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BLAD VA N D E VLA A M ^ HATI ON AL E PARTIJ 

Woont onze protest-
vergaderingen bij. 

Alleen massaal Vlaams 
protest kan het frans
kiljons offensief stop
pen, (ziebiz. 10-12) 

IN DE KAMER: 
Zelfs geen naamslemming 
voor Edingen. 

Vlaamse stad op misda
dige wijze overgeheveld 
naar Wallonië 

Triomf van het verraad 
en de lafheid. 

DAT IS VAN ALLE KWALEN, 
VLAANDEREN, UW GROOTSTE KRUIS 
DAT AL DIE U VERRADEN 
ZIJN MEESTERS IN UW HUIS; 
DAT KNECHTEN VAN UW KNECHTEN 
VOORZITTEN AAN UW DIS 
EN T ZAAD DER ONCERECHTEN 
NIET VOELT WAT ONRECHT IS. 

(R. de Ciercq) 

" • ' . ^ . 



•DE VOLKSUNIE 

VOETBAL 
Waarde vnenden. 

Cateren donderdag 1 febr heeft 
de « Pootball-Cub de Swevegem » 
<dus vlak bi] ds Gioenmgei-kou
tere) een Fianse oefenmeester — 
pardon tramer — officieel aan
gesteld, onder toezicht — repar-
«|pn : — auspicium — van de zgn 
B ^ T , vertegenwoordigd door een 
Kjner zondagse pretbezorgers i De 
< trainer » weid verwelkomd, niet 
met een « goeden dag » en m het 
« jargon vassux », van Guido Ge-
neWe, maar natuurlijk m de sier
lijke taal van messire de Chatil-
lon, Voltaire en M (M) Tete"-
Ênck I Het toegegeven doel van 
die vreemde aanstelling is • de kas 
van de Club te spekken (" ) en 
de « heerlijke » voetbalspoi t dooi 
verfransing m de streek te bevor
deren ' 

« Lammenadig i-as van laffe 
atoxnmeriken » heelt Pol de Mont 
eens terecht geschieven. Ik moet 
hier echter aan toevoegen, dat het 
nitfluiten van een Waalse scheids
rechter geen zier helpt Tegen de 
uitdagende, anti-Vlaamse « Belgi 
Bche Voetbalbond » dienen korda 
ter en hardhandiger middelen 
aangewend Wanneer wordt een 
« Vlaamse Voetbalbond » ge
s t icht ' 

f Gewt van Geersbei gen » 
Am«isfoort 

FACILITEITEN ! 
Oteachte Redaktie, 

Als men Vlaming is, als men 
militair is, als men toevallig m 
het Walenland hgt, dan ook moet 
men zijn veiplichtingen nakomen 
In verband met de volkstelhng en 
dan moet dat m het fians, dit 
omdat de stad fians als voeitaal 
heeft 

Hebben Vlaamse militaiien ' 
het Walenland dan geen rechl 
meer ' 

Zijn ZIJ ook veiplicht hen als 
fran<:taligen uit te geven of aan 
te geven ' 

Gaat men weldia met vervalste 
cl]fers aan komen draven Wat 
betreft het aantal vlaamsspre-
kenden en franssprekenden' In 
alle geval het ziet er zo naar ui t ! 

Waar blijven onze « Facihtei-
ten » of liever ons Vlaams recht 
op Vlaamse formulieren ' 

Enkele soldaten 

MERLOT 
Mijne Heren, 

De Volksunie mag de zoveelste 
overwinning op haar actief schrij
ven Mei lot kwam naar Grimber
gen en spiak er Nedei lands 

Ik kan met altijd akkoord gaan 
met mensen die, soms op een on
beleefde manier spiekers uitjou-
Wïn op plechtigheden Maar wan
neer diezelfde sprekers blijk geven 
van koppigheid, en met het min
ste respekt vertonen voor de taal 
van hun to hooi dei s c'an keur ik 
alle middelen goed om die volks
vreemden betere manieien te le
ren 

Te Zandvliet sprak Mei lot 
Frans Hij kreeg ér wat hij heb
ben moest. Te Grimbeigen had 
men hem gewaarschuwd, de be-
vo'kmg was klaar om eventueel in 
te grijpen Merlot heeft begrepen 
en ST>reekt nu voortaan m Vlaan
deren Nedei lands 

Mag ik met deze de Volksunie 
danken voor haar sti ooibriefjes 
Te Grimbergen gingen zij van 
hand tot hand en de mensen von
den het goed dat er toch een par
tij was die openlijk wees op de 
eventuele kaakslag dis Mei lot zou 
kunnen toegebracht hebben. La
ten WIJ sportief zijn en ook ver
melden dat C V P burgemeester-
volksvet tegenwoordiger Verbaan-
derd er peisoonlijk bij Merlot op 
aang°diongen heeft om toch maar 
Nedei lands te spreken Alleen door 
een samenbundeling van alle 
krachten op het Vlaamse fiont 
kunnen wij iets bereiken 

Ondertussen mag er nog eens 
op de laksheid van onze Neder-
landsta'ige pers gewezen worden 
Van rechts naar Imks over mid
dendoor, allen juichten zij het 
feit toe dat Merlot Nederlands ge
sproken heeft en dat de tegenbe
toging hierdoor m het water ge
vallen is Gewoonweg belachelijk 
die houdmg van onze Vlaamse 
pers Is het met meer dan noi-
maal dat een Belgisch minister in 
Vlaanderen Nedei lands spreekt 
Ooit gehoord van een Belgisch 
minister die in Wallonië gmg Ne
derlands spreken Die man wordt 
tetr plaatse gelyncht. 

V U -er - Grimbergen 

FACILITEITEN REEDS 

stuurd naar de Direkteur-Gene-
laal van de R T T en hem vei--
zocht onverwijld m te grijpen 

VVO - Brussel 

TOEGEPAST 
Op 29 januari werd door de Di-

•̂ -ktie Telegrafie een rondschnj-
'n aan r-'°t personeel overhandigd 

•vaaibij Vi,oi het badseizoen 1962 
©en aan ai wae^iemers ter ver-
sterkmg naar de T.T. kantoren 
van de kust zullen worden gezon
den 

Opdat de kandidaturen echter 
zouden kunnen weerhouden wor
den eist men van de bedienden, 
val niet om, een voldoende ken
nis van de tweede landstaal' De 
wetsontwerpen Gilson zijn zelfs 
nog met besproken en men eist 
nu leeds dat een Vlaming, om m 
eigen streek tewerk gesteld te 
kunnen wolden, de kennis most 
bezitten van het Pians Wat zou 
dat worden moesben de wetsont
werpen Gilson er door komen, 

Het zal waarschijnlijk overbodig 
zijn dat WIJ verwijzen naar art 
1 van de wet van 20 juni 1932 
waarbij uitdiukkeliik wordt ge
zegd : « In de provinciën Ant-
weipen. West-Vlaanderen Oost-
Vlaanderen en Limburg, in het 
arrondissement Leuven en m het 
arrondissement Brussel, buiten de 
19 gemeenten van de Brusse'se 
agglomeratie, maken de bssturen 
van de staat, piovincien en ge
meenten gebiuik van het Neder
lands » 

Het VVO heelt dan ook on
middellijk een pro+estbriel ge-

VO0R DE T.V. 
Heien, 

Nu de Volksunie eindelijk toe
gelaten wordt, voor de TV. te 
spreken (zie Zondag-Express van 
4 2 62) moet er alles op gezet wor
den opdat iedere uitzending voor 
geen enkele Vlaming verloren 
gaat. 

Maar de nodige ruchtbaaiheid 
moet er aan gemaakt worden 

Mensen die wij anders mis
schien nooit zouden kunnen be
reiken, zullen nu horen, zien en 
001 delen. 

Dat het een nieuwe stap worde 
tot de ontvoogding van het 
Vlaamse volk 

BH. - Erembodegem 

PROTESTMOTIE 
De sekretaris van de Ouderver

eniging van de St Stevensschool 
te St Pieters-Leeuw zond ons af
schrift van volgende protestmo
tie : 

Het bestuur van de oudervere
niging: van de Sint - Stevwis -
school, in veigadering bijeen op 5 
februari 1962, 
heeft kennis genomen van de be
slissing van Eerwaarde Heer 
Oierckx, de op 28 januari 1962 
aangestelde pastoor der parochie, 
een gedialogeerde mis met het 
frans als voertaal elke zondag om 
10 uur op te dragen, 
acht het onmogelijk dat Eerwaar 
de Heer Dierckx in een tijdspan
ne van vier dagen de noodzaak 
van dergelijke beslissing heeft 
kunnen beoordelen, 
aanziet het als een verdacht ma-
noeuver om de gewone Viaamse 
kerkganger in een franstalige mis 
te lokken, — materialistisch jje-
zien zijn 8 uur 30 en 10 uur het 
best geschikte tijdstip voor de 
Heilige mis, bijzonder voor ge 
zinnen met kinderen, 
protesteert met klem en verwijst 
naar de principes van kristclijke 
naastenliefde tegen deze aanslag 
op het Vlaamse karakter van de 
katholieke bevolking, 
beslist deze protestmotie te zen
den naar Eerwaarde Heer Dierckx, 
de kerkelijke overheid en de pers. 

ANDER GEZICHT 

Beste Volksunie, 

De Vlaamse Volksbeweging ver
licht verdienstelijk werk en vvij 
juichen haar actie toe 

Maar dat zij nu ook eens van 
al hare aangeslotenen konsekwen-
tie eist : de Vlaamse zaak dient 
met alleen op Vlaamse vergade
ringen, maai vooral m het Belgi
sche pailement verdedigd De pu
blieke opinie begint er genoeg van 
te kiijgen dat men, d^ Kamers 
binnentredend, weer een ander 
gezicht opzet i 

SE - Gent 

DUBBEL GESTRAFT 
Mijne Heien, 

Enkele maanden geleden kieeg 
ik op de openbare rijweg een be
keuring 

Gezien ik met akkooid kon gaan 
met het voorstel tot een minne
lijke schikking moest ik enkele 
dagen geleden voor politieiecht-
bank van Brussel vei schijnen. 

De rijkswachter, die het proces
verbaal tegen mij had opgesteld 
moest onder eed zijn getuigenis 
afleggen Deze getuigenis nu, 
druisde zo flagrant m tegen de 
feiten dat ik ze onmogelijk kon 
beamen Dit moet de voorzitter 
geprikkeld hebben want een kans 
om mij behoorlijk te verdedigen 
kreeg ik niet Herhaalde malen 
werd ik door dit heerschap af ge
snauwd 

Tenslotte kreeg ik 2 000 F boete 
Tot hier lijkt alles min of meer 

« normaal » Maar nu pas komt de 
kat op de koord. 

Toen ik hieiop in tamelijke hef
tige termen, doch steeds beleefd 
mijn verontwaardigmg luchtte, 
verzocht de voorzitter mij te zwij
gen Ik was echter te opgewonden 
en luisterde niet naar hem, waai-
op hij mij luidkeels toeriep « Als 
ge niet zwijgt gaat ge de bak m 
van waar gs komt » Veiontwaar-
digd keerde ik m» naar hem toe 
en terwijl ik op hem toeliep, nep 
ik « Mijnheer de Voorzitter, u 
hebt het recht niet dat te zeggen; 
dit IS een andere zaak u gaat 
uw rechten te buiten » Dit heb 
ik hem enkele keien in het ge
zicht geslingerd Inmiddels was 
ook hij op kookpunt geraakt en 
schreeuwde de dienstdoende iijks-
wachter toe mij aan te houden 

Deze kwam in aktie en leidde 
mij met onzacht en met bleek ge
zicht de zaal uit en 1'et me gaan, 
zonder dat er tegen mij proces
verbaal weid opgemaakt 

Nu vraag ik me af • 
Is het geoorloofd dat 17 jaar na 

de oorlog een rechter op een 
openbare zitting nog steeds straf
feloos een gewezen « zwaite » zijn 
veileden mag verwijten ' 

Werd Ik nu, juist om dit verle
den, niet dubbel zwaar gestiaft ' 

HV - Schaarbeek 

ZE DOEN MEE ! 
Waarde Redaktie, 

In een van Uw voiige uitgaven 
stond er een brief aan de echtge
noten On verloofden van de man
nen die de Volksunie vooruithel-
pen El weid hen gevraagd m het 
meuwe jaar zoveel mogelijk hun 
echtgenoten bij te staan en ook 
zelf mede te werken 

Ik wil U beloven m naam van 
vele mijner vrouwelijke collega's 
die veiloofd of gehuwd zijn, dit 
jaar nog meer dan vorige jaien 
niet tegen, doch mede te werken 
aan de taak van onze doorluchtige 
echtgenoten die ofwel plaatselijk 
leider of sekretaris zijn van een 
of andei" Volksunieaf deling Ik 
weet dat er nog vrouwen zijn die 
niet met mij akkoord gaan en het 
met als taak van een vrouw be
schouwen zich met politiek te be
moeien Doch tot deze zeg ik net 
volgende : het zal prettiger voor 
uw echtgenoot zijn te weten dat 

zijn dieabaie vrouw ook belang 
stelt m dat wat hem zo nauw aan 
het hait licht . De Vlaamse be
langen En Mevrouw (en) bij de 
zovele bezigheden die uw mooie 
taak van huisviouw vullen kan er 
zeker nog wel dit ene bij En ik 
vei zeker U Er eens mede begon
nen kunt U er absoluut met meer 
van af En zult U het zelf piettig 
vinden met Uw echtgenoot over 
bepaalde punten te kunnen disku-
sieeren dit zeg ik U uit eigen on-
dei vinding Dus afgesproken ! Van 
nu af aan, woon af en toe een 
veigadermg bij die hier in onze 
westhoek zeer tahijk gehouden 
worden, U bewijst er een grote 
dienst mee . Uw echtgenoot en 
de Volksunie en zelf ziüt U het 
ook heel belangiijk vmden 

C M . . Roesbrugge. 

ALARM 
Waarde Redaktie, 

Met veel genoegen heb ik u we
kelijks gelezen over Ronse. Ik heb 
het S O S Ronse beantwoord Het 
heeft nie deugd gedaan dat de 
Volksunie m de bres staat VOOT 
het Vlaamse volk DaartHn wil -k 
u c^ de hoogte brengen van een 
van de mooiste hoekjes ven Vlaan
deren waar de franskiljonse over
stroming begonnen is en dreigt te 
overspoelen : het enig mooie Zo-
nienwoud en de twee dorpen aan 
zijn rand . Wezembeek-Oppem en 
Tei-vuren In Wezembeek-Oppem 
IS alles Vlaams gebleven Wezem-
beek en het gehucht Oppem, doch 
de buitenwijken zijn tweetalig De 
toestand in Tervuren is katastio-
faal In het oude dorp is alles 
tweetalig, de gemeentelijke aan
kondigingen gebeuren iii de twse 
talen 

Er zijn transmutatieklassen. In 
de kerk worden tweetalige ser
moenen gegeven De geestelijkheid 
(op een E H na) en de gemeente
lijke oveiheid is franskiljons En 
als klap op de vuurpijl is er m 
Tervuren de nieuwé Le t^ ld 1CI 
wijk waar de straatbprden niiet 
alleen tweetalig zijn maar het 
Frans vooiaan en het Vlaams m 
't klem eronder 

De franskiljons bezitten m bei
de dorpen een ultrabende die zeer 
aktief IS Hun aktiviteiten bestaan 
in het nachtelijk besmeuien van 
Vlaamse opschriften en partikü-
liere woningen alsook het verza
melen van handtekeningen « pour 
Wesembecq Fianeais-Plamand » 

Toen ik m 58 aan de CVP-af-
delmg te Tervuren die toestanden 
aanklosg hebben ze rae gezegd : 
wacht tot onze kandidaat-burge
meester er aan is, dan za' het ver
anderen Toen na de gemeentelij
ke verkiezingen de C V P in Ter-
vuien de teugels m handen nam 
bleven die toestanden evenwel 
voortbestaan Ik ben dan een 
tweede maal gegaan en heb hen 
gewezen op hun beloften doch men 
antwoordde dat ze niet meer m 
de middeleeuwen leefden en dat 
ze er zich met mee wensten be
zig te houden Ik was toen zo ont
goocheld dat ik m niets meer ge
loofde, In het Zuidstation te Brus
sel heb ik een jaar later voor de 
eeiste maal « De Volksunie » ge
kocht, leerde uw paitij kennen en 
ben er een overtuigd vooi stander 
v^n geworden 

E A - Wezembeek-Oppem. 
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6EKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
V^CHEl^EIM A.D.WE1NSTRASSE 

FIJN KOST p.v.b.a. POTHOEKSTRAA'T, IAZ 
ANTWERPEN TEl (03) 35 38 54 

%% STAR^ 
Z E L B ^ 

Schuimrubbermat-rassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagan 
(Brevet -k 529768) 

Ressortmafrassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet Vk 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN Wi- ZENDEN U HL( ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 
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BLAD VAN DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

GROF SPEL 
D e honderdduizenden Vlaamsge

zinden, liiezers van de kleurpar-
jüjen, zullen wel verwonderd opkijken 
nu ze hun franstalige partijgenoten 
de volledige batterijen van hun impe
rialistisch geschut zien ontbloten. 

Van echte tweetaligheid te Brussel 
geen sprake ! De C.V.P.-er Gilson, in 
volledig akkoord met de ministers 
van onze flaminganten Custers de 
weergaloze, De Clercq, Dequae, Se-
ghers, Bertrand, van Elslande, Spi-
noy en Fayat, zal de verfransing te 
Brussel in nog sneller tempo door
zetten. De incivieke burgemeesters te 
Brussel krijgen blanco volmacht op 
administratief gebied en de verfran
sing door het onderwijs wordt er nog 
gemakkelijker gemaakt. 

De Platdietse streek, 10 gemeenten 
met 25.000 inwoners wordt aan de 
Walen als geschenk aangeboden. De 
flamingant Verroken gaat sinds vo
rige woensdag de geschiedenis in als 
de verkwanselaar van Edingen en 
Mark-centrum, de verkoper van zui
ver Vlaams gebied. Hij heeft voor 
goed post gevat naast een Vermey-
len, die de vervalste talentelling van 
1947 wettelijk aanvaardde. Het heeft 
in de Vlaamse Beweging aan verra
ders van onze rechten nooit ontbro
ken. Verroken zet een vaste overleve
ring voort. Het bewuste Vlaanderen 
zal hem uitspuwen. 

Meer woorden dienen er niet meer 
aan vuilgemaakt. Nu niet en nooit 
meer ! 

Voor de redding van het Vlaamse 
Houtem in de streek van Komen wa
ren de Vlaamse kleurpolitiekeMngen 
evenmin te vinden. Alleen Spiere 
haalde het nipt. Morgen zal men ook 
de Vlaamse gehuchten in die streek 
verkwanselen. De Westvlamingen die 
nog enige sympatic hadden voor een 
Devos zullen ook nu wel inzien wat 
de Westvlaamse trouw van die kerel 
te betekenen heeft! Alles moet Frans 
zijn in heel zijn streek ! 

H et spel van onze franstalige ko
lonisators is handig in elkaar ge

stoken. De aandacht van de Vlamin
gen wordt afgeleid door het hevig 
franskiljons offensief te Leuven en 
in Vlaams-Brabant. Ondertussen ont
rooft men ons vlug ganse gebieden 
aan de taalgrens ! 

Arm Vlaanderen dat een Jos van 
Eynde als verdediger gekregen heeft 
om de besluiten van de kommissie 
Harmei toe te passen! Zijn enige 
zorg gaat naar de streek van Lan
den die niet naar Limburg mag, maar 
naar Brabant moet. In Brabant zit
ten de socialisten af en toe in de be
stendige deputatie. Het enig argu
ment dat hij heeft is dat bij de CVP-
ws in de grond geen andere beweeg
reden voorligt om de streek bij Lim
burg te voegen. 

Ondertussen laat de kerel echter 
Edingen en Mark naar Wallonië gaan 
en veegt hij de kommissie Harmel 
aan zijn zolen. 

T erzelfdertijd zien wij de P.V.V. 
kamerleden Van Doorne uit Gent 

en Martens uit Oudenaarde-Ronse — 
leden van de Vlaamse vleugel van 
de P.V.V. ! — een verklaring opstel
len ten voordele van de keuze van de 
familievader in heel de taalgrens
streek ! 1830 herleeft! Men vraagt 
zich af hoe zulke mensen het in 
Vlaanderen nog aandurven in leven 
te blijven, laat staan volksvertegen
woordiger te zijn ! 

Aan hun zijde staat echter ook een 
Mons. Van Waeyenberghe, nog een 
kleurflamingant! Hij laat zijn Waal
se professoren in gezellig verbond 
met de fransdolle müitaire kaste en 
de liberale kapitalisten, slag Krona-
cker, te Leuven nog meer Frans on
derwijs vragen. Alsof te Leuven voor 
de 82 gezinnen van de franstalige 
professoren, die er verblijven en kin
deren hebben, nog geen Frans onder

wijs genoeg is. Te Leuven en Heverlee 
zitten er nu reeds 947 leerlingen in 
transmutatie- en andere franstalige 
klassen ! Duizend kinderen in het 
Frans onderwijs in het Vlaamse Leu
ven is nog niet genoeg ! Leuven moet 
een tweede Brussel worden ! Gans 
Vlaams Brabant moet er aan. Dat 
zijn de plannen van de ultra's op ver
re afstand. 

De P.V.V.-er — ja nog een van dat 
ras — Cooremans, burgemeester te 
Brussel — heeft het offensief cen
traal ingezet. Brussel heeft slaapste
den nodig en frisse lucht. Zonder Al
semberg, Tervuren en tientallen an
dere Vlaamse gemeenten gaat dat 
niet. De vrienden van Van Audenho-
ve, Grootjans en Vanderpoorten zijn 
niet veranderd door hun partijnaam 
te wijzigen. 

Alle toegevingen aan de taalgrens en 
in de randgemeenten zullen de 
machtshonger van de Belgische ka
pitalistische, reaktionaire en bour-
geoiskliek vergroten. De Belgische ul
tra's doen voor de Franse lyet ten 
onder in zake fanatisme. 

