefend. 
Inderdaad, een politiek gevangene heeft U nog de andere dag 
(l'autre jour) verleid dat hij, telkens wanneer hij door de 
Duilsers iverd ondervraagd, een tolk te zijner beschikking had. 
Maar in Leeuw-St-Pierre gnat men verder, overtreft men de 
Duitse ivreedaardiglieid : de ongelukkige gallische inwijke-
lingen wordt weerloos en zonder interpreet overgeleverd aan de 
rauwe menapisclic keelgeluiden van de plaatselijke gemeente
vaderen. 

Waarop wacltt gij, monsieui J.IC. ? Waarop wacht gij 
om deze onverlaten ivier dildatuur eigt r is dan de nazistische 
voor een internationaal gerechtshof te sleuren? Waarop wacht 
gij om deze vervolgers van de peerdefamitie aan te Idagen 
bij het irerelil'ietr, len '•' 

Gij zijl. nmn^-ieur, insliluleui in liel viij onderwij':. En 
ieder jaar moet gij liel beleven dal twee Ueersclioijpen in :ui-
eere Geslaposlijl, en gabardine el au cliupeau enfoncé jusqu'aux 
}eu.r, de aan uw zorg loeverlroinvde kinderen konten terrori-

-P' II 1 hl, 1^ UI met je utamit'. zeren met vragen «/•• 
\'ous voyez Ie genre 

Ileureu-mentent, nionsifur, oul. Ie t.i emr^^l-l'n'i t e :ijn er 
T lamingen die inzien dat een einde moei worden gesteld aan 
deze nazistisclie volt:erenmoord. Ook te Leeuw-St-Pierre slaagt 
gij er in, enkelen hun origine flamend • Ie ihtrii verraden 
l>our se tourner vers la culture laline. leir.hl lerlieugt gij 
er U over dnl nn l>. ile-e linh-n l.nn ireei liniiden de quitter la 
i lanmse l.iilliini il d nbniidiii,nei I usage de l'A.ti.'\. 

(,ij zijl. rniiii-.ieiir .1 11 . oprectil. Gij doet er lenniin--!i-
l/een doel;jes rond dij tenminste geeft loe dnl liel danroni gn d 
en alleen daarom • de Vlamingen veipVuhlen de quillei hi 
Vlaamse kuituur et VA.B.N. 

Er zijn echter, monsieur, tiaringen die niet lang meer 
zullen braden. 

dio Genes. 

geval herrie schopte. In Frankrijk 
werkt men immers met kneedbom-
men. 

De heer Jean Raspail is ook lief
hebber-taalkundige, zoals elke Frans
man. 

« Het Vlaams is wat het is » schreef 
de man « een taal of een gewest-
spraak die in de wereld niet zeer ver
spreid is ». 

Voor zo ver het een franstalige be
langstelling inboezemt kunnen we 
hem vertellen dat zelfs het IJsIands 
en het Fries fcultuurtalen zijn en geen 
gewesttalen ondanks het feit dat 
slechts 200.000 personen die talen 
spreken. Het Nederlands is de 3de 
meest gesproken Germaanse taal (na 
het Engels en het Duits), evenals het 
Frans de 3de meest gesproken Ro
maanse taal is na het Spaans en het 
Portugees. Het Frans, ooit een we
reldtaal — zelfs het Nederlands was 
het eens ! — behoort thans niet meer 
tot de tien meest gesproken talen in 
de wereld. Tien maal meer personen 
spreken Chinees, zes maal meer En
gels, drie maal meer Spaans. Het 
Frans ooit tweede taal in Rusland, 
Skandinavië, de Balkan en Klein-
Azië ligt overal buiten. Zelfs in Ne
derland, Duitsland en Italië is 
het geen tweede taal. 

Alleen de minst ontwikkelde Noord-
afrikaanse negerstaten hebben nog 
Frans als hulptaal. Zij hadden ech
ter geen keuze want het Frans ko-
loniseringsstelsel drong hen die taal 
op. Ook daar zal het Engels in de 
plaats komen. 

Het denkbeeld « Frans - wereld
taal » bestaat dan ook nog alleen 
maar in de wensdromen van 
Fransen, Brusselaars en Walen. 

In de wereldpolitiek, wereldweten
schap en w e r e l d k u l t u u r 
is het Frans onbelangrijk geworden. 

Te Parijs, te Brussel en te Luik zal 
men dit waarschijnlijk pas binnen 
een paar honderd jaar weten. 

In Vlaanderen weet men dat ech
ter al lang. 

ZIJ NIET 

« De Volkswil », weekblad van de 
socialistische beweging Limburg 
wijdt in haar nummer van 18 janua
ri uit over de industrialisering van 
Limburg. Volgens deze Limburgse 
socialisten wordt daar door de hui
dige regering heel wat voor gedaan. 
Zoals men weet krijgt de Borinage 
20 miljard en Limburg niets. Meer 
zelfs : de huidige regering haal t de 
nijverheid weg, die zich in Limburg 
wil vestigen (zoals « Aleurop » te 
Tessenderlo) door bizondere gunst-
maatregelen toegekend aan de Bori
nage. 

Volgens « De Volkswil » hebben de 
Vlaamse socialisten altijd geijverd 
voor nijverheid in Limburg. Wij heb
ben er anders tot voor de jongste 
verkiezingen nooit veel over gelezen. 
Integendeel, men zag het vraagstuk 
met de mentaliteit van de dorpspo-
litieker. Men redeneerde dat de 
Vlaamse arbeiders best naar Luik 
zouden gaan werken want daar wer
den ze socialist. 

Is er iets veranderd sinds 1961 ? 
Ja, de Volksunieoverwinning. 
En nog iets : Renard. De Limburgs' 

arbeiders in het Luikse zijn aange
sloten bij de M.P.W. in plaats van 
bij het A.B.V.V. eu zij geven een ei
gen blad uit, « Strijd », voor twee der
de vertalingen uit « Combat », het 
weekblad van Renard, voor een der
de proza voor het federalisme en voor 
de struktuurhervormingen en aan
vallen tegen « De Volkswil ». 

Dat laatste vooral dwingt hen er 
toe de Vlaamse sociaal - ekonomische 
vraagstukken te behandelen. Ook ée 
industrialisering van Limburg. 
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DE KNAPSTE POLITIEKERS 

Dulbea is een studiedienst van de 
Brusselse universiteit (Département 
d'Economie Appliquée). Het maakt 
studie over de ekonomie. 

Wat het bruto nationaal produkt 
betreft komt Brussel ver voorop, ge
volgd door Luik. Bij index 100, be
reikt Brussel 145 en Luik 133. Ant
werpen volgt met 104 terwijl Lim
burg maar 73 haalt . 

Brussel is andermaal best bediend. 
Ook de vergelijkende cijfers zijn 

belangwekkend... en leerrijk. 

De aangroei van het nationaal pro
dukt per hoofd van de bevolking be
droeg gemiddeld volgend cijfer : 
1. West-Duitsland : 6,2 t. h. (periode 

1950-59). 
2. Italië : 5,6 t. h. (periode 1948-59). 
3. Frankrijk : 3,5 t. h. (periode 1949-

59). 
4. Nederland : 3,3 t. h. (periode 1950-

59). 
5. België : 2,2 t. h. (periode 1948-59). 

Men ziet de afstand tussen België 
en de andere landen. 

Van 1948 tot 1959 regeerden alle 
kleurpartijen. Het meest van al de 
P.V.V., dan de C.V.P. en dan de 
B.S.P. 

Men kan ook aan deze cijfers mer
ken wat hun politiek personeel waard 
is. 

EINDELIJK 
De Beheerraad van de B.R.T. heeft 

besloten dat de Volksunie in de toe
komst zal mogen deelnemen aan de 
T.V.-uitzending «Ieder zijn vcaarheid». 
Op dit ogenblik kunnen we echter 
niet stellig verzekeren, of zulks reeds 
vanaf de eerstvolgende uitzending het 
geval zal zijn. 

In ieder geval is met deze beslis
sing een einde gesteld aan een dis-
kriminatie die niet langer door het 
publiek genomen werd. De uitzending 
zelf zal er goed bij varen : het is van
zelfsprekend dat het Vlaams-natio
naal standpunt een pittige en vaak 
verrassende bijdrage tot het debat 
zal zijn. 

PUBLIC RELATIONS 
Zoals elders in ons blad wordt be

richt, had de V.V.B, op haar kongres 
gezorgd voor een model-organizatie. 
Slechts één schaduwvlekje : de man 
die belast was met wat met een ver
foeilijk modernisme «public rela
tions » wordt genoemd. 

Toen de redakteur van ons blad 
zich met de uitnodiging van de V.V.B, 
op de perslunch aanbood, bleek de 
heer Paul Daels « De Volksunie » niet 
te kennen. Na een kort incident gaf 
onze redakteur er de voorkeur aan 
zich terug te trekken, liever dan de 
kongresstemming met een incident te 
bederven. 

De V.V.B, zou haar «public rela
tions » gerust mogen toevertrouwen 
aan iemand die wat minder war-

hoofdig is. Of die niet allergisch rea
geert wanneer hij de naam Volksunie 
hoort. 

MARS OP BRUSSEL VERFILMD 
Met de medewerking van enkele 

partikuliere kineasten is het Vlaams 
Aktiekomitee erin geslaagd een do-
kumentaire film over de Mars op 
Brussel samen te stellen. Deze film 
beantwoordt volledig aan de gestelde 
doeleinden : propaganda en doku-
mentatie. 

Onze plaatselijke afdelingen en de 
Vlaams-nationale verenigingen kun
nen deze film, alsook het nodige pro-
jektiemateriaal en personeel aan zeer 
voordelige voorwaarden bekomen. Be
langstellenden kunnen zich voor na
dere inlichtingen ïchr flelijk wenden 
tot het Sekretariaai van het Vlaams 
Aktiekomitee Brussel en Taalgrens, 
Van Praets traat 28, Brussel 1. 

DE STUDENTEN PROTESTEREN 

Het Leuvens Studentencorps, sa
mengesteld uit de presides van de 
grote studentenorganizaties, in ver
gadering bijeengekomen op 5 dezer, 
heeft met eenparigheid van stemmen 
een protestmotie tegen het onder-
wijsontwerp Larock-Van Elslande 
goedgekeurd. Het Studentencorps on
derstreept dat Leuven in het eentalig 
Vlaams landsgedeelte, is gelegen en 
dat de stad bijgevolg in al haar uit
ingen eentalig Nederlands moet zijn. 
Het verwerpt elke tegemoetkoming op 
administratief gebied aan de frans-
taligen te Leuven en betreurt de hou
ding van bepaalde franstalige profes
soren die het eentalig statuut van 
Leuven in het gedrang willen bren
gen door het eisen van bepaalde fa
ciliteiten. Het studentencorps ver
werpt zeer nadrukkelijk 't plan van 
de huidige regering om een franstalig 
kaste-onderwijs in Leuven in het le
ven te roepen en verzet zich tegen 

ook maar de geringste toegeving van 
Vlaamse zijde. 

Waarschijnlijk zal dhr Van Els
lande zich, na lezing van deze mo
tie, troosten met de overweging die 
we onlangs in een officieel dokument 
van de C.V.P.-arr. Aalst konden lezen: 
dat de studenten, door hun politieke 
onrijpheid, afglijden naar het « ex
tremisme », 

BESGHEIDEHHEID 

In « De Ronsenaar », het blad van 
Jan Verroken, verscheen onder de 
hoofding « De Hand van de Meester » 
volgend verheven proza : 

« Dat verslag (het kommissiever
slag Verroken over de taalgrens, 
nvdr) draagt de stempel van de mees-
ter,die diskussies werden geJeid door 
de vakkennis van de meester. En het 
rezultaat telt. Wij kunnen niet an
ders dan fier en gelukkig zijn dat die 
meester onze volksvertegenwoordiger 
Jan Verroken was en is. » 

Wij kennen een mooi kabaretliedje 
dat zeer toepasselijk is en waarvan 
het keerrijm telkens aanvangt met 
volgende woorden : lef telt ! 

Er zijn zelfs kwatongen die bewe
ren dat het artikel van de « Ronse
naar » zelf de hand van de meestej 
verraadt. 

MERLOT [N NEDERLANDS 

Minister Merlot is nog even in he t 
Vlaamse land op bezoek geweest doch 
was zo verstandig, Nederlands te pra
ten. 

«Ziet ge wel»,, schreven Volkszazet 
en « Het Volk », « die Merlot is nog 
niet zo kwaad en zonder de schreeu
wers van de Volksunie spreekt hij 
Nederlands ». 

Beide kranten vergaten er aan toe 
te voegen dat de goede manieren van 
Merlot dateren vanaf het ogenblik 
dat de Volksunie hem in de Zand-
vlietse polder een warme ontvangst 

KONG 

MARGINALIA 
GESLAAGD 

Het VVB-kongres van 
vorige zondag is bijzonder 
goed geslaagd. 

Het was trouwens dege
lijk voorbereid en de alge
mene sfeer in het Vlaamse 
land, geschapen door de 
Gilson - ontwerpen, zorg
de voor een ruime belang
stelling. Op de schutting 
voor het Centraal Station 
was « Neen Gilson » ge
kalkt en deze woorden ge
ven best de sfeer weer 
waarin het kongres ver
liep : een vastbesloten 
verzet tegen de plannen 
van de regering en een 
duidelijke stellingneming 
voor een tweeledig federa
lisme. 
OOK LINKSEN 

De tussenkomsten na de 
drukbijgewoonde refera
ten toonden aan dat er 
een zeer verscheiden pu
bliek aanwezig was. 

De nationalisten waren 
vanzelfsprekend talrijk 
aanwezig maar ook linkse 
socialisten, kommunisten 
en liberalen. 

Men moet zich echter 
niet te veel illusies maken 
over de representatieve 
waarde van de aanwezige 
linksen en liberalen; het 
was opvallend dat noch 
Volksgazet, noch Vooruit 
maandag een verslag 
brachten over het kongres. 
STRUKTUUR-
HERVORMINGEN 

Hun woordvoerders kwa
men tussen in tweevoudige 
zin. 

De ene stond, eerder af
wijzend tegenover het fe
deralisme uit vrees voor 
achteruitstelling van de 
vrijzinnigen in Vlaande
ren. De andere stond po
sitief tegenover het fede
ralisme maar zag de strijd 
ervoor graag gekoppeld 

aan die voor ekonomische 
struktuurhervormingen. 

Aan de reakties van het 
publiek was te merken dat 
de flaminganten gewon
nen zijn voor alle redelijke 
waarborgen aan de vrij
zinnigen. 

De goede wil ter zake 
moet toch bij machte zijn 
om een praktische oplos
sing te vinden. 

De idee van ekonomi
sche struktuurhervormin
gen wint sinds een paar 
jaar veld in ruime 
Vlaamsgezinde kringen. 
De aktie van « Links » is 
daaraan zeker niet 
vreemd. 

De zaak is nu echter 
nog niet rijp in de V.V.B. 
Het uitblijven van een 
duidelijke stellingneming 
op dit gebied mag geen 
onoverkomelijke hinder
paal zijn voor de toetre
ding tot de V.V.B., aldus 
voorzitter Coppieters t i j 
dens de namiddagvergade
ring. 

O.A.W. 

De namiddagzitting ken
de een paar incidentjes. 
De Ridder betoogde voor
aan in de zaal voor am
nestie. Toen de h. Jasso-
gne hem het papier wilde 
afnemeri, kreeg hij de 
wandelstok van de oude 
man op het hoofd. 

Bij het voorlezen van de 
Kongresbesluiten over het 
federalisme gingen enkele 
jonge kereltjes aan het 
jouwen. Zij werden door 
het publiek hardhandig 
uit de zaal gezet. Voor de 
vergadering hadden ze 
pamfletten en het krant
je « De Uitweg » van de 
oud-Dinaso Geuning uit
gedeeld. 

De onverschilligheid 
waarmee de kongressisten 
hun proza bejegenden 
heeft hen er waarschijn
lijk toe geprikkeld tot da
den over te gaan in de 
zaal om tcch maar even 
de aandacht te krijgren. 

Geuning en Liefooghe 
zouden voor dergelijk 
werk best geen piepjonge 
ventjes misbruiken die ze 
van overal aanvoeren. Er 
was o.m. een kereltje bij 
uit een Gentse franskil
jonse familie. En voor hun 
« Ideeën » wenden zij zich 
best tot de O.A.S. of haar 
Brusselse naloper, de 
M.A.C. 

SLOT 

Rond 18 uur was het 
kongres gedaan. De vast
besloten massa strijdbare 
Vlamingen zong recht
staande de Vlaamse 
Leeuw, met de rug gekeerd 
naar de Belgische vlag 
achter in de zaal. Blijft 
men te Brussel de wil van 
het strijdbare Vlaanderen 
miskennen dan komt eens 
de dag dat gans de Vlaam
se gemeenschap de rug 
toekeert aan België en 
aijn pomperijen. 

M. 
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MOORD IN DE KERKER 
ZUID 
TIROL 

«We klagen de Oosten-
rij ks-Tiroolse eis tot rassen-
jsegregatie en de terugkeer 
Itot een verfoeilijke racisti
sche politiek aan. God zij 
dank, de Italianen zijn nooit 
door deze waan bezeten ge
worden... Het zelfde kan niet 
worden gezegd van sommige 
hitleriaanse ondernemingen 
die bij de Oostenrijkers en 
de Tirolers zoveel steun ge
noten : dit leert ons de ge
schiedenis en het werd nog 
eens bevestigd gedurende 
het proces Eichman ». 