I s het aan hun zijde dat Jos van 
Eynde zal staan ? 

Door hun mentaliteit vielen er te 
Parijs weer acht slachtoffers. 

La grandeur de la culture frangaise 
verlangt inderdaad offers. 

In Frankrijk, in België. 
Acht doden vielen er te Parijs ? 
Moeten er ook in Vlaanderen do

den vallen ? 
Aan welke kant staat Jos van Eyn

de ? 
Aan de kant van de kleine Vlaam

se man ? 
Of aan de zijde van de voorstan

ders van het Algérie frangaise, van 
het Bruxelles frangais, van het En-
ghien frangais ? 

Hij is alvast begonnen met het 
Vlaamse Edingen in de muil van de 
Belgische ultra's te gooien. Verroken 

door Wim Jorissen 
stond inderdaad niet alleen ! 

Wat verwijt Van Eynde de Vlaamse 
C.V.P.-ers dat ze zwijgen als MonB. 
van Waeyenbergh een wenk geeft? 
Op dat punt heeft hij gelijk l 

Maar ook hij zweeg toen de Belgfi 
sche reaktionaire ultra's Edingen opi 
eisten ! 

Ook hij heeft een grote mond maar 
geen karakter. 

Vlaamse socialisten bestaan eac 
klaarblijkelijk niet. Zullen er nooii 
bestaan. 

E n wat doen de kleurflaminganten 
gedurende heel dat offensief van 

de fransdollen uit hun partijen ? Ver
baasd toekijken ! 

Wie is in het verweer, Vlaanderen 
of de franstaligen ? ' '"' 

In elk geval voeren de franstali-
gen het offensief ! Niet de Vlaamsge
zinden ! 

Het machteloze Vlaanderen van de 
kleurpartijen wacht weer tot de ko
lonisators, tot de ultra's, hun slag 
tegen ons geslagen hebben om dan 
luid jammerend hun verdrukkings-
kompleks uit te schreeuwen 1 Waarop 
wachten de kleurflaminganten nog ? 
Toch niet op Jan Verroken of op 
Schildwacht. 

A lleen de Volksunie staat in scherp 
verweer. Alleen de Volksunie Is 

met een hevig tegenoffensief be
gonnen. 

Vlaanderen heeft trouwens geen 
andere verdedigers meer. 

Wie niet naast ons vecht zal door 
de komende generatie terecht als me
deplichtig aangezien worden voor de 
ramp die zich thans aftekent. 

Alleen de strijd, de harde strijd kan 
ons nog redden. 

Iedereen neme zijn verantwoorde
lijkheid op. 

Nu het uur van de Vlaamse waar
heid geslagen heeft. 

I een echte Demokratie 
in een vrij Vlaanderen 

I 

I 
I 

daarom federalisme 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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BETOGING TE LEUVEN 

De meer d a n 2.000 Vlaamse s t u d e n 
t en die woensdagnamiddag te Leuven 
hebben betoogd tegen f rans ta l ig k a s -
te -onderwi j s en tegen faci l i te i ten in 
de univers i te i t ss tad zullen de r e k t o -
ra le overheid wel even h e b b e n doen 
n a d e n k e n . De betoging zou oo r sp ron 
kelijk inger ich t worden door de s t u 
d e n t e n zelf. Toen de a k a d e m i s c h e 
overheid d i t verbood, ge las t t e h e t 
Akt iekomitee Brussel e n T a a l g r e n s 
zich m e t de in r ich t ing . 

Veel verschil heef t h e t «niet ge 
m a a k t : h e t was een s t u d e n t e n b e t o 
ging door dik en dun . Er w a r e n in de 
l ange s toet ook heel wa t Gen t se f l a t 
ten . Op een groot spandoek werd de 
teks t meegevoerd : « Vlaamse m i n i s 
ters , de zaak of de z a k » . Het « eet 
meer Walen » en « Walen bu i t en » 
was nie t ui t de lucht . Enkele minde r 
eerbiedige m a a r d a a r o m nie t m i n d e r 
humor i s t i sche s logans w a r e n r e c h t 
s t reeks a a n h e t adres van de a k a d e 
mische overheid ger icht . 

Onmiddel l i jk n a de betoging ver
t rokken op de Oude M a r k t enkele 
s t u d e n t e n b u s s e n n a a r S t rombeek. 

BETOGING TE STROMBEEK 

Woensdagavond t rokken meer d a n 
2.500 betogers door S t rombeek. De 
Vlaamsgezinden uit S t rombeek en 
uit de r a n d g e m e e n t e n h a d d e n v a n 
wege de Leuvense en Gen t se s t u d e n 
t en en v a n u i t h e t omliggende ver 
s te rk ing gekregen. 

I 

De indrukwekkende stoet mar s j ee r -
de ach te r drie reusach t ige Leeuwen
vlaggen door heel de gemeen te . Op 
enkele p laa t sen kwam h e t to t k le ine 
inc identen , toen enkele f ana t i eke 
f ranski l jons de betogers u i tdaagden . 
Aan een «bou lange r i e -pa t i s s e r i e» 
on t s tond even de in ing toen de bak 
ker van F r a n s e broodjes h e t in zijn 
hoofd haa lde , de be togers m e t een zak 
bloem te lijf te g a a n . De f rans ta l ige 
neonver l i ch t ing e n de winkel ru i t 
werden h e t k ind van de reken ing . 

Over h e t a lgemeen ech te r genoot 
de betoging s impat ie van de inwoners . 
Burgemees te r Söens, die reeds zoveel 
voor he t Vlaams k a r a k t e r van S t r o m 
beek heeft gedaan , kon ach te ra f in 
de zaal « h e t Pavi l joen » onder don
de rend app laus ve rk la ren da t , wie 
zich in S t rombeek n ie t wist a a n te 
passen, m o c h t ophoepelen . De h e r e n 
Roosens, J a n s s e n s en Jassogne h a n 
delden over h e t e i s enp rog ramma van 
h e t Aktickomhtee. 

Het taktvol op t reden van de ge-
meenie l i jke politie, de s impat ieke 
houd ing van gemeen tebes tuu r en b e 
volking, de ka lme besl is theid van de 
dee lnemers m a a k t e n van deze be to 
ging een onvergetel i jk succes. 

PUBUO RELATIONS 

Onder deze t i te l wi jdden we ver le- [ 
den week een pepernoot je a a n h e t \ 
V.V.B.-kongres en a a n h e t o n t h a a l § 
van onze r edak teu r op de pers lunch . = 

Unt Oaeis deelt tHuns mede da t = 
geen enkele bedoeling heeft voor- : 
opgezeten, ons weekblad onheuser te = 
behande l en dan enig a n d e r blad. I n - ; 
gevolge zijn zeer d rukke bezigheden = 
op de kongresdag was tussen hem en i 
onze r edak teu r een misve r s t and ge - i 
rezen, misve r s t and d a t inmiddels = 
werd bijgelegd. Ruggespraak m e t on - | 
se r edak teu r bevestigde ons dat , gelet i 
op deze verklar ing , de goede t rouw i 
van dhr Daels wel boven alle twijfel { 
s t aa t . I 

W a a r v a n ak te . ^I|jlj 

IEDER ZIJN WAARHEID 

Ingevolge een pr incipië le beslissing 
v a n de r a a d v a n beheer van de Ne -
der l anse u i tzending van de B.R.T. 
werd de Volksunie, door de B.R.T. 
u i tgenodigd deel t e n e m e n a a n h e t 
pol i t iek d e b a t « I e d e r zijn waa rhe id », 
voor de T.V. 

De ver tegenwoord igers van de dr ie 
t r ad i t ione le p a r t i j e n h e b b e n zich t e 
gen deze dee lneming verzet onde r 
a a n s t o k i n g v a n de C.V.P.-senator 
Houben. De h e r e n l a t e n zich eens t e 
m e e r k e n n e n a ls enggeest ige p a r t i j -
f a n a t i e k e r s zonder enige zin voor 
spor t iv i te i t of zelfs voor de d e m o -
k r a t i s c h e beginse len w a a r o p zij zich 
zo g r a a g beroepen. Tevens v e r r a d e n 

Open brief 
aan Mgr } an \'\ wyi-nbuijU 
Hector Magnijicns 
ie LEV\E?i 

Monseigneur, 
Iw univeisilni ^Imil in hel nieuws, op de eenle pagi

na's zowel als in de « fails divers ». In norniale omslandighe-
den hebt gij dat gaarne; piiblicileit is gewoonlijk welkom en 
de Alma Maler is zo oud en eerbiedwaardig dal normaal 
slechts eerhicdwaaidig nieuws doordringt tot de redaklies. 

Vandaag de dag liggen de zaken wel enigszins anders. 
Leuven het bindleken is geworden iol Leuven de splijtzwam. 
De Alma Maler heeft haar eigen taalgrens en haar eigen 
schoolstrijd; de beroeringen crrond dreigen de afmetingen aan 
te nemen van een iaalgrensstrijd en sclioolslrijd in het groot. 

Dat is. Monseigneur, niet de fout van de acht studenten 
die door de pandoeren de doos werden ingedraaid onder ver
denking van het aanbiengen met de hand en met kalk van 
opschriften binnen Leuvens wallen. Dat is niet de fout van de 
Vlaamse studenten die icoen<:daq nnii<:nnl doch waardig be
toogden 

Dat is, jnet de leieisle e^ibied voor Uzelf én voor de 
waarheid, Monseigneur, do fout van de rectorale overheid. Het 
komt de Vlamingen onbcgnipelijk voor dat een aantal profes
soren aan uw universileit de onbeschaamdheid zover kunnen 
diijien, loor Lein 'n een f'ieihleiltnslelsel en Ineclalige kas-
iLSciiolni II' ,i.-ri -. I , I ,t de rectorale oicilieh] danrleg.^n 
uhond'-in ml ' l i'iniingcn ongeluojlijh i oor dat 
Waalse sludenlen Lemen Uunnen besmeuren met liet u Lou-
vain bilingue n, op een ogenblik dat de rectorale overheid al 
haar zorgen [>('•-','••?' ann Ii •! i ihi,,l ,, ,,in Maamse studen
tenbetogingen. 

Gij hebt. Monseigneur, Leuven sleeds boven en builen 
de politieke tivisten trachten te houden. Maar gij zult toegeven 
dat gij 'vandaag, op een belangt ijk en beslissend ogenblik, 
daarin niet zijl geslaagd. Gij laat gebeuren, onder uw ogen 
laat gij gebeuren, dat een aantal professoren in hun ffaijs-
kiljonse driestheid schaamteloos het bondgenootschap ntistre-
ven van een deel van aio univrsileil met kringen waarvan gij 
toch weel dal zij uw univer^il-il, uw kaloUc];e universileil, 
vandaag nog zouden doen verdwijnen indien zij daartoe de 
macht hadden. Gij laat gebeuren, onder uw ogen laat gij ge
beuren, dat een aantal professoren de Leuvense gastvrijheid 
en de Vlaamse gastvrijheid mei de voelen treden. Gij hebt, 
Monseigneur, in uw jonge jaien voor gij het purper had ont
vangen, de Vlaamse Beiveging van nabij gevolgd. Gij toch 
zeker moet welen wat de franskiljons in en om uw universi
teit in hel schild voeren. Gij toch zeker, moei welen dal 
Leuven voor hel ogenblik de poort is die men wil imtampen 
om heel Vlaams-Brabant te malden iol één reusnciüig Brussel. 

Uw houding is, Monseigneur, onbegrijpelijk. Gij moet 
toch weten dal de Vlamingen, ook de Vlaamse kaloUeken die 
uiv universileit genegen zijn, vandaag gedwongen worden stel
ling te nemen. Het kan U toch iiiet onbelend zijn dat, hoe 
hoog de gaslvrijheid bij ons volk ook in ann-icn sn'il ,i ,lin-
gen zijn die nnn ;,, r,,., ;, n„n:i,-n •~hum : de inhijnled i an 
ons grond,; ;,, / ,-„,,. , \ i„„nn hiinlder lan 

onze steden, van Leuven. Het kan l tocJi niet ontgaan dat do 
Vlamingen niet kunnen en niet mogen anrzelen ivanneer ze 
gedwongen worden te kiezen tussen hun goed irilil m dal 
wat straffeloos woull narir^lrerlt rh,ni c-n ,h',-l im iiiv profes
soren. 

De Manxtngeii hebu'-n ai een l.eei en iii. I -- m.s ijeiocll-
ten voor de integrale vrrvlaamsing van een unn n-^ileit. Wan
neer hun gastvrijheid ie Leuven beantwoord wordt met open 
vijandigheid, hebben zij geen heus en zullen zij niet aarzelen, 
hetzelfde gevecht ook te Leuven te voeren. Dan zal vroeg of 
laat Leuven een Vlaamse kaloliehe uniier^ileil heiheirjen, 
niels minder maar ook niets meer. 

Het is aan U, Monseigneur, er vooi ie zuigen dat niet 
opnieuw duizenden in Maandeien gesteld worden voor het 
pijnlijke gewetensprobleem te tnoeten kiezen tussen lain I li-
ming-zijn en hun veilmochtheid aan een Alma Maler die gis
teren nog de Itunne was. Maar die het vandaag fll veel 
minder is. 

Met de vereiste eeibied, 
uw dio Genes. 

zij door h u n h o u d i n g de schr ik die de 
V.U. h u n inboezemt . Wij h o p e n d a t 
de B.R.T. zich in de toekomst zal 
h o u d e n a a n g e n o m e n besl iss ingen en 
zullen op deze zaak nog t e r u g k o m e n . 

DEGONINCK TE ALSEMBERG 

De « Amis de la l a n g u e F r a n c a i s e » 
h a d d e n woensdagavond een m e e t i n g 
belegd w a a r o p ze min i s t e r Gilson a l s 
spreker h a d d e n gevraagd. Gilson 
zond zijn ka t . Wie ech te r wel a a n 
wezig was, was vo lksver tegenwoordi 
ger D. Deconinck en m e t h e m een 
vi jf t igtal Vlaamsgez inden . 

Het woord werd gevoerd door de 
b e r u c h t e Rigot van h e t « Bloc de la 
l iber té l i ngu i s t ique» . Dit h e e r s c h a p 
werd reeds bij vroegere ge legenheden 
door D. Deconinck op zijn p l a a t s ge 
zet. Zo ook t h a n s : onze volksver te
genwoordiger n a m rus t ig p l a a t s op 
h e t pod ium en de f ranski l jonse h e e r 
s c h a p p e n zagen to t h u n e rgern is en 
woede h u n m e e t i n g omgevormd in 
een V.U.-vergader ing. Alsemberg i n 
t e g r a a l V laams : d a t de h e r e n h e t 
zich voor gezegd h o u d e n . 

GAND FRANCAIS 

Te G e n t en omgeving zijn de f r a n s 
ki l jons d r u k a a n h e t i jveren voor h e t 
behoud van de t r a n s m u t a t i e k l a s s e n 
en voor faci l i te i ten. He t zi jn vooral 
d a m e s en h e r e n u i t de hoge burger i j 
en uit de n i jve rhe idsk r ingen die er 
zich o.m. mee ge las t en h a n d t e k e n i n 
gen rond te ha l en . Daa rb i j m a k e n zij 
misbru ik v a n h u n bevoor rech te so
ciale posit ie om d r u k ui t te 'oeféï i 'èn 
op t a l vaM"i»cnsen7'Mfeft s fgna leerde 
ons een twee ta l f l ag r an t e geval len. 
Zo zou er bij de bed ienden van ARBED 
een lijst gepresen tee rd zijn door i e 
m a n d van de d i rekt ie . De mees te b e 
d ienden d ierven n ie t a n d e r s d a n t e 
t ekenen . Ook in de bedr i jven van de 
« U n i o n C o t o n n i è r e » zouden bazen 
m e t l i j s ten r o n d g a a n . Bij een been
houwer k w a m een chic geklede d a m e 
een beste l l ing doen. Eens d a t die ge 
no t ee rd was legde ze de beenhouwer 
een lijst t e r o n d e r t e k e n i n g voor. De 
m a n weigerde m a a r heef t de d a m e 
waarsch i jn l i jk de l a a t s t e keer a ls 
k l a n t gezien. Wij v r a g e n onze lezers 
d a t zij ons alle dergel i jke o n d e r n e 
m i n g e n v a n de f ranski l jonse b o u r -
geois -kas te zouden s igna le ren . Vroeff 
of I aa t heef t d a t zijn n u t . 

ï LIMBURGS PROTEST 

= De Limburgse Gilde, veren ig ing der 
= Limburgse s t u d e n t e n te Leuven heef t 
= m e t ve ron twaa rd ig ing gepro tes tee rd 
^ tegen de houd ing die twee v o o r a a n -
^ s t a a n d e Limburgse pol i t iekers inzake 
^ h e t f r ans t a l ig kas t e -onde rwi j s te 
^ Leuven hebben a a n g e n o m e n . 

^ Tenax , a l ias s ena to r Leynen, hoofd-
^ r e d a k t e u r van h e t onzalige « Be lang 
= van L i m b u r g » heef t een openl i jke 
^ a n t i - V l a a m s e stel l ing verdedigd. Hij 
^ n e e m t h e t op voor de verdere af-
^ b r a a k van de Vlaamse t a a l - i n t e g r i -
^ te i t en voor f rans ta l ig onderwi js t e 
^ Leuven. 

= Mgr. Phi l ips , die a a n h e t p u r p e r 
^ ook de sena to r i a l e waard ighe id p a a r t , 
^ was een der ee r s t en om h e t b e r u c h -
^ te f ranski l jonse p rofessorenmani fes t 
=: te onde r t ekenen . 

De Limburgse s t u d e n t e n k lagen 
me t klem deze ve r r egaande o n 
Vlaamse houding yan beide « p r o m i 
n e n t e » Limburgers a a n en ve rk la ren 
d a t ze deze houd ing als ne fas t b e 
schouwen voor de toekomst van h e t 
Vlaamse volk. 
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KRAS MAAR RECHTVAARDIG 
Vaak denkt meu dat een acade

micus in elk geval scherpe woorden 
dient te vermijden. Ten onrechte. De 
b ^ t e intellektuëlen kunnen hun ver
ontwaardiging ovter gemeenheden 
even goed in scherpe woorden uiten 
als de gewone volksmens. 

Wij dachten hieraan toen we de 
jongste motie van h e t Vlaams Ver
bond voor Academici lazen in ver
band met de repressie. 

Wij laten ze hier volgen : 

«Overwegende dat in België ge
meenrechtelijke veroordeelden voor 
manslag (Rinchard bv.) binnen de 
tien jaren na hun veroordeling op
nieuw van de vrijheid mochten ge
nieten; 

overwegende dat zeventien jaren 
na de bevrijding, terwijl België met 
voormalige vijanden een politiek 
voert van verzoening, bondgenoot

schap en zelfs vriendschap, politiek 
veroordeelden nog steeds in Belgi
sche kerkers zuchten, niet meer we
gens het gepleegde vergrijp, maar 
wegens de politieke lafheid die het 
partijenwezen schijnt te kenmerken; 

overwegende dat geen minister af
zonderlijk als mens aangesproken de 
dwaasheid van de heersende toestan
den zou beamen; 

overwegende dat dezelfde minister 
als partijpolitiek mandatar is ogen
schijnlijk de moed niet kan opbren
gen om met zijn regeringspartners 
de daad te stellen die meteen én zijn 
geweten én de gevangenen zou be
vrijden; 

overwegend dat voor de geschiede
nis de Vlaamse Academici niet wen
sen beschouwd te worden als stil
zwijgend instemmend met een be
leid, dat de daadwerkelijke ontfer
ming losmaakt van de openlijk be-
ledene Iiumanistische, kristelijke of 
andere levenbeschouwing; 

om deze redenen verwoorden de le
den van de Centrale Raad van het 
Verbond der Vlaamse Academici hun 
diep misprijzen voor de sloomheid, 
waarmede de regering aan repressie-
likwidatie doet en stellen het ellen
dig karakter-gebrek van de verant
woordelijke gezagdragers openlijk 
aan de kaak; 

besluiten ten slotte deze nieuw
jaarsmotie mede te delen aan de 
Eerste minister, de minister van Jus
titie en de pers.» 

Naar we vernamen was het an t 
woord van minister Vermeylen, die 
ooit om zijn publikatie van de ver
valste talentelling uitgesloten werd 
uit het V.V.A., maar zeemzoet. Hij 
meende dat niet alle leden van het 
V.V.A. akkoord zouden gaan met die 
motie. 

Hij vergist zich deerlijk. De motie 
is nog betrekkelijk gematigd voor 

een Vermeylen. 

EN OPSTAAN BIJZITTEN 

Bij gewoon «zitten en opstaan» 
werden in de Kamer het Vlaamse 
Edingen en het Vlaamse Mark-dorp 
verkwanseld. Er waren niet eens i'i 
Vlamingen die de hoofdelijke stem
ming eisten ! De 5 Volksuniekamerle
den stonden alleen. 

Al de voorstanders van het Cen
trum Harmei waren in slaap gevallen. 
Ook de felle Jos van Eynde. 

Verroken, de onnoembare, verde
digde zelfs de stelling Edingen Frans. 
Want er komen volgens die onnoze
laar-kwakzalver toch «« faciliteiten »! 
Wat voor een hondenvolk zijn toch de 
Katolieke flaminganten dat ze zo een 
specimen als hun woordvoerder af
vaardigden ? 

Hebben wij ongelijk wanneer wij de 
flamingamten de ergste vijanden van 
Vlaanderen noemen. 

Hun onnozelheid en hun C.V.P. 
trouw is inderdaad de hoofdoorzaak 
van onze koloniale status en van de 
Vlaamse lafheid en ontmanning. 

In de Yolksgazel 

De Jos zegt het.. 
DE UITDAGER 

Het hoofdartikel van de 
« Volksgazet » van donder
dag 15 dezer begint met de 
volgende zin : 

« De tijd verslindt de 
steden », klinkt het in 
« Naar Wijd en Zijd » ! 

Wij hebben het civisme 
en het Belgicisme van Jos 
van Eynde altijd verdacht 
gevonden. En we krijgen 
hier het doorslaand be
wijs. Jos van Eynde kent 
beter « De Vlaamse 
Leeuw » dan « Naar Wijd 
en Zijd ». 

We stellen ons nu een 
volgende patriotische ver
gadering voor van Belgi-
gische ultra's, waarop het 
« Naar Wijd en Zijd » aan
gekondigd wordt en Jos 
van Eynde plotseling uit 
volle borst « De Vlaamse 
Leeuw » begint te brullen. 
De patriotten krijgen de 
kolieken. 

De omgeving waarin 
men verkeert beïnvloedt de 
mens. 

Het moet dan ooli: nie
mand verwonderen dat 
Jos van Eynde, die in de 
Klauwaartstraat te Ber-
chem woont, een ouder
wetse flamingant gewor
den is. 

En een anti-patriott i
sche uitdager ! 

DE SPLITSING 
Jos van Eynde neetmt 

anders nogal een loopje 
met de splitsing van Open
baar onderwijs. 

Volgens hem is het alle 
maal een klerikaal ma
neuver van de C.V.P. om 
het officieel onderwijs in 
handen te krijgen. 

Hij maakt zich van die 
karikatuur van een split
sing nogal gemakkelijk 
af. Een splitsing van open
baar onderwijs. Konder 
s p l i t s i n g v a n d e 
begroting heeft geen zin. 
Het is een lege dop, een 
uitgeholde tomaat. 

Maar wat dit maneuver 
nu betreft, moet Jos ons 
toch niet voor al te onno
zel houden. 

Waarom moet de C.V.P. 
de Vlaamse ministers leve
ren ? 

Tot nog toe hebben de 
linksen in een koalitiere-
gering met de C.V.P. al
tijd het ministerie voor 
onderwijs opgeëist en... 
gekregen. Waarom zouden 
ze het nu niet meer doen? 

Zo de C.V.P. nog ooit 
homogeen zou regeren, 
zou ze alleszins ook het 
ministerie voor onderwijs 
of voor Opvoeding en Kui
tuur in handen krijgen. 
Met of zonder splitsing. 

We zien dus niet in wat 
er zou veranderen na zo 
een splitsing. 

Voor Jos is heel het ka
baal eveneens maar een 
maneuver. De linkse 
hartstochten aanvuren op 

grond van een verkeerde 
voorstelling. 

Wat erg eenvoudig ech
ter, nieuwe Klauwaart ! 

JOS EN LEUVEN 
Onder de titel «Wordt 

Leuven een test voor be
paalde katholieke Vlaam
se schijnheiligheid ? » 
schreef Jos van Eynde een 
uitstekend artikel over het 
Vlaams Katoliek schijn-
flamingantisme dat alle 
franskiljonse drijverijen 
toelaat op voorwaarde dat 
een bisschop of een mon
seigneur Van Waeyen-
bergh er maar voorstan
der van is. 

Jos heeft overschot van 
gelijk met te wijzen naar 
de massa's Katolieke 
Franse scholen en over
gangsklassen in Vlaande-

op de Vlaamse arbeider. 
Besluiten van de kom

missie Harmei ? 
Nooit van gehoord ! 
Er zijn bij de kleurpar-

tijen geen grenzen meer 
aan de belachelijkheid. 

Jos van Eynde is de 
steunpilaar van de Belgi-
cistische ultra's gebleven. 

Dat alle Vlaamsgezinde 
socialisten het goed in het 
hoofd prenten. 

GEEN BËLGISOHE 

WAANZIN 
In het nummer van 10-

H februari van de «Volks
gazet» onder het opschrift 
« Gaan wij, na de Duitse 
waanzin van gisteren-^en 
de Franse van vandaag, in 
België eindelijk een beetje 
zin voor Maat en Verhou
dingen krijgen ? » een ar-

geen 10 % werkelijk f rans-
taligen. Indien men naar 
hen moet kijken, moet 
men meteen gans Wallo
nië tweetalig maken. Daar 
wonen overal minstens 
10 % Vlamingen, zeker te 
Luik en in Henegouwen. 

Typisch is het dat nie
mand spreekt over Vise 
met 13 % Vlamingen en 
dit volgens de kiezerslijs
ten maar iedereen over de 
Voerstreek waar geen 5 % 
Walen woont ! 

Toch eisen de franstali-
gen overal in die gebieden 
Frans onderwijs, wat fa
taal, gezien de heersende 
sociaal - ekonomische ver
houdingen de verfransing 
meebrengt. Men kijke 
maar naar Evere. Gans
horen en St. Agatha -
Berchem laatste aanwin
sten van het Brussels im
perialisme. 

EDINGEN : DE VLAG WORDT GEHESEN 

ren en naar de Franse 
preken in de Vlaamse ker
ken. 

Maar we kennen nog 
een andere flaminganti-
tische kommediant. 

En dat is Jos van Eyn
de. 

De man vond dat de be
sluiten van de kommissie 
Gilson niet voldeden. Het 
dienden die van de kom
missie Harmei te zijn. 

Daarop trok Jos ten 
strijde om de streek van 
Landen naar Brabant te 
brengen en niet naar 
Leuven. Omdat de Lan-
dense socialisten dat lie
ver hadden. 

Voor Edingen en Mark
dorp, volgens het Cen
trum Harmei Vlaamse ge
meenten, stuurde Jos zijn 
kat. Hij vond dat de frans
kiljonse bourgeoisie het 
daar maar moest winnen 

tikel waarin wij aange
maand worden om niet te 
vechten voor een dorp of 
voor een gehucht. 

Jos zou dit beter in « Le 
Peuple » geschreven heb
ben en in het Frans. 

Want hel zijn niet wij 
die sinds 1830 een miljoen 
Vlamingen zagen verfran
sen te Brussel en in Wal
lonië die ter zake lessen 
moeten ontvangen. 

Evenmin eisen wij thans 
Waals gebied op van de 
vier betwiste gebieden op 
de taalgrens en van de 
Vlaamse randgebieden is 
er maar een echt gemengd 
gebied : Komen en Moes-
kroen. 

Daar alleen is de ver
houding tussen frans- en 
nederlandstaligen onge
veer gelijk. In al de ove
rige gebieden wonen er 

Thans eist men daarbij 
nog Franse scholen te 
Brasschaat, Leopoldsburg 
en Leuven en morgen over 
gans Vlaanderen. De bur
gemeester van Brussel eist 
Alsemberg, Tervuren, ja 
gans Vlaams-Brabant op 
voor het Brusselse regi
me. 

Wie durft dan nog be
weren dat er in België 
geen waanzinnigen hui
zen ? 

Jos van Eynde ? 

Zou hij zich zelf niet 
eens ernstig de vraag stel
len of hij zelf niet waan
zinnig is het imperialisme 
en kolonialisme van de 
Belgische ultra's vrij spel 
te laten. 

Hoe handelen de socia
listen elders waar het ene 
volk onderdrukt wordt 
door het andere ? 
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BLOED EN CHAOS 
PARIJS 

De Gaulle's radio- en TV-
rede verleden week is stellig 
geen hoogtepunt geworden in 
de Franse politieke ontwik
keling. Het was totaal over
bodig, deze redevoering aan te 
kondigen als een belangrijke 

(gebeurtenis; de ontgooche-
' l ing kon er alleen maar gro-
' ter door worden. 

Betreffende Algerië bracht 
de Franse prezident niets 
nieuws. Zijn aankondiging 
dat Frankrijk binnen kort zijn 
definitieve voorwaarden ging 
bekendmaken kon bezwaar
lijk gelden als groot nieuws, 
daar waar men de aankondi
ging had verwacht van een 
virtueel akkoord tussen Al
gerijnen en Fransen tijdens 
de geheime besprekingen. 
Zijn ontdekking van het be
staan van een O.A.S. — vroe
ger vond hij het beneden zijn 
waardigheid, over dergelijke 
beuzelarijen te spreken — 
komt wat laat om als pri
meur te gelden. 

Belangrijk in zekere zin 
zijn alleen de Gaulle's ver
klaringen over de Europese 
politiek geweest. Ze werden 
echter totaal verdrongen door 
de Algerijnse aktualiteit (of 
het gebrek daaraan) van zijn 
redevoering; trouwens bren
gen zij ook in wezen niets 
nieuws en onderstrepen ze 
slechts dat de Gaulle verder 
alle heil blijft verwachten 
van een 19-eeuwse «politiek 
der naties». Dat daarmee 
Frankrijk iedere kans ver
speelt om een rol te spelen 
bij het doorbreken van het 
Europees schema (wat de 
Gaulle beweert te willen), is 

' thans wel meer dan duidelijk. 

' Zoals hierboven reeds ge-
• zegd was de rede van de ge
neraal slechts een moment in 
de Franse aktualiteit. 

Deze aktualiteit wordt in 
een steeds toenemende mate 
gekenmerkt door geweld en 
wanorde. 

De grote anti-O.A.S.-beto-
ging te Parijs ontaarde in 
een bloedbad. Het gevolg er
van was een massale staking 
over heel Frankrijk en een 
nog massaler aandrang om 
verder te betogen. 

In Algerië kende het O.A.S.-
terrorisme een nieuwe vloed
golf. Te Oran werden grote 
delen van de Algerijnse wij
ken als het ware in de lucht 
geblazen. Te Algiers ontplof
ten in enkele dagen meer 
plastiekbommen dan in even
veel weken ervoor. 

Het ziet er naar uit of 
Frankrijk reeds in volle bur
geroorlog is. Het belangrijk
ste verschijnsel van de laat
ste dagen was de verhoogde 
kommunistische aktiviteit. De 
kommunisten hadden tot 
voor kort een zeer voorzich
tige houding aangenomen en 

het leek, alsof er helemaal 
geen kommunistische partij 
aan de gebeurtenissen van
pas kwam. Dat is nu veran
derd; de kommunisten schij
nen de leiding te willen ne
men van het anti-OAS-front. 
Ze worden daarbij geholpen 

door niemand minder dan de 
O.A.S. zelf die al haar vijan
den voor kommunisten 
scheldt en die, door de « hor
rible simplification » alleen-
O.A.S.-tegen-alleen-kommu-

nisten, het klimaat voor een 
volksfront gunstig maakt. 

Dit alles gebeurt onder de 
neus van de Grote Man en de 
Grote Man doet alsof het hem 
niet aangaat, alsof het hele
maal niet zo erg is. In zijn 
radio- en TV-rede zegde de 
Gaulle dat zijn bewind een 
nooit-gekende rust en orde 

over Frankrijk had gebracht. 
De doden van de Parijse 

boulevards, de doden ^ de 
kasbahs te Algiers en te Oran, 
het bloed dat iedere dag weer 
in Frankrijk vloeit zijn de 
treffende illustratie van het 
prezidentieel woord. 

nieuwe marsjrichting 
Rome 

De «apertura a sinistra» 
(de «sinistere opening», 
zoals grapjassen zeggen) 
is een nieuw feit waarvan 
de gevolgen, niet alleen 
voor Italië maar ook voor 
heel Europa, voorlopig nog 
moeilijk zijn te voorzien. 

Jarenlang heeft de I ta
liaanse «Democrazia Cris-
tiana > in heel West-Euro
pa — met name ook en 
vooral in België — gegol
den als het klassiek school
voorbeeld voor wat een 
sterke konfessionele groep 
op het politiek vlak kon 
bereiken. De Democrazia 
Cristiana was het enige en 
sterkste bolwerk tegen het 
kommunisme, de Democra
zia was in Italië de hechte 
steunpilaar voor de West-
Europese samenwerking en 
het N.A.T.O.-bondgenoot-
schap, de Democrazia 
Cristiana was de enige 
waarborg voor een pro
gressieve politiek die toch 
geen toegevingen aan het 
marxisme deed. 

Vlak na de oorlog maak
ten de Italiaanse kommu
nisten zich gereed om het 
politieke vacuum, dat ge
schapen werd door het 
verdwijnen van het fascis
me, eens en voor goed te 
vullen. De Democrazia 
Cristiana heeft in het cru
ciale jaar 1947 de verdien
ste gehad, deze kommu
nistische pogingen te ver
ijdelen, met dien verstande 
echter dat het niet alleen 
de verdienste was van de 
Gasperi en de mannen 
rondom hem. De overwin
ning van de christen-de-
mokraten was mede het 
gevolg van inspanningen 
en hulp op brede schaal 
van alle Europese geestes
verwanten en van hen die 
meer belangstelling had
den voor de negatieve pro
grammapunten der chris-
ten-demokraten dan voor 
de pozitieve, met name de 
Amerikanen die Italië vol-
pompten met wat Marshall 
en anderen niet zonder 
bijbedoelingen ter beschik
king stelden. Het uiteinde
lijk rezultaat was dan 
toch, dat Togliatti's kom
munisten er niet doorkwa
men en sindsdien bleef de 
Democrazia Cristiana zich
zelf met veel nadruk de 

< laatste dam tegen het 
kommunisme » noemen. 

Maar niet alleen tegen 
de eigenlijke kommunis
ten gingen de christen-de-
mokraten te keer; een 
deel van hun energie be
steedden ze aan de Nenni-
socialisten die tot in 1956 
zeer nauw, op bazis van een 
gemeenschappelijk ak
koord, met de kommunis
ten samenwerkten. 

Deze Nenni-socialisten 
waren reeds door de vori
ge paus gebrandmerkt als 
« ateïsten ». Moro, één der 
bewerkers van de huidige 
« apertura a sinistra » op 
het kongres der christen-
demokraten, verklaarde 2 
jaar geleden nog dat Nen-
ni een Togliatti in scha
penvacht was en dat ieder 
bondgenootschap met de 
« krypto-kommunisten » 
uitgesloten was. 

Scelba, de christen-de-
mokratische minister van 
binnenlandse zaken die af
wijzend blijft tegenover de 
nieuwe mars j richting, 
heeft op het kongres trou
wens lezing gedaan van 
het dossier-Nenni. De Nen-

vincies. Kommunisten en 
Nenni-socialisten voeren 
een gemeenschappelijke 
politiek in hun vakbonden 
en koöperaties. 

Men kan zich moeilijk 
voorstellen dat de socialis
ten hun eventuele samen
werking met de christen-
demokraten zouden beta
len met het opgeven van de 
zeer voordelige pozities die 
het praktische «volksfront^ 
hen in heel wat streken 
van Italië heeft bezorgd. 

Er is echter niet alleen 
de samenwerking v a n 
kommunisten en socialis
ten in de binnenlandse po
litiek; ook op het gebied 
der buitenlandse politiek 
ontmoeten beide partijen 
mekaar: Nenni is een neu
tralist en zijn neutralisme 
helt vaker over naar de 
standpunten van het Oos
ten dan van het Westen. 
Hij is een hardnekkig te
genstander van de N.A.T.O. 
en hoort niet langs de 
kant van de Europese in
tegratie. 

Men kan er zich dan ook 
slechts over verbazen dat 

mand durfde op voorhand 
een 70%-meerderheid voor
spellen. Bij deze meerder
heid zijn er natuurlijk heel 
wat öie ««de tekenen des 
tijds > tijdig hebben on
derkend en die zich klaar 
maken om het hoofd te 
nemen van een nieuwe 
marsjrichting waarvan 
zij voor alles in de aller
eerste plaats voordelen 
voor zichzelf verwachten; 
het is een verschijnsel dat 
ook bij onze eigen C.V.P. 
meer dan bekend is en de 
inspanningen van onze 
eigen Lefèvre hebben ge
leid naar een « « apertura » 
waarbij zich alles aansloot 
dat bij de huidige koalitie» 
een portefeuille of een-
vriendendienst begeerde. 

Het blijft echter een feit 
dat een meerderheid de 
politiek van Moro en Fan-
fani heeft goedgekeurd en 
deze goedkeuring is met
een een bekentenis van de 
programmatische en prak
tische onmacht der I ta
liaanse christen-demokra-
ten. Zij zijn op geen enkel 
ogenblik in staat geweest 

ni-socialisten zijn na 1956, 
toen zij het pakt met de 
kommunisten opzegden, op 
gemeentelijk plan nauw 
blijven samenwerken met 
deze laatsten. De « rode 
gordel» in het Noorden is 
er het welsprekend voor
beeld van : in talrijke 
Noord-Italiaanse steden 
blijven de kommunisten 
aan het bewind omdat zij 
kunnen steunen op de 
Nenni-socialisten. Scelba 
deelde mede dat deze sa
menwerking bestaat in 
meer dan 2.000 steden en 
gemeenten en in 17 pro-

Segni : vermoeid.... 

het christen-demokratisch 
partij kongres met een 
konfortabele 70%-meerder-
heid de weg heeft geëffend 
voor samenwerking met de 
Nenni-socialisten. Deze 
meerderheid was de bekro
ning voor de « apertura »-
inspanningen die Moro zo
wat drie jaar geleden be
gonnen was, nog ruim een 
jaar dus voor hij verklaar
de dat samenwerking met 
de « krypto-kommunisten » 
te allen tijde onmogelijk 
was. Men had op het kon
gres een vinnige strijd ver
wacht en nauwelijks ie-

zelfstandig of in samen
werking met de liberalen 
een breed-opgezette socia
le vooruitstrevende politiek 
te voeren. Zij misten daar
voor de ideologische onder
grond, de nodige punch en 
de waarachtige ambitie. In 
wezen zijn zij — gelijk de 
christen-demokraten zo 
vaak ook elders — nooit 
iets anders geweest dan 
een anti-part i j , een partij 
die het meer moest hebben 
van de strijd tegen de 
programma's van andere 
partijen dan voor het ei
gen programma. T.v.O. 
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SLAG OM LEUVEN 
I n de afgelopen week kwam de 

Leuvense universiteit in he t 
b randpunt van de belangstelling. 
De aanleiding daartoe was he t of
fensief van de franstalige profes
soren, gesteund door enkele reak-
tionaire officieren en Leuvense 
bourgeois, met he t doel franse 
kaste-scholen voor h u n kinderen 
te verkrijgen en de ruimste taalfa-
ciliteiten in de s tad en omgeving. 
De Vlaamse studenten reageerden 
krachtdadig, hierbij gesteund door 
het strijdende Vlaanderen. 

De franstalige Imperialistische 
Itrofs hebben aan de universiteit 
daarmee wel een heel slechte 
diemst bewezen. W a n t he t laats te 
voord Is over Leuven nog niet ge
sproken ! 

De Gazet van 
Antwerpen 

VOLKSVREEMDEN 

« Mogen we die weledele heren 
professoren een paar vraagjes 
stellen ? 

Is hun verblijf te Leuven maar 
tijdelijk, zodat ze, zohaast ze 
enigszins kunnen, met gans Inm 
gezin terugkeren naa r hun eigen 
streek ? Of is Leuven h u n nieuwe 

* vaderstad, waar ze hopen met h u n 
"gezin'-heel -hun leven te vertoe

ven ? 

I n he t eerste geval is het be
grijpelijk, dat die heren aan hun 
kinderen een Franse opvoeding 
willen bezorgen. En da t kunnen ze 
heel gemakkelijk. Hun kroost kfin 
steeds een Franse school bezoeken 
In de verlichte hoofdstad Brussel, 
die m a a r luttele kilometers van 
Leuven is gelegen. 

I n he t andere geval hebben ze 
er alle belang bij h u n kroost de 
taa l van hun omgeving te leren 
en hun kinderen niet als voUis-
vreemden op te voeden. » 

Het Volk 

Luchtbasis van Bevekom, bene
vens een aan ta l franskiljonse 
bourgeois uit Leuven en omstre
ken. 

Op deze vergadering werd he t 
plan uitgewerkt voor een krachtig 
offensief voor de tweetaligheid te 
Leuven. EJen van de sprekers zou 
er hebben op gewezen, dat t e 
Leuven de tijd in he t nadeel werkt 
van de franstaligen, vermits he t 
aan ta l Vlaamse studenten ieder 
j aa r gevoelig toeneemt, zodat ook 
he t aan ta l nederlandstalige pro
fessoren en docenten onvermijde
lijk zal stijgen. De tijd is niet ver 
meer, zei de spreker da t de frans
taligen ook in de schoot van de 
Alma Mater h u n voorrangspositie 
zullen verliezen 

Daarom is het « nu of nooit » 
indien de tweetaligheid te Leuven 
ooit wil bereikt worden. 

Een eerste uitvloeisel van deze 
vergadering was he t manifest. In
tussen wordt ook de academische 
overheid onder druk gezet en 
wordt zelfs gewerkt aau een zgn. 
.Witboek da t de franstalige pro
fessoren van zins zijn plechtig 
a a n de aartsbisschop te overhan
digen en aan de Eerste-minister. 

Het is dus een grootscheeps of
fensief, waarbij riaar het schijnt, 
ook de steun wordt ingeroepen 
van sommige franstalige « maece-
nassen » van de universitiet. » 

Red. : « La Libre Belgique » 
sprak deze week van racisme te 
Leuven omdat Vlaamse studenten 
« Walen buiten » riepen. 

En deze reaktionnaire m a t a n t e 
hoopte grondig dat men de Vlaam
se studenten aan banden zou leg
gen en te Leuven de orde hand
haven (desnoods met t a n k s ? ) . 

Wij kunnen ons dienaangaande 
afvragen of he t racisme wel bij de 
Vlamingen te vinden is, ofwel bij 
de zgn. « elite » die zich te zuiver 
en te fijn acht om haa r kroost in 
de scholen te laten opvoeden sa
men met de afstammelingen der 
« menapiens ». En zal de politie, 
de rijkswacht en desnoods het le
ger eens te meer moeten dienen 
om de VOORRECHTEN van een 
kliek machtigen te beschermen te
gen de RECHTEN in van de gan
se volksgemeenschap ? Het is in 
ieder geval een feit dat in het 
kamp der verfransers he t neusje 
van de reaktionnaire zalm te vin
den is. Voor ons gaat de gemeen
schap voor ! 