De tekst waarin Eichman 
wordt gemobilizeerd om de 
Zuid-Tiroolse eis tot meer 
zelfstandigheid te helpen 
bestrijden, is niet gevloeid 

uit de pen van één of ander 
obskuur joernalist in één of 
ander provincieblad. We la
zen hem in «Documenti dl 
vita I tal iana», een maand
blad dat wordt uitgegeven 
door de Voorlichtingsdienst 
van de Italiaanse minister
raad. Langs de ene kant dus 
de verfoeilijke Zuid-ï i ro-
lers, besmet met de nazisti
sche erfzonde, langs de an
dere kant de beminnelijke 
Italianen : «. Het gedrag van 
de Italiaanse politiestrijd-
krachten kon niet korrekter 
zijn en ze werden uitsluitend 
defensief gebruikt, hoogstens 
preventief wanneer het er om 
ging springstoffen en wapens 
in beslag te nemen. Zelfs de 
aanhouding van 80 personen, 
alle betrokken in subversieve 
akties, rechtvaardigt in ge
nen dele de beschuldiging 
van het gebruik van geweld >, 

Dat dus is, we herhalen het, 
het standpunt van de Voor
lichtingsdienst van de I ta
liaanse ministerraad. De fei
ten liggen wel enigszins an-«̂  
ders. Het is overbodig, hier 
nogmaals het proces te ma
ken van de Italiaanse ver
drukking in Zuid-Tirool. Het 
kan volstaan, even de meto
des van de Italiaanse poli
tie van wat dichterbij te be
kijken. 

In het dossier van de On
derzoekscommissie Struye, 
zijn getuigenissen voorhan
den waaruit blijkt dat min
stens 47 aangehoudenen 
zwaar werden mishandeld 
door de Italiaanse politie. 
Hermann Abrather uit Kur-
tatsch werd voortdurend met 
de vuist in het gezicht ge
slaan; met een vierkante 
stok sloeg met hem op de 
handen en 'de dijen. Sepp 
Innerhofer uit Meran moest 
zich uitkleden en werd op het 
naakte lichaam bewerkt met 
geweerriemen en koppels. Jo
zef Anegg uit Kurtatsch die 
na bewezen onschuld moest 
worden vrijgelaten werd met 
gloeiende sigaretten ver
brand - aan de- '-lippen, 
borst, de handen en de ge

slachtsdelen. In november 
stierf in de Bozener gevange
nis Franz Hofler aan hersen
bloeding. Men had hem o.m. 
het linkeroor van het hoofd 
getrokken. Begin januari van 
dit jaar stierf Anton Gostner. 
Men had hem met het hoofd 

naar beneden op een tafel ge
legd en men goot drie uur 
aan een stuk zoutwater in 
de mond en de neus. Men stak 
brandende sigaretten in de 
neusgaten en doofde ze op 
het voorhoofd. 

Minstens twee doodgefol-

terden en een eindeloze lijst 
van folteringen, verricht 
door veelal bekende politie
mannen. Nooit heeft de I t a 
liaanse regering, nooit heeft 
het Italiaans gerecht enige 
aanleiding gevonden om een 
onderzoek te bevelen of op 

andere wijze op te treden. 
Terwijl de Ministerraad 

zijn haatproza de wereld in
stuurde, waren in Z.-Tirool 
de beambten van deze raad 
bezig met hun smerig hand
werk. 

Ook dat is Europa. 
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DEN HAAG 

VAN JE VRIENDEN 
MOET JE HET HEBBEN 

Deze week kwam de 
Amerikaanse ambassadeur 
in Den Haag, John S. Rice, 
aan eerste-minister de 
Quay mededelen dat zijn 
regering besloten had, het 
overvliegen van de Ver
enigde Staten door Neder
landse vliegtuigen die mili
tairen vervoeren naar 
Nieuw-Guinea te verbie
den. Eerder op de dag had
den te Djarkarta studenten 
een betoging gehouden 
voor de gebouwen der VS-
ambassade waarbij enkele 
ruiten aan diggelen waren 
gegaan. 

In Nedeiland is deze 
Amerikaanse beslissing 
met verbijstering en erger
nis vernomen. De vliegrou
te over de V.S. en de 
Noordpool is de gebruike
lijke weg voor het lucht
verkeer der Nederlanders 
naar Nieuw-Guinea. Het 
Amerikaans verbod is van 
die aard dat de Nederlan
ders en de papoea-bevol-
king op Nieuw-Guinea nog 
wat meer worden overge
laten aan de mateloze am
bities en de geldingsdrang 
van Soekarno. 

De Amerikaanse beslis
sing is des te gemener om
dat ze gericht is tegen een 
kleine NATO-bondgenoot. 
Het NATO-verdrag voor
ziet dat de ondertekenaars 
mekaar hulp en bijstand 
zullen verlenen wanneer 
één van hen het slachtof
fer wordt van een agressie. 
Wanneer inzake Nieuw-
Guinea het woord agressie 
dient gebruikt te worden, 
dan kan het alleen maar 
van toepassing zijn op de 
voorbereiding die Soekar
no treft om Nieuw-Guinea 
aan te vallen en op de po
gingen die hij reeds heeft 
ondernomen, pogingen die 
doodliepen op het vuur 
van enkele weigerichte 

schoten van de Nederland
se marine. 

De Amerikanen, de «lei
ders van de Westerse we
reld» en de «leiders van de 
NATO», zijn dus in de al
lereerste plaats gehouden, 
aan de zijde te staan van 
hun Nederlandse bondge
noot. In die zin schreef 
ook het invloedrijke or
gaan « Life » nog, dat de 
V.S. de Zevende Vloot in 
de Pacific ter beschikking 
moesten houden van de 
recljtvaardige zaak van 
Nederland; de Zevende 
Vloot bezit in de West Pa
cific o v e r beslissende 
macht om er de vrede te 
doen handhaven. 

Washington heeft ge
meend, de andere kaart te 
moeten spelen. Enkele ka
potte ruiten in Djakarta 

reldpers het nieuws ver
spreid dat een Indonezi-
sche marine-afdeling zich 
bevond te Wladiwostok om 
er een zware kruiser over 
te nemen. De zware sche
pen die Soekarno voorals
nog ontbreken om het 
avontuur te wagen, worden 
met milde hand ter be
schikking gesteld aoor de 
Russen'. 

Een paar weken geleden 
ontzegde Nasser de door
vaart door het Suez-kanaal 
aan alle Nederlandse oor
logsschepen. Ook dat was 
naakte woordbreuk; het 
Suez-kanaal dient bij ver
drag open te staan voor 
schepen onder alle vlag, 
zowel in oorlogs- als in 
vredestijd. Toen Nasser het 
kanaal nationalizeerde, 
heeft hij uitdrukkelijk be
loofd de hand te zullen 

...Niet door Sue:l<:anaal... 

hebben meer gewicht in de 
weegschaal gelegd dan het 
goede recht van Amerika's 
NATO-bondgenoot Neder
land. Het is een veeg teken 
voor het hele NATO-bond
genootschap, het is een 
veeg teken voor alle klei
nere en minder machtige 
verbondenen van de V.S. 

Op het ogenblik dat de 
Amerikaanse ambassadeur 
te Den Haag de beslissing 
van zijn regering bekend
maakte, werd door de we-

houden aan het Suez-sta-
tuut. De schending ervan 
t.o.v. Nederland heeft geen 
woord protest uitgelokt bij 
Nederlands bondgenoot, de 
V.S. 

Het is inmiddels duide
lijk dat Soekarno er niet 
de minste behoefte aan 
heeft, te p r a t e n over 
Mieuw-Guinea. De Indone-
zische staatsman kan, ten 
'overstaan van zijn eigen 
faljiet op het binnenlands 
alan.- best een militaire 

overwinning gebruiken om 
zijn getaand blazoen terug 
te vergulden. 

Wanneer de zaken ver
keerd lopen dan zal hem 
deze militaire overwinning _ 
mogelijk worden gemaakt 
door de gekombineerde 
inspanningen van de Rus
sen en de Amerikanen. Het 
Amerikaanse verbod, sa
men met de Russische wa-
penleveringen aan Soekar
no, zullen dan als uitein
delijk rezultaat hebben 
dat de Papoea-bevolking 
op Nieuw-Guinea de wel
willende Nederlandse voog

dij-tegen-wil-en-dank moe
ten ruilen voor het neo
kolonialisme van Soekar
no. 

Toen de Nederlanders in 
het voorbije najaar het 
bewind over Nieuw-Gui
nea wilden overdragen 
aan de U.N.O., werd zulks 
belet door de meerderheid, 
mede omdat in de Neder
landse rezolutie volgende 
paragraaf was voorzien : 
«Het uiteindelijk lot van 

een grondgebied zonder 
zelfbestuur dient gebazeerd 
te worden op het beginsel 
van het zelfbeschikkings
recht der volkeren ». Dit 

« zelfbeschikkingsrecht » 
kon door de Russen en de 
Afro-Aziaten niet worden 
aanvaard omdat het de 
heer Soekarno niet wel
gevallig was. 

Geen zelfbeschikkings
recht dus voor de Papoea's 

Wel misschien over kort 
een invazie met Russische 
kruisers en Mig's. En met 
het Amerikaans verbod 
voor de Nederlanders om 
versterking aan te voeren. 

Nederland tussen de V.S. 
en de Sovjetunie : het dra
ma van West-Europa in 
een notedop. En leve onze 
NATO-bondgenoten, leve 
'ie <•< vrije wereld >v 

T V.O. 
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De Vereniging der Vlaamse Stu
denten (V.V.S.) pakte onlangs uit 
met een reeks plannen die zeer 
vooruitstrevend kunnen genoemd 
worden. Wij willen er deze week 
uitvoerig blijven bij stilstaan om
wille van de belangrijke vernieuw
de gedachteninhoud die de ont
werpen inspireerde en omwille van 
faet feit dat hier een bewijs wordt 
geleverd dat splitsing in federalis
tische zin niet noodzakelijk een 
achteruitgang betekent. Integen
deel. 

De Linie 
Schrijft daarover deze week : 

« Door het feit dat de V.V.S. 
sinds december 1960 de Federatie 
der Studenten in België verJiet, 
werd deze laatste vereniging niet 
enkel automatisch ontbonden, 
maar meteen kon de V.V.S. ein
delijk aan efficiënt werk beginnen 
en een nieuwe weg bewandelen. 
En inderdaad, het eerste jaar on
afhankelijke werking srhijnt aan 
de V.V.S. een beslissende wending 
gegeven te hebben. » 

En het blad geeft dan een over
zicht van de voornaamste initia
tieven o.m. het studentensyndi-
kaat (« de student is een jong in-
tellektueel arbeider »), een plaat
singsbureau voor de afgestudeer
den, sociale stages in de nijver
heid, internationale vrijwillige 
hulpdienst met sociale bedoelin
gen, een studentenreisbureau, een 
studentenverzekering, een centraal 
aankoopbureau, een studenten-
mutualiteit enz. 

P£R5SP/eGEL 
liniiiii 

« De Linie » vervolgt : 
8 Men mag dus sinds de split

sing gerust .spreken van een nieuw 
geluid in de overkoepelende vere
niging van alle Nederlandstalige 
studentenorganisaties. Zulks is 
een bewijs te meer voor de stelling, 
dat behoorlijk sociaal en bultu-
reel werk moeilijk te verwezenlij
ken is binnen een unitair gestruic-
tureerde vereniging en dat deze 
alles wint bij een splitsing. Zelfs 
verstandhouding. » 

Red. : Dit geldt eveneens voor 
een unitair gestruktureerde staat. 
Ook om in België eindelijk een 
rustig en eerlijk samenleven van 
beide volkeren mogelijk te maken. 

Het voorbeeld van de FSB-split, 
sing is er om aan te tonen dat dit 
niet zo utopisch is. Wij citeren 
verder <( De Linie » : 

« De ontbinding van de FSB 
heeft de verhouding tussen Walen 
en Vlamingen zelfs fel doen ver
beteren. De kontakten zijn regel
matig en efficiënt. De twee orga-
nizaties zijn voor elkaar een sti
mulans in de werking. Bovendien 
heerst er een klimaat van ver
trouwen en wederzijdse achting, 
ook tussen vrijzinnigen en gelovi
gen, wat vroeger ondenkbaar 
was. » 

Red. : Deze efficiënte splitsing 
schakelde meteen alle geestdoven-
de en energieverspiUende taai-
twisten tussen de studenten on
derling uit waardoor zij vanzelf 
meer belangstelling kunnen op
brengen voor tal van andere pro
blemen. 

Een echt federalisme op Belgisch 
plan zou ook in Vlaanderen veel 
energie vrijmaken en de Vlamin
gen nader tot elkaar brengen in 
de gemeenschappelijke strijd voor 
lotsverbetering en kultureie ver
heffing. 

Vlamingen : 

Koopt b i j beproefde V laming en bespaart steeds min imum 

10 % op uw ui tgaven. 

Stads- of Butaangasvuur (3 vuren) . . . . 475,— F 

Stads- o f Butaangasvuur (met oven) . . . 2.800,— 

Butaangasradiatoren 1.400,— 

Volautomatische Wasmachines 13.500,— 

Wasmachines, Droogzwierders, Koelkasten 

Elektrische Huishoudapparalen. 

Steeds min imum 20 tot 40 % kor t ing. 

Wij geven tof 5 JAAR TOTALE WAARBORG 

Dus nooit onaanger^me verrassingen, noch onvoorziene 

ui tgaven. 

KONTANT OF KREDIET = ZELFDE PRIJS 

VANDOMME, 

Bankstraat- 44, Hombeek-Mechelen 
Ook op Zon- en feestdagen sta ik tot uw dienst. 
Spoorwegautobus : Mechelen naar Kapel len o / d Bos en 
Londerzeel. 

ren verder : 
Op sociaal-ekonomisch gebied 

stelt de V.V.S. vast, dat de kwasi 
totaliteit van de Belgische ekono-
mie wordt beheerst door een zeer 
beperkt aantal trust en holdings, 
geleid door amper 200 families. 
Het gevolg is dat de gemeenschap 
niet kan verdedigd worden tegen 
kapitaalvlucht, sluiting van bedrij
ven om meer winst te halen uit 
andere, ruïnering van kleinere be
drijven door dumpingpraktijken, 
produktiebelemmering door kartel-
lisatie, die natuurlijk vooral het 
infrastruktureel zwakste en ekono-
misch het achterlijkste deel van 
het land treffen. Daarom is het 
hoofdzakelijk dat de gemeenschap 
de holdings zou kunnen kontrole-
ren en reglementeren. 

Verder is de V.V.S van mening, 
dat vooruitstrevende Vlaamse kul-
tuurpolitiek — broodnodig om aan 
meer universitairen en hogere pos
ten te komen — niet mogelijk is 
zonder kultuurautonomie; split
sing van het ministerie van natio
nale opvoeding en kultuur met een 
autonoom budget voor beide mi
nisteries, proportioneel aan de be-
volkin gsverhoudin g. 

De V.V.S die als gezegd alle 
Vlaamse studenten omvat, is 
eveneens voorstander van een po
litieke hervorming van de Belgi
sche staat, waarbij beide volkeren 
de hun specifieke belangen zelf 
kunnen behartigen en waarbij het 
tweetalig Brussel een verbinding 
wordt tussen de twee volkeren en 
niet een twistpunt, zoals dit nu 
het geval is. » 

Red. : Aan duidelijkheid Iaat dit 
niets te wensen over. 

Wij feliciteren de V.V.S. en meer 
speciaal praeses Guido De Wilde 
om hun opbouwend en vernieu
wend werk en vooral om hun hou
ding van onverbreekbare solidari
teit met het n̂ olk waaruit zij ge
boren zijn. De ingeslagen weg is 
de goede. 

Hel Pennoen 
Maandblad uitgegeven door een 

groep sociaal vooruitstrevende 
Vlaamse nationaUsten beoordeelde 
als volgt de houding van de Volks
unie t.o.v. het probleem van de 
ekonomische struktuurhervormin-
gen : 

« Op zichzelf ueschouwd is het 
een stap vooruit dat Wim Jorissen 
in de Volksunie van 30 september, 
naar aanleiding van het manifest 
van de Vlaamse socialisten 
schrijft, dat het probleem van de 
sociale struktuurhervormingen bij 
de « Volksunie » ter studie ligt. 
We hopen dat deze studie zeer 
vruchtljaar zal zijn en ten minste 
even verregaand als heï program
ma van de Frontpartij die reeds 
veertig jaar geleden uitkwam voor 
sommige nat'onalisatie?. Mocht 

men zich niet te veel storen aan 
de Europese taboes 

Indien we Mr. van der Eist in 
het zelfde nummer moeten gelo
ven, blijft er na de Europese 
markt niet veel mogelijkheid mesr 
over tot ekonomisch federalisme. 

Dit zijn dan de gevolgen van 

het zogenaamde « Europa van 
morgen ». Doch wij geloven dat er 
steeds genoeg speelruimte zal zijn, 
indien wij maar willen. In Austrac 
liè werden destijds m een provin
cie bepaalde nationalisatles door
gevoerd en in andere niet 

P.M 

BELASTINGEN 
De regering zingt op alle tonen dat de hervor

ming van de fiskaliteit geen bijkomende druk voor 
de kleine inkomens zal meebrengen. Dat moge dan al 
waar zijn, maar de kadastrale perekwatie zal hon
derdduizenden met een bescheiden inkomen treffen. 
Het uiteindelijk rezultaat wordt dan toch : verhoogde 
fiskale druk voor de kleine inkomens. 

Onderstaand voorbeeld illustreert zulks heel 
duidelijk : 

In een jong arbeidersgezin heeft de man een 
bruto-inkomen van 75.000 fr., de vrouw van 60.000 fr. 
Het gezin heeft enkele jaren gespaard om een 
De Taeye-huisje te zetten en moet nog 25 jaar afbe
talen aan de lening. Het huisje had tot nu toe een 
kadastraal inkomen van 4.000 fr. Er is in het gezin 
reeds een kindje. 