SAMENZWERING 

« Uit inlichtingen die ons be
reikten uit volstrekt betrouwbare 
en welingelichte bron, blijkt da t 
de professoren Antoine en Heufcs, 
die het manifest hebben opge
steld, eigenlijk m a a r de spitsbroe-
ders zijn van het hele opzet. Ach
ter hen s taat een hele samenzwe
ring, die uitgebroed werd op een 
besloten vergadering, die te Leu
ven doorging op vrildag 2 februa
r i j.1. 

Aan deze veigadermg namen 
niet enkel professoren van de 
Leuvense universiteit deel, maa r 
ook een groep franstalige officie
ren van de school voor reserve
officieren te Heverlee en van de 
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ven, « La Métropole » waaraan tal 
van katholieke vooraanstaanden 
meewerken en dat in de Schelde-
stad de officiële tribune is voor 
« Les grandes conférences catho-
liques », waar men de elite van de 
C.V.P.-mandatarissen aanwezig 
kan vinden, al moesten zij er van 
een « Vlaamse strijdvergadering » 
voor weglopen. 

Er worden, in vrijwel alle gro
tere Vlaamse steden nog regelma
tig missen met Franse sermoenen 
gehouden, voor het « puik » van 
de Franstalige burgerij. 

De meeste transmuitatieklassen 
die in he t Vlaamse land Ijestaan, 
vindt men in kattiolieke onder-
wijsinstelbngen. Menig college en 
nog veel meer meisjespensionaten 
vragen niet eens subsidies voor 
hun school of voor bepaalde klasr 
sen, omdat zij he t veel winstge
vender vinden voor de rijkemans-
dochters Franse cursussen in te 
richten, die door de papa 's kun
nen worden betaald. Aldus wordt 
telkens en telkens weer opnieuw 
in de schoot van de katholieke 
burgerij in de Vlaamse provincies 
een generatie van nieuwe ver-
franste moeders voor het toekom
stig kroost van deze burgerij op
gevoed, » 

Van Eynde betoogt verder dat 
de Vlaamse katholieken (de 
C.V.P.-ers) zich graag doen door
gaan als de voorvechters van 
Vlaanderen in alles wat met de 
s taa t te maken heeft, m a a r zwij
gen als vermoord waar het mis
toestanden betreft in het eigen 
kamp. 

Hij noemt da t schijnheiligheid. 
Hij schrijft verder : 

« Het komt ons nu voor, dat het 
flammgantisme van vele katho
lieken eerlang weer zwaar op de 
proef gaat worden gesteld en da t 
wij een test zullen meemaken, die 
kan aantonen m hoeven-e men er 
mag op bouwen, » 

« Er wordt gesist, met de steun 
van de Academische overheid 
(terwijl de s tudenten « Walen 
buiten ! » brullen) dat voor de 
kinderen van de Franstalige profs 
en bsdienden van de universiteit 
Fi-anse troebel- en lagere scholen 
zouden worden opgericht. Dit 
komt doodgewoon neer op het 
scheppen van een privilegie ! 
W a n t nergens in geheel België 
kan, voor andere bevolkingscate
gorieën (tenzij misschien voor 
enkele militairen die buiten him 
taalgebied zijn ingekwartierd), 
krachtens de wet dergelijk onder
wijs worden ingericht. 

Men zou aldus aan de Fransta-

Jos Van Eynde schreef deze 
week een brandart ikel onder de 
titel « wordt Leuven de test voor 
een bepaalde katoliekc Vlaamse 
schijnheiligheid ? » waarin hij en
kele pert inente bedenkingen 
maakte, die elkeen va.n ons voor 
zich zelf reeds maakte. Hij 
schrijft : 

« Er wordt in de hoofdstad van 
Vlaanderen, Antwerpen, nog al
tijd een F r a n s dagblad uitgege-

lige profs en hun ondergeschikten 
van Leuven toestaan wat men in 
Wallonië weigert aan Vlaamse ar
beiders en in Vlaanderen aan 
Waalse inwijkelingen, die noch
tans evenveel en betere redenen 
kunnen hebben dan deze Leuvense 
heren om zich op « Vlaamse 
grond » te vestigen ! 

Wie stelt dergelijk systeem, dat 
neerkomt op he t verlenen, aan 
Leuven, van een exterritorialiteit 
die men vroeger alleen in de ko
loniale politiek terugvond, n u 
voor ? 

De regering, gepresideerd door 
de zogeheten Vlaamse katholiek 
Lefèvre I En nog wel bekleed met 
de handtekening van de vader der 
Vlaamse splitsers al te gader. Re-
naa t Van Elslande ! 

Wie steunt het voorstel met al 
zijn krachten ? De ultra-franskU-
jon t)aron Kronacker, van de 
P.V.V., geholpen en aangevuurd 
door he t kruim van de Fransta
lige Leuvense universitaire wereld 
en de rector magnificus. Monsei
gneur Van Waeyenbergh in 
hoogsteigen persoon. 

Nu wUlen wij wel eens zien 
welke de gevolgen van dit alles 
zullen zijn, zowel in het systeem 
van voorrechten voor de Leuven
se profs en hun spruiten, als in 
de kwestie van de Katholieke Ho
geschool zelf. » 

En Van Eynde vraagt zich ver
der af wat er nu gaat gebeuren. 
Zal men de franstalige afdeling 
naar Wallonië overbrengen of zal 
er een « slag met de aartsbis
schoppelijke kromstaf » komen ? 
En hij vraagt zich af : 

« Zullen zij dan, zoals zo dik
wijls te voren, in hun schelp krui
pen en onderdanig van de bis
schoppen aanvaarden dat zij te
genover de kerkelijke instellingen 
een andere taalpolitiek moeten 
voeren dan tegenover de staatsin
stellingen ? 

Wij zijn erg benieuwd, » 

Red. : Wij ook. 

Dc Post 
Uit « De Post » van 11 februari 

ontlenen we de overbekende ru
briek « Van Week tot Week » 
door Wout WelUnck volgend 
stuk : 

« Zijn er dan geen Nederlandse 
dagbladen? En hebben die geen 
correspondenten in dit land ? 
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• 

I Antwerpen 

: Tel. 32.27.12 
• 
• 
• Houder van een technisch 
• 
! wasbrevet « Cenetra » 
• 

• waarborg voor m in imum sleet 

: en hoge wi theidsgraad. 

: Voor lezers en toekomstige lezers 

ï van de Volksunie, voor 

• An twerpen en randgemeenten, 

• ook na 6 uur 's avonds. 

Ja, die zijn er en die hebben 
ze. Waartoe da t leidt, lezen wil 
in een der grootste en Invloed
rijkste Nederlandse dagbladen, 
« Het Vrije Volk ». Luister m a a r : 

« Het onderwijs in de Franse 
taal dient overal in Vlaanderen 
te worden afgeschaft. De Franse 
afdeling van de Leuvense univer
siteit moet worden opgeheven. 
Een lokaal, waarin toch Franse 
les zou worden gegeven moet op 
bevel van de koning worden ge
sloten. Deze baarlijke onzin s taa t 
gedrukt in een heuselijk wetsont
werp.,. De makers ervan : de vijl 
man tellende fractie van de Volks-
unie, de radicale, tegen rexisme 
en neo-fascisme aanleunende 
rechts-Vlaamse part i j . , . Zo 8 se
rieus » zijn de heren der Volks-
unie, dat zij — om alles « soepel » 
te doen verlopen — in het wet»-
ontwerp een overgangsperiode van 
drie jaar voorstellen. Maar daar
na moet het ook radicaal afgelo
pen zijn met het overbodige en 
schadelijke Frans. Een goecft kant 
zit er misschien toch nog wel aan 
de wrange grap. Hij Is onthullend 
voor de mentaliteit van de Volks
unie. » 

Aldus e Het Vrije Volk » en het 
is onthullend voor het soort bla
bla, dat de NederlMiders als voor
lichting over Vlaanderen op hun. 
tafel krijgen. Want wat nog te 
zeggen, als een correspondent, aie 
al een jaar of zes te Brussel op 
België zit te studeren, het ver
schil niet kent tussen Franstalig 
onderwijs en Franse les ? Wat nog 
te zeggen, als men die Volksunie 
laat « aanleunen » — zo'n sappig 
uitvluchtjeswoord — bij het neo-
fascisme en DegreUes rexisme 1 
« Parbleu, Leon, la presence fla-
mande est lè 1 ». Als hij het *n 
Spanje verneemt, krijgt hij een 
beroerte. 

Natuurlijk wil ook de meest ver
woede flamingant de Franse les 
niet afschaffen, zomin als de En
gelse of de Duitse Even natuur
lijk behoren in een Vlaams gebied 
de scholen zonder uitzondering 
Ne(ïerlands te zijn. En dat zeker, 
als Franse scholen misbruikt wor
den om de eigen kuituur van een 
volk terug te dringen 

Maar de Brusselse con-espon-
dent van « Het Vrije Volk i> ts 
aan dat fijne onderscheid tussen 
Franse les en franstalige scholen 
nog niet toe. Hij heeft dan ook 
geen universitaire studies gedaan. 
Of moeten wij, omdat de dom
heid zo ongelofelijk klinkt, mis
schien aannemen dat hier sprake 
is van bewuste misleiding? Ook 
dat zou onthullend zijn voor eea 
mentaliteit. » P-M. 

Huis Magda 
Hoogstraat 15^ -̂17, Antwerpen 
Tel. 32.90.47 

* S IAAP. EN EETKAMERS - SAIONS - AMERIKAANSE KEUKENS 
T.V. - RADIO - LUSTERS - WASMACHINES - GASVUREN -
IJSKASTEN - STOVEN, enz. . . 

AANDACHT: 
Bij elke aankoop v^anaf 1000 F ontvangt iedere klant een 
geldbon die een waarde ver tegenwoord igd van 5 % van de 
aangekochte waren die ui tgewisseld worden op het einde van 
hef iaar in speciën of natura. 
Vanaf deze maand en di t geheel het jaar door worden er 
iedere maand 2 art ikelen aangeboden aan een uiterst lage 
pri is 

DEZE MAAND : 

7.500 F 
+ DE GEtDBON 

7.500 F 
1.500 F 

1 Amerikaanse keuken (kas 1m60 ) -
4 stoelen en tafel 

Slaapkamer voor 2 personen 

Zelfde slaapkamer in polyester . . . op leg 
di t aanbod is slechts ge ld ig tot 30 maart a,s. 
O p al le andere art ikelen van 10 % to l 20 % verminder ing. 
Kontant — Krediet Levering door geheel het land. 
Kunt U z*lf niet komen, telefoneer ons. 
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3 . 
West - Vlamingen 

endelen naar 
het rpse 

« Jefke » een van de hon
derdduizenden Vlaamse 
pendelarbeiders. Een Fialf 
leven sleet hij in een 
woonv/agen. 

I n de Antwerpse Polder zijn ze aan 't graven dat horen en 
zien vergaan. Kranen als torens aan de zesde havendok, 

hu''ldozers te WilmarsdpnJt, Oorderen en Lillo. Bagger schepen 
te Herendrecht. En dan het grote ynateriaal dat zich een xceg 
vreet door heel dat gebied, het grote materiaal dat 'canin Zand
vliet tot aan de Antwerpse dokken ingezet is om het geweldige 
seekanaal te graven, zeekanaal waardoor straks de grote 
oceaanstomers zullen raren. 

Er werkt veel volk in dat 
gebied. Mannen die de logge 
Trachtwagens besturen be
stemd om de grond die door 
de kranen opgegraven wordt 
weg te voeren. Als ijverige 
mieren kruipen zij door de 
•ett ige kapotgereden polder
wegen. Als torren boren zij 
Bich overal doorheen. «Slecht 
werk, maar de moeite waard» 
•egt een voerder tussen twee 
halen aan zijn fietswiel — 
gft)te stuurrad m. In zijn 
grote handen die even bruin 
zien als de grond die hij ver
voerd, komt de kleur' van zijn 
boterham even scherp uit 
als het wit van een versge
vallen sneeuwvlok op zwarte 
grnnc' 

Mannen m de kraankabi-
nes. Ze zien zwart van de 
inazoetrook. 

Ook zv/aar werk. Altijd 
even scherp opletten om 
geen ongevallen te veroorza
ken, om de juiste bewegin
gen uit te voeren. Altijd die 
Btank en het geraas van de 
motor 

Mannen op de bulldozers. 
Wij hebben er in onze jeugd 
misschien van gedroomd ook 
eens ooit zo'n machtig ge
vaarte te .kunnen besturen. 
< Zo plezant is het n i e | » zegt 
de dikingeduffelde man die 
als een tank-kommandant 
op zijn reusachtige machine 
Btaat, Ook dat werk valt niet 
mee. « Ge zit altijd buiten 
In reger en sleger». Ge zit 

WERKEN AAN UITBOUW 
VAN DE HAYËNINSTELUNG 
In de modder tot over 'uw 
oren. Bij winterweer zijn de 
rupsbanden vastgevroren in 
de keihard geworden klei en 
moeten vuren aangelegd 
worden om ze terug beweeg
baar te maken. 

't Zit vol pendelarbeiders 
In de Polder rond Antwer
pen. Mannen die van overal 
aangevoerd worden, uit Oost
en West-Vlaanderen vooral 
Ze zitten uren in de vracht
wagens die 's morgens en "s 
avonds voorzien worden van 
een huif op een stalen ge
raamte en van harde ruwe 
planken die als banken 
dienst doen. Dagelijks kan 
men dergelijke wagens over 
onze wegen zien bollen, wa
gens vol kouwelijke ineenge-
^ o n g e n Vlaamse arbeiders. 

Soms kaarten ze « uit de 
hand » bij het licht van een 
6-watt's lampje. 

Een klein pleziertje in hun 
eentonige rit van elke dag. 

Anderen komen met de trem. 
Sommigen, uit Oost-Vlaan-
deren, moeten te vier uur op
staan om 's morgens tijdig 
te kunnen beginnen. Slechte 
verbindingen via Antwerpen, 
of anders naar Doel rijden 
met de fiets of de brommer 
en daar het veerbootje ne
men om verder te kunnen 
rijden naar de arbeidsplaat
sen. Hoeveel ellende er reeds 
op dat overzetbootje geleden 
is valt moeilijk te beschrij
ven. 

Weer andere werkers ko
men uit West-Vlaanderen, 
uit de kleine dorpjes van de 

Westhoek en blijven met de 
week. Zij hebben een onder
komen gevonden in een van-
de woonwagens die door de 
ondernemers ter beschik
king werden gesteld. 

Wij hebben Jefke in een 
van ' die woonwagens gevon
den. -Jefke zat aan de hou
ten tafel en at een spiegelei, 
een « Paardsoog » uit een 
pan. Hij had dat spiegelei 
juist gebakken op het zwar
te komfoortje in de hoek van 
de wagen. Zijn werkmakker 
waste zich. Hij stond wijd
beens gebogen over een zin
ken emmer «ji putte met 
grote handen water omhoog 
om het met rauwe proest-
geluiden tegen zijn kop te 
kletsen. Aan een blauwe ge-

(Zie blz. 9) 

Een eerste konfrontatie in de Antwerpse kon-
taktklub, tussen Vlaams-Nationalisten en de str i j 
dende Vlaamse-Socialisten van « LINKS », kan ons 
slechts verheugen. 

Verheugen inderdaad, zelfs al ontstond er na de 
spreekbeurt van de heer Deneckere een vrij scherp 
debat, waarin geen van de partijen blijk gaf, de an
dere tot een nieuw of breder inzicht te brengen. De 
struktuurhervormingen die deze Vlaamse socialisten 
onvoorwaardelijk aan een eventueel federalisme bin
den, leken inderdaad nogal zwaar en onverteerbaar 
op de Vlaams-nationale magen te liggen, terwijl het 
andere front deze hervormingen als een noodzaak — 
ook op Vlaams gebied — ziet, zonder dewelke de 
Vlaamse beweging nooit haar einddoel zal bereiken. 

En toch moet er verhinderd worden dat socialis
me en Vlaams-Nationalisme, nu een bundeling van 
alle Vlaamse krachten zal nodig blijken om federa
lisme af te dwingen, elkaar weer niet zullen bekam
pen, waar beider doel dan toch in de ontvoogding, de 
sociale en kulturele opgang van ons volk ligt. 

Dit is dan de voornaamste reden waarom wij het 
gesprek w)llen voortgezet zien, en er onze bijdrage 
willen toe leveren. 

De struktuurhervormingen te stellen als eerste 
en onmiddellijk doel van het federalisme, is mijns 
inziens niet realistisch. Als eerste vraag zou ik wil
len stellen : als deze hervormingen conditio sine qua 
non zijn tot een federale herinrichting, waarom dan 
niet evenzeer tot voortbestaan van de unitaire 
staat ? Dat zij onontbeerlijk zijn voor een volledige 
vervlaamsing van het bedrijfsleven en de leidende 
kringen, kan verondersteld worden maar toch niet 
als een zekerheid vooropgezet. Het is toch wel vast
staand, dat bij een federale herinrichting van deze 
staat, het sociaal-ekonomisch en maatschappelijk 
leven een' voor Vlaanderen geweldige, positieve evo
lutie zal ondergaan, waarvan nu onmogelijk de om
vang kan voorzien worden. 

Dat de « LINKSEN » de struktuurhervormingen 
nastreven als een onderdeel van hun doctrine, kan 
ze mijns Inziens niet beletten met ons ftont te vor-

VOORTZETTING 
• m m 

VAN 'N GESPREK 

MET „LINKS" 
men, om de voor hen en ook voor ons eerste etappe, 
het federalisme, te bereiken. 

Het is toch vanzelfsprekend, dat, wanneer zich in 
een federaal Vlaanderen zekere hervormingen op
dringen ten bate van ons volk, niet wij in de weg van 
deze hervormers zullen staan. Het is toch zo, dat wij 
als nationalisten, per definitie het meest begaan zijn 
met het ekonomisch meest zwakke deel der bevolking. 
Maar zoals gezegd : indien noodzakelijk. Hoe, \van-
neer en in welke mate deze struktuurhervormingen 
moeten of zullen gebeuren, kan onmogelijk nu voor
opgezet worden. 

Zouden wij het gesprek dan niet kunnen voort
zetten met federalisme als eerste noodzakelijkheid 
voor de ontvoogding van Vlaanderen in zijn geheel, 
met dan voor Links als eerste verwezenlijking op de 
weg der struktuurhervorming. Dat ik niet aan het 
debat in Kontaktklub heb deelgenomen, is uit vrees 
voor het gevaar dat zulk een publiek debat al te 
gemakkelijk in een politiek steekspel ontaardt, dat 
niet in verhouding staat tot de belangrijkheid van 
het gevoerde dialoog, dat mijns inziens zuiver be
schouwelijk moet gehouden worden. Wanneer op het 
einde van vorige eeuw en het begin van deze, het so
cialisme en flamingantisme, niet naast elkaar hun 
ontvoogdingsstrijd hadden gevoerd, zouden beider 
doelstellingen zoniet bereikt, dan toch heel wat dich
ter bij hun voltooiing staan. 

Wie aan dit gebeurde schuld of medeschuld heeft, 
hoeft nu niet uitgemaakt. 

Belangrijker is, dat wij, deze generatie, onze res
pectievelijke verantwoordelijkheden kennen, en dur
ven opnemen. 

Herman Bosmans. 
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Ik woonde een 
half leven als 
een zigeuner 

(vervolg van blz. 8) 
ruite handdoek werd alles 
schoon gemaakt. Jefke keek 
met een dromend oog naar 
het schouwspel. Jefke is een 
klein, kort gestuikt manne
ke. Hij komt uit een klein 
dorpke in de streek van l e 
per. Hij heeft altijd zijn pet 
op. Ze is met zijn kop ver
groeid, het is er een stuk van 
geworden. Als hij niet eet 
dan stee^kt er altijd een een
dere ruw-gedraaide sigaret 
in zijn ene mondhoek. Nu eet 
Jefke en de peuk, die er voor
aan uitziet ais een kapotge-
brande stoofbuis en achter
aan als een bijna opgeknab
beld stukje zoethout, ligt 
naast hem op het onbedekte 
tafelblad. Jefke eet met gro-

IK HOOP 

DAT MiJN 

HET NIET 

MOETEN 

DOEN 

te happen alsof hij vlug 
moet gedaan maken. Nu en 
dan neemt hij een lange slok 
uit de teut van de nooit ge
wassen koffiekan. Onder het 
drinken kijkt hij omhoog 
naar het verste punt van de 
woonwagenzoldering, alsof 
daar iets geschreven stond 
in Etruskische letters. 

ledere week gaat hij naar 
huis. In een blauwe zak 
neemt hij zijn « vuil goed » 
mee. Uren rijden, eerst met 
de bus naar Antwerpen dan 
met de trein naar Brussel en 
verder naar leper om dan 
met de bus in zijn dorp te 
geraken. Uren rijden en veel 
geld betalen voor die rit. 

Als er super-pendelaars 
zouden bestaan, dan zou 
Jefke daar de deken van zijn, 
want heel zijn leven heeft 
hij niet anders gedaan dan 
uren gereden -om op zijn 
werk te geraken. Als er in 
Vlaanderen ooit een stand
beeld voor de pendelarbei
ders wordt opgericht dan 

mogen ze Jefke tot model 
nemen want niemand heeft 
ooit zoveel gependeld als hij. 