Dit gezin betaalde tot nu toe aan belastingen : 
— bedrijfsbelasting, volgens barema 8.040 
— aanvullende personele belasting, 

volgens barema 1.348 
— grondbelasting. 240 

— TOTAAL TE BETALEN VROEGER 9.628 

Met hetzelfde bruto-inkomen, maar volgens de 
nieuwe barema's en met een kadastraal inkomen dat 
ingevolge de perekwatie op 16.000 fr. is gebracht, zal 
dit gezin thans betalen : 
-:- belastbaar inkomen : 

75.000 (man) 
60.000 (vrouw) 

135.000 
— 20.250. 
• »....i-

114.750 
— 24.000 

90.750 
-f 7.600 

(15% aftrekbaarheid) 

(40% aftrekbaarheid op inkomen 
vrouw) 

(kad. inkomen; — 15% en — 6.000 fr; 
max. aftrekbaarheid voor eigenaar 

die zelf het huis bewoont) 
98.350 Op dit bedrag dient 12.87% belasting 

te worden betaald. 
— TOTAAL TE BETALEN THANS 12.657 

Van 9.628 fr. naar 12.657 fr., dat betekent een 
verhoging met 30%. Een nieuw geschenk van de re
gering Lefèvre! Een nieuw socialistisch-CVP-ge-
schenk aan Honoré Gepluimd ! 

van heukelom 
stalen meubelen fabriek king 

a. uUenslei 38, schoten 

p. V. b. a. 
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In Wallonië assimileerl 

Diuma in de Waalse mijn. Polen, 

Italianen en \lamingen sneuve

len. Onophoudelijk verongeluk

ken \ laamse pendelarbeiders in 

de dodenmijnen. 

Vlaanderen daarentegen, ge
woonlijk kapitaalkrachtig, 
worden sinds 1830 naar de 
ogen gekeken en slagen 
er meestal in het Vlaamse 
plebs naar hun pijpen te 
doen dansen. 

Geen letter Vlaams 
Wij hebben verschillende 

mijnwerkers bezocht in de 
streek van het centrum. De 
ouderen spreken nog wel 
eens Vlaams maar met hun 

kinderen spreken zij Frans. 

VLAAMSE INWIJKELIII6 
SCHRIJFT FRANSE 

i m 

BRIEYEN NAAR FAMILIE 
T l ^ ie ffüi y/jrel nanr Binche rijdt en eemf clc •schone Brahant-
^ ' se heuce'lhuiluii lieeft doorivorsielt, lomt tih liet ivare in 

een licllehetcl tereiht, u-uvt eren vii Manaye lijit men vanop 
de reuzenrut). die Jict r/ezicht Imd nfr/i sloten op lief daarachter 
lifjiiendc land, tut up de ztrailc koU iilen ih- tan hel lenlrum. 
Ze lif/fjen diclit opicn <j<'',]neid, z( duin ons ihnlen aan de zin
ken /cei/els iiadiiiiii de doij/.^ondiiirij-.cr datijih tiadiffe ons 
de eerste hctji i jipi n ran vormleei li/j fe lit en gen. Tei/en het 
gloeiend rode In lil ran de zon die als een brandend ei onder
gaat aan dr einder, hrenyen zij een spoohachtig h'eeld. 

Talrijke Vlammgen wonen 
Ir de streek, in Haine St. 
Pierre, Haine St. Paul, in La 
Louviere en in Seneffe 
Zelfs tussen de Gillis van 
Bmche (wij vinden aan die 
karnavalszotter helemaal 
niets aardigs maar ja de 
« Walen » moeten toch ook 
hun folklore hebben) lopen 
mannen met Vlaamse na
men lopen Vlammgen die 
daar komen ~ wonen zijn om 
in de mijnen te kunnen wer
ken Er zijn dorpen die voor 
vijftig procent uit Vlamin
gen bestaan. Er zijn er die 
praktisch helemaal Viaam.f 
zouden geweest zijn moester 
de Vlamingen stand gehou-
dan heb'ben en niet verwaalst 
geworden zijn Want talrijk 
zijn diegenen die vooi vijftig 
of meer jaar uitgeweken 
naai Wallonié, er volle'"^!" 
ingeworteld zijn. 

Kinderen 
En gebeurt het dat de ou

ders nog Vlaams spreken dan 
is het maar al te vaak zo dat 

de kinderen geen letter meer 
verstaan vah de taal die 
nochtans hun moedertaal 
zou kunnen zijn. 

Hier dient gewezen op het 
geweldige verschil met het
geen wij in Vlaanderen be
leven waar fransspi ekenden, 
soms na een inwijking die 
drie geslachten geleden .ge
beurde, nog geen letter ne-
derlands spreken, ook hun 
kinderen en kleinkinderen 
niet ! Waar ligt het ver
schil ? Ten eerste denkt een 
Vlaming in een vreemd land, 
m casu Wallonië er niet aan 
jijn taal op te dringen of 
•^aalrechten op Ie eisen, zelfs 
Us hij de meerderheid uit-
'naakt en ten tweede krijgt 
hij niet de gelegenheid om 
zijn taal te doen inburgeren 
of tegemoetkomingen te kri j
gen want noch in de fabriek, 
noch in de mijn noch op de 
gemeentediensten, noch in 
de kerk en noch in de school 
is er van enige « faciliteit » 
sprake. De franstaligen in 

Tipisch was het geval van 
een machinist bij de spoor
wegen die veertig jaar gele
den naar Seneffe ging wo
nen waar hij zijn standplaats 
heeft in de grote spoorweg
opslagplaats aldaar. De man 
waarvan de ouders afkomstig 
waren uit het Antwerpse, 
sprak met ons perfekt be
schaafd Nederlands. 

Met zijn vrouw, die noch
tans ook een Vlaams dialekt 
als moedertaal heeft, spreekt 
hij echter nooit Neder
lands. Alles gebeurt in het 
frans. De kinderen, twee jon
gens van rond de twintig 
kennen werkelijk geen woord 
Vlaams Zij zijn volbloedWa-
len geworden op hun Vlaam
se naam na. Nochtans voe
len zij thans dat ze verkeerd 
gehandeld hebben, « Wij 
hadden Vlaams moeten spre
ken met onze kinderen » zeg
gen de ouders, «want nu heb
ben zij het als bedienden no
dig en moeten zij een beroep 
doen op pnvé-lessen. Het 
Vlaams wordt steeds maai 
be'angrijker » zeggen ze 
«• maar vroeger was dat zo 
niet ! ». 

Franse brieven 

Tiperend is ook dat men 
dikwijls samenwerkt met in
geweken Vlamingen en dat 
niettegenstaande dat ieder- ' 
een Frans spreekt. Het ging 
zover, aldus de machinist, 
dat wij niet wisten dat een 
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Beste Redaktie, 

De laatste tijd wordt er overal druk uitgeoefend 
in verschillende syndikale federaties en dit vooral van 
christelijke zijde. 

Men tracht vooral akkoorden te bereiken met de 
patroons om stoffelijke voordelen te verkrijgen voor 
de leden van beide syndikaten — dit betekent dat zo 
"deze politiekers hierin gelukken, automatisch het 
tijdperk van verplicht syndikalisme in ons land in
geluid wordt. 

Ik heb de term van politiekers met opzet ge
bruikt, want iedereen weet, en niemand zal nog zo 
naief zijn dit te ontkennen, dat de syndikaten op de 
eerste plaats in dienst staan van de part i j . Op de 
tweede plaats komen misschien de leden of arbei
ders. 

De huidige syndikaten redeneren als volgt : In
dien ieder nieuw syndikaal lid daarom nog niet al
tijd een lid van de partij is, betaald dit lid toch min
stens 1.000 F lidmaatschapsgeld en propaganda voor 
hun syndikale en politieke gemeenschap. 

Deze heren spreken daar natuurlijk nooit over in 
hun syndikale rubrieken, zij weten maar alleen te 
vertellen dat niet gesyndikeerde arbeiders de profi
teurs zijn van hun wel gesyndikeerde broeders. 

DE PROFITEURS 
DER SINDIKATEN 

Zo deze heren idealisten waren in plaats van be
taalde agenten, zou het misschien de moeite lonen 
deze heren aan het verstand te brengen dat naast hun 
syndikale en politieke organisaties nog andere instel
lingen zijn hetzij kulturele, hetzij politieke die even
eens werken en veel harder om de nalatigheid van 
hun eigen organisaties goed te maken, en waar
van hun kinderen misschien de eerste zullen zijn om 
te profiteren. 

Dat de beide kleursyndikaten mede verantwoor
delijk zijn voor het weinig geïndustrialiseerd gebied 
waarin wij wonen, en waardoor onze arbeiders meer 
schade hebben, dan beide syndikaten ooit kunnen 
goedmaken met hun beschamende minimumlonen in 
niet geïndustrialiseerde Vlaamse gebieden. 

Men heeft bij de samenstelling van het kolen-
directorium kunnen vaststellen welke hoge salarissen 
men deze heren (waaronder verschillende syndikalis-
ten) toekent. Het salaris van de voorzitter, kameraad 
Evalenko, vooraanstaand socialist bedraagt niet min
der dan 940.000 F per jaar. Ik vind dat gewoon schan
dalig, waar gaat dat naar toe en waar zal dat eindi
gen als men eerste piet Lefèvre reeds hoort verkla
ren dat zij zelf veel te weinig verdienen, en kameraad 
Evalenko niet te veel. Dit alles zal toch een goede les 
zijn en tevens een nuchtere ontgoocheling voor de 
laatste naieve socialisten die nog altijd geloofden in 
het Belgisch socialisme om een betere en rechtvaar
diger verdehng van de goederen en de winsten. De 
Belgische socialisten hebben de laatste tijd meer
maals bewezen dat zij een oude onsociale bourgeois 
partij geworden is, die zeker niet meer het recht 
heeft een andere partij van « rechts » te betitelen. 

A.F. - Limburg. 

buurvrouw, die reeds 16 jaar 
in ons dorp woonde en waar
mee wij regelmatig kontakt 
hadden, een Vlaamse was. Zo 
spoedig assimileren de men
sen hier in Wallonië, zo ijve
rig past een Vlaming zich 
aan. Voor zichzelf bekent hij 
geen Nederlands meer te 
kunnen schrijven. Indien hij 
een brief stuurt naar fami
lieleden, dan is die in het 
Frans gesteld. 

Ais machinist vervoert on
ze zegsman dagelijks met de 
treinen waarop hij dienst 
lieëft, Vlaamse pendelarbei
ders uit Oost-Vlaanderen, 
mannen uit Geraardsbergen, 
Ninove, Oudenaarde en Zot-
tegem. In deze laatste,plaats 
heeft hij trouwens regelma
tig zijn « Rustdienst », hij 
slaapt er om 's morgens vroeg 
met de speciale trein voor de 
pendelaars te kunnen star
ten. 

S.D.L. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 
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Vlaamse b o u v f a r b e i d e r s 
in Wailonie achleruil-aesFeld 

r 

Walen verdienen 
lOF» per uur meer 
dan Vlamingen! 

sssss 

V an Vlaamse arheiders in Wallonië, die aldaar wooiuiclilig 
zijn of er vaavtoe f endden ontvangen tiij regel mat u/ brie

ven in veiliiiiid me' onze reportages. Het is nnfuurlijl nut ho
gelijk stee/Is aan iedere arbeider persoovilijk een, bijdrage te 
wijden, tiij moeten ons beperken tot liet meer algemene. 

HetAooni niettegenstaande dut h/iJi zeiker de moeite een 
hloemlezinq te brengen vit hetgeen i < i ̂ i I illi nde Ylaaniie ver
kers in Miilliinu ons de jongste lijd l,< l.lx n ij( u hK i < n. 

pendelarbeiders doen 
allerlei karwei Ij es 

Langs 

Chef 

water en spoor. Wanneer /n mlnlJi n uit 
fabrie.ken langs deze vegen ? 

\ lauinse 

« Ik werk reeds tien jaar in 
Wallonië, alleen als Vlaming 
tussen twintig Walen en nog 
wel als « Chef ». Zo begint 
de brtef die wij verleden 
week ontvingen van een Vla
ming die ons verder inlicht
te over de mentaliteit van 
de werkmakkers. De ver
standhouding is zeer goed. 

Eerlijk bekennen de zui
derburen dat wij als Vlaming 
voordelen hebben, namelijk 
onze meertaligheid waardoor 
wij ons verstaanbaar kun
nen maken in Duitsland en... 
Nederland ! Aldus onze kor-
respondent. 

Onze man heeft niet min
der dan vier uur trein- en 
busreis te doen voor hij ter 
bestemming is, daarom blijft 
hij de ganse week op het 
werk — zes dagen vermits de 
45-urenweek niet van tel is. 

De trein Brussel-Namen 
zit telkens vol Vlaamse ar
beiders, iedere maandagmor
gen. Die Vlaamse mensen ko
men van overal uit onze ge
westen, uit Scherpenheuvel, 

Roeselare, leper, Ingelmun-
ster, uit Limburg en vanaan 
de kust. « Moesten de Vlaam
se arbeiders zich uit Wallonië 
terugtrekken dan zou dit ge
bied er veel slechter aan toe 
zijn dan Kongo na het ver
trek der Belgen » zo schrijft 
de arbeider die ons verder 
een overzicht geeft van wat 
door Vlaamse arbeiders, bij' 
zijn weten in Wallonië, wordt 
en werd uitgevoerd. 

Goedkoop 

Te Luik op de waterleiding 
werken honderden Vlamin
gen. Zij doen er allerhande 
zwaar werk. Op de baan Na
men - Marche - Luxemburg 
worden werken uitgevoerd 
door een Vlaamse onderne
mer. Er worden daar tiental
len voertuigen gebruikt als 
bulldozers, screeper, vracht
wagens enz... De tientallen 
Vlaamse arbeiders verblijven 
er met de week. Onze korres-
pondent vraagt zich terecht 
af hoe het zit n^et de « laag
ste bieding ». Inderdaad, als 
een Vlaamse ondernemer 
voor een werk in Wallonië 

aangezocht wordt dan moet 
hij toch zeker de laagste in
schrijving gehad hebben en 
dan is dat praktisch niet an
ders mogelijk dan door het 
feit dat hij de goedkoopste 
arbeidskrachten — Vlaamse 
arbeiders —• kan tewerkstel-
eln. Dan vloeit daar uit 
voort dat de Vlaamse pen
delarbeiders, die iedere week 
een grote trein-of busrit moe
ten maken, die ter plaatse 
moeten gehuisvest worden 
en de kost moeten hebben, 
minder verdienen dan de ar
beidskrachten die ter plaatse 
kunnen gevonden worden. 
Als die wel te verstaan te 
vinden zijn ! 

In Gembloux werkten ver
leden zomer een honderd 
vijftig Vlamingen uit Malde-
gem en omstreken. Zij de
den schilderwerken, woning
bouw, nij verheidsinstellingen, 
sloegen palen langs de banen 
en de treinsporen. Straks ,is 
het zo ver dat de « Route de 
Wallonië » nog door Vlaam
se pendelarbeiders aangelegd 
wordt ! 

Nieuw dorp 
Ook in de bouwnijverheid 

in Wallonië werken talrijke 
Vlaamse arbeiders. Te Bonne
ville bouwt een Vlaamse 
aannemer uit Roeselare een 
gans nieuw dorp met kerk 
en scholen, met nij verheids
gebouwen en woningen. Naar 
een arbeider ons verzekerde 
verdienen de Vlamingen die 
bij Waalse aannemers in de 
bouwnijverheid tewerk ge
steld zijn vijf tot acht frank 
per uur minder dan de an
deren. 

Begrijpelijkerwijze blijven 
dergelijke toestanden niet 
altijd goedstaan en komen 
onze mensen daartegen in 
verzet. Te Court St. Etienne 
gebeurde dat onder meer. 
Tientallen zijn het daar af
gestapt omdat de Walen vijf 
tot tien frank per uur meer 
verdienen dan de Vlaamse 
werkers. 

Natuurlijk doen de Vlaam
se aannemers wat zij kun
nen voor hun arbeiders die 
in Wallonië met de week ver
blijven maar de omstandig
heden brengen met zich 
mee dat de werklieden, vooral 
deze afkomstig uit West-
Vlaanderen. een achttal uren 
voor heen- en terugreis no
dig hebben wat hoge ver-
plaatsingsonkosfen veronder
stelt. 

Hiervan wordt weinig of 
niets terugbetaald. De verlo-

Op de vergadering, belegd door de Volkshoge
school van Mechelen, op 24 januari 11., hield de h. 
Noppe, kabinetsoverste van de h. Spaak, een voor
dracht over het Vlaams Ekonomisch vraagstuk. 

Hij zei, o.a., dat, gebeurlijk, de werklozen van 
Turnhout maar naar Antwerpen moesten gaan wer
ken. 

Ook een socialistische volksvertegenwoordiger 
verklaarde niet zo heel lang geleden, dat het om 't 
even was waar de arbeiders werk kunnen vinden. 

Dat legt uit waarom op de Europese Ekonomische 
Gemeenschap druk werd uitgeoefend om de fabriek, 
welke te Tessenderlo ging opgericht worden, te Ghlin 
in de Borinage te bouwen. 

Op die wijze stellen zij de Waalse neringdoe
ners tevreden (er zijn daar immers geen werklozen) 
en zijn zij verlost van de Vlaamse doppers. Voor be
doelde fabriek wordt in West-Vlaanderen geronseld. 

Dat onze mensen 2 uur of meer ver moeten r i j 
den of in Wallonië moeten gaan wonen en dat ze 
voor Vlaanderen verloren zijn, schijnt de oude gele
deren van die demokraten niet te raken. 

Op die vergadering verklaarde onze w.n. Voorzit
ter Verschaeren dat onze opeenvolgende regeringen 
schromelijk tekort gekomen waren jegens Vlaande
ren en dat de bewuste Vlamingen erg wantrouwend 
stonden tegenover de huidige regering gezien het ge
val Ghlin. 