Het begon toen hij een 
jaar of tien was. Van dan af 
nam zijn vader hem mee 
naar de boer. Te voet, een 
uur gaans naar de hofstede. 
Daarna trokken ze naar 
Frankrijk en deden de kam
panjes, de bieten, het vlas, 
het graan. Jefke komt daar
na in de tekstielfabriek te 
Toerkonje terecht. Alle da
gen met trein op en af, bees-
tenwagens, niet verwarmd. 
Dan gaat Jefke naar Wallonië 
werken, eerst in het bouw
bedrijf, dan als grondwer
ker bij een grote maatschap
pij. Weer iedere dag op en 
af, honderden kilometer, of 

met de week blijven en in 
houten keten slapen, sme
rige ongezonde barakken 
waarin de arbeiders als een 
kudde vee ondergebracht 
zijn. Jefke gaat naar de 
koolmijnen. Ze hebben hem 
verteld dat ge daar veel kunt 
verdienen. Kapotwerken ja. 
Hij ondervindt het reeds 
spoedig. Hij wordt gekwetst. 
een been geplet. Nu nog 
mankt Jefke omdat hij slecht 
verzorgd is geworden in het 
ziekenhuis van de mijn. Uit
eindelijk is Jefke terechtge
komen bij de grote onderne
ming die allerlei graafwerken 
uitvoert. Hij is er in gaan 
berusten gedurende een volle 
week van huis weg te zijn, 
zijn vrouw en zijn zeven kin
deren niet te kunnen zian 
tenzij 's zondags. Ze zijn hun 
vader bijna ontwend gewor
den. « Ik zie hen nog alleen 
gedurende het middagmaal 
's zondags want de ene moet 
naar hier en de andere naar 
daar >. Jefke is er aan ge

wend geworden in een oude 
woonwagen te leven en zijn 
plan zelf te trekken. Jefke 
is als een soldaat, een sol
daat die strijd op het Vlaam
se mobielenfront. Alle dagen 
staat hij in de barre Polder, 
gewapend met ,zijn schop. 
Hij maakt de 'grond gelijk 
die door de kranen ruwweg 
opgeworpen wordt om dijken 
aan te leggen. Hij s taat met 
zijn lange mikbotten bij de 
uitlaatpijp van de zandzuiger 
die de polder vol slijk spuwt. 
Hij maakt de baan schoon 
die door de vrachtwagens die 
grond vervoeren, bevuild 
werd, Jefke is overal met zijn 
schop. 

Jefke heeft nog een hoop: 
zijn pensioen. Binnen vier 

maanden zal hij er mee stop
pen, zal hij gaan rusten, dan 
is hij vijf en zestig jaar. 

En m hem leeft het verlan
gen naar een betere toekomst 
voor zijn kinderen: « Ik hoop 
dat zij niet moeten doen zo
als ik ••>. 

Dat is de geschiedenis, het 
treurige verhaal van een 
Vlaamse pendelarbeider, zo
als er tienduizenden, hon
derdduizenden zijn. Bloed en 
zweet van Vlaamse werkers 
kleeft overal, in Wallonië, in 
Nederland, in Duitsland, in 
Frankrijk ! Bloed en zweet 
ook van de Vlaamse zigeu
ner-arbeiders zoals Jefke er 
een is. 

Bij het einde van deze re
portages hebben wij de hoop 
een stukje te hebben bijge
dragen om dat schandaal 
kenbaar te maken. 

Aan dat schandaal een 
einde stellen moet onze taak 
zijn voor de toekomst. 

Staf de Li« 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I. 

Verleden week brachten wij een bijdrage over 
tussenkomsten gehouden tijdens de wekelijkse ver
gadering van de volkshogeschool te Mechelen. 

Belangrijk is in dit verband de voordracht op de 
jongste bijeenkomst gehouden door de heer Geys, 
stadssekretaris die handelde over de vestiging van 
nieuwe nijverheden in het Mechelse en in andere 
streken van Vlaanderen. 

Uit die voordracht bleek dat, als Vlaanderen zich 
bevrijdt van de Waalse en Brusselse voogdij, er goed 
werk verricht wordt en die bevrijding kan alleen vol
ledig gebeuren door federalisme. 

Een der toehoorders drong er op aan dat er moet 
naar gestreefd worden door eigen kapitalen de be
staande nijverheden te modernizeren en uit te brei
den. Nieuwe nijverheden dienen ook in het leven ge
roepen ten einde overheersing van vreemde instel
lingen tegen te gaan. 

Een onzer strijdgenoten kloeg het feit aan dat 
de Vlamingen 130 jaar onder Waals grootkapitaal 
geslaafd hebben en nu op weg zijn dit te moeten doen 
voor Amerikaans kapitaal. 

De heer Verschaeren van V.U.-afdeling Meehelen-
wees er dan op dat de nieuwe fabrieken ingesteld zijn 
op massa-voortbrenging en stelde de vraag of de klei
ne middelmatige bedrijven dan ten ondergang ge-

130 jaar waals 
groorkapiraal 

doemd zijn. In de V.S. bestaan nog zeer talrijke zul
ke bedrijven, zegde hij en he t moet dus mogelijkzijn 
er ook hier te doen bloeien in de streken waar ern
stige werkloosheid heerst. 

Het is de taak van de regering ook hier een ge
zonde politiek te voeren. 

Zij moet een einde stellen aan het schandaal 
van de Vlaamse pendelaars. 

Het is en het blijft steeds maar Vlaanderen dat 
goedkope werkkrachten moet leveren aan Wallonië. 
Dat terwijl Wallonië met kredieten overstroomd 
wordt en fabrieken die oorspronkelijk bedoeld waren 
voor Vlaanderen, in het Waalse landsgedeelte wor
den gevestigd. Het voorbeeld van Ghlin is hier zeer 
sprekend. Er moet een einde gesteld worden aan deze 
politiek van achteruitstelling. 

1 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BERGIRS 
SINT-JANSVLIEI 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 
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Zefelf abriek | 

Boterberg 
LEDEZIJDE . LEDE 

Al leenverdeler 

Engel & O 

Eigen produkt ie 

Ui tgebreid gamma 

Aan huis geleverd 

Prospektus 

op verzoek 

TEL. (053) 225.60 

Voor leden 

en abonnees 

Volksunie : 

20 % KORTING 

IEDERE GELDBELEGGING ^ 

IN GRONDEN ^ 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! ^ 
Wendt U in ver t rouwen 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 grondverkavel ing te 

MORTSEL 
percelen van 6 en 9 meter gevelbreedte. 
Gronden met ui tzonder l i jke toekomst. 
Groot gemak van beta l ing. 
Ui tzonder l i jke voorwaarden. 
Morfsel behoort tot de groot -Antwerpse agglomeratie 
ep 5 Km van het stadhuls van An twerpen . 
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A N T I - GILSO AKTIE 
DE STRIJD VAN 

DE MATELOZEN 
T e Antwerpen had verleden zaterdag in de BUI a rd-Palace 

een massale hadervergadering plaats in liet teken van de 
Aeen-Gilson-aktie. Deze kadervergadering ingericht door het 
Anticerpse provinciale komitee kende een reusachtige bijval. 
Op ongelooflijk korte tijd werd bereikt dat een bijeenkomst 
kon plaats vinden van al wie in het Antwerpse naam heeft in 
de Vlaams-nationale strijd. 

Het was Rudi van der Paal die 
als eerste spreker aan het woord 
kwam. Het zesmaandenplan aan
gekondigd bij de vorige vergade
r ing is reeds thans volledig uit
gewerkt en een aanzienlijk aan
tal punten werden verwezenlijkt. 
De strijd tegen de Gilson-taal-
ontwerpen noopten er ons echter 
toe reeds thans een kaderverga
dering bijeen te roepen, aldus 
spreker die onder meer meedeel
de dat de gekende Antwerpse ge
legenheid « Peter Benoit » zal 
omgebouwd worden tot een 
Vlaams huis en omgedoopt tn 
c Vlaams huis Peter Benoit ». 
Onderhandelingen worden tevens 
gevoerd om een provinciaal sekre-
tar iaa t te vestigen. Rudi van der 
Paal drong er verdsr op aan dat 
de geme«iteraadsverkiezingen 
reeds van nu af zouden voorbe
reid worden, In verband met de 
A-Gilson aktie somde hij de ver
schillende verwezenlijkingen op. 
< Er komt nooit een franse 
school te Brasschaat tenzij het 
een versterkte bunker met een 
arijkswachtkazerne ernaast zou 
Siijn. 

Wij wiUen geen franskiljonse 
nederzettingen of wij hebben het 
recht op wettige zelfverdediging. 
Franskiljons uit Antwerpen hou 
U klaar om met pak en zak naar 
het Wallonië van Renard ol naar 
de plastiekmannen van la douce 
Fi'ance te vertrekken als gij uw 
ongelooflijke pretentie niet geat 
afleggen » zei de spreker onder 
uitbundig gejuich. 

Reimond Mattheyssens zette 
vervolgens ds bedoelingen van he t 
eerste taalontwerp uiteen. Hij over
liep het debat-verloop en stelde 
vast dat er verwarring en onenig
heid heerst in de rangen van de 
eenheidspartijen. Het is zijn over
tuiging dat de strijd in Brussel 
moei gewonnen worden. Het zul
len de parlementairen echter niet 
alleen zijn die hem winnen De 
ma.ssa moet achter hen staan. 

Hipoiiet Paelinckx komt vervol
gens aan het woord. Hij waar
schuwde voor de franskiljons die 
t rachten Vlaanderen in twee te 
snijden door een verfranste os 
Brussel • Vilvoorde - Mechelen -
Brasschaat in het leven te roe
pen. In Brasschaat is een franse 
nonnenschool vervlaamst n a 30 
jaar, De Volksunie zit daar met 
vijf man in de gemeenteraad. De 
kleurpartijen hebben er mets in 
de pap te brokken en er komt 
geen franstalige school in Bras
schaat zegde de spreker die luid. 
ruchtig toegejuicht werd om zijn 
kranige taal. 

Toon van Ovcrsa-aeten die op 
zijn beurt het woord voerde kwam 
op voor de inzet van allen in de 
Gilsonstrijd. 

Iedereen moet op de bres, ieder
een moet reageren met de reak-
tie van een taalgrensbewoner. De 
taalgrens is een grens van de vijf 
müjosn Vlamingen. Wij zijn de 
spits van de massa wij moeten 
de Vlaamse massa mobiliseren te
gen Gilson. De Volksunie moet 
van nu af een enkele pretentie 
hebben, moet van nu af aan zwe
ren : « De revolutie der gernatig-
den komt er niet maar wel de re-
yolut n der matelozen ! » 

On<^..' algemene toejuichingen 
Icomt vervolgens Wim Jorissen als 
laatste spreker aan het woord. 
« D J ultra's in België zijn de ul
tra 's van de elite van den Bel
giek » zegt hij. 

De bedoeling van de wetsont, 
werpen Gilson is nog vlug een 
wig te drijven, nog vlug een slag 
te slaan voor het federalisme er 

'door komt. Wij zijn binnenkort de 

laatste franse kolonie. Ook Wim 
Jorissen predikt de strijd tot het 
uiterste, de strijd zonder begeven. 

Deze spoedbijeenkomst heeft be
wezen dat de Volksunie gereed 
s taat om de strijd tot het uiter
ste te voeren. De komende dagen 
zullen dit trouwens bewijzen. Wij 
zeggen neen aan Gilson. 

ANTWERPEN 

De anti-Gilson-aktie in de provin

cie Antwerpen. 

Onder voorzitterschap van pro
vinciaal voorzitter Rudi Van der 
Paal vergaderde het provmciaal 
ko.mitee-Antweipen, in aanwezig
heid van aJle mandatar-issen, en 
alle leidende elementen van de 
Volksunie in de provincie. 

Dank zij de samenhorigheid in 
de schoot van he t provinciaal en 
financieel komitee en in de VMO, 
dank zij ons uitstekend adressen-
stelsel, vrucht van vele jaren ar
beid, slaagde het provinciaal ko
mitee er in, in nauwelijks enkele 
dagen tijds de ganse provincie 
aan het werk te zetten. Zo werd 
dan een aanloop genomen voor 
een kampanje die slechts kan en 
mag eindigen met een historische 
mars op Brussel. 

Niemand kon op 29 Januari ver
moeden dat in een tijdspanne van 
veertien dagen een dergelijke 
macht aan initiatieven zou kun
nen ontwikkeld worden. In he t 
kader van de anti-Gilson-aktie 
werden suksesrijke protestmee-
tings gehouden te Berchem, Wil
rijk, Mortsel, Borgerhout, Bras
schaat, Kontich. Onze VMO kol-
porteerde in tal van gemeenten. 
Grote propagandatochten werden 
door honderden VMO-leden en 
propagandisten uitgevoerd m Ka
pellen, Kalmthout, Boom, Schelle, 
Niel, Hemiksem, Aniwerpen-stad, 
Mechelen stad en omliggende, 
Berchem, Borgerhout, Linker-Oe-
ver. Wilrijk, Schilde, Mortsel, 
Schoten, Wijnegem, Lier, klein-
Brabant , langsheen tal van gerote 
wegen. Op dit ogenbhk worden 
nog tientallen andere protestmee-
tings gepland. Tiendtuzenden 
strooibiljetten werden gebust. 

Ruim honderdduizend aanplak-
brieven met slogans als « Federa
lisme », « Neen Gilson », e.a. wer
den ter beschikking gesteld aan 
onze VMO en propagandisten. Aan 
de jongerenorganisaties werden 
zestigduizend plakzegels ter be
schikking gesteld. 

Tienduizend bladen « Volks
unie » werden gestuurd aan uitge
kozen adressen m de provincie. 

Een eerste grolt auiokaravaan 
vertrok op 11 dezer in de streek 
van klein-Brabant. Ruim zeventig 
wagens met vier mikrowagens, 
verdeeld in vier groepen, trokken 
urenlang doorheen deze streek. 
Tienduizenden bladen met statis
tieken over de Vlaams-Waalse 
verhoudingen, speciaal gedrukt 
voor de autokaravanen, werden 
uitgedeeld 

De nele aktie s taa t onder lei
ding van Wim Maes, Lanteernhof-
s t raat 28, Borgerhout (tel. 39.92.06) 
die reeds herhaaldelijk ziin sporen. 
verd'ende in onze strijd. 

Dat m een dergelijks korte 
tijdsspanne zoveel tot stand kwam 
in de anti-Gilson-aktie, is natuur
lijk de vrucht van onze eensge
zinde aktie en vooral van de on
baatzuchtige en totale inzet van 
onze onvergelijkelijke VMO-man-
nen en propagandisten, die de 
grote parti jen ons berecht mogen 
benijden. 

Arrondissement MECHELEN 
Neen aan Gilson. 

In samenwerking met onze 
vrienden van het arrondisse
ment Antwerpen ontplooide de 
Volksunie haa r macht in de 
streken Mechelen - Willebroek -
Klein Brabant . Honderd be-
vlagde autos met slogans 
« Neen aan Gilson », doorklief
den de streek in 6 verschillen
de karavanen en verspreidden 
meer dan 15.000 Volksuniekran
ten. Meer in het bizonder be
werkte de afdeling Mechelen 
de buurgemeente Willebroek. 
De bevolking stond er verbaasd 
over de entoesiaste demonstra
tie. Puurs, Bornem, Breendonk, 
Hingene, Lizele, Lippelo, Ma
riakerke, Oppuurs, St. Amands, 
Weert. Alles werd er letterlijk 
onder de voet gelopen en over
spoeld met propaganda. 

Aan alle medewerkers, beste 
dank. Gij hebt bewezen da t de 
Volksunie de meest dinamische 
en strijdbare parti j is. Dit 
leidt in het arrondissement 
onvermijdelijk tot grote over
winningen in de toekomst. 

Het orgelpunt van deze Klein 
Brabantse propagandaslag. He
den zaterdag 17 februari te 20 
uur. Lokaal Ami, Kerkplein te 
Bornem grote volksvergade
ring. 

Sprekers : Frans Van de 
Moortel, Ludo Sels en Wim Jo
rissen. 

Allen daarheen. 
Grote volksvergaderingen 

worden ook belegd te Mechelen, 
Lier, Duffel, Nijlen, Berlaar-

Koningshooikt. Zie de speciale 
aankondigingen. 

DILBEEK 
Fakkeloptocht. 

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

20 uur zaal Mertens, steenweg op 
Ninove 359. 

Sprekers : E. .\mter^ A. Roosens. 

DIEST 
Verleden zondag kwam Diest 

aan de beurt voor de werf tocht. Het 
werd een buitengewoon succes. De 
blauwe burcht wanke l t ! Zo de 
P.V.V, meent de middenstand te 
kunnen op sleeptouw nemen, dan 
vergist dhr. Van Audenhove zich 
erg. 

Op zaterdag 17 februari te 20 
uur, protestmesting in het lokaal 
« Belle-Vue », Antwerpse steen
weg (hoek) Diest. 

Iedereen brengt vrienden en 
kennissen mede ! 

l E P E B 
Meeting. 

Op zaterdagavond 17-3-62 om 8 
uur in de zaal « 't Zweerd », 
Markt. 

Sprekers : Toon Van Overstrae-
ten. 

Dokter Herman Le Compte. 
LEUVEN 

Donderdag jl. sprak onze alge
mene voorzitter Mr. F rans Van 
der Eist op de protestmeeting in 
lokaal Cristal. Hij behandelde de 
belangi-ijkste politieke vraagstuk
ken van 't ogenblik en hekelde de 
lamlendigheid van de Vlaamse 
parlementsleden ui t de kleurpar
tijen en hun dubbelzinnige hou
ding in en buiten het parlement. 
Hij bevestigde de kordate stelling
neming der Volksunie ten over
s taan van de geplande roofontwer-
pen Gilson. Het talrijke publiek 

(ons lokaal is beslist te klein ge
worden) bracht hem een langdu
rig en welgemeend applaus. 

KONTICH 
Anti-Gilson-Actie. 

Door de plaatselijke Volksunie 
afdeling werd op 3 februari een 
protestvergadering gehouden te
gen de geplande faciliteiten van 
Minister Gilson. 

De heren Mattheyssens en Van 
Overstraeten voerden er he t woord 
voor een talrijk aanwezig publiek. 

Op deze vergadering werd door 
dhr vooraitter medegedeeld da t 
de afdeling reeds honderd leden 
telt. 
V.M.O.-GENT 

Zaterdag 17 februari werftocht 
te Gent. Samenkomst 15 uur aan 
de Roeland : zondag 18 febr. naa r 
Zulte, vertrek te Gent om 7 uur 
45. Meeting om 8 uur 40 te Zulte. 
Gent-Eekloo in het offensief. 

In het kader van de anti-Gilson 
aktie houden we op zondag 18 
febr. een openlucht-meeting met 
volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters te Zulte om 8 uur 40. We ver
trekken daa rna met een karavaan 
aiover Olsene - Mechelen - Pete-
gem - Deinze - B. Maria Leeme -
St. Martens Leerne - Vosselare -
Landegem - Merendree naa r 'Zo-
mergem alwaar om 10 uur 30 met 
een meeting besloten wordt. Spre
ken alhier volksvert. Leo Wouters 
en provincieraadslid O V. de 
Kerkhove. 

GENTBRUGGE 
Meeting. 

Woensdag 21 februari om .20 
uur te Gentbrugge, Walstraat , cafe 
Americain, volksvertegenw. Leo 
Wouters en Armand Thienpont . 

GOOIK 
I n december werd gestart met 

een afdeling. Momenteel zijn er 
reeds een 60 tal leden aangesloten. 
Een definitief bestuur en een pro-
pagandistenploeg werden samen
gesteld. 

In het kader van de aktie «Neen 
Gilson» werd vorige zaterdag een 
strijdvergadering gehouden. J aak 
Steegmans, Notaris Talloen en 
Toon Van Overstraeten mochten 
er spreken voor 130 entoesiaste 
aanwezigen ui t het Pajottenland. 
Een omhaling voor de mikro-wa-
gen van het arrondissement Brus
sel bracht 2.200 F op. 

Mannen van Gooik vooruit. Nti 
naa r de 100 leden. 

NEVELE 
Zondag 25 februari om 8 uur 15 

meeting te Nevele met volksver
tegenw. Leo Wouters en provincie 
raadslid O. Van de Kerkhove. 
Daarna om 9 uur vertrek van cn-
ze 3de karr.vaan naar Lotenhulle -
Aalter - ürse l - Oost Winkel -
Adegem en Maldegem. I n laatste 
gemeente in lokaal Schouwburg 
om 11 uur een tweede meeting 
met volksvert. Leo Wouters en pro
vincieraadslid O Van de Kerkho
ve. 

Autobezitters siert uw wagen 
met de leeuwenvlag en houdt ons 
t i jdschema in het oog. 
ROTSELAAB 

Een kleine werfploeg bewerkte 
deze gemeente en de vlotte ver
koop bewees andermaal dat de 
V.U. overal wind in de zeilen 
heeft. 

SINT-GENESIUS-RODE 
Protest. 

Ook in Sint-Genesius-Rode is 
hevige verontwaardiging onts taan 
over de laffe ontwerpen van mi
nister Gilson, die de massa Rode
naren wil achteruitstellen voor 
een hoopje pretentieuze Brusselse 
en Waalse inwijkelingen. 

Daar het eigen C.V.P.-gemeen-

tebestuur de minister door dik en 
dim steunt, neemt dit protest 
steeds scherpere vormen aan. 

Het Komitee tegen de verfran-
sing van Sint-Genesius-Rode be
legt daarom op dinsdag 20 fe
bruari e.k.; te 20 uur in de zaal 
van het « Brouwershuis », Kerk . 
s t raa t 4 te Rode, een grote open
bare protestvergadering, waarop 
he t woord zal gevoerd worden 
door drie eminente Vlaamse spre
kers, nl. de heren A. Roosens, al
gemeen sekretaris van he t Vlaams 
Aktiekomitee Brussel en Taal
grens, E. Amter, algemeen sekre
taris van he t Davidsfonds en voor
zitter van he t Vlaams Komitee 
voor Brussel, J . De Troyer, aJge-
meen sekretaris van het Verbond 
ven het Vlaams Overheldsperso^ 
neel en bestum'sUd van de Vlaam
se Volksbeweging. 

Het erevoorzitterschap van de 
vergadering wordt waargenomen 
door de heer E. Brieven, algemeen 
penningmeester van he t Vlaams 
Ekonomisch Verbond. 

Langs deze weg nodigt he t Ko
mitee alle Vlamingen, die begaan 
zijn met he t lot en de toekomst 
van de Vlaamse randgemeenten, 
hartelijk uit. 

De toegang is volledig koste
loos. 

Wie gebeurüjk financieel wtl 
steunen, kan dit doen op P.C.B. 
1332.20 van he t Komitee tegen de 
verfransing van Sint-Genesius-
Rode, Termeulenst raat 80 te Sint-
Genesius-Rode. 

POPERINGE 
Meeting, 

Op zondagmorgen 25-2-62 te 11 
uur in zaal he t Belfort, Markt . 