Hoe men dat ook hete, aldus de h. Verschaeren, 
de regering dient zich in te spannen om in de stre-

Eigenaardige 

socialisren 
ken waar ernstige werkloosheid heerst, bedrijven op 
te richten. 

Zijn daar onvoldoende geschoolde krachten, dan 
is dat weer aan gebrek aan vooruitzicht en initia
tief, toe te schrijven en moet zij met bekwame spoed 
in die leemte voorzien. 

Zij kan even te rade gaan in Nederland, dat, niet
tegenstaande het een landbouwgebied is, honderddui
zenden werkgelegenheden in 't leven geroepen heeft 
door het stichten vah talrijke nijverheden. 

In verband met de vervlaamsing van het bedrijfs
leven, verklaarde de voorzitter van de volkshoge
school dat de vestiging van de Amerikaanse fabrie
ken, met het Engels als voertaal, erg leek op een 
nieuw kolonialisme. 

De h. Verschaeren merkte daarbij op dat de re
gering de stoot kon geven tot de vervlaamsing door, 
de in een vreemde taal gestelde boekhouding, ongel
dig te verklaren, vermits de bestuurstaal in Vlaande
ren uitsluitend het Nederlands is. 
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ZOEKT ALS HERBELEGGINC GRONDEN 

(BOUW- LANDBOUW- INDUSTRIE- OF 

VERKAVELINGSGRONDEN). 

PRIJSKLASSE VAN 1 TOT 5 MILJOEN. 

AANBIEDINGEN ONDER |. B. AAN 

ADRES «VOLKSUNIE» DIE DOORZENDT. 

ren uren dienen terug inge
lopen te worden zodat van 
een acht-urendag weinig te 
bespeuren valt. 

« De meeste stielmannen 
komen met hun jaarwedden 
aan 50.000 F, sommigen 
60.000 F » schreef ons een 
pendelarbeider. 

« Dat is het verschil. Een 
minister komt de eerste spa
de steken en wij kunnen de 
rest doen ». 

Is het dan te seruonJeren ' 
dat het de arbeiders afgun
stig maakt dat zij jaloers 
worden op die kwekeling van 
de z.g.n. partij aller prole-
tariërs ? 

Jaloers op kameraad Eva-
lenko die negenhonderddui
zend baarden per jaar in zijn 
geldtas steekt. 

Zetelfabriek 

Boterberg 
LEDEZUDE • LEDE 

Alleenverdeler : 

Engel & C° 

• Eigen produkt ie 
; Ui tgebreid gamma 
; Aan huis geleverd 
! Prospektus 
' op verzoek 
• TEL. (053) 225.60 

Voor leden 
en abonnees 

Volksunie : 
20 7. KORTING 
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ANTI - GILSON AKTIE 

Binnenkort terug. 

PROVINCIALE KADERDAG 
Vandaag zaterdag, 10 fe

bruari te 15 uur heeft een zeer 
belangrijke kaderdag plaats in 
Billard Palace, Koningin As-
tridplein 40, Antwerpen. 

Voorzitter : Rudi Van der 
Paal. Sprekers : Wim Jorissen, 
Reiniond Mattheyssens, Toon 
van Overstraeten. Deze kader-
dag werd bij hoogdringendheid 
samengeroepen ingevolge de 
kampanje tegen de Gilson-wets-
ontwerpen. 

GROOTSCHEEPSE AKI IE 

Smds 29 januari wordt een 
grootscheepse aktie gevoerd in de 
hele provincie Antwerpen tegen 
de we'^sontwerpen Gilson. Onder 
leidmg van het Antwerps provin
ciaal komitee wordt de aktie flink 
gekoordineerd. 

Protestmeetmgs worden overal 
belegd. Hier volgt reeds een eer
ste lijst : Antwerpsn-stad, Ber-
chem, Borgerhout, Mortsel, Wil
rijk, Deurne, Brasschaat, Meche-
len. Duffel, Lier, klein-Brabant 
Moi, Turnhout, Geel, Tongerlo, 
enz... Tienduizende bladen «Volks
unie» en honderdduizende strooi-
bi'.jetten worden gebust. 

Het wordt de grootste aktie ooit 
door de Volksunie gevoerd.. 

De algemene leiding hiervan be
rust bij. Wim Maes, Lanteernhof-
straat 28, Borgerhout (tel 
39.92.06). 

OVERUSE 

Meeting, 

Zondag 11 febi-uari 1962, te 20 
uur, zaal Casmo, Heuvelstraat, 
grote meeting met medewerking 
van het gemeentebestuur. 

Sprekers : Depré .burgemeester; 
Luppen.s, schepene; A. Roosens. 

STROMBEEK-BEVER 
Fakkeloptocht. 

Woensdag, 14 februari 1962 te 
19 uur 30 : Otto De Mentoplein, 
fakkeloptocht door de gemeente. 

20 uur zaal Paviljoen St. 
Amandsstraat, grote meeling. 

Sprekers : Soens, burgemeester; 
A. Roosens, G.' Jassogne, E. Jana-
sens. 

« 
DIEST 
Protest. 

Op zaterdag 17 februari te 20 
uur. Protestmeeting te Diest in lo
kaal « Belle-Vue ». 

ST. NIKLAAS 
Afdeiingsvergadering. 

Maandag 12 februari a.s. om 19 
uur 30, iQkaal « Stad Nantes », 
Grote Markt. 

Sprekers : Toon Van Over
straeten, meester J. Verniers, Dr. 
Leo Wouters. ' 

WILLEBROEK 

Propagandatocht. 
Op zondag 11 februari, propa

gandatocht van de Volksunie door 
heen Willebroek als inzet van een 
grootscheepse aktie « Neen aan 
Gilson ». We nodigen langs deze 
weg nogmaals alle leden, abonnen-

Huis 
Hoogstraat 15*-17, Antwerpen 
Tel. 32.90.47 

SLAAP- EN EETKAMERS - SALONS - AMERIKAANSE KEUKENS 
T.V. - RADIO • LUSTERS - WASMACHINES - GASVUREN -
IJSKASTEN - STOVEN, enz.. . 

AANDACHT: 
Bi| elke aankoop vanaf 1000 F ontvangt iedere klant een 
geldbon die een waarde vertegenv^^oo^digd van 5 % van de 
aangekochte waren die ui tgewisseld worden op het einde van 
het laar in speciën of natura 
leder klant l id van de Volksunie wordt b i j ons met geheel 
zijn gezin verzekerd voor 100.000 F 
Vanaf deze maand en dit geheel het jaar door worden er 
iedere maand 2 art ikelen aangeboden aan een uiterst lage 
pri|s 

DEZE MAAND : 
V^asmachine Combine • 2 moforen koperen 

kuip 
DE GELDBON + 

5.200 F 
VERZEKERING 

MATRAS " ö U r 
dit aanbod is slechts geld ig tof 28 februari a.s. 
Op alle andere artikelen van 10 */• tot 20 % vermindering. 
Kontant — Krediet Levering door geheel het land. 
Kunt U zelf niet komen, telefoneer ons. 

ten en simpatisanten uit, deel te 
nemen aan deze tocht. Er zijn 
reeds 30 wagens Ingeschreven. Be
zitters van wagens, aarzelt niet 
langer ! 

WEMMEL 

Meeting. 
Vrijdag, 16 februari 1962 te 20 

uur, zaal Pax, Schoolstraat, groie 
meeting. 

ST. GENESIUS RODE 

Neen. 
Dinsdag 20 februari 1962- te 20 

uur, Brouwershuis, Kerkstraat. 
Sprekers : A. Roosens. 

WEZEMBEEK-OPPEM 
Meeting. 

Woensdag, 21 februari 1962 te 20 
uur, zaal' Familia, Hernalsteen-
straat. 

Filmvoorstelling : De Boeren
krijg (voor Outer en Heerd), en 
meeting. 

DILBEEK 
Fakkeloptocht. 

Woensdag, 28 februari 1962 te 
19 uur 30, Gemeenteplein, fakkel
optocht dooi- de gemeente. 

20 uur zaal Mertens, steenweg op 
Ninove 359. 

Sprekers : E. Amter, A. Roosens. 

LEUVEN 
Kolportageploeg. 

Iedereen moet zondag 11 februa
ri te 9 uur aanwezig zijn in ons 
lokaal Cristal. 
VEÜKNE 

De voorstelling van een Volks
unie-kandidaat voor de gedeelte
lijke provinciale verkiezing van 25 
febr. e.k. werd grondig besproken 
Op de vergadering van het Hoofd
bestuur van 3-2-62 

Er werd besloten, bij grote 
mesrdierhjeid van stemmen, geen 
voorstelling van een Volksunie
kandidaat in te dienen, gezien de 
geringe interesse bij de bevolking 
van de streek voor deze verkie
zing. 

De Volksimie zal binnen afzien
bare tijd zich voor meer belang
rijke taken volledig mosten inzet
ten. 

Het hoofdbestuur, mede de Arr. 
Voorzitter Jan De BondL houden 
er aan hun bijzondere dank te be
tuigen aan de 69 kiezers die zo 
spontaan de peterslijst hebben 
willen tekenen. 

Ook een hartelijke dankzegging 
aan de ijverige propagandisten 
van Adinkerke die in deze zaak 
nog eens hebben getoond wat zy 
op enkele uren kunnen bereiken .. 

Belangrijk bericht. 
Al de op te nemen artikels of 

mededelingen voor 't blad bestemd 
zullen voortaan langs het arron
dissementeel sekretariaat naar de 
Redaktie gezonden worden, behal
ve in uiterst dringende gevallen. 

; Vlamingen ! 
; Rilt gij van de kou, 
! Bel ons gauw. 
: Voor uw MAZOET 
• van gewaarborgde hoedanigheid 

gasolie 0.53 korting 

lichte stookolie 
0.46 korting 

Antwerpse omgevings 
minstens 1000 liter, 
andere streken 
minstens 3000 liter. 

[PRIMAL MAZOET 

: KAREL UYTTERHAEGHE 
: TEL. (03) 49.55.29 

In memoriam 
Te Bonheiden, in de kli

niek « Imelda », overleed 
op 2 feb. Karel Water-
naux, op de leeftijd van 
75 jaar. 

Karel Waternaux was 
op 21 november 1887 te 
Schaarbeek geboren. Hij 
stamde uit een voorname, 
gegoede familie en had het, 
indien hij het had gewild, 
zijn hele leven rustig-aan 
kunnen doen. Maar in 
hem leefde de rechtvaar-
digheidsdrang en de lief
de voor dit, zijn Vlaamse 
volk. Hij verkoos de harde 
weg te gaan, de weg van 
de strijd. 

het Noorden bleef hij ak-
tief de strijd in Vlaande
ren volgen, in het Noorden 
bracht hij zijn steentje 
bij. 

Na de tweede wereldoor
log is dan de tijd gekomen 
dat Karel Waternaux, die 
ook ditmaal aan de re
pressie niet was ontsnapt, 
in zijn geliefd Antwerpen 
nog eens de mateloze maa t 
van zijn liefde en zijn 
werkkracht aan zijn volk 
heeft geschonken. Hij 
werd bestendig sekretaris 
van de Hansakring, van 
de A.N.S.A.V. en van de 
Benelux - Zuid - Afri-

KAREl WAIQIHAUX 
Voor Karel Waternaux 

heeft nooit de voorzichtig
heid gegolden, gold nooit 
het kompromis. Toen hij 
gedurende de eerste we
reldoorlog een kans zag 
voor Vlaanderen, heeft hij 
niet geaarzeld. In het ak-
tivisme was hij een figuur 
met gezag, iemand naar 
wie men luisterde. En toen 
het aktivisme de lijn kon-
sekwent doortrok, heeft 
hij evenmin geaarzeld : 
hij werd lid van de Raad 
van Vlaanderen. 

Na de oorlog kwam de 
bittere verbanning in het 
buitenland. Maar, zoals R. 
de Clercq het zegde : «zijn 
bannelingen niet de beste 
vaderlanders ?». Vanuit 

kaanse Zakenkring. Hij 
was de stille raadgever en 
de aktieve helper bij zo
veel Vlaams - nationale 
ondernemingen. Hij was 
aktiever dan ooit, aktivis-
tischer dan ooit, een der 
laatsten van een grote 
generatie. 

Hij is heengegaan op 
ogenblik dat opnieuw voor 
Vlaanderen de dageraad 
van het zelfbestuur, van 
de zelfbeschikking gaat 
dagen. In de verte heeft 
hij het beloofde land 
reeds ontwaard. Van hem 
kan getuigd worden wat 
René de Clercq in zijn 
« Aktivistenlied » dichtte: 

Hem maakte liefde en 
haat rebel ! 

A. VERBRUGGEN Verleden zondag werd Ie Waas
munster de Vlaams-nationale 
voorman Amedee Verbruggen, de 
kasseilegger en gevreesde redenaar 
tussen de twee wereldoorlogen, 
door zijn talrijke vrienden gehul
digd. 

We zien hiernaast de 75-jarige 
voorman terwijl hij het dankwoord 
uitspreekt. 

We herhalen te dezer gelegen
heid graag de wensen die ons blad 
enkele weken geleden in een hul-
deartikel heeft uitgedrukt en die 

'we verleden zondag telegrafisch 
aan Amedee hebben laten gewor
den : nog veel jaren en een goed 
deel daarvan in een Vrij Vlaan
deren ! 

IEDERE GELDBELEGGING ^ 

IN GRONDEN i^ 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! i^ 

Wendt U in verirouv/en tot de maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAAL 
GROTE STEENWEG, 159, BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL. (03) 39.69.57 

Gronden in heel de provincie Antwerpen, maar vooral 

een prachtige grondverkaveling to 

MORTSEL 
percelen van 6 en 9 meter gevelbreedto. 

Gronden met uitzonderlijke toekomst. 

Groot gemak van betaling. 

Uitzonderlijke voorwaarden. 

Mortsel behoort tot de groot-Anfwerpse aggIomeratl« 

op 5 Km van het stadhuis-van Antwerpen. 
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Mededeling. 
Langs deze weg laten Dr. Her

m a n Le Compte, provinciaal orga
nisatieleider van West-Vlaanderen, 
en de Heer Celis, Voorzitter van 
de V.U.-afdeling Wilrijk weten da t 
in de streek van Wilrijk en verder 
in de provincie Antwerpen een op
lichter aan he t werk is, die geld 
ophaal t voor V.U.-sigaren, die hij 
echter nooit levert. Naar he t 
schijnt zou hij zich aanbieden on
der de naam Neefs. 

ANDERLECHT 
De kantonale penningmeester 

doet een oproep tot alle bestuurs. 
leden van de afdeling Dilbeek en 
de gemeenten St. Agatha-Ber-
chem, Bodegem, Zellik, Ander-
lecht en Groot-Bijgaarden om in 
februari alle l idmaatschapskaar-
ten te willen hernieuwen. Een 
voorraad formulieren zal a a n alle 
bestuursleden gezonden worden. 
Door huisbezoeken dienen ook de 
nog niet-ihernieuwde abonnementen 
terug ingeschreven te worden. De 
lijst van de niet-hernieuwde abon
nementen is op het sekretariaat 
verkrijgbaar. 

ASSE 

Da t goed volk zijn aard niet 
verraadt werd op zondag 4 februa
r i m Asse bewezen, waa'- ruim 200 
nummers van ons blad verkocht 
werden door onze propaganda-
ploeg. De opkomst van de deelne
mers, vooral van de jongeren, aan 
deze tocht was weer zeer goed. 

GENT 

Pensenkermis. 
10 februari ^ l a a m s huis Roeland 

20 uur. 
Vergeet onze pensenkenmis niet, 

witte en zwarte worst, grof brood 
en kopvlees, a t t rakt ie , luchtakro-
batie, onze ket, accordeon-muziek. 
En da t alles voor de prijs van 25 P. 
Kom en versterk u voor de ko
mende strijd. 
Vergadering. 
Gent 1ste wijk. 

Vergadering op dinsdag 13 fe
bruar i om 20 uur in cafe Rubens
hof, Borluitstraat . Alle leden van 
de 1ste wijk zijn welkom. 

DISTRIKT DEINZE 

In de loop van de m a a n d decem
ber werden duizenden vlugschrif
ten verspreid in tientallen ge
meenten van het distrikt. De or-
ganizatie van he t distrikt vordert 
geleidelijk. Ook werden nieuwe 
abonnementen op de Volksunie 
geworven. Dr. Wouters kreeg goed 
nieuws van het ministerie van 
Openbare Werken over de zaak 
van het Schipdonkkanaal. De ver
binding Nevele-Deinze langs de 
kanaa'oever was volledig onbruik
baar geworden wegens afbrokke
ling van de oevers. Deze werken 
zijn t hans in aanbesteding, zodat 
een spoedige oplossing mag voor
zien worden. Door middel van 
strooibiljetten werd dit a a n de be
woners der aanpalende gemsenten 
medegedeeld. 

Van nu a'f zullen alle vrienden 
uit ons distrikt de handen uit de 
mouwen moeten steken, want de 
strijd tegen de faciliteiten in de 
randgemeenten eist ieders geest
driftige inzet. 

DIKSMUIDE 

Kolportage. 

Op 11 februari 's morgens grote 
kolportage te Diksmuide. 

Bijeenkomst om 8 uur 30. stipt 
in het « Vlaams Huis ». De vrien
den van Nieuwpoort - Gistel -
Middelkerke en Oostende zullen 
ditmaal toch kun kameraden van 
Diksmuide en omliggende een 
handje willen komen helpen 

MECHELEN 

Kolportages. 

In de achtereenvolgende weken 
werden met groot sukses de ge
meenten WiUebroek Putte , Bon 
iieiden en Heffen bezocht Hon
derden nummers werden verkocht 
Elke zondag komen -we-samea te 9 
uur 's morgens in het lokaal Op-

PBOVINCIAAL KOMITEE 
ANTWERPEN 

Arrondissement Mechelen. 
Dringende oproep : zondag, 

11 februari 1962, machtige au
tokaravaan doorheen klem 
Brabant . 