Sprekers : Toon Van Overstrae
ten. 

Dokter Herman Le Compte. 

WEZEMBEEK-OPPEM 
Meeting. 

Woensdag, 21 februari 1962 te 20 
uur, zaal Pamilia, Hernalsteen-
s t raat . 

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

Alhoewel de Volksunie niet mee
doet a a n de verkiezingen (zoals 
wij in ons vorig nummer reeds 
rpededeelden)" willen' 'wij toch 
meetings houden om de bevol
king voor te lichten over ons 
s tandpunt ter zake. 

Deae voorlichtingsvergadEringen 
zullen plaats vinden in de kan
tonnale hoofdplaatsen : te Nieuw
poort op woensdag 21-2-62 om 8 
uur 's avonds in de herberg As-
t ra op de Markt. Sprekers : 

Toon Van Overstraeten; 
Herman Le Compte. 
Te Veume op donderdag 22-2-62 

Om 8 uur 's avonds in de herberg 
Plandria op de Markt. Sprekers : 

Toon Van Overstraeten; 
Herman Le Ctompte. 

WOESTEN 
Protest. 

Op zaterdagavond 10-3-62 te 8 
uur in he t Vlaams Huis, Dorp, 69. 

Sprekers : Dr. Van Leemputten, 
volksvertegenwoordiger. 

Toon Van Overstraeten. 
Dokter Herman Le Compte. 

IN MEMORIAM 
Te Oostokker overleed op 6 fe

bruari Mevrouw Leonie de Pauw 
echtgenote van de heer Gustaaf 
van Damme en moeder van onze 
goede vriend Kamiel van Dam
me. Wij begrijpen ten volle he t 
leed dat door dit smartehjke ver
lies geslagen werd. Wij bieden de 
familieleden onze oprechte gevoe
lens van kristelijk medeleven 
aan. 

WESTHOEK ! 

Voor aankoop van villa of bouwgrond te 
ST. IDESBAID - KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE 
wendt U tof hel 
ENIGE Vlaams agentschap van de Westkust 

VIKING 

KONINKLIJKE BAAN 306 

St. IDESBALD-KOKSIdDE 

TEl. 058/216.15 
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ANTWERPEN WEST 

Gezelsciiapsavond in de zaal 
Tljl, Halewijnlaan, Antwerpen-Lo 
op vrijdag 23..62 om 8 uur. Er zal 
een spreekbeurt gehouden worden 
door dhr Paelmckx. 

Alle leden en simpatizanten zijn 
welkom 

BOOM 

Vlaamse Kring:. 
Er zal een eerste bal ingericht 

worden op 24.21962 in de zaal 
ApoUo, Kerks t raa t 17, te Boom. 
Iedereen die houdt van een gezel
lige Vlaamse avond, met dans. mu
ziek en zang, dient van nu ui 
reeds deze dag vrij te houden. 

dienslbeloon 
OOST-VLAANDEREN 
AALTER 

Elke zaterdag vanaf 14 uur, pro
vincieraadslid D. V. de Kerkhove, 
Brugstraat I. 
HAMME 

Elke donderdag van 17 uur tot 
19 uur, op het arr . sekre tanaat , 
Ringst raa t 29, Hamme. Inlichting 
zijn trouwens elke dag te beko
men op het sekretar iaat 

• KWAREMONT 
Elke zondagvoormiadag van 10 

uur 30 tot 13 uur ten huize van 
arr . voorz. Gies Oosyns Tel 055. 
381.61. 
MEBELBEKE 

4(ie zondag cafe Kantientje, Me-
relbeke station van 10 tot 12 uur, 
proy. raadslid Jos De Moor. 
ST. GILLIS-DENDERMONDE 

Elke donderdag van 19 uur tot 
20 uur bij dhr De Koker-Vermeir, 
Processiestraat 77. 
LEDE 

Elke zondagvoormiddag vanaf 11 
uur in het lokaal « R e i n a a n », en 
dagelijks bij Jef Ciool, gemeent«-
raadshd, Rammelstr . 7. 
ST. MARIALIERDE 

Dagelijks van 8 uur tot )0 uur 
ten huize van arr. raadslid Roger 
Van Damme. Dorp 30-31. 
WAASMUNSTER 

Elke d,T?oHa, behalve donderdag, 
van 19 uur tot 21 uur ten huize 
van dfe arrondissemenfcïsekratajrus 
Guido Pauwels, Sports t raat 9, 
Sombeke-Waasmunster. 
WEITEREN 

Elke zondag en donderdag voor
middag van 9 tot 11 uur bij A. De 
Meyer. Moerstraat 40 en op af
spraak 

Senator Diependaele 
AALST 

Elke 1ste vrijdag van 14 uur 30 
tot 15 uur 30, cafe « De Vriend
schap ». Senator Diependaele. 

Tel. : 053-26150. 
DENDERLEEUW 

Elke 1ste vrijdag van 13 uur 30 
tot 14 uur. Senator Diependaele 

I n de herberg aan de G. Gezel-
lestraat 19a. 
EREMBODEGEM-TERJODEN 

Elke 1ste vrijdag van 18 uur 30 
tot 19 uur cafe Lamme Goedzak, 
senator Diependaele. 

Tel. : 053-277.44. 
HAALTERT 

Elke 1ste vrijdag van 20 uur 30 
tot 21 uur, cafe Cmé-Novelty. Se
nator Diependaele. 

Tel. : 053-256.75. 
KRUJSHOUTEM 

Elke 3de vrijdag van 12 tot 13 
uur, senator Diependaele m her-
berg-Rest. « 't Kloefke », Hcogstr. 
1 (tel. 09-765.01). 
GERAARDSBERGEN. 

Elke 3de vrijdag van 20 tot 21 
urn-, senator Diependaele in hotel 
« Geeraard », Lessensestraat 36, 
(tel. 420.73). 
LEDE 

Elke 1ste vrijdag van de maand 
van 16 tot 16 uur 30 lokaal « Rei-
naer t », senator Diependaele 
NEDERBRAKEL 

Elke 3de vrijdag van 18 tot 19 
uur, senator Diependaele in her
berg « Belle-Vue », Neerstraat 20 
(tel. 43.362). 9 
(tel. : 055-433 62). 
NINOVL 

Elke 1ste vrijd van 11 tot 12 uiu-
cafe De Ster, Stationsplein, tele
foon 054-320.95. Sen. Diependaele 
OUDENAARDE 

Elke 3de vrijdag van 14 tot 15 
uur, senator Diependaele in her
berg « De Laars ». Hoogstraat 21 
(telef 055-319 24). 

RONSE 
Elke 3de vrijdag van 16 tot 17 

uur, senator Diependaele m her
berg c De Klok », Markt 4 (t^ef. 

055-219.24). 

WELLE 
Elke 1ste vrijdag cafe Cambri-

nus. Grote Plaats (tel. 053-666 62) 
van 19 uur 30 tot 20 uur, senator 
Diependaele, 
ZOTTEGEM 

Elke 3de vrijdag van 10 uur 30 
tot 11 uur 30, Vlaams huis Sint-
Jorishof, Markt (tel. 09-70.10.52). 
Senator Diependaele. 

Volksvert. Wouters 
ZOTTEGEM 

Elke 1ste zaterdag vs«i 16 urn-
tot 18 uur. Volksvert. Leo Wouters 
op adres Ach. Van Eeckhoutstr. 46. 
GENT 

1ste, 2de, 3de vrijdag te 20 uur 
in e Roeland ». Dr. Wouters, volks
vert. 
MALDEGEM 

Elke 3de zaterdag van 16 tot 18 
uur m lokaal De Schouwburg. 
Volksvert. Leo Wouters. 

Tel : 053-227 31. 
NEVELE 

1ste zaterd. vanaf 18 uur bij 
Dr. Wannijn. te Nevele, volksver, 
tegenw Dr. Wouters. 

Volksvertegenw. 
Van Leemputten 

AALST 
Elke 3de zaterdag van 14 tot 16 

uur, lokaal « De Vriendschap ». 
Volksvert. Dr van Leemputten. 

WEST-VLAANDEREN 
OOSTENDE 

ledere tweede dinsdag In cafe 
t Débarcadère », Paulusstraat, 
Oostende 

Deze zitdagen zijn vooral voor 
onze vissers ingericht en worden 
gehouden door de heren Mertens 
en Deramoudt 
SINT IDESBALD 

Elke dag op afspraak bij DoSter 
Herman Le Oompte, Kerkepanne-
weg 3. Telefoons 058-224 58 of 
224.68 
POPERINGE 

Elke zondagmorgen vanaf 10 uur 
in he t Belfort, Grote Markt, Po-
peringe, door Dries Suffis 
WOESTEN 

Elke 1ste zaterdag van de maand 
in he t Vlaams Huis, Dorp, Woss-
ten, vanaf 6 uur door Dries Suf
fis. 
BRUGGE 

ledere zaterdagnamiddag van 
16 tot 17 uur, herberg « Vlissin-
ghe » Blekerstraat. dhr Leroy 
DIKSMUIDE 

Ieder derde maandag eveneens 
in het s Vlaams Huis » om 10 uui 
30, burgemeester E, Lootens 
KORTRIJK 

3de zaterdag van de maand van 
4 tot 6 uur de hr Vandenbulcke, 
Herwyn juridisch raadgever, en 
de hr. Wenes Willy, fiskaal raadg. 

Senator Diependaele 
BRUGGE 

Elke 2de vrijdag van 15 uur 30 
tot 16 uur 30 cafe Vlissinghe, se
nator Diependae'e. 

KORTRIJK 
Elke 2de vrijd. v d. maand van 

18 uur 30 tot 19 uur 30, cafe Bel-
tort, Grote Markt 52, telefoon 056-
202 25 senator Diependaele. 

Volksvert. Wouters 
DIKSMUIDE 

Iedere 1ste maandag vanaf 19 
uur, m het « Vlaams Huls », IJzer-
laan 83. volksvert Dr Wouters 

KORTRIJK 
iste maandag van 16 tot 18 um 

Vlaams Huis Groeninghe, Dr Wou
ters. 

BEIGEM - HUMBEEK -
GRIMBERGEN 

Op 5 februari hebben onze vrien
den uit dit gewest door hun vlug
ge aktie kunnen bereiken dat mi
nister Merlot « Nederlands afgele
zen » heeft van een briefje. Hij 
herinnerde zich de les, hem door 
de Volksunie gelezen in Zandvliet 
en vreesde dat hem aan de gren
zen van Brussel hetzelfde zou 
overkomen Want. ook daar staat 
de Volksunie aan de spits van het 
gezonde Vlaamse verweer 
• Flink zo ! 

BELLEGEM 

Werf tocht op 25-2-1962; verzame
ling als naa r gewoonte; nadien, 
om 11 uur 15 stichtingsvergade-
rmg der afdeling. 

EKEREN 
Onze afdeling werkt gestaag en 

planmatig. Dagelijks worden er 
huisbezoeken afgelegd met werke
lijk verbazende resultaten. 

Om inlichtingen betreffende de 
Volksimie en voor ernstige raad
gevingen, wende men zich tot oud-
schepen Piet Volant, voorzitter 
van Volksunie-Ekeren, WiUy Staes-
lei 79. 

GENT 

Zaterdag 17 felHTiari te 20 uur, 
voordracht door de bekende Gent
se chirurg Dr. Horten, in de gi-ote 
zaal van de « Roeland » over land 
en volk van Zuid Afrika. 

Deze voordracht wordt geïllus
treerd door honderden lichtbeei-
den. 

Wij verwachten al onze leden en 
Bimpatisanten. 

JETTE 

Geslaagde meeting. 

De meeting die bedoeld was als 
voorloopster tot de grote verga
dering die begin m a a r t te Gans
horen plaats vindt en m he t te
ken stond van « Neen Gilson » 
overtrof ditmaal onze stoutste 
verwachtmgen 

Het gewestelijk bestuur, veront
schuldigd zich dan ook bij diege
nen die geen zitplaats meer kon
den vinden. 

Nadat de gewestvoorzitter de 
vergadering opende; nam de Heer 
A. Van Malderen het woord; In 
klare bewoordingen legde hij de 
wet Gilson en Larock-Van Els-
lande, uit. 

Deze spreekbeurt die zeer in 
smaak viel der aanwszigen; werd 
gevolgd door minutenlang applaus. 

Hierna was he t de beurt aan Drs 
Wim Jorissen; die het enthousias
me ten top dreef. 

Bij het sluiten der vergadering 
werd door de Gewestvoorzitter 
(algemeen gekend als een slechte 
bedelaar) een oproep gericht tot 
s teun voor de propagandawagen. 

De opbrengst hiervan was voor 
iedereen een aangename verras
sing. 

HERENTALS 
Het arrondissementeel Bestuur 

vergaderde verleden donderdag te 
Herentals in he t lokaal « De Ou
de Zalm », Grote Markt, onder 
voorzitterschap' van Jos Van Brug
gen. We hadden het genoegen on
ze provinciale Voorzitter Rudi Van 
der Paal, ons provincieraadslid 
Ward Rolus en onze propaganda
leider Wim Maes te verwelkomen 

De verdere organisatie van ons 
arrondissement werd zeer druk 
besproken Een lid van het dage

lijks bestuur zal zieh nu bezig 
houden met het aanleggen van 
een adressenstelsel. 

Besloten werd een propaganda-
ploeg op te richten : de leiding 
hiervan werd toevertrouwd aan de 
heer Jos Mens, de organisatie aan 
de Heer Dr. Sc, Bert Hermans. 
Hst dagelijks bestuur vergadert 
iedere donderdag avond om de 
lopende zaken af te handelen : te 
bereiken per telefoon 014 421.05. 

We richten nogmaa.s een op
roep aan ai onze propagandisten 
de leden — en abonnementenwer
ving flink aan te pakken ! Er wa
ren reeds goede resultaten de 
laatste weken doch sommige stre
ken liggen nog eig verlaten ! We 
drukken er nogmaals op dat de 
wervingspnj&kamp op het einde 
dezer maand wordt afgesloten ! 

LENDELEDE 
Machtige propaganda door een 

schitterende werftocht. Vrienden 
uit Lendelede, tot binnen kort; 
ook u gemeente moet mede. 

MOLENBEEK 
Vlaamse kring. 

Grote bonte - avond o.l v. Jef 
Burm samen met gekende radio 
en televisie-sterren : de Joliejo-
kers, J o Verly, Pol de Leeuw, Lou 
Vannis, e.a. 

Op zondag 25 februari te 20 uur, 
in de feestzaal « Ons Huis », 
Haeckstraat 59 Molenbeek. 

MECHELEN 

Kolportages. 
Elke zondagmorgen vertrekt de 

Mechelse ploeg te 9 uur in het 
lokaal Opsinjoorke. Alle mede
werkers op post. De gfi-ote slag 
gaat verder. 

Zondag 18 februari naar Ko-
nmgshooikt. 

Zondag 25 februari naar Kessel 
(Lier). 

Zondag 4 maar t naa r Wicke-
vorst. 

Zondag 11 maar t naa r Hom-
beek-Leest. 
Pamflet. 

Het uitgegeven pamflet betref
fende de houding van de Mechel
se politie veroorzaakte een grote 
deining in de stad. 

De Gazet van Mechelen nam 
he t volledig op in haar stad-
nieuws. In haa r kommentaar 
drukte ze de mening uit dat het 
de plicht was geweest van een 
vertegenwoordiger der 3 « tradi
tionele » partijen deze toestanden 
reeds eerder aan te klagen in de 
gemeenteraad, hetgeen niet ge-
bem-d is. Hetgeen zij terecht zeer 
opvallend noemde. De gazet neemt 
in deze zaak een kranige houding 
aan. 

VILVOORDE 

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

Bijeenkomst om 8 uur 45 achter 
de KVS of om 9 uur 30 te Kam
penhout aan de kerk. 

Geen enkel propaganaist uit het 
kantcm Vilvoorde mag hier ont
breken. 

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 maart e k 'e ?f 

uur in de feestzaal van het Hotel 
Bristol. Mechelsesteenweg 2, te 
Mortsel Het Radio- en TV Orkest 
van Stan 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, 

V.M.O.-NOORDERKËMPEN 

Werkschema : 
1 Werkgroep Schilde - Wljn©-

gem. 
18-2-62 : Wertiocnt ce Schilde. 
25-2-62 : Werftocht te Ranst. 
Alg. eiding : Maurits Vander» 

Bruggen, tel. : 79.07.95. 
Pol van de Putte. 
N.B. : Pol's telefoon s taat thans 

onder een nieuw nummer i 
79.11.44. 

2. Werkgroep Schoten ; 
18-2-62 : Werftocht te Merksem 

(op aanvraag van afd.). 
Verzameling 9 uur 30 aan de S6-

Franciskuskerk. 
25-2-62 : Werftocht te Essen, 

waar zopas een afd. opgericht 
werd. Verzameling rond 10 uur in 
Essen-Centrum. 

Er wordt vnendelijk op aange, 
drongen enkele leden van de 
plaatselijke afa af te vaardigen 
voor deelname aan de Werftocht. 

Alg. leiding : Miei Drumont, l ^ 
52.56.02. 

Pol Venken, tel. 52.4145. 

SCHAARBEEK 

In samenwerkmg met de kernen 
Evere en St-Joost wordt einde 
maart 1962 een gezellig samenzijn 
ingericht. Hieraan z.al een ven-as-
smgstomboia veroonden zijn, samen 
met ontspannmgsnummers, zodat 
de leden gelegenheid krijgen tot 
betere kennismaking 

WETIEREN 

De Ronde van Vlaanderen. 

De Ronde van Vlaanderen komt 
niet meer in Wetteren aan. 

En daarmee is onze plaatseüjke 
handel een hoogdag kwijt, die met 
wat inspanningen van bepaalde 
Wetterse gezagdragers nad Kun
nen gered worden. Op 31 maart , 
vooravond van de Ronde, richt de 
Volksunie m de zaal Scala een 
openbare voorüchungsavono in 
over deze aangelegenheid " l̂le 
sportliefhebbers zijn welkom Op 
31 maart en op 1 april zal tevens 
met de Volksunie gekolporteerd 
worden m alle Wetterse straten. 

WESfENDE-LOMBARDZlJüE 

Zondag 25 feor. e.k. weiUooht. 
De uitnodiging zal uur en plaats 
der bijeenkomst aanduiden 

Oostende - Middelkeike - Gis
tel - Nieuwpoort en de nieuwe 
leden van Koekelare houden de 
zondag voormiddag vrij. 

WEVELGEM 
Stichtingsvergadering der afde
ling. 

Ouder gioie be.angiieiling werd 
de plaatselijke afdeling der partij , 
m onze gemeente, gesticht -

Na een inleidend woord door de 
w.n. an-, voorzitter, werden uit
bouw, propaganda en samenst^el-
ling van hel bestuur besproken 

Onze vriend Pol Herman. Lode 
de Boningestr, Wevelgem. zal de 
afdeling tot grote bloei weten te 

" - " • -"i^ r)r slag 1 

Alle kenners en f i jnproevers van duits bier, 
l iefhebbers van « st immungsorkesten » 
v inden elkaar terug in het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Terv^uurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 
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„NEEN GILSON" 
proleslrneelings 

AALST 

rrotestmeeting. 
Op 23 februari te 20 uur In de 

•aal Madelon. Grote Markt te 
Aalst. 

Sprekers : Wim Jorissen en Dr 
• a n Leemputten, volksvertegen
woordiger. 

ALSEMBERG 

10-maart 1962 te 19 uur 30. Zaal 
c De Zwaan », J a n Bolsstraat. 

Spreker : Wim Jorissen. 

BRUGGE 

« Neen aan Gilson ii-Aktie. 
In het arr. Brugge worden vol

gende manifestaties gepland : 
Op vrijdag 23 februari 1962 te 

19 uur 30 vertrek per auto op de 
Bui-g naar de meeting te Blanken
berge (zie verder Blankenberge). 

Op zaterdag 24 februari 1962 
giootse propagandatocht door het 
arrondissement. Vertrek te 14 uur 
in de Minderbroedersstraat 24, 
Brugge. 

Alle autobezitters en mili tanten 
•worden dringend verwacht. 

De tocht eindigt te Torhout, al
waar de meeting wordt bijge
woond (zie verder Torhout) . 

Zondag 25 februari 1962 te 10 
uur 30 in cafe « Vlissinghe », Ble-
kersstraat 2, te Brugge, vindt een 
openbare vergadering- plaats, ge
wijd aan de taalontwerpen 
van minister Gilson. 

Iedereen aanwezig ! 

BLANKENBERGE 

Grote openbare meeting « Neen 
aan Gilson ». 

De V.U.-Blankenberge verheft 
ook zijn stem tegen de monster-
wet van minister Gilson. 

Daarom is iedereen aanwezig 
op de grote openbare vergadering 
welke plaats heeft op vrijdag 23 
februari 1962 te 20 uur 30 in he t 
hotel c Buffet », Kerkstraat 151 
(Statieplein), Blankenberge. 

Spreker ; T. van Overstraeten. 

BRUSSEL 
Aktie Neen aan Gilson. 

Zaterdag 10-2-62 op de propa
gandistenvergadering gehouden te 
Brussel, onder voorzitterschap van 
M. Van Malderen, werden de 
richtlijnen in verband met de 
c Neen Gilson aktie » uitgestip
peld. 

Het arrondissement Brussel wil 
niet. en zal niet ten achter blij
ven 

Liedekerke kende zijn zoveelste 
hoogdag, op zijn meting dezelfde 
avond ! Toon van Overstraeten en 
A. Van Malderen, zorgden er voor 
he t goede zaad, terwijl eveneens 
te Gooik Jaak Steegmans en nota
ris Talloen, voor een prachtige op
komst, het jong bestuur van de af
deling C3ooik konden gelukwensen 

Een flinke som werd voor de 
microwagen rondgehaald. 

Vo'g^nde meetings in Payotten-
lanü. 

Ternat , Asse, Sint Kwlntens, 
Vlezembeek, Galmaarden. 

BRUSSEL (arrondissement) 

Meetmgs te : Asse, Dilbeek, 
Halle, S t Kwintens-Lennik, Op
wijk, Ternat, Vilvoorde, VoUezele, 
Wolvertem zijn reeds gepland en 
worden definitief uitgewerkt. Da
tum, plaats, sprekers worden bij
tijds bekend gemaakt. 

DUFFEL 
Neen aan Gilson. 

Grote volksvergadering vrijdag 
23 februari te 20 uur in het lokaal 
Welkom, bij De Graaf, Handels, 
s t raat . Duffel. 

Voorzitter : ing. A. Stevens. 
Si»eker : Ludo Sels, provincie

raadslid. 

HEBENTHOUT 
Neen Gilson. 

In het kader van onze pi'otest-
tótie tegen de « ontwerpen Gil

son » roepen we alle propagan
disten, sympatisanten en ook alle 
belangstellenden op, onze Volks
unievergadering bij te wonen die 
zal plaats vinden te Kerenthout, 
in de bovenzaal van cafe « De 
Nieuwe Kroon », Markt 8, op don
derdag 22 februari a.s. om 8 uur 
's avonds. We verwachten alle be
langstellenden van de zuiderkem
pen. Onze Algemene Secretaris 
Wim Jorissen zal er het woord 
voeren. 

Onze vriend Heer Jos Heylen, 
Kantonnaal verantwoordelijke, zit 
deze vergadering voor. Dr. Jur . J o 
Belmans zal de ekonomische zijde 
belichten, en arr . voorzitter Jos 
Van Bruggen houdt een korte toe
lichting over de organisatie onzer 
part i j in ons arrondissement. 

Iedereen is welkom ! 

MECHELEN 
Neen aan Gilson. 

Grote Volksvergadering. 
Nu vi'ijdag 2 maar t te 20 uur. 

in he t lokaal Gildenhuis, Vee
markt, Mechelen. 

Voorzitter : Herman Kelder, 
mans, technisch ingenieur, se-
kretarls der afdeling. 

Sprekers : Dr Van Leemput
ten, volksvertegenwoordiger. 

Ludo Sels, provincieraadslid. 
Wim Jorissen, algemeen ae-

kretaris. 
AMen daar naar toe ! 

KORTRIJK 

Meetings. 
Op 5 maar t 1963. 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 on* 
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 1963, 
onder onze kreet : Neen Gilson. 

TURNHOUT 
Protestmeting. 

Op 17 maar t a.s. zaterdag na
middag om 3 uur 30 spreken te 
Turnhout onze Algemene Voor
zitter Volksvertegenwoordiger Pr. 
Van der Eist en Volksvertegen
woordiger Daniel De C^aninck. 

Het is de eerste maal da t we 
onze Voorzitter in de hoofdstad 
der Kempen mogen begroeten en 
we zullen er voor zorgen da t we 
ons niet moeten schamen. 

De meeting vindt plaats in de 
zaal van het « Lindenliof » Sint 
Antoniusstraat. 

Te Mol zal op 9 maar t een pro
testmeeting gehouden worden, 
Ook hier werkt de ver f rans in^-
machiene bestendig verder. Het is 
nodig dat we daar spoedig onze 
aktie beginnen! We roepen alle 
medewerkers en sycpatisanten op 
zich in verbinding te stellen met 
ons secretariaat : Graatakker 142, 
Tunüiout of telefonisch 421.05, 
liefst 's avonds tussen 7 en 8 uur. 
Later hierover meer nieuws. 

Arr. GENT-EEKLOO 
Propagandatocht. 

Onze auto's bolden in opdracht 
tegen Gilson op zondag 11 fe
bruari. Vertrokken werd te Lede-
berg aiover Gentbrugge - Melle -
Merelbeke - Schelderode - Melsen-
Vurste 1 Semmersake - Gavere -
Asper - Eke - Zevergem - Zwijn
aarde naar Gent. 

Enkele duizenden Volksunie bla
den werden gratis uitgedeeld, we 
verheugden ons In het land van 
Rode in een sympatieke belang
stelling. 

MENEN 
Strijdvergadering op 17-2-1962, 

om 20 uur. 
dato Postiljon, Bruggestreiat. 
Spreker : Fai Martens. 

Bissegem : 
Strijdvergadering op 24.21962, 

om 20 uur. 
Spreker : Pol Martens. 

Ingooigem : 
Strijdvergadering op 11-3-1962, 

om 11 uur, cafe «Nieuw IJvegem». 
Spreker : T. Van Overstraeten. 

LEDE 

Anti-Gilsonnieeting. 

Op zaterdag 17 februari te 20 
uur grote anti-Gilsonmeetmg in de 
zaal Reinaert. Sprekers volksver
tegenwoordigers- Wouters en van 
Leemputten. 

OOSTENDE 

Neen Gilson. 
Grote protestvergadering, vrij

dag 2 maar t e.k te 20 uur. De 
vergadering wordt voorgezeten 
door de voorzitter van de afdeling 
Oostende, vriend Leo Vandeweghe. 

Gezien het hier over een arron-
dissementele vergadering gaat, 
worden al de propagandisten op
geroepen om van n u reeds de no
dige propaganda te makien. 

De Arr. Voorzitter J a n De 
Bondt zal aanwezig zijn. 

Sprekers : Volksvert. L. Wouters 
en Toon van Overstraeten. 

OUDENAARDE RONSE 

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

diger. 
Gies Cosyns, arr. voorzitter. 

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. 

TONGEREN 

Strijdvergadering. 

Strijdvergadering op zaterdag 17 
maar t te 20 uur in lokaal « De 
Helm », Grote Markt. 

Ook Limbm-g zegt neen ! 

TORHOUT 

V.U.-Torhout roert zich : « Neen 
aan Gilson ». 

Alle Vlamingen worden opge
roepen tot he t bijwonen van de 
grote protestvergadering tegen de 
« faciliteiten » van minister Gil
son. 

Deze vindt plaats op zaterdag 24 
februari 1962 te 20 uur in de zaal 
< De Zwaan », Oostendesteenweg 
1, te Torhout. 

Spreker : T. van Overstraeten. 
Vlaams-nationalisten uit het 

Houtland, uw aanwezigheid is on
ze steun 1 

WETXEREN 
Anti-GUson actie. 

De reeds sinds enige weken aan
gekondigde Anti-Gilson-vergade-
ring werd definitief vastgelegd op 
31 maar t in de zaal Scala. 

De anti-Gllson-actie gaat ver
der. Iedereen overtuige zijn vrien
den en bekenden van ons goed 
recht. De propaganda voor de ver
gadering van 31 maar t moet ste
vig aangepakt worden. 

Sprekers : Wouters en van 
Overstraeten. 

WOESTEN 

Antl-Gilson. 
Protestmeeting op zaterdag 10 

maar t te 20 uur m hef Vlaams 
Huis, Dorp. 

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

ZWIJNAARDE 

Neen Gilson. 
Zaterdag 10 maar t in het 

Vlaams Huis, Heirweg Noora 120, 
te 18 uur : Neen aan Gilson. 

ANTWERPEN 
Werftochten. 

Op zondag 4 februari ' vond voor 
de eerste maal een werftocht 
plaats te Niel in de Rupelstreek. 

Niet minder dan 132 bladen 
werden aan de m a n gebracht. Met 
de meeste aandach t werd er n a a r 
onze slogans geluisterd en overal 
werden wij met simpatie ont
haald. Kortom een zeer geslaagde 
werftocht. Word dan eindelijk de 
rode Rupelstreek wakker ? Vol
gende zondag zullen wij er meer 
ven weten, ter gelegenheid van 
onze tocht te Boom. 

Werftochten liggen reeds v a s t , : 
Zondag 18 februari te Boom. 
Zondag 25 februari te Würijk. 
Zondag 4 m a a r t te Berchem. 
Zondag 11 m a a r t te Borger

hout. 
Zondag 18 m a a r t te Hoboken. 
Zondag 25 maar t te Burcht. 
Wij vestigen er nogmaals de 

aandach t der afdelingen op, alle 
kolportages minstens een maand 
op voorhand aan te vragen, schrif
telijk of per telefoon aan : Joris 
Perir, Waarlooshofstraat 44, Ant
werpen 2, tel. 38.76.06. 

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 februari 1962 te 21 uur 
in het Gasthof « De Gouden 
Hoorn », Simon Stevinplein te 
Brugge. 

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

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

. Toegangsprijs : 30 F. 
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 

DIKSMUIDE 
Open vergadering van 11 febr. 

De vergadering eerst als 'n lou
ter propagandistenvergadering be
legd maar op het laats te ogenblik 
tot protest-vergadering in net 
« Neen Gilson » — teken ge
plaatst, zal in ons archief als 
schitterend geslaagd geboekt blij
ven. 

Waar hoogstens een vijftigtaJ. 
toehoorders verwacht werden, liep 
de zaal van he t « Vlaams Huis » 
bomvol en veel toehoorders zagen 
zich verplicht s taands te luiste
ren. 

Dr Leo Wouters volksvertegen
woordiger hield een gedokiunen-
teerde rede over de drie wets
ontwerpen Gilson. 

Toon van Overstraeten gaf een 
klare en duidelijke motivering 
waarom de Volksunie geoordeeld 
heeft geen deel te nemen aan de 
verkiezing van 25 dezer te Veur-
ne. 

Daarna hekelde hi j , gloedvol en 
scherp, de krankzinnige uitdaging 
aan Vlaanderen met de Gilson-
politiek. 

Vlaanderen zegt « neen » en zal 
het blijven zeggen, desnoods met 
een nieuwe mars op Brussel, dit
maal met 300.000 vastberaden 
neen-zeggers. 

Herhaaldelijk, geestdriftig toe
gejuicht eindigde spreker met er 
op te wijzen dat alleen federalis
me de redding uit de unitaire en 
wurgende staatsgreep voor Vlaan
deren zal brengen. 

Werftocht. 
Dezelfde dag werd gekolporteerd 

van 9 tot 11 uur In he t stadscen
trum. 151 bladen verkocht. 

Een welgemeend « pioficiatje » 
voor Koekelare. 

Voor de eerste keer stonden twee 
jonge en flinke Koekelarenaars in 
de rangen, Middelkerke en Gistel 
waren eveneens o p g ^ o m e n . 

Lidmaatschapsfcaarten. 
Op 11 febr. dag van de prach

tige -vergadering, werd he t getal 
101 bereikt. 

W E Ï T E R E N 
Fantus . 

I n ons blad van 3 februari meld
den wij da t de gemeenteraad een 
bedrag van 600.000 P gestemd 
h a d om de Amerikaanse Pan tus 
Oie toe te laten hier wat indus-
triegronden te komen meten. Meer 
konden die heren niet doen voor 
600.000 F. I n de jongste gemeen
teraadszitting kwam deze zaak op
nieuw ter sprake. 

Bepaalde leden vonden he t n u 
— n a de publicatie van ons art ikel 
— plotseling toch wel wat over
dreven om zo maar 600.000 P weg 
te geven. Hierop werd dan beslist 
de zaak nog maar eens te bespre
ken, daa r volgens de heer lyHau-
we de uitslag van de s temming 
niet dezelfde zou zijn geweest, zo 
ieder gemeenteraadslid over alle 
inlichtingen beschikt had. De 
zaak werd dan verder behandeld 
in geheime zitting om onnodige 
publiciteit in bepaalde kranten te 
vermijden. Die heren schijnen ons 
dus toch wel enigszins te vrezen. 
Industrialisering. 

Gemeenteraadszit t ingen k a n 
men- geheim houden. Bulletins van 
de Economische Raad vooar 
Vlaanderen echter niet. I n he t 
laatste bulletin vinden wij een 
lijst van zeven Oostvlaamse ge
meenten, waar door toedoen van 
he t gemeentebestuur nieuwe in
dustrie komt. Wanneer vinden wij 
de n a a m Weiteren eens in die 
lijst ? 
GEBOORTEN 

Te Mortsel schijnt de ooievaar 
zich goed thuis te voelen in de 
Volksunie-Ki'ing. Bij dhr. en mevr. 
Em. CJroes-Horemans in de Stock
manslei 51, werden de vier flinke 
dochtertjes Lieve, Gerda, Mar-
leentje en Hildeke, de 5 februari 
1962 bedacht met h u n eerste 
broertje « Wouter» . 

Onze oprechte gelukwensen. 
In he t schone gezin van Dr Le-

compte-d'Haese werd een zesde 
kindje geboren da t Bast iaan ge
doopt werd. 

Hartelijke gelukwensen ! 
HUWELIJKEN 

Els Prims en Jos Mees treden in 
de echt op zaterdag 17 februari 
e.k. t t 12 uur in de kerk van St. 
Cai'olus Borromeus. 

Onze harteli jkste wensen verge
zellen het jonge paar op h u n le-
vensbaan. 

Te Hekelgem tradt op 8 februa
ri de Heer L. Hendrickx in he t 
huwelijk me t Mej. A. Wollens. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 
OVERLIJDEN 

Te Zonhoven overleed Mevr. Pe-
tronella Beyens, echtgenote van 
de heer V. Claes. 

Wij bieden de familie onze blij
ken van ki'istelijke deelneming 
a a n in he t zware verlies da t hen 
treft. 

rOEKERTJ 
Gevraagd, goed ingewerkt reizi

ger in meubelzaken voor he t 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 mogelijk in om
geving Antwerpen. Schrijven bu
reel blad onder J .B 104. 

Gevraagd hulp in huishouden, 
Insl&pen Indien mogelijk, geen 
was en hulp van werkvrouw. Zeer 
goed loon. Zich aanbieden : 
AZAERT, Hrabantdam 108. Gent . 

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

Aanbieden ; Van Praetlei 173, 
Merksem (tel. 45.85.22). 

Te koop bij We<luwe Vandiren, 
Plebejersstraat 8, Brussel 7, nieuwe 
friezeur combine 6.500 P . Alle da
gen te zien vanaf 6 uur. 

M)an, 45 jaar, ui t Mortsel (An^ 
werpen) zoekt l icht werk, 

TeL 39.69.57 (02). 
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VDvDv 
PrennSère 

Ilct i)rograiiuiia, dat Ro
land Verliacert, elke vrijdag 
frezenleert en dat « Premiè
re » heet, IS een van die zeer 
zeldzame zaken in de Vlaamse 
TV, waarover iedereen alleen 
maar met beicondering en met 
veel superlatieven pleegt te 
spreken.,A^u moeten we er on
middellijk aan toevoegen : 
het programma waarvan spra
ke is ook goed en is inderdaad 
die beu'ondering en die super
latieven ivaard. 

Maar asl is alles ogenschijn
lijk perfekt en al is het voor 
de gewone kijker niet zo ge
makkelijk om ergens een 
zwakke plaats ie vinden in 
een of ander programma, de 
TV-kritici zoeken nooit te
vergeefs, wees maar gerust. 
En in de meeste gevallen zijn 
die zwakke plaatsen er ook 
irel, zelfs in een programma 
ais « Première » van Roland 
Verhavert. 

Wat we bedoelen f We be
doelen de steeds maar lovende 
kommentaar hij elke film, 
ook al is die film een draak 
met voor-liistorische afmetin
gen. Het kan toch niet zijn 
dat alle filmen, om het even 
wanneer ze vitkomen, en om 
het even wie ze op de markt 
gooit, dat alle filmen ui e's 
dan kwaliteiten zmidi n I h-
hen, niets dan m J/iin/iJe i-
kwenties, nii's dun gn de 
dialogen. Zoveel vrijheid 
moet Roland Verhavert toch 
wel hebben dat hij de draken 
niet tot mooie prinsen en de 
onde tantes niet toi- iprook-
jesprinsessen nioi i pinlhi-
vieren ! 

Voor de re.\t, « Proniiie » 
blijft een lied" if'iè'd'-pi'ograui-
ma, ook dl dciiJ.f /''iiil Loinjet 
dat alle < < ; / i i u ' 

de mensheid <« pas diwina 
aan het geld denken ! 

De w r o k van 
Achilleus 

Met de poëtische rekon-
struktie van zeven taferelen 
uit de « Ilias » had de 
Vlaamse TV zeer zeker de 
bedoeling bij de kijkers in 
het algemeen en bij de lite
ratuur-minnaars in het bij-

• • • • • • • • • » • • • > • • • « • • « • • • • • > • • • • • « 

het manneke 1 
i 

B i j w i j z e v a n n i e u w - ! 
j a a r s g e s c h e n k , of G o d ! 
w e e t o m w e l k e r e d e n , w e r d i 
« H e t M a n n e k e » g e h a l - j 
v e e r d . ! 

D e h u m o r is in de '• 
V l a a m s e T V g e r a n t s o e - i 
n e e r d , d a t w e e t i e d e r e e n , j 
e n h e t i s d u s i n d i e g e e s t 1 
d a t de k l e i n e W o o d p e c k e r ! 
v o o r t a a n op d i n s d a g , d o n - i 
d e r d a g e n z a t e r d a g n i e t i 
m e e r a a n bod k o m t . ; 

T e o r e t i s c h i s h e t a a n d e ; 
R a a d v a n B e h e e r v e r b o - j 
d e n z i c h te b e m o e i e n m e t '• 
d e p r o g r a m m a ' s . M e n s e n ' . 
die h e t k u n n e n w e t e n \ 
h o u d e n n u m o r d i c u s • 
s t a a n d e d a t d e l i a l v e r i n g ; 
v a n « H e t M a n n e k e » h e t • 
w e r k zou z i jn v a n d ieze l f - • 
d e R a a d v a n B e h e e r , d i e ' 
z i c h m e t d e p r o g r a m m e - : 
r i n g n i e t m a g i n l a t e n . : 

H e t i s h e t z o v e e l s t e « g e - : 
r u c h t » d a t v a n o f f i c i ë l e • 
z i jde n i e t werd t e g e n g e - [ 
s p r o k e n . W e m o g e n d a n • 
ook g e r u s t a a n n e m e n : d e • 
z o v e e l s t e m a a l t r e u r i g e ' 
w e r k e l i j k h e i d ! : 

zonder een beetje reklante te 
maken voor In! (p<>\ dot de 
blinde Hornetn<i -onel jaren 
voor Kristus heeji bijeenge-
dicht. Een alleszins prijzens
waardig iniiiiilief, liet moet 
gezengd, maar luien ue ir rer-
der geen docljis om u inden, 
een evenzeer ini'rhikt initia
tief ! 

Valt nu nul uu il Ijk nog te 
bezien wie hiervan de si huid 
voor zijn rekening moet 'ne
men. Eigenlijk zou liet le-
kwisitorium bij Homi ro'i ^df 
moeten aanvangen, al u -, In f 
maar om er op te inj.ii' Jul 
de man irel een CPU's hifi i/i-
schieieii, inunr iji ( n l \ -\/i,l. 
Dat hnnijl di per^i.on nin 

viBsi&Ë 
Homeros niet in lul i/idiuu,/, 
natuurlijk vid. [IU<ii ml 
hiermee gezegd ujii dul lul 
gegeven zelf c( Il ^i,, iiJ,.ii'e 
zaak ^vas. Het hi/iiii uu,,!--
mijdelijke is dan ook ge
beurd : het is nog min noch 
meer een vii.^l ui king g< u n-
den. 

En hilen we de zalen nu 
eens zeggen zoals ze in irei-
kelijkheid ook zijn .• dn li^-
le historie van Achilleus en 
van zijn geroofde slavin is 
wel een zeer, i < r pmei / / r -
ijeren. En nu Lm <!( ifini^e 
I pM uiln- ) iniellcl I i.i i II -
I&ld ons roiir « imbeciel » uil-
sehelden : ii ,j hebben in lii, 
hele geschiedenis niets aiide,^ 
gezien, iiu niet en in on-e 
jonge juri ii nul, in / ^ m I, i • 
dan een vete lussen twee pri-
mairen, met m hun hele le
ren dl II II I I I , I II , I hl 11 fi' I -

tingen en idealen dan vedh-
ten, plezier maken en sla
pen. 

De kommenlaar, die leij 
bij veel van die zaken door-
ga<ms te dikken krijgen, is 
medial vl^t ^o en Hinkt in 
de iin I Ie i;( , ui, en Jiceil an
ders, u-e Uilen In' nel. Maar 
komrnentoiir A •-mu'. wel eens 
meer een hn-^Ue i an moed 
dan van i i i nuii<i ' 

Of we dun i 'nu il 1, I, uii-
zendiiifj run / ,/«//. 1 „„ H , „ _ 
deken < (p III IJ ui iruoidic 
over /n lihi II ' (>li I' iel. Die 
man 111 I! mi In i eji i/even 
ijehuulil I, ui I I uil Ie huil n 

Il in . Kil lil ^ II I I u,l dl II I I -
eii.lni IJ In hl), u ij, , ,_/,/ \ ,/ 

In ' i I II lil I ^1III 11II IJ Is ijt n UI -
ihii. dun In il 1)1 lil in ui ilum-
IIIee oiil, ni I di 1- 1 si i un de 
/irofi sji/i. Mum il,u liiiloed-
il I n II e dun I un il, i \ -u il -
^1 ml, n Ij III huur i/<hiel. En 
il al 'lis I I II III nl u 11 / Il ij ! 

De duivels-
generasl 

AUeniual ni/ur t De Diii-
vchgeneraal » iiel Inn ' Dm 
zul j i'ul II ,1 III i l ! I heb-
In Il II ui I no I I e film 
U il III ,1 hum mn j n , mee de 
weieli! Il, dl mil, si mii,J_ Qok 
lil hii'i] ( uid hlI IJl n s voor de 
zmeelsie maal de simpatieke 
uit, vat de fi'm-liefhebbers 
eiijenlij! n , ••;• op de zenuwen 
ireri 1 d n lij un ] u t et .' 

Tsar 
\ " Is 1 ,• tniii n s ,11 ilers. 

It e wet<, 'luc de lezer 

orcr deze ilenlt. maar 
ni heq/nnen ili (ui 11- j i-

Trouwe Lassie : hopelijk met wisselende onderwerpen. 