Alle wagens dienen voorzien 
van leeuwenvaandel, vrienden 
en kennissen zullen aan deze 
grote propagandaslag deelne
men. 

Bijeenkomst m de gemeente 
Bomem, Kerkplein, te 10 uur 
stipt. Aankomst autokaravaan 
Antwerpen rond hetzelfde uur. 
Gezamenlijk vertrek : 10 uur 
15. 
Wij zeggen neen aan Gilson. 

sinjoorken, Nieuwwerk 1 Nieuwe 
medewerkers zijn altijd hartelijk 
welkom. 

Pamflet. 

Op dinsdag 6 februari zal de 
Volksunie kanton Mechelen een 
pamflet ronddelen in de stad. De 
inhoud bevat een aanklacht van 
de Volksunie tegen een reeks van 
overva.llen en aanrandingen op 
het grondgebied Mechelen, over
vallen die de politie maar niet kan 
ontmaskeren. De waakzaamheid 
van de politie als het er op aan
komt Vlaams initiatief te kelde
ren, wordt in dit pamflet als kon
trast uitgespeeld met de slappe en 
belachelijke houding van de poli
tie tegenover deze misdrijven. 

Volksunie Kontaktklub. 

Op vrijdag 16 februari te 20 uur 
30 in de zaal Guldenhuis, Vee
markt , ontvangen we m ons mid
den de heer Laurent Carpentier, 
sociaal assistent. Hij behandelt : 
« Het taalgebruik in het bedrijfs
leven ». 

Iedereen welkom. 

Oproep. 
Tijdens de « Neen aan Gilson » 

aktie vragsn wij aan al onze sim-
pathisanten een extra inspanning. 
De kampanje is belangrijk. 

Wees aanwezig op alle vergade
ringen. Help bij de propaganda-
aktie, he t uitdelen der pamflet
ten, werf leden. 

Onze arrondissementele aanval 
moet lukken door uw medewer
king. 

Op 17 februari pro testmeeting 
te Bornem. Vervolgens te Lier, 
Duffel, Nijlen en Mechelen. 

Nadere in ' ichtingen volgen. 

MOLENBEEK-JETTE 

Molenbeek. 

De Volksunie, gewest Moelbsek-
Jet te , wenst het Davidsfonds van 
Ganshoren. St. Pielers-Jette, O.L.V. 
Lourdes-Jstte hartelijk proficiat 
voor he t kordate optreden in ver
band met de motie der Brusselse 
burgemeesters. 

MORTSEL 

Vlaamse kring. 

De VI. Kring nodigt alle Vlamin
gen uit Mortsel en omgeving uit op 
haar vierde feest dat dit jaar 
plaats heeft op 10 maar t e.k- te 20 
uur in de feestzaal van het Hotel 
Bristol, Mechelsesteenweg 2, te 
Mortsel. Het Radio- en TV Orkest 
van S tan Philips, de zangeres Ter
ry Verba en de Vlaamse Troeba-
doer Richard van de Walle zor
gen voor een gezellige atmosfeer. 

Deelneming in de kosten 25 P. 

In samtnivciK.ng met de kernen 
Sv'ere en St-Joost wordt einde 
maart 1962 een gezellig samenzijn 
ingericht. Hieraan zal een verras
singstombola verbonden zijn.samen 
met ontspanningsnummers. zodat 
de leden gelegenheid kriisen tot 
betere kennismski ig 

Esn voorlopik .Kbcuurskomitee 
zal ook weldra jvergaan tot een 
statutaire bestuursverkiezing. waar
aan alleen de leden kunnen deel
nemen.- Dit bestuur zal dit jaar 
zijn ofticieel bestaan inzetten met 

een grootse guld-ïnsporenviering. 
In Schaarbeek is er voor de Vla
mingen reusachtig veel werk op de 
planken en honderden rekenen er 
op dat de Volksunie ook daar zou 
vooraan trekken. 

Wie met de Volksunie in Schaar
beek, Evere en Sint-Joost zijn ver
antwoordelijkheid wenst op te ne
men, gelieve zich lid te maken 
door storting van 50 F op PR 
4084.97 van Torfs J a n E. te Brus
sel 3 

STEENOKKERZEEL 

De reeks voorlichtingsvergade
ringen in de noord-oosthoek van 
het arrondissement Brussel werd 
schitterend besloten in Steenok-
kerzeel. De buitengewoon goede 
opkomst maakte het niet moeilijk 
voor de graaggeziende Dokter An-
ciaux uit Machelen en voor Wim 
Jorissen om de Vlaamse waarheid 
te verkondigen. Zij moet de ver
antwoordelijken uit andere gewes
ten aansporen om ook in hun 
streek voorlichtingsvergaderingen 
te beleggen. Want Vlaanderen 
kookt van verontwaardiging om 
he t schandig verraad gepleegd 
door de huidige regering en de 
vergadering van Steenokkerzeel 
heeft bewezen da t de Volksunie er 
nodig is NU MEER DAN OOIT. 

Meldenswaardig is dat bijna ne
gentienhonderd frank werd opge
haald in Steenokkerzeel voor de 
aankoop van onze niikrowagen. 
Een flink duwke, dat tellen kan ! 

OPGLABBEEK 

Door de werkgroep Gruitrode 
werden Volksuniebladen uitgedeeld 
aan de kerk. 

PUURS 
Dringende oproep tot alle 

medewerkers en propagandis
ten. Zondag, 11 februari 1962, 
grootscheep_se propagandatocht 
doorheen het kanton Puurs. 

Mobiliseert onverwijld alle 
beschikbare wagens, voorzien 

van leeuwenvaandel. 
Gezamenlijk vertrek van uit 

Mortsel, cafe « Ardeense Ja
ger », Gemeentepleia, te 9 uur 
30 stipt. 

Deze tocht zal eindigen rond 
14 uur. 
(Zie ook neen Gilson). 

VILVOORDE 

Op zondag 18 februari 1962 wor
den een paar gemeenten uit dit 
kanton bezocht door onze propa-
gandaploeg. 

Bijeenkomst om 8 uur 46 achter 
de KVS of om 9 uur 30 te Kam
penhout aan de kerk. 

Geen enkel propagandist uit net 
kanton Vilvoorde mag hier ont
breken. 

WAARSCHOOr 

Zondagvoormiddag, 28 januar i 
1962, was de spanning te Waar
schoot ten top gestegen. Schepen 
Leopold D^ Vuyst, C.V.P.-provm-
cieraadslid, had de lokaalhouder, 
waar de stichtingsvergadering 
moesi plaats hebben, zo afge-
dreigd dat ons het vergaderen op 
het laatste ogenblik verboden 

werd. Vele mensen liep-en rond op 
het dorpsplein en wachtten af wat 
er ging gebeuren. De rijkswacht 
stond klaar De mikrowagen van 
de Volksunie maakte bekend welke 
middelen onze schepen gebruikte 
om de vergade-'inï te verhinde
ren 

Kwart voor eif De&iiste volksver
tegenwoordiger Dr. Leo Wouters : 
« Wij bezetten het oate » Dade
lijk begon de vergadering, voorge
zeten door Dhr Rutger Van den 
B srghe, arrondissementsraadslld, 
die na een inleiding het woord 
verleende aan Dhr. Omer Van den 
Kerckhove, provincieraadslid, die 
de meer dan honderd aanwezigen 
gedurende meer dan een uur 
boeide. 

Toen de voorzittei Dr. Leo Wou
ters als spreker aankondigde, ein
digde juist de vergadering van de 
landbouwers in de bovenzaal van 
het cafe. 

Het mag vermeld worden dat 
deze vergadering belegd werd door 
Dhr. De Vuyst, met de bedoeling 
de V.U.-vergadering onmogelijk te 
maken. 

Bijna al deze mensen kwamen 
tot wosde van onze schepen de 
V.U.-vergadering bijwonen. Voor 
een entoesiast gehoor van mins
tens 150 man, zette Dr. Wouters 
uiteen welk onrecht ons volk 
wordt aangedaan. 

Zich speciaal tot de landbou
wers richtend, vertelde hij hen 
waarom hun stikstoffen zo duur 
kosten. 

Verder klaagde hij bet feit aan 
dat veel Vlaamse boeren uit ar
moe naar Wallonië verhuizen en 
dat alles om Wallonië in leven fce 
houden. Dat diezelfde Vlaamse 
mensen daarenboven hun kinde
ren moeten zien verfrans°n. 

Dikwijs onderbroken door toe
juichingen, eindigde deze tot een 
machtig sukses uitgegroeide ver
gadering met een slotwoord van 
Dhr, Van den Berghe, die de aan
wezigen tot grotere aktiviteit aan
zette. 

De Volksunie beieefde een 
tnomfdag te Waarschoot. 

84 huisgezinnen uit de dorpskom 
kochten « De Volksunie ». Dhr . 
De Vuyst heeft een verkeerd ef-
fekt bereikt en de beste reklaam 
gemaakt. 

WETTEREN 

De Ronde van Vlaanderen. 

De Ronde* van Vlaanderen komt 
niet meer in Weiteren aan. 

En daarmee is onze plaatselijk» 
handel een. hoogdag kwijt, die m e t 
wat inspanningen van bepaald* 
Wetterse gezagdragers had kun
nen gered worden. Op 31 maar t ; 
vooravond van de Ronde, richt dei 
Volksunie in de zaal Scala eea 
openbare voorlichtingsavond m 
over deze aangelegenheid. AU» 
sportliefhebbers zijn welkom Ou 
31 maar t en op 1 april zal teverui 
met de Volksunie gekolporteerd 
worden in alle Wetterse s t raten. 

dienslbeïoon 
LIMBURG 
NIEL BIJ AS 

Provincieraadslid J De Graeve, 
elke dag ten zijne huize 

NIECJWERKERKEN 
Ir Clem Colemoni op afspraak 

per orief of per telefoon nummer 
738 17 

ZONHOVEN 
Jeurissen Altons, Weierstraat 2, 

tel 132.31. alle dagen 

GENK 
Elke vierde vrijdag, cafe 

Oberbayern, Hoevezavei - Water-
schei van 12 tot 13 uur, senator 
Diependaele. 

EISDEN 
Elke vierde vrijdag, hotel De 

Valk, Oude Baan, van 13 uur 30 
tot 14 uur 30. Senator Diepen
daele 

NLtKPELT 
Elke vierde vnjdag van 9 tot 

10 uur 30, hotel Neut Stations
plein. Senator Diependaele 

HASSLLI 
Elke vierde vrijdag. Senatoi 

Diependaele, hotel Warson. Sta 
tionsstraat. van 15 tot 16 uur 15 

TONGEREN 
Elke 2de maandag t.otei « De 

Helm ». Grote Markt, van 16 aur 
tot 17 uur Volksvert D de Co-
nmck 

ST TRCIUEN 
Elke 2de maandag cate Rubens" 

hoek Zouistraat. Grote Markt van 
17 uur 30 tot 18 uur 20. Volks 
vert. D de Conmck 

BRABANT 
BRUSSEL 

Tweede vrijdag van 11 tot H 
uur m « Petit Cafe », BoterstraaA 
19 prov raadslid Ludo Sels. 

DILBEEK-ITTERBEEK 
Elke dinsdag van 20 tot 21 am

en elke zaterdag van 9 tot 12 uur 
ten huize arch C. De Coster An
dere dagen op afspraak TeL 
21 28 94 of 21 99 74 

HAALH1 
Elke tweede maandag der maand 

« De Wielewaal », volksvert. D. de 
Conmck 

JETTE 

Isie en 3de woensdag der maand 
In nerberg « H e t lana van Aalst », 
Kardinaal Mercierplaats te Je t te . 
LEL'VEN 

Elke 2de maanaag Oer maand 
rond 19 uur in het lokaal « Cris-
tal ». Panjsstraat 12, iVl Damel 
Deconinck. vo'ksvert 

LIKUEKERKl 

Elke derde zaterdag van 18 
tot 20 uur m het lokaal « t Kapel-
leke » oil Janssen.' m de Opper-
straai 

SI MARIENS Bl>UfcGtM 

E.fce eerste donderdag vanaf 20 
uur m net loKaai ; « In de Sar-
ma » volk.'-vf-negenwoordiger D. 
Deconiri'-i' '*''hille.= Van M^'deren. 

V U . V t»»»tf\ l x 

Iedere dag op afspraak ; kan-
tonncia seK'ftanaai Frans Van-
dennoute H" nenplein 29 Vilvoor
de Tel SI 34 56 

Alle kenners en fijnproevers van d'jits bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten » 
vinden elkaar terug in het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 

LEUVEN 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 
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"NEEN GILSON" 
prolesimeetings 

AALST 
Protestmeeting. 

Op 23 februari te 20 uur in de 
zaal Madelon, Gx'ote Markt te 
Aalst. 

Sprelcers : Wim Jorissen en Dr 
vax;i Leemputten, vollcsvertegen-
woordiger. 

ALSEMBERG 

10 maar t 1962 te 19 uur 30. Zaal 
9 De Zwaan », J a n Bolsstraat. 

Sprelcer : Wim Jorissen. 

BRUSSEL 

Brussel - Propagandatochten. 
- De afdelingen, die in het raam 
van de Neen Gilson-alitie vergade
ringen beleggen, worden dringend 
verzocht op deze vergaderingen 
steun in te zamelen voor de pro-
pagandawagen en deze te storten 
op PR 8654.50 van Volksunie Ar
rondissement Brussel te Londer-
zeel. Het jongste jaar heeft bewe
zen dat propagandatochten met 
mikrowagen en verkoop van ons 
blad van uitzonderlijk belang zijn 
voor de afdelingen. Aan hen van 
hun duwke te geven om hem te 
doen rollen. 

Elke V.U. propagandist dis naam 
waardig, zal op zaterdag 10 fe
bruari te 15 uur stipt, in de zaal 
Rembrandt, Kruldtuinlaan, te 
Brussel aanwezig zijn. 

Dagorde . richtlijnen - orde-
woorden - opdrachten. 

Voor de verdediging van Vlaan
deren onder het motto : Neen aan 
Gilson. 

BRUSSEL (arrondissement) 

Meetings te : Asse, Dilbesk, 
Halle, St. Kwintens-Lennik, Op
wijk, Ternat, Vilvoorde, Vollezele, 
Walvertem; zijn reeds gepland en 
worden definitief uitgewerkt. Da
tum, plaats, sprekers worden bij
tijds bekend gemaakt. 

De overige streken volgen. Gans 
het arrondissement zal bewerkt 
ww'den. Alle mededelingen zullen 
regelmatig in het blad verschij
nen. 

Propagandisten, het arrondisse
menteel bestuur rekent zoals steeds 
op uw medewerking. 

DIKSMUIDE 
Neen Gilson. 

Zondag 11 febr, belangrijke ver
gadering in het « Vlaams Huis », 
IJzerlaan 83, om 15 uur met als 
sprekers : Toon Van Overstraete 
en Dr Wouters, volksvertegen
woordiger. 

Ook de dames worden verwacht! 
Aandacht : de kaartenverkopers 

van het St. Niklaasbal en avond
feest van 2-12-61 vergaderen voor
af om 14 uur 30, zeer stipt in het
zelfde lokaal. 

Niemand ontbreke. 

Arr. GENT-EEKLOO 

Anti-Gilson. 
Onverwijld worden protestmee-

tings belegd, die als antwoord die
nen tegen de oorlogsverklaring 
van minister Gilson. In sommige 
plaatsen gaan we over tot open-
luchtmeetings na de bizonderste 
H. mis. Volgende gemeenten Ko
men eerst aan de beurt : Merel-
beke, Zwijnaarde, Gentbrugge, Le-
deberg, Oostakker, Zomergem, Mal-
degem, Ertvelde, Nevele, Deinze. 
Aalter, St. Denifs-Westrem en 
Zulte. 

P.aatsslijke verantwoordelijken 
die in hun gemeente, hetzij een 
openlucht- hetzij een andere mee
ting plannen, dienen zich onver
wijld met het V.M.O.-sekretariaat 
in verbinding te stellen. Voor 
openluchtmeetings, uur van de 
talrijkst bijgewoonde H. Mi? ver
melden. Adres : 38, Tuinwijk, Jan 
Verhaegen, Merelbeke. 

Protestkaravaan. 
Onze wagens bollen Gilson om

ver. In onze aktie « neen Gilson » 
zijn ook protestkaravanen vooralen. 

De eerste bolt op zondag 11 fe
bruari door : Ledeberg, Gent-
Brugge, Melle, Merelbeke, Schelde
rode, Metsen, Vurste, Semmersake, 
Gavere, Asper Eke, Zevergem, 
Zwijnaarde, Gent. Vertrek aan St. 
Lievensbrug om 9 uur 30 stipt, ver
zamelen van 9 uur af. 

Wagen tooien met leeuwenvlag, 
ander materiaal wordt ter plaatse 
bezorgd. Autovoerders we rekenen 
op uw talrijke opkomst, breng 
vrienden en kennissen mee, de 
strijd is belangrijk. We zijn ver
moedelijk terug om 12 uur 30 aan 
de Roeland. 

GOOIK 
Strijdmeeting. 

Strijdmeeting op 10 febr. in «De 
Groene Poort», te 20 uur. 

Sprekers : Not. Talloen, T. Van 
Overstraeten en J. Steegmans. 

LIEDEKERKE 
Neen Gilson. 

10-2-62 te 19 uur 30. Lokaal «Cafe 
Kapelleken », Opperstraat. 

Sprekers : T. Van Overstraeten, 
A. Van Malderen. 
OOSTENDE 
Protestvergadering « Neen aan 
Gilson ». 

Op vrijdag 2 maar t e.k. te 20 uur 
in de zaal 't Prinsenhof, leper-
s t raat 22, grote openbare protest
vergadering ingericht door het 
arrondissementeel bestuur. Vla
mingen van he t kustland, noteert 
nu reeds die datum. De namen der 
sprekers worden later bekendge
maakt. 

LEDE 

Anti-Gilsonmceting. 
Op zaterdag 17 februari te 20 

uur grote anti-Güsonmeeting in de 
zaal Reinaert. Sprekers volksver
tegenwoordigers Wouters en van 
Leemputten. 

OUDENAARDE RONSE 
Zaterdag 10 februari 1962 

Taalgrenskaravaan 
1) Verzameling (e 13 uur 30 

te Oudenaarde op de markt. 
Vertrek te 14 uur. 
2) Verzameling te 14 uur in 

Berchem (oud.) 
De deelnemers zullen mate

riaal krijgen ter plaatse. Zij 
versieren hun wagens zo goed 
mogelijk met eigen leeuwen
vlaggen. 

Tocht door de Kluisberg, Ro-
zenaken, Ronse, Koekommer, 
Quatre Vents, D'Hoppe, Broe
ken, D'Hutte. Samen zowat 20 
km. 

Inlichtingen : Berchem (VI.) 
055-381.61. 
Neen Güson. 

Geen faciliteiten te Ronse. 
Geen Vlaamse grond naa r 

Wallonië. 
De toeristencentra « De 

Kluisbcrg » en u D'Hoppe » 
zijn Vlaams en behoren in 
Vlaanderen. 

OUDEN AARDE-RONSE 
Voorlichtingsvergadering. 

Zaterdag 24 februari te 17 uur. 
Sprekers : 
Wim Jorissen, alg. sekretaris. 
Leo Wouters, volksvertegenwoor

diger. 
Gies Cosyns, arr. voorzitter. 

MECHELEN 
Autokaravaan. 

Zondag 11 februari. 
Een machtige Volksunie autoK.i-

ravaan doortrekt de streek Meche-
len-Willebroek-Klein Brabant op 
zondagmorgen 11 feoruari. Tien
duizenden bladen worden uitge
deeld. Het sukses van deze propa 
ganda hangt van eenieder at . Wij 
verwachten op deze « Neen aan 
Gilson » strijddag alle Vlaams na
tionalisten van het E(.rrondisse-
ment. Breng uw vrienden mee. 

Samenkomst op de Wolbnarkt 
te Mechelen. Vertrek 9 uur. 

TONGEREN 

Strijdvergadering. 
Strijdvergadering op zaterdag 17 

maar t te 20 uur in lokaal « De 
Helm », Grote Markt, 

Ook Limbuig zegt neen ! 

WETTEREN 

Anti-Gilson Actie. 

'Een van de volgende weken mas
sale protestvergadering in de Scala. 

Ieder lezer brenge een -sympathi-
zant mee. 

In verband met de anti-Gilson-
aotie willen wij de Wetterss parle
mentsleden Van Laeys en De Pauw 
er aan herinneren dat wij hun 
houding in het parlement aan
dachtig zullen volgen. 

Senator Van Laeys heeft vorige 
week eerst in de senaatscommsi-
sie voor financiën en daarna op de 
part i j raad van de C.V.P. stelling 
genomen tegen de plannen van de 
regering inzake kadastrale her
waardering en fiscale hervorming. 
Het s tandpunt dat hij verdedigde, 
benadert het Volksunie-standpunt. 

Van iemand die omwille van de 
lieve centen tegen de regering 
stemt, mag men toch ook wel ver
wachten dat hij tegen zal stem
men, wanneer het gaat om he t 
voortbestaan van ons en van zijn 
Vlaamse volk. 

KORTRIJK 

Meetings. 

Op 5 maar t 1962, om 19 uur 30, 
meeting in de stadsschouwburg te 
Kortrijk, sprekers : Mr. Frans Van 
der Eist, alg. voorztter der V.U.; 
Dr. Leo Wouters, volksvertegen
woordiger. 

Voor de gaafheid van ons 
Vlaams grondgebied ! 

ledere Vlaming in het verweer ! 
Wij verwachten alle Vlamingen 
uit het arrondissement en de pro
vincie op deze grootse meeting ! 

Kortrijk davert op 5 maar t 1962, 
onder onze kreet : Neen Gilson. 
Kortrijk-stad : 

Strijdvergadering op 12-2-1962, 
om 20 uur, cafe 't Belfort. 
Menen : 

Strijdvergadering op 17-2-1962, 
om 20 uur, nadere berichten vol
gen. 
Bissegem : 

Strijdvergadering op 24.2.1962, 
om 20 uur. 
Ingooigem : 

Strijdvergadering op 11-3-1962, 
om 11 uur, cafe «Nieuw IJvegem». 
Lendelede : 

Strijdvergadering na de werf-
tocht op 11.2.1962; alle inlichtingen 
via de luidspreker. 

IZEGEM 

Neen Gilson. 

Protestmeeting te 10 uur v.m., 
op zondag 18 februari, in cafe 
« Royal » 

Sprekers : Dr. Leo Wouters, 
Toon van Overstraeten. 

POPERINGE 

Strijdmeeting. 

Protestmeeting op zondag 25 fe
bruari te 11 uur v.m. in zaal «Bel
fort», Grote Markt. 

Sprekers : Dr. H. Lecompte, T. 
van Overstraeten. 

WOESTEN 

Anti-Gilson. 

Protestmeeting op zaterdag 3 
maar t te 20 uur in het Vlaams 
Huis, Dorp. 
• Sprekers : Dr. H. Lecompte, T. 
van Overstraeten. 

ZWIJNAARDE 

Neen Gilson. 

Zaterdag 10 maar t in het 
Vlaams Huis, Heirweg Noord 120, 
te 18 uur : Neen aan Gilson. 

ANTWERPEN 

« Kuituur )) en ontspanningskring 
<( Tijl ». 

In de reeks harer voordrachten 
van de wintercyclus spreekt op 10 
februari e.k. te 20 uur in de grote 
bovenzaal « Peter Benoit », Frank
rijklei 8, Drs Wim Jorissen over 
he t onderwerp : « Stijl en Voor
naamheid in de Vlaamse Bewe
ging ». 

Dit aktuele tema wordt zeer 
scherp gesteld in onze moderne 
gemeenschap en vooral in de hui
dige ontwikkeling der Vlaams-
Waalse problematiek. Te .veel ver
schuilt zich de z.g. francophone 
elite achter deze emblemen om 
ons Vlamingen te blijven be
schouwen als een soort onderont
wikkelden in de schijn van hun 
kultuuraf straling. 

Aan ons als Vlamingen, per
soonlijk en in groepsverband de 
plicht te bewijzen, dat we de dra

ngers zijn van eeuwen kuituur, erf
genamen van een historisch groot 
verleden. 

De naam en de gekende scher
pe taal van de spreker s taan ge
noegzaam borg voor de degelijke 
behandeling van dit onderwerp. 

Iedereen is welkom. Toegang 
gratis. 

BRUGGE 
Wij vieren feest. 

En nodigen aUe Vlamingen uit 
tot het avondfeest da t ingericht 
wordt door de V.U. Brugge op za
terdag 17 febi-uari 1962 te 21 um
in het Gasthof « De Gouden 
Hoorn », Simon Stevlnplein te 
Brugge. 

De opbrengst van dit feest, dat 
plaats heeft onder het motto « D e 
Wagen moet rollen », is bestemd 
tot de aankoop van een propa-
gandawagen voor ons arrondisse
ment. 

Het Brugs dansorkes; « Melo-
dienbandi», met medewerking van 
charmezanger Pranky Evers, ds 
T.V. vedette Miny Dombree en 
« De Minnestrelen », zorgt voor 
een goede stemming en Vlaamse 
gezelligheid. 

Toegangsprijs : 30 P. 
Wie helpt duwen ? 

Onze propagandawagen moet er 
zijn tegen 15 maar t 1962 ! 

U kunt helpen duwen mits een 
ere-aandeel van 100, 500 of 1.000 
P, of een s teunkaar t van 50 of 
20 P. 

Stortingen of overschrijvingen 
worden graag aanvaard op P.R. 
4414.47, J a n Van Tulden. Verbrand 
Nieuwland 25. Brugge 
Plaatsaanbiedtngen. 

Het Algemeen Vlaams Vakver
bond, afd. Brugge, verzoekt mede 
te delen dat volgende betrekkin
gen te Brugge te begeven zijn : 
— een boekhouder, 
•— een magazijnier. 

Verdere inlichtingen te verkrij
gen : WoUestraat 45, Brugge. 
Bi.ieenkomst a r r raad. 

De raadsleden, vertegenwoordi
gers van de afdelingen en de ge-
koopteerde raadsleden worden uit
genodigd tot de belangrijke ver
gadering van de f.rr. raad welke 
plaats vindt op zondag 11 febr. a.s. 
te 10 uur in de herberg « Vlissin-
ghe ». Blekersstraat. Brugge. 
Overlijden. 

Voor enkele dagen overleed te 
Brugge mevrouw Wwe Oscar Van 
Acker-Verplancke, moeder van on
ze aktieve mili tant Firmin Vaa 
Acker van St. Andries. 

De V.U. arr. Bi-ugge biedt bij 
deze gelegenheid haa r gemeende 
deelneming aan de familie aan. 

BOOM 
Vlaams ontspanningsleven. 

De Rupelstreek s taat ver ten 
achter op gebied van Vlaams ont
spanningsleven. De Vlaamse 
Kring-Rupelstreek stelt zich tot 
doel deze achterstand zo vlug 
mogelijk goed te maken. 

Daarom zal deze kring een eer
ste bal inrichten op 24 februari 
aans taande in de zaal ApoUo. 
Kerkstraat 17, Boom. 

Iedereen die houdt van een ge
zellige Vlaamse avond, met mu
ziek, dans en zang, dient van nu 
af reeds deze dag vi-ij te houden, 
U zult er veel genoegen aan be
leven. 

ÖRUSSEL 
Elk een duwke voor" de propagan
dawagen. 

Pas enkele dagen na de verzen
ding van de eerste uitnodigingen 
om, leder volgens zijn middelen. 

een duwke te geven voor onze ei
gen mikrowagen, hebben reeds ver 
scheidene Vlamingen op ontroe
rende wijze geantwoord. Een. ar
beider met een pensioentje van 
30.600 F stortte 100 F, een studen
te neep 20 F van haar karig zon
dagsgeld. Het is onmogelijk iedei--
een persoonlijk te bedanken; de
zen die reeds gesteund hebben, zij 
die nog zullen steunen, worden 
langs deze weg bedankt. Van de 
wagen die nog dit j aa r de ene ge
meente n a de andere zal kunnen 
bewerken moet iedere overtuigde 
Brabantse Vlaming kunnen zeggen 
dat hij er aandeelhouder van is. 

Wie eender waar in Vlaanderen 
beseft wat er in Brussel op het 
spel staat, storte een milde steun 
op PR 8654.50 van Volksunie Ar-
i-ondissement Brussel te Londer-
zeel. Wij strijden in Brussel op 
een ware frontlijn en daarom moet 
iedereen in Vlaanderen die kan, 
zijn duwke meegeven. 

LEUVEN 
Sociaal dienstbetoon. 

Elke dinsdag van 20 tot 22 uur, 
elke zondag van 11 uur 30 tot 
12 um- 30 in ons lokaal Parijs
s t raat 12, Leuven. 
Kaderleden en propagandisten 
van he t arrondissement. 

Deze week moeten de laatste 
abonnenten, die voor 1962 nog niet 
hernieuwd hadden, bezocht zijn en 
hun abonnement hernieuwd. 

TERVUREN 
De bestaande kern die reeds 

verdienstelijk werk leverde werd 
aangevuld met nieuwe werkers. 
Ben beperkte vergadering werd 
gehouden, een werkplan opgesteld 
en zonder twijfel wordt TeiTuren 
een flinke afdeling. 

Proficiat mannen ! 

GEBOORTEN 
De familie Van Oost - Bolling 

werd vergroot met een*oont je Pe
ter. 

Dit melden ons zijn zusjes Go
delieve en Hilde, - -«•-̂  

In het gezin van J a n en Lieve 
de Moor-Marlman te Gentbrugge 
werd een dochtertje geboren dat 
Anneke werd genaamd. 

Onze beste wensen voor de 
nieuwgeborene en de familie. 

Wij ontvingen een doopkaartje 
van de familie Bert en Yvonne 
van den Brande-Mertens te Bras-
schaat . Dat doopkaartje meldde 
op zeer oorspronkelijke wijze (on
der de vorm van een pittig gedicht 
in middelnederlands) de geboorte 
van een zoontje Koenraad. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 
Te St. Niklaas werd in he t ge

zin Verniers-Karan een zoontj* 
geboren dat Peter werd genoemd. 
Onze beste gelukwensen voor de 
ganse familie. 

ZOEKERTJES 
Gevraagd, goed ingewerkt reizi

ger in meubelzaken voor het in 
depot nemen, en mede nemen van 
eiken hangkapstokken, 10 % com
missieloon, schrijven bureel blad 
onder 105 A.O. 

Vlaams nationalist, 25 jaar , ge
huwd, een kind, zoekt dringend 
werk. Gedane studies : oude hu
maniora. Indien mogeUjk in om
geving Antwerpen. Schrijven bu
reel b:ad onder J.B 104. 

1000 Vlaamse voornamen — en 
wat betekent een Vlaa.msa voor
naam ? — hoe wordt hij uitgespro
ken ? — wanneer is hij wellui
dend ? enz., (brochure) : 20 F 
onder omsli\g aan R.J.M Nopens, 
(567) Opladen-Rijnland, Ophove-
ner Str 9 (Duitsl.) 

Gevraagd nulp m huishouden 
inslapen indien mogelijk, geen 
was en hulp van werkvrouw. Zeer 
goed loon. Zich aanbieden : 
AZAERT, Brabantdam 108. Gent. 

Deftig Vlaams dienstmeisje ge
vraagd, bij. 2 personen, in post sla
pen. Loon : 2.500 F. Hulp van 
werkvrouw. 

Aanbieden : Van Praetlei 173, 
Merksem (lel. 45.85.22). . 
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Kom toch eens k i jken 

if Het jeugdprogramvia van 
woensdagnaviiddag is natuur-
^jk op de allereerste plaats 
bestemd voor de jonge kij-
liers, en iranneer vonlel Bob 
hij de aanvang « Koui toch 
eens LijLen » tiiiqt. ihnr 
richt Inj zich vooral lot / af 
hij noemt : de jonge viien-
de7i. 

Maar voouil ^inds Stnne 
Roiipfaer om de veeilien da
gen in dat programma voor 
Tijl Uilenspiegel speelt, zijn 
we een<^ van vat nadeibij 
gaan 11 i ni^ m iLi II nil I (Il 
uitzending lan tante liiu en 
nonlel Boh. Nu weten ue het 
uel, we zijn al een Jieel tijd
je geen teevar/er meer, maar 
we geloven lm li met dat we 
de oudste Lijkcr van het pro-
grannma zonden zijn. 

Over nonlel Bnh lininen 
we zeer lort zijn : we liin-
nen die vian qned lerdrajjen 

zocht cn men het suites ooh 
een beetje in de « suspcnco » 
uas gaan zoclefi. De humor 
was in deze 50ste aflevering 
inderd-aad een heet je m mi-
ne4ir-toon cjchnndi n r n de 
firma \ an Casleicn n ('n 
luid deze leci indi idnuj n 
plaatsje rooibchov ; /; 

een •ioorf « fiitpen • iii 
zeer ondej i nu 11 Imi < sii,ii 
oreni/ens ' 

Maar of dat n i / n i n ^ tin 
veilies voor de < "̂  / '/ /" / » 
IS geworden i , i' 11 11 n 11 
aan 1ii i jfcli n \\ i i ju in 
ji lit nu 1 I 1 (1II lil 1 II IJ, II II il 
ouilinnil Want de iiidodte, 
die in ili I l aam ie TV dooi-
(jaans rooi liiniui uiidl ijc-
houden. tjnill •n.t ,ii/inl // 
tocli niiiin hl II I 1 II ,-
forte ofie half^Uih \\unn<,i 
men ze slerk en \i)>nil ij ml 
spelen, dun iioilt lief ^nnl/, 
veel Ie diinijh een boei I u/c 
11 UI hl ' 

(')111 (Il II / si xan de schrij-
1(1, lul --j/il 1 (in de alfeurs 
cn elfs 111(1 (l( I \ -iiitirer-
/ I n 1/ iiin h/n I ii ^inl^ niets 
dun gin (I ]f dui ' .. 

I'll (hl « niiiui » staat hier 
II I I om II ilU I uu een of 

(111(1(11 ••/lil s I ollili iflii i,h (lil 

in hl I hu lil I iin I n ilu nnui 

OU Ijii iipiji I niii II. Die 

« iniiiii » 'iiii, I I, I ,111 inllc 

I i"i Ills, iliii I 11 lil s ( SU n-

I l l I s I w //(;(/)/ ( /( ') I i 11 / I -

lom i I il lil Ij, i II i I II II II lil se 

Uui II I l i l , null il ,1 I 

(( n I i I iiissi I I i , II IIII II' ,1 I 

III n lil Ijl nu' Il II I II lull n 
heijinncn omh l l , i l ,i ;;;,//, / 
vuiiiaf ( il i I, I , I l( n mill ,j 

II lul II qi I II \ i I dlc llj-

l l i Is lol(locllil( ]/sip]iolo-

' / ' ' / ( i/i SI Iioold om Ie ii clcn 

(lul ilil f ui s ue ont II lil I I -

iniKi II) siIIiiiiiiIK - f luliijn-

u I (/((Il mill il III II I I an de 

null III, ( n (lul hl I -illil dv<i 

luil nul Kiilisi isi hi I If dan 

Tom Manders, de man kent zijn vak. Nog van dat ! 

en hij stelt zich doorgaan ? 
niet ie overdreven hinderach-
tig aan. Hij vergist zich soms 
wel eens over het begripsver-
viogen van zijn « jonge 
vrienden », maar als xoe in 
reJcening brengen dat ze, wat 
dit punt betreft, aan het Fla-
geyplein altijd te laag mik
ken, dan valt fiij hiermee 
niet eens op. 

Wat tante Ria lan hetzelf
de programma betreft, daar
over gaan we zeer zedig en in 
alle Europese talen zwijgen 
Het is op geen enhel wij~i m 
overeenstemming te brengen 
met de elementairst'' regels 
van de Jioffelijlheid ali ice 
hier gaan vertellen wat we 
denken over de wijze, iiaar-
op die tante haar waar ami de 
man pleegt te brenqen. 

Schipper 

naast Math i lde 

•Â  De juhileum-iiitgave van 
« Schipper vaaif Matliil-
de » IS op (11 eigen
aardige in nogal gemengde 
gevoelens onthaald. Er leer
den zelfs I iiiiili nlezeri ge
vonden (It(^ I an oordeel wa
ren dat hun f/met veel te mi hl 
geweest was. en die het di 
moeite waard hadden i/cnoi-
deeld dii min de pjcinuliif in 
lirclu U lillen iretin. 

Dooi gaans 'scheen men hei 
spijtig te vinden dat er door 
de telcst-schrijvers deze maal 
minder naar humor tve/d ge

il e vonden liet daarom een 
zeer gelukkige idee naast de 
humor ook wat anders aan 
hod te laten komen. Mede 
daardoor is deze jubileum-
Schippei ((II treffer geiror-
den. 1'iojuiai voor de kapi
tein en voor de hele beman
ning f 

Horace Ford 

•k I "/( de auleiir Reginald 
Rose II I r/l II II e vorige weel 
donderdag i ( n heel goed stuk 
op liet SI liei lil « De onge
loofwaardige u ei lid lan Ho
race Ford ». 

Il lil II III lull lul er zo on-
i/i I I i I o 11 I 11 II zijn, mem n 
III lil ml II i I Lm 1/ van dit qe-
I ui ml dl psychologie was 
nu ( sli 11 Ijl mi gewelkt. ZIJ 
liel dun ooi iiief een tikjc 
oieid 11 j I III1/ lief spel van 
•Johan II alhain en zijn kol
lega's ivas daarenboven z^er 
genietbaar en met voldoende 
i/evoel vaar mor qehraclit. 

VERTENTEN ANDRE 

SPECIALIST in • 
HERSTELLINGEN RADIO - TV. 
EN AANVERW/ANTE ARTIKELEN 

Voor inlichtingen : 
MIEL DRUMONT 
R. W. VAN HAVRELAAN 369 
SCHOTEN - TEL. 52 56 02 

het io)i iinbevoei/den moet 
{•I hijiieii 

Show-dagboek 
•Ar Zondagaiond heeft Lode 
Jlendiick.r dm; de bladzijden 
10 tot 20 van zijn « Show-
Dngboek » opengeslagen. 
En al icerd er op deze blad
zijden minder c/edansf dan op 
de voriqe, toch heeft de in-

•hoiid ei van ons hart veroverd. 

Persoonlijl i oud mi ue de
ze aflevering bet r dan de 
eerste maal. Een goede zaal 
was in t'll qeial liet spreiden 
van lul doliiniciifaif qedeel-
tc, al moet imli iioiden op-
qemeilt dat men de aktic 
nut te lanq maq stilzetten. 

'Jol ^oiii dus alles iamelijL 
in oide. Maar nu moeten wc 
ei hfer zeer sireni/ vootbi loud 
null ( I looi lic III 111(1, na/n
op 111(11 de leiigins mt onze 
ofluiilf handboeien van 
« ! adeiliin Isi (,i si I nh nis » 
in hef /Il oi/i II m HUI lm I mi/e-
si hulI II (h I I het bestaan 
ia II i mi omlij lil scn 1914 en 
IOJ\ 1,1 shiul ,p i n twijfi '. 
maai mii de oorzalen ervan 
lan nun iiin menmq ver%chil-
11 II, nul II 1111 lul ' \ I s II IJ 
I I I II luml III o l/l n l/e 1(11, 
houdt l si I lil (Kin (Il feiten 
III laat de iii 11 i JJI i lul it iiiin 
anderen oi(i flil i^ nut d< 
(d)jektiI lil il iiin onze BRT 
zo reeds mcci dan erg ge
noeg l 

J.\ IL 

-k De keuze van de stukken die in de K.V.S. worden opgevoerd 
kent hoogten en laagten. Tussen « Spoken » (Ibsen) en 
« Tramlijn Begeerte » (Tennessee Williams), twee hoogtepun
ten, en « Hamlet » (Shakespeare) , dat vanaf 15 dezer wordt 
opgevoerd, krijgen we deze week « Sirene », een komedie van 
de Franstalige Belg Charles Cordier, die met de Prijs van Bra
bant voor Franstalig Toneelwerk 1961 werd bekroond, prijs 
die o.i. — gezien de zeer betrekkelijke waarde van dit werk 
— lichtzinnig werd toegekend. (Vertaling van Koen De Ruy-
ter, die ook het vroeger gespeelde « Martine, je gaat te ver » 
mocht vertalen.) » 

•k Waarom heeft de direktie dit stuk op het programma ge
nomen ? Voor ons : een raadsel ! 

Evenals het een raadsel is waarom de regie werd toever
trouwd aan de Franstalige Brusselaar Louis Boxus, die insge
lijks « Martine, je gaat te ver » regisseetde. Of liever : een 
raadsel of een vergissing is dit niet meer (vermits het feit 
zich herhaalt ) , maar een belediging voor onze Vlaamse regis-

JJ SIRENE n 

in de K.V.S. 
seurs, die het even goed hadden kunnen doen en die het on
begrijpelijke en ontoelaatbare feit hadden vermeden dat voor 
alle repetities het Frans moest gebruikt worden !.. 
in: Als gegeven stelt « Sirene » een jonge vrouw tussen twee 
mannen in een vuurtoren, dus afgezonderd van de wereld : 
goedkope dramatiek vereist dus dat ze er voor vechten ? (zie 
« Roze Kate » ! ) . Dit thema werd reeds zo dikwijls behandeld 
dat het tot op de draad versleten is. Indien men een keuze 
op dit gebied had willen doen, had men beter « De duivel in 
de Vrouw » genomen, dat dezelfde personages in een afge
zonderde hut in een bos plaatst, maar dat op spanning en 
dramatische kracht kan bogen en echt toneel is, terwijl « Si
rene » een minderwaardige indruk laat en ons onbewogen 
laat. 

•A: Voor de montering werd een passend en dankbaar ge
bruik gemaakt van het draaitoneel, dat toeliet de vuurtoren 
langs de buitenzijde en in doorsnee te zien, zodat de aktie 
vlot verloopt. 

De drie personages worden vertolkt door Yvonne Lex, 
Viktor Moeremans en Wies Andersen, die hun best doen maar, 
vooral gezien het povere gegeven, slechts een luttel rezultaat 
bereiken. 

J.V. 
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M — DE VOLKSUNIE 

Jl. MATTHEYSSENS: 

De spoorwegen en 
de oorlogsinvaliden 
Vraag aan minister 

Onze volksvertegenwoordi
ger R. Mattheyssens stelde 
volgende belangrijke parle
mentaire vraag aan de heer 
Bertrand, Minister van Ver
keerswezen. 

Het Arrest van de Raad 
Tan State nr. 156 IV, van 14-
11--49 overweegt dat op grond 
van artikel 1 van de Tarief-
besluiten van 26 maart 1920 
voor de Spoorwegen, en van 
31 maart 1920 voor de Buurt-
^oorwegen, een verminde
ring van 75 % op de norma
le prijzen der spoorwegbil
jetten wordt verleend aan de 
oorlogsinvaliden en dat deze 
besluiten sindsdien niet meer 
gewijzigd werden. 

Deze besluiten bepalen niet 
dat bedoelde oorlogsinvaliden 
moeten gepensionneerd zijn. 

Het Arrest van de Raad van 
State nr 1364 Vï van 20 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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V.r.-KAMERFRAKTIE 

LEGT VOORSTEL NEER 

Door de KaïncrJraUUe van 
de Volksunie xverd een voor
stel tot herziening van de 
Grondwet ingediend tenein
de het kiesrecht te doen in
gaan vanaf 18 jaar inplaals 
van vanaj 21 jaar. 

Met dit voorstel — waarvan 
we kortelings te tekst zullen 
publiceren — heejt de Volks
unie eens te meer bewezen,, 
een jonge partij te zijn, een 
parlij van jongeren. 

De V.U. is de niening toe
gedaan dat de aklieve bijdra
ge van de 18-jarige jongeren 
aan het leven van het land 
hel invoeren van het kies
recht aan 18 jaar noodzake
lijk maakt. Zij wil met haar 
voorstel aan het Parlement de 
kans geven, zich pozitief over 
deze belangrijke kwestie uit 
Ie spreken. 

• « • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • 

maart 1952 stelt vast dat de 
tarief besluiten van 26 en 31 
maar t 1920 w e l ' gewijzigd 
werden door het ministerieel 
besluit van 5.9.1922, in deze 
zin dat bedoelde verminde
ring slechts toepasselijk is op 
de oorlogsinvaliden « als zo
danig gepensionneerd ». 

Gezien de tegenspraak tus
sen beide arresten en over
wegende dat volgens artikel 
14 van de wet van 25.8.1889, 
elke tarief wijziing slechts 
kracht van wet heeft, na dat 
ze in het Staatsblad werd af
gekondigd, en dat op grond 
van dezelfde wet, artikel 12, 
de reglementen ter heffing 
van vervoerprijzen moeten 
goedgekeurd worden door de 
minister, zo verzoek ik U mij 
te willen mededelen. 

A. voor wat de Spoorwegen 
betreft : 

1. In werk nummer van 
het Staatsblad de tariefwij
ziging volgens welke de oor
logsinvaliden voortaan moe
ten gepensioneerd zijn, is 
verschenen. 

2. In welk nummer van het 
Staatsblad ~ de goedkeuring 
voorkomt van het reglement 
dat voor het eerst deze ta
riefwijziging bevat. 

A. zelfde vragen voor wat 
de Buurtspoorwegen betreft. 

WORDEN 

DE VISSERS 

VERGETEN? 

INTERPELLATIE VAN LEEMPVTTEN 

VOOR IMWUIGMG DER QSEN 
De Volksunie heeft zich 

sinds geruime tijd bezig ge
houden met de visserij, deze 
belangrijke Vlaamse nijver
heid. Volksvertegenwoordiger 
van Leemputten wijdde een 
belangrijk deel van zijn tus
senkomst bij de bespreking 
van de begroting van Land
bouw aan de visserijproble
men. Reeds vroeger had hij 
de minister een memoran

dum overhandigd dat we des
tijds in dit blad hebben ge
publiceerd en waarin werd 
opgekomen voor de verschil
lende visserseisen, o.m. het 

vervroegd pensioen, de sloop-
premie, de vispropaganda, het 
visserijdepartement, het loon, 
enz. Het antwoord van de mi
nister op deze verschillende 
punten was pozitief; inwil
liging der eisen over niet al 
te lange termijn werd er in 
aangekondigd. 

Sindsdien echter bleef de 
zaak aanslepen. Deze winter 
bleven heel wat schepen aan 
de wal wegens personeelge
brek. Het personeelgebrek op 
zijn beurt wordt veroorzaakt 
door de gebrekkige sociale 
voorzieningen in de visserij. 

Volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten heeft gemeend 
dat in het licht van deze fei
ten absolute prioriteit moet 
worden verleend aan de vis
serijproblemen. D a a r o m 
diende hij enkele dagen ge
leden in de Kamer het ver
zoek in, de Minister te mo
gen interpelleren. 

Dit verzoek is tevens de 
klinkende weerlegging van 
sommige beweringen in het 
«Visserijblad», dat slechts 
moeilijk schijnt te kunnen 
verdragen dat de V.U. in de 
vissersmiddens heel wat 
vrienden telt. 

SENATOR DIEPEND AELE: 

SCHUILHUISJES 
VOOR BUSGEBRUIKERS 

De N.M.B.S. gaat op steeds 
groter schaal over tot het af
schaffen van treindiensten 
om ze te vervangen door au
tobuslijnen die ofwel door de 
Maatschappij worden uitge
baat ofwel in concessie wor
den gegeven. 

tÜÜXISM 

Wadunimm 
Jehl 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAC 
WACHENHEIM A.D.WEINSTRASSE 

I^NKUbi p.V.b.a. POTHOÉK51RAA1, 142 
ANTWERPEN TEL. (03) 35.38.54 

Men heeft het steeds als 
vanzelfsprekend beschouwd 
dat de treinreizigers beschik
ten over het station, waarin 
zij zich konden ophouden om 
zich tegen het weer te be
schutten. De autobusgebrui
kers zijn er slechter aan toe • 
men schijnt het als vanzelf
sprekend te beschouwen dat 
ze op de stoep, blootgesteld 
aan weer en wind, aan het 
modderbad van het modern 
verkeer, hun bus afwachten. 
De Vlaamse mobielen, die 
700 keer per jaar op hun bus 
staan te wachten, zijn hiervan 
de grootste slachtoffers. 

Senatoi" Diependaele heeft 
dan ook via de Parlementaire 
Vragen en Antwoorden aan 
dhr Bertrand, minister van 
Verkeerswezen, gevraagd wat 
zijn inzichten terzake zijn en 
aan wie het behoort, wacht-
huisjes voor busgebruikers op 
te richten. De minister ant 
woordde dat de kosten voor 
deze wachthuisjes als volgt 
dienen te worden gedragen : 
— Gemeenten : 50% 
— Uitbater : 25% 
— Staat : 25% 
Hij kondigde tevens aan dat 
3 miljoen op de begroting van 

zijn depa.ii;v...iko.i.c daarvoor 
worden uitgetrokken en dat 
een studie gemaakt wordt 
van het meest geschikte type. 

Senator Diependaele nam 
nota van de goede intenties 
van de minister doch stelde 
op 7 januari een nieuwe reeks 
vragen, o.m. betreffende de 
aanvangdatum voor de bouw 
van wachthuisjes. 

De V.U. zal deze zaak aan
dachtig blijven volgen en se
nator Diependaele maakt er 
een erepunt van, er over te 

waken dat de werken niet 
worden uitgesteld tot na St 
Juttemis. 

Overal waar de belangen 
van de gewone Vlaamse man 
— in dit geval veelal van de 
Vlaamse mobielen — moeten 
worden verdedigd, begrijpen 
de V.U. en haar verkozenen 
liun plicht. 

BRUSSEL - KORTRIJK : 

SNELLERE TREINEN 

Wij vernemen zopas dat se
nator Diependaele er in ge
slaagd is, van de minister de 
toezegging te krijgen dat op 
de lijn Kortrijk-Brussel (de 
mobielenlijn bij uitstek) 
steeds meer gebruik z?l wor
den gemaakt van dieseltrak-
tie. We hopen dat, dank zij 
de bemoeiingen van de \.\J.-
senator, de lange en langza
me reizen op dit arbeiderstra-
jefct spoedig tot het verlede;ii 
zullen behoren. 



DE VOLKSUNIE 

Op het boekenrek 
15 

EEN VERGETEN BOEK? 
W anneer wij een lied zin^ 

gen als « Kempenland « 
'— ofwel het zeer mooie 
Kerstlied « Susa Nina » of
wel het weemoedige « Naar 
wat de dennen fluistren... » 
weten wij allemaal dat de 
komponist van deze liederen 
Armand Preudhormne is. 

Doch de meesten van ons 
kennen de tekstdichter niet: 
Jef Simons, de Kempische 
dichter en schrijver. En 
nochtans Is Jef Simons 
steeds populair geweest : zijn 
vertellingen en romans wer
den gelezen omdat zij door 
hun eenvoud, door de zachte 
weemoed en he t volkse en 
waarachtige van een diep en 
oprecht gevoel wisten te ont
roeren. Ik denk hierbij aan 
« Dientje Goris » - « Van 
tiwee Koningskinderen » -
« Harslucht » - « Bonifacius 
Suukerbuyk » naast zijn 
volksverhalen in zijn «Vroom 
en vrolijk Kempenland » -
« Voor 't Verken komt » 
e.a.m. en zijn eenvoudige, 
onopgesmukte reisverhalen : 
« In Spanje > - « In Italië •»... 
Jef Simons was ook dichter : 
naast de hierboven vermel
de liederteksten schreef hij 
zijn eenvoudige, ontroerende 
verzen in « Bonte Garve » -
en vertaalde ook gedichten 
o.a. van Gern t Engelke, en 
het bekende « Wenn allen 
untreu werden » van Max v. 
Schenkendorf. Als vertaler 
gaf hij ons ook « De Mooie 
Molenarin » van P.A. de 
Alarcon, naast vertalingen 
uit het Nederduits, en een 
Nederlandse vertaling van 
het boek van de populaire 
schrijfster Alice Berend 
« Babette Bomberlings Brui
degoms ». 

Jef Simons was soldaat in 
de eerste wereldoorlog — en 
van zijn soldatenleven ver
haal t hij ijl « Kanonnier » 
en in het mooie, weemoedige 
« Zo ging een jaar. . . » 

Zijn frontervaring als Vla
ming gaf hem de inspiratie 
voor een boek, waarvan Wal
schap toen getuigde, dat er 
weinig boeken in Vlaanderen 
met meer levensrecht ver
schenen : « Eer Vlaanderen 
vergaat » - en waarvan Dr. 
Remi Sterkens schreef dat 
het « het zuiver beeld was 
van de idealen die wij, Vla
mingen van de IJzer, vier 
lange oorlogsjaren hebben 
gekoesterd ». 

Het boek kende een grote 
verspreiding — en werd in 
het Duits vertaald door Ul-
rich Zierow, onder de titel 
« Flandern stirbt nicht.. . » 

«Eer Vlaanderen vergaat» 
is een stuk Vlaams lijden en 
Vlaamse strijd, een stuk van 
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onze tragische en vaak be
schamende geschiedenis, be
schamend voor de heersers 
in dit land en ook voor hen 
die hun volk in de steek lie
ten op het cruciale moment 
van zijn geschiedenis, op het 
ogenblik dat de kans voor 
het grijpen lag .. Doch het 
boek eindigt daar, waar de 
strijd opnieuw begint : « daj; 
uur slaat nog, eer Vlaande
ren vergaat... » 

Simons bevestigt in dit 
boek het testament der 
Vlaamse IJzersoldaten en 
hun eis tot zelfbestuur. 

De activisten hebben in 
Vlaanderen neergelegd : het 
ferment der zelfstandig-
heidsgedachte. Die krijgen 
de vijanden nooit weer ka
pot... 

Daar zijn er die zeggen : 
het uur der volkeren slaat 
maar eens. Niet waar. 

Eer Vlaanderen vergaat, 
komen er nog levenskan
sen... 

Dit boek is een getuigenis, 

een document van niet te 
ontkennen waarde. Omdat 
het op een volkse, eenvoudi
ge en toch meeslepende wij
ze strijd en leed verhaalt van 
een generatie die voor het 
eerst op radikale en ondub
belzinnige wijze de Vlaamse 
rechtseisen politiek formu
leerde : « wij eisea zelfbe
stuur en Vlaamse regimen
ten ! » - « Weg met de voog
den » - « Zelfbestuur » - en 
die, in haar eenvoudig en 
markant politiek radikalis-
me, meer realiteitszin en po
litiek doorzicht aan de dag 
legde dan de vele « minima
listen » in hun bang en slap 
toegeven aan het dodelijke 
unitarisme. 

« Eer Vlaanderen vergaat » 
is een boek dat ieder jong 
nationalist moet lezen. En 
hopen dat er een Vlaamse 
uitgeverij gevonden wordt, 
die het — zoals onze Vlaam
se pockets — in een handige 
en goedkope uitgave terug op 
de markt zal brengen. 

L.S. 
Doordringen in het autonome gebied dèr kunst... 

Kunst en Politiek 
In zijn studie « Bertolt 

Bracht und die Tradition » 
verschenen bij Verlag Günt-
her Neske, Pfullingen, geeft 
de (Oost-) Duitse kritikus 
Hans Mayer een zeer interes
sante proeve van marxisti
sche kunstbeschouwing. 

De allergrote moeilijkheid 
voor de kunstkritikus die 
zich verplicht ziet uit over
tuiging of uit morele of ma
teriele onontkoombaarheid 
een bepaald ideologisch 
schema aan te wenden, ligt 
in het feit dat hem zodoen
de het uiteraard irrationele 
dat wat Goethe het « inkal-
kulable » noemt ontsnapt, 
of dat hij er in zijn schema 
geen plaats voor vindt. 

Het marxisme als univer
seel systeem ook te willen 
toepassen op de literatuur
kritiek, moet noodzakelijk 
leiden tot gevaren, vooral in 
het grensgebied waar de ra
tionele wetenschappelijke 
onderzoekingen overgaan in 
het irrationele der beschou-
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Houder van een technisch ! 
wasbrevet « Cenetra » * 

waarborg voor min imum sleet ; 
en hoge wi theidsgraad. i 

Voor lezers en toekomstige lezers • 
van de Volksunie, voor ; 

An twerpen en randgemeenten, . 
ook na 6 uur 's avonds 

wing — waar de kritikus 
zelf kunstenaar wordt om de 
kunst te vatten in haar spe
cifieke, individuele en irra
tionele aspekten. 

Wanneer men het kunst
werk verklaren wil uit de 
historische en sociologische 
omstandigheden, en alleen 
uit de kausaliteit van maat
schappelijke en economische 
feiten, uit de biografie van 
de dichter en zijn ideologi
sche positie, de gevolgtrek
kingen afleiden wil die de 
verklaring moeten geven 
voor iets dat, achter dit ob
jectief - vaststelbare, het 
specifieke kunst - element 
uitmaakt, stoot men op 
grenzen waarachter men 
zich niet bewegen kan — en 
waarachter men zich toch 
wagen moet om te vatten 
wat anders ongrijpbaar is, 
en te verklaren wat anders 
— aan de hand van weten
schappelijke onderzoekingen 
en ideologische systemen — 
onverklaarbaar is. 

Wie in het autonome ge
bied der kunst voordringt, 
kan zich daarbij leiden la
ten door de gekende feiten 
van historische, sociale en 
biografische aard. 

De waarheid echter is, dat 
elk kunstenaar, hoe ideolo
gisch gebonden hij ook weze 
en hoe « geëngageerd » zijn 
kunst ook zij, in zijn werk 
een individueel getuigenis 
aflegt, onderhevig aan indi
viduele afwijkingen, tegen
stellingen tussen idee en ge
voel, tussen de straklijnige 
dialektiek en de bovenwette
lijke estetiek. Het wordt dan 
zeer moeilijk voor de kriti
kus, deze gevaarlijke klip 

V I .it,iï.ei!_,^ n i t ' H m s 
vlüief -lan dat het onmoge
lijk is Brecht te verklaren 

zonder rekening^ te houden 
met zijn marxistische over
tuiging. Heel anders dan bij
voorbeeld bij Rilke, over 
wiens politieke opvattingen 
weinig bekend is tenzij zijn 
bewondering voor het fascis
me, is Brechts geëngageerde 
kunst en zijn de themata 
ervan gedeeltelijk verklaar
baar uit zijn marxistische 
opvattingen. Gedeeltelijk. 
Want daar waar het speci-
fiek-artistieke begint, daar 
waar de individuele tegen
spraak mei de officiële lijn 
waarneembaar is, daar is het 
dogmatisme van geen nut 
meer, en dient de mens ge
zocht te worden. Literatuur 
is evenals een schilderij, on
derhevig aan interpretaties 
— en veel wordt « hineinin-
terpretiert » wat bij de kun
stenaar misschien wel on
bewust aanwezig was, doch 
slechts amper uitgesproken. 
Elk kunstwerk blijft een po
ging tot vormgeving van 
wat ongrijpbaar en raadsel
achtig is : de ziel van de 
kunstenaar, zoals elk woord 
slechts een subjectieve be
nadering is van wat wij 
wensen uit te drukken, gela
den met een meer of min
der gekend of meegevoeld 
gevoel. 

Het is daarom dat wij, 
zonder de degelijkheid en de 
wetenschappelijke inspan
ning die dit werk gevorderd 
hebben te kleineren bij de
ze monografie een essentieel 
tekort moeten vaststellen 
een tekort dat niet zozeer toe 
te schrijven is aan het in
zicht van de kritiifus, dan 
ivel aan de beperking die 
aan de kunstkritiek wordt 
opgelegd, wanneer zij zich 
uitsluitend bewegen kan bin
nen de grenzen van een ideo
logisch systeem. . . = « = . . 

kamerfoneei 

• De « Studio L.V.T. Ĵ , heï 
kamertoneel dat uitsluitend 
Vlaams werk ten tonele 
voert, speelt nu reeds een 
vierde week « De koord van 
Spinoza » door. Reeds van bij 
de eerste veitoningen bleek 
dat Studio L.V.T. roos ge
schoten had, en het onder
werp het grote publiek kon 
boeien, zowel naar vorm als 
naar inhoud. In een realis
tisch boerenmilieu, bestaan
de uit moeder, dochter en 
twee zonen verschijnt plots 
« Sonja », het nichtje uit 
Amerika : komt ze om de er
fenis van Tante Barbe ? Qf 
is het om de twee jongens ? 
Handtpoorter verstaat wer
kelijk de techniek om zijn 
publiek te interesseren met 
verschillende onverwachte 
situaties. 

De regie van het stuk in in 
handen van Richard Ver-
cauteren. 

Medewerkers zijn : Paula 
Bernard, Alex Cassiers, Mar
cel Jacobin, Stani Milbou. 
Mia Paulussen, Eddy Pee-
ters, Elza Van Cant, Rat Van 
de Cruys en Kilde Verluy-
ten. Er wordt alle donderda
gen en zaterdagen gespeeld 
te 20 uur 15 tot zaterdag 17 
februari in het nieuwe zaal
tje : Keizerstraat 37. 

Lokatie alle dagen op nr 
74.88.97. 

L.S 

kabaref 

ie Dank zij het initiatief 
van Jan Dux zal de Brussel
se folklore niet te loor gaan. 

Reeds op 16' februari a s. 
zal in de benedenzaal van 't 
Hof van England — recht
over de Koninklijke Vlaam
se Schouwburg, Lakende-
straat Brussel — het Kaba-
ret « De Spijtige DuiveJ » 
zijn deuren openen met 
« Revue in miniatuui ^ van 
en met Jan Van den Broek. 

Verder treden op : Magda 
Kieyne, Jeanne De Backer, 
VViske Dussart , en Jerome 
ijheodoor. 

AFuzikale aanpassing : Lou 
Logist. 



16 
DE VOLKSUNIE 

HALT AA DE ULTRA'S 
et fanatisme van de franstaligen 

wordt m e t ^ e GauUe, Algerije en de O.A.S. zo
wat spreekwoordelijk in de wereld. In Algerije 
willen ze hun Frans imperialisme opdringen 
met metodes waaraan de Gestapo nog wat had 
kunnen leren. Het is echter jammer dat de we
reld niet wat meer aandacht schenkt aan de 
mentaliteit en de metodes van de Belgische 
aanhangers van de idee van « la grandeur de 
la culture frangaise ». 

c 
et bilan dat de Vlamingen uit de 

kleurpartij^y-ons kunnen voorleggen over de 
verhouding tussen Vlamingen en franstaligen 
is een dramatisch bilan. 

Sinds 1830 gingen in Wallonië en te Brussel 
niet minder dan 1.000.000 Vlamingen ten gronde 

Nu nog verhuizen jaarlijks enkele duizenden 
Vlamingen naar Wallonië omdat ze in Vlaan
deren geen brood vinden en gaan ginder ver
loren voor onze volkskracht. 

Jaarlijks worden Ie Brussel nog duizenden 
Vlaamse kinderen verfranst, niet omdat de ou
ders verblind zijn door « de pracht van de 
Franse taal en kuituur » zoals onze Belgische 
ultra's beweren. 

W' ant bij de hogere intcUektuële 
groepen verfranst een uiterst geving percent. 
Zij toch kunnen best oordelen over de onder
linge waarde van de onderscheidene kuituren. 
De verfransing te Brussel werkt vooral bij die 
Vlamingen, die door de schuld van onze uni
taire staat geen kulturele vorming kregen, noch 
hun eigen taal behoorlijk leerden : bij de klei
ne middenstand en bij de arbeider, met daarfiij 
de kleine Brusselse bediendenstand, die onder 
krachtige sociaal-ekonomische druk staat. 

8' i^inds 1830 een miljoen verfranste 
Vlamingen. 

Thans gaat het opnieuw om laalgrensgebie-
den met een 150.000 inwoners en om acht rand
gemeenten met 60.000 inwoners. Van die 210.000 
personen is er geen 15 % van franstalige oor
sprong en spreekt geen 30 % Frans als huistaal. 
Deze cijfers zullen volstaan om aan te tonen 
wie het meest gevaar loopt in de betwiste ge

bieden. Als we Moeskroen-Konien uitschakelen 
gaat het niet eens meer om 10.000 franstaligen 
op 135.000 inwoners in de overige betwiste ge
bieden. 

Later zal dan gesproken worden over de hon
derdduizenden Vlamingen te Brussel zelf die er 
thans als tweederangsburgers leven in hun eeu
wenoude Vlaamse stad. 

L n het taalgrensdebat zijn we voor 
het ogenblik zwaar aan de verliezende hand. 
Over de Platdietse streek met 25.000 inwoners 
spreekt niemand tenzij de Volksunie. De kleur-
partijen geven 25.000 Limburgers, zonder het 
minste verzet, over aan de verfransing. Alleen 
de aangrenzende Voerstreek, 6 gemeenten met 
5.000 inwoners samen, maakt kans gered te wor
den. 

In de streek van Moeskroen en Komen, het 
enige echt gemengde gebied van heel de taal
grens, denkt men er niet aan de zuivere Vlaam
se, maar volkrijke gehuchten bij de aangren
zende Vlaamse gemeenten te voegen. Alleen de 
praktisch zuivere Vlaamse gemeenten Spiere en 
Houtem met onderscheidelijk 900 en 1300 in
woners maken een kans gered te worden. 

Ronse blijft tweetalig en ook in de buurt 
ervan gaat heel wat grondgebied en gaan heel 
wat Vlamingen verloren, waar ze nochtans 
overal in grote meerderheid zijn. 

Het naar bevolking minder aanzienlijk ge
bied van Edingen (Edingen, Kom van Mark en 
Kokiane) scheert echter het toppunt van be
lachelijkheid wat de regeling betreft. Heel het 
gebied is zuiver Vlaams met een uitermate ge
ring percent van franswauwelende burgerij. 
Toch zou het Frans worden ! 

Z ware schuld treft in heel deze re
geling volksvertegenwoordiger Verroken over 
wie we in de Ronsenaar een uitbundig lofarti-
kel lazen onder de titel « De hand van de mees
ter ». Die « hand van de meester » sloeg juist 
op zijn werk als verslaggever van de kommissie 
Binnenlandse Zaken over de taalgrensregeling ! 

Er schijnt voor de « Ronsenaar », uitgegeven 
door Jan Veroken zelf, geen grens voor het 

schaamtegevoel te bestaan ! 
Omdat de franstalige pers Jan Verroken uit

scheldt als een ekstremist gaat deze volksver
tegenwoordiger dit zich misschien nog inbeel
den ook. Dat hij dan bedenkt dat ook Jos van 
Eynde voor twee artikels en voor een rede reeds 
ditzelfde verwijt in dezelfde kringen te horen 
krijgt ! Verroken heeft in de kommissie heel 
wat zuiver Vlaams gebied prijsgegeven, waar 
geen enkele Vlaamse kultuurvereniging hem 
zal kunnen volgen. Zeker zullen zij de meester
lijke hand van de gevende Jan Verroken niet 
bewonderen. 

Ook Jos van Eynde speelt een eigenaardig 
spel. Hij is begonnen de besluiten van de kom
missie Harmei te verdedigen. Maar thans schijnt 
liet net of dit alleen maar gold om de gemeen
ten rond Landen van Limburg naar Brabant 
over te hevelen ! Over Edingen, Mark en Ko
kiane is zijn houding onduidelijk. En het voor
naamste besluit van die kommissie Harmei en 
wel dat van de eentaligheid van de Brusselse 
randgemeenten dat aanvaardt hij niet ! 

D, e grote vergissing van deze 
Vlaamse komedianten is, het verschil in reak-
tie niet te zien tussen de jongere vlaamsgezin
den en de oudere flaminganten. De jongeren 
zijn niet meer te paaien met woorden en met 
beginselen die men uitholt als tomaten. 

Zij zien de dingen nuchter, zakelijk. 
Deze opvatting dringt trouwens geleidelijk 

door ook bij de ouderen. 

D. e unitaire staat en de kleurpar-
tijen hebben ons volk nu genoeg bestolen, ge
noeg gekoloniseerd en uitgezogen. 

Het moet nu uit zijn. Uit, uil, uit ! 
Hun Bruxelles francais, hun Renaix francais, 

hun Enghien frangais en hun Ie (of la) Voer 
francais hangt onze keel uit. 

Evenzeer als hun Algérie frangaise 
Wij zijn het komedianten flamingantisme 

beu, kotsbeu. 
Thans marsj eren we door. 
Door met de Vlaamse Beweging, die elke dag 

ruimer om zich heen grijpt. 
Door tot het unitaristisch uitbuitingsstelsel 

weggeveegd is. 
Met heel de kleurpartijenrommel erbij. 

Wim Jorissen. 
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r u w SPAARGELDEN 
zi jn even vei l ig b i j een 
Vlaamse instel l ing en bren
gen meer intrest op. 
3,5 7o op zicht met onmid
del l i jke terugbetal ing. 
4,25 % tot 5,75 7o op ter
mi jn. 

2 AL UW VERZEKERINGEN 
plaatst U beter en voorde l i 
ger b i j een ernstige 
Vlaamse maatschappij. 

3 ' HYPOTHEEKLENINGEN 
met of zonder levensver
zekering neemt U liefst en 
voordel igst b i j een Vlaamse 
maatschappij. 

Alle in l icht ingen, 
zonder verbintenis, b i j 

Frans VAN HOOF 
U c Hand. & Fin. Wetensch. 
14, BROUWERIJSTRAAT, 
KAMPENHOUT 
Telefoon 016/65243 
Komt graag b i | U thuis. 

EEN BIJZONDER APPARTEMENT MOZARTSTRAAT 24-26, ANTWERPEN 
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Een bi jzonder appartement omdat : BETER GEORIËNTEERD 
BETER AFGEWERKT 
BETER INGEDEELD 

Dubbele bu i tenmuren, 
ramen voorgevel in a lumin ium 
Goede isolatie tussen verdiepingen 
Bruynzeel keuken met broyeur (n ieuwste Amerikaans systeem) 
Indiv iduele verwarming met gas 

enz. . . enz. . . 

Zendt deze bon aan SOMI, Leystraat 10, An twerpen 

en U ontvangt gratis al le in l icht ingen en een gek leurde brochure. 

EEN GOUDEN RA 
ALVORENS TE KOPEN, LEES HET BESTEKKOHIER 

EN VEf?GElUK PRIJS EN KWALITEIT. 

BON 
N A A M 

ADRES 