W a t er p l e i t voor h e t b l i j v e n v e r s c h i j n e n v a n de « R a d i o -
e n T e l e v i s i e w e e k » w e t e n w e n i e t . W e k e n n e n e c h t e r w e l h e t 

a r g u m e n t d a t er t e g e n p l e i t : o n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t d a t 
v o l d o e n d e a a n ( B e g r o t i n g 1962) : 
A b o n n e m e n t e n e n v e r k o o p — 3 800.000 
O p b r e n g s t p u b l i c i t e i t — 500.000 
T u s s e n k o m s t g e m e e n s c h a p p e l i j k e 

d i e n s t e n 4.300.000 — 
T u s s e n k o m s t k l a n k r a d i o 500.000 — 
T u s s e n k o m s t t e l e v i s i e .ïOO.OOO — 
V o o r z i e n v e r l i e s — 1.000.000 

5.300.00Ü 5.300.000 

E e n los a u n i m e r k o s t 8 F e n e e n j a a r a b o n n e m e n t ± 200 F. 
H e t w e e k b l a d m o e t d u s e e n o p l a g e h e b b e n v a n o n g e v e e r 
18.000 e k s e m p l a r e n . W i e n u n o g e e n a r g u m e n t « pro » h e e f t , 
m a g h e t l a t e n w e t e n .' 

Een beeid lUl « De duitc^ageiM! r*ai n. 

zi-f il men meer dun (en beetje 
de keel uil ie hanijin. 7.iet 
U, we vituhn ,iu politii-
staat helcinaol nnl -,///ƒ;(•///('', 
rniiui hrl is up :iju uiiiisl i,,,h 
een In i I iiijinuuiulu c,n-
schijnsel du' ui , , n di nu i \ 
als model loor deigelijle 
staat srormen mogen diew^n. 
Ah we ons niet al te zeer ver
gissen zijn .ook de Fransen 
en de Jtitlianen niet zo vic 
van die zogeheten « nazi-
priiklijken ». 

Wilt zouden onze kineasten 
er ran denken om eens een 
lijkje te gaan nemen in de 
kelders van de Süreté Xatio-
nal ? Ol' zonden ze niet eens 
een studie-reisje maken naar 
de koneenfratie-lainjien in 
Al l/ene ? En - , i n . 

Of dat allemaal iels te ma
len heeft met die duivelse 
generaaJ i u n llilnnii K mi
ner ? De lezcr urn I er eens 
III r nadenken .' 

v£ |v0v 
Schooi voor 
volwassenen 

De n School voor Volu-as-
senen », waar de noord-iic-
derlandse TV-kijkers regel
matig bij tante Miep om les 
gaan, is een van die iiitzen-
dingen die ice onze noorder
buren wel mogen benijden. 

H e t f r a n s t a l i g s a t i r i s c h 
w e e k b l a d « P a n » v e r t e l d e 
voor e e n p a a r w e k e n a a n 
z i jn l ezers d a t de V l a a m s e 
TV « m i n s t e n s v ier m a a l 
per w e e k de p r o g r a m m a ' s 
v a n H i l v e r s u m o v e r 
n e e m t ». 

W e z i jn d a t e e n s g a a n 
n a k i j k e n , e n z i e h i e r w a t 
w e voor j a n u a r i h e b b e n 
g e v o n d e n : 9 o v e r n a m e n , 
m e t e e n t o t a l e d u u r v a n 
5 uur 55. 

B i j « P a n » n o e m e n ze 
d a t d a n : « m i n s t e n s v i er 
m a a l per w e e k » ! 

luien ue ijiif toeipven, dat 
ue lil .loui I ijili jle dingen 
nog uil len en ander te le
ren heljhen, ir ij hier in het 
zuiden. 

A'u IS het wel nul .o, dat 
de manier waiiiop f..nle Uiep 
•ionimiije problemen uit de i 
wereld tracht ie helpen en de ' 
nj^losting die door deze i'inte | 

,1 dingen windt m-^ 'c-
'lenal zou zijn i ii e'et ' 

voor liilnl nitbaar \iiriqe 
maiindiiq hr. u-ii^ liiirron irel 
een heel ipiekmnl eksewpel. 

Muur het n iigenih'jk ook 
niet de hedofiJnif/ dat de ge-

VERTENTEN ANDRE 

SPECIALIST in : 
HERSTELLINGEN RADIO - T.V. 
EN AANVERWANTE ARTIKELEN 

Voor inl icht ingen : 
MIEL DRUMONT 
R. W. V A N HAVRELAAN 369 
SCHOTEN - TEL. 52.56.02 

•stelde problemen inind 
dellijk en ter yluu ,<' een op 
lossing zouden krijgen. })i 
bedoeling is, dat d" volwas 

nen bepaalde se alen onder 
ogen zouden krijg' u 

Soms IS hl t ind"idi ad vol
doende een j'rold""-- ' " 
nen om hef te ~ 
nen. 

uleein te ' "7i -
e i' veidunj-
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HET 
TE BRUSSEL 

OFFENSI 
W ij beleven op dit ogenblik twee 

mobiliseringen in verband met de 
.Vlaamse strijd, buiten het Parlement. 

Aan de ene kant, alles wat strijdend 
Vlaams is, aan de andere zijde, de 
samenbundeling van alle anti-vlaam-
se krachten en ditmaal onder leiding 
van de Grote machthebbers zelf. 
Het Comité voor Brussel en taalgrens, 
de Vlaamse Volksbeweging, alle kul-
tuurverenigingen en ten slotte de 
Volksunie, ontketenen een niet ver
sagende strijd voor de Nederlandsta
lige gaafheid van het Vlaamse grond
gebied. Zij willen een Volksgrens aan 
hun taalgebied, en zuivere toestan
den in alle bedreigde gebieden. Geen 
toegevingen meer aan de francopho
ne inwij kelingen. De oude, eenvoudi
ge slogan van de Vlaamse oudstrij-
ders 1914-1918 «In Vlaanderen 
Vlaams J moet werkelijkheid worden. 

T ot vóór korte tijd haalden de Bel
gische machthebbers van alle plui

mage een beetje medelijdend de 
schouders op voor wat zij meenden 
te zijn het laatste vierkant van het 
Vlaamse extremisme, zij hadden 
Vlaanderen toch afdoende lam ge
legd meenden zij, door een afdoende 
repressie waardoor de « opstandelin
gen » onschadelijk waren gemaakt. 
Maar de verkiezingen van 26 maart 
en de massa-betoging van 22 oktober, 
en het krachtige offensief van alle 
strijd- en kultuurorganisaties in 
Vlaanderen voor de definitieve afba
kening van ons grondgebied en zijn 
zelfbeschikkingsrecht, heeft de gro
te « leiders » in paniekstemming ge
bracht. 

Van daar het offensief der gema
tigden (kongres van Oostende) on

der leiding van P. Van den Boeynants, 
het « rassemblement» van de echte 
vaderlanders door Van Audenhove 
van de P.V.V.-ers, en de remmende 
beweging van Leo Collard van de 
Vlaams-Waalse B.S.P. 

Hebt ge de pers gevolgd de laatste 
weken ? De drie Partij-leiders tre
den onvermoeibaar vele avonden per 
week in alle gewesten van het land 
op met hetzelfde thema : Tegen het 
federalisme, - grondtoon en besluit 
van al hun toespraken. 

B ij dit tegenoffenssief sloot zich 
deze week aan het eskadron der 

Brusselse burgemeesters, onder lei
ding van Cooremans. 

Tegenover de Waalse beweging en 
de Vlaamse beweging werd opgericht 
«Le Mouvement de la communauté 
Bruxelloise» ofte Brusselse bewe
ging. Wij mogen dus besluiten : gans 
België is in beweging. 

Dit is in elk geval beter dan de 
windstilte die zovele jaren over het 
geëpureerde Vlaanderen heeft gehan
gen. 

Maar het is ook gevaarlijk ! 
Vlaanderen mag nu vooral niet 

door de knieën gaan. Wij moeten de 
schok opvangen en standhouden. 

Overal, op de taalgrens, in de Brus
selse randgemeenten, te Leuven en 
elders waar de gaafheid van ons 
Volkswezen bedreigd is. 

De Volksunie moet hier voorop 
gaan en doet het met haar dagelijkse 
voorlichtings- en strijdvergaderingen, 
haar propaganda-tochten enz... 

Nu niet versagen, alle krachten aan 
het werk. Als wij pal staan, wordt 
Vlaanderen weldra het vaderland van 
de Vlaming. Dr Leo Wouters 

D e Academische Overheid en het 
franstalig professorenkorps heb

ben hun houding bepaald, ten aan
zien van de voorgenomen taalpolitiek 
van de regering, en impliciet ook ten 
opzichte van ons wetsvoorstel. 

De bestendiging van de tweetalig
heid der Leuvense universiteit wordt 
gerechtvaardigd door verwijzing naar 
het nationaal karakter der Atma Ma
ter. 

Dat sluit in dat een eentalige uni
versiteit niet nationaal zou zijn. 

Zouden dan de Rijksuniversiteiten 
van Gent en Luik geen nationale uni
versiteiten zijn omdat zij eentalig 
zijn ? Of wil Leuven misschien nog 
nationaler, nog Belgischer zijn, dan 
de Belgische Staat? 

Leuven was dus niet nationaal van 
1830 tot 1930 toen het eentalig Frans 
was. Waarom heeft de Leuvense uni
versiteit zich dan zo hardnekking 
verzet tegen het huidig zg. nationaal 
karakter, dat haar nu zo dierbaar is? 
Het is vrij onverwacht, om het aca
demisch te zeggen, dit bestreden na
tionaal karakter nu te zien inroepen 
als een nationale noodzaak. 

O p een perskonferentie, enige tijd 
geleden, heeft de Rector ver

klaard dat het afschaffen van de 
franstalige afdeling de dood van Leu
ven zou betekenen. Met deze sombere 
voorspelling kan Monseigneur niet de 
ontvolking bedoeld, hebben. Want 
volgens statistisch verantwoorde 
vooruitzichten — waarop zelfs een 
ernstig man als ons aller Eerste-Mi-
nister steunt — zou in 1970 het aan
tal studenten verdubbeld zijn. Dus 
ten minste verdubbeling van het 
aantal Vlaamse studenten (+ 7000) 
wat Leuven op de huidige studenten-
bevolking terugbrengt. In de meest 
ongunstige evolutie zal het toekom
stig bevolkingspeil dit van voor de 
oorlog ver overtreffen, en toen was 
het ons niet bekend dat Leuven ten 
dode opgeschreven stond. 

Bedoelt Monseigneur de geestelijke 
dood, de catastrofale instorting van 

TELEUYEN 
het wetenschappelijk peil, doordat de 
schittering van de Franse cultuur 
barbaars zou zijn gedoofd ? 

Is de verminderde beïnvloeding van 
de Franse cultuur op de onze, dan 
zo rampspoedig ! 

Is onze cultuur in Nederland — 
waar zij verstoten blijft van de heil
zame uitstraling der Leuvense en an
dere Frans-Belgische cultuurhaarden 
— er dan zo beroerd aan toe ? 

De internationale erkenning .wijst 
op het tegendeel. Nederland heeft 
heel wat meer Nobelprijzen voor we
tenschappen behaald dan België. 

O ok op de aanwezigheid vaö 
vreemde studenten (1300) word< 

gezinspeeld om het internationaal 
peil v.d. universiteit te suggereren. 
Wij geloven nog steeds dat het peil 
van een universiteit niet wordt be
paald door de internationale her
komst van de studentenbevolking, 
wel door het gehalte van het pro
fessorenkorps en zijn wetenschappe
lijk werk. 

De Franse klassen die volgens de 
franstalige professoren noodzakelijk 
zijn om de tweetaligheid van de uni
versiteit te bestendigen, zijn hierom 
alleen reeds zonder meer af te wij
zen. Zij zijn bovendien een uiting 
van krenkende aanmatiging en een 
sterke steun voor de verwerpelijke 
verfransing van Leuven en Vlaande
ren. Wij kennen een afdoend middel 
om de professorale nazaten tegen el
ke Vlaamse besmetting te vrijwaren; 
deze dierbare nakomelingschap In 
Wallonië te laten opgroeien onder 
het waakzaam vaderlijk oog. 

D e volledige vernederlandsing van 
Vlaanderen, zowel op het gebied 

van het onderwijs als op elk ander 
gebied, ligt In de normale evolutie 
van de Vlaamse bewustwording. Het 
is een ingezet regeneratie-proces dat 
natuurwetmatig naar zijn eindfaze 

' zal verlopen. Even natuurwetmatig 
en heilzaam als de morgen op de 
nacht volgt. R. Matteyssens 

GENT 
Za te rdag 17 februar i in de 

grote Roe landzaa l oim 20 uu r 
voord rach t m e t l ichtbeelden, 
door de bekende Gentse ch i 
ru rg Dr Hor ten over Zuid-
Afrika. 

Alle leden en s i m p a t i s a n -
ten worden verwacht . 

Leden hebben g ra t i s t oe 
gang ; n ie t leden be ta len 10 

' F ; s t u d e n t e n en leden v a n 
een jeugdbeweging 5 F . 

EKEBEN 
Onze afdeling werkt gestaag en 

planmatig; dagelijks worden er 
huisbeijoeken afgelegd met werke
lijk verbazende resultaten. Ekeren 
— trouwens gelijk heel Vlaande
ren — is rijp voor onze aktie 

Om inlichtingen betreffende de 
Volksunie en voor ernstige raad
gevingen wende men zich tot oud-
schepen Piet Volant, voorzitter 
van Volksunie Ekeren, Willy 
Staeslei 79. 

MECHELEN 
Vlaamse Klub. 

Het eerste bal van de Vlaamse 
KiUb Mechelen, op zaterdag 3.2 
werd een reuzensukses. Honderdan 
geestdriftige Vlamingen verdron
gen zich in de zaal « Van Dijck » 

Onder de aanwezigen vermelden 
•wi] Volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens, Dr. Jur. K. Van 
Bets, voorzitter van W B Meche
len, Letterkundige Dries Bogaert, 
voorzitter van ANSAV en van De 
Noordster, de heer Verschaeren, Ir. 

O. Renard, Dr. Bartier, voorzitter 
van ANZ Mechelen, enz. 

De jonge « Vlaamse Klub » zet 
door en reeds zijn plannen ge
maakt voor een groots Breuge-
liaans Volksfeest. 

VIERDE FEDERALISTISCH 
STUDIEKONGBES 

Zondag 4 maart 1962 lokaal 
Graaf van Egmont, Van Praet-
straat 28, Brussel. 

Programma : 
10 uur 30 Mr. W. Martens, 

« Federale staten in de moder
ne wereld ». 

14 uur 30 E.P. R.S. Callewaert 
« Sociaal - ekonomische werke
lijkheid en Christelijk mens
beeld ». 

16 uur Mr. D. Deconinck, 
(( Sociaal - ekonomisch stnik-
tuurheri'ormingen in federaal 
verband ». 

Slot te 17 uur 30. 
Voorzitter van het kongres is 

drs. M. Coppieters. 
Sekretarissen : Luc Delanghe 

en Dirk Daelman. 
Het kongres wordt ingericht 

door e Het Pennoen » met de 
medewerking van K.V.H.V. 
Gent en K.V.H.V. - Leuven 

Kongreskaarten zijn te beko
men door storting of overschrij
ving van 20 F op P.R. 4990.42 
van L. Van Calck, te Schep-
daal. Een steunkaart kost 100 
F. Intekeningen voor volledig 
middagmaal, ter plaatse aan 65 
F te regelen voor 28 februari 
op de vermelde P.R' 

Het kongres is toegankelijk 
voor alle belangstenenden. 

VRAAG AAN 
DE MINISTER 
VAN P.T.T. 

Volksver tegenwoordiger R. 
M a t t h e y s s e n s s te lde volgen
de p a r l e m e n t a i r e v r a a g a a n 
de hee r Busieau, Minis ter 
van Pos ter i jen , Telefoon en 
Telegraaf : 

I n de loop v a n 1960 o n d e r 
zocht de D e p a r t e m e n t e l e 
R a a d voor Advies, op ve r 
zoek v a n de heer Segers, 
t oenmal ig Minis ter , een o n t 
werp s t r ekkend to t invoer ing 
van een n ieuwe r a n g s c h i k 
k ing der ee r s t aanwezende 
on tvange r i j en . 

De R a a d adviseerde 27 
k a n t o r e n 1ste k las to t ee r s t 
aanwezende o n t v a n g e r i j e n t e 
bevorderen . 

I n h e t S t aa t sb l ad v a n 29 
m a a r t 1961 ve r scheen een 
Konink l i jk Beslui t waarb i j 
s lech ts 14 v a n deze o n t v a n -

. ger i jen de r a n g van ee r s t 
aanwezend verkregen . 

G r a a g wou ik v a n de hee r 
Minis ter v e r n e m e n w a a r o m 
h e t on twerp d a t door de 

^ R a a d guns t ig werd geadv i 

seerd, zo grondig werd ge 
wijzigd ? 

GENT Pensenkermis 
De pensenkennis van 10 februa

ri j.1. is prachtig geslaagd, een 
beste opkomst, prima programma, 
verzorgde bediening en een uiterst 
geslaagde gelegenheidstoespraak 
van onze volksvertegenwoordiger 
Leo Wouters We brengen graag 
een eresalut aan onze V.M.O.-ers, 
aan de hulpvaardige bestuursleden 
uit Deinze en Nevele met hun 
echtgenoten, de aardige juffrou
wen, de acordeonist, de Ket en 
onze acrobaten de flamingo's Ie
der was voldaan en tevreden en 
We zien nu reeds uit naar de 3de 
pensenkermis voor volgend jaar. 

forum gesprek 
Vandaag zaterdag richt de 
V.V.B, van het arr. Gent-
Eeklo een forum-gesprek 
in van 15 uur tot 18 uur in 
de Jeugdherberg op het St 
Pietersplein te Gent. 
Thema : Federalisme en 
ekonomische struktuur-
vermingen. 
Sprekers : Mr. Daniël De

coninck, namens « Het 
Pennoen » 
Dhr. Deneckere, namens 
« Links ». 

Toegang vrij. Iedereen is 
welkom. 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij 

het Hoofdsekrefariaat 
van de VOLKSUNIE 

Maur. Lemonnïerlaan 82 
BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en de VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. VAN 
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. 
VAN 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 Kollege 2 J F 
Bij storting van het overeen
komstig lledrag op de post
rekening 

5445.46 
van 

W i m Jorissen 
Brussel 

duidelijk vermelden op het 
strookie welke brochures ge

wenst worden. 

'i 
.\1(1K 
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Op het boekenrek 
I N een vorig artikel hebben wij terloops — en dit in verband met 

het incident waarbij de waarde van zijn vertaalwerh in het gedrang 
gebracht werd — onze waardering uitgesproken voor de heer 
Hermanowski en voor wat hij, met zijn Fl&misches Lektorat te Bad-
Godesherg (en niet te Bonn zoals verkeerdelijk vermeld) voor de ver
spreiding onzer literatuur in het buitenland heeft gedaan. Dat 
sommigen de keuze der vertaalde werken niet appreciëren, om literaire 
of andere redenen, doet niets af van het feit zelf — en evenmin valt 
te loochenen dat er in de lange lijst der vertaalde werken een groot 
mntal zijn van onbetwistbaar literair gehalte. Het is Hermanowski's 
goed recht een voorkeur te hebben voor bepaalde auteurs en evenzeer 
is het zijn goed recht van de officiële waardenschaal af te wijken. 
Wanneer wij objektiviteit van een ander eisen, moeten wij zelf be
ginnen met enkele onaanslaslbare kapelletjes af te breken, en bij onze 
literaire kritiek alle andere overwegingen dan litraire over boord werpen. 

W IJ hebben Hermanowski 
verdedigd, niet omdat wij 

het eens zijn met zijn opvat
tingen over onze literatuur : 
zijn opvatting over een af
zonderlijke Vlaamse litera
tuur, uiting van een apart 
Vlaams kultuurleven, kunnen 
wij niet onderschrijven. Wan
neer hij een Nederlandse li
teratuur, in het perspektief 
van een Nederlandse taal- en 
kultuurgemeenschap, n i e t 
aanvaarden kan en de schei
ding tussen Noord en Zuid op 
het literaire vlak doortrekt, 
gaan wij niet akkoord met 
ïi jn zienswijze. 

Wie van verscheidenheid 
spreekt, kan nog de eenheid 
aanvaarden. Wie echter schei
dingslijnen trekt, moet deze 
ook bepalen. En het zijn 
juist deze scheidingslijnen 
die wij niet aanvaarden, en 
waarin wij niet geloven kun
nen. 

Is de scheiding tussen een 
eigen Vlaamse en Hollandse 
lettei'kunde bepaald door de 
staatsgrens ?̂  U^J§,,}^A^, 

streekverschillen, o£ de ka
rakterafwijkingen tussen 
verschillende volksgroepen, 
een argument zijn tegen de 
eenheid der nationale kui
tuur, der nationale letter
kunde ? 

AFGEZIEN van het feit, da t 
binnen een zelfde taal

gemeenschap de psychologi
sche verscheidenheid en het 
verschil in aard en aanleg 
meestal niet gebonden zijn 
aan streekgrenzen, evenmin 
als aan staatsgrenzen, is het 
zeer moeilijk de letterkunde, 
als uiting van een niet 
slechts door een algemeen 
volkskarakter doch ook door 
individuele persoonlijkheid 
getekend innerlijk leven, bin
nen zogezegde « streekkarak-
ters » te omschrijven. Er zijn 
een paar steeds weerkerende 
cliché's zoals Noordse nuch
terheid en Zuiders tempera
ment en gevoel... Maar waar 
blijft men met dit cliché, bij 
een Oostpruisische, van ge
voel en droom beheerste ly

r i ek als die van Agnes Mie-

NAAR EEN NIEUWE LENTE IN VLAANDEREN 

de grenzen van het nationale: 
afstamming, geografische sa
menhang van het gebied, le
venswijze, taal. Van al deze 
elementen is de taal het ge
makkelijkst te onderkennen 
en het meest bindende ele
ment. De eerste flamingan
ten wisten dat toen zij zeg-

ihres geistigen Lebens nieder-
legen...» 

Daarom is kultuurgemeen
schap ook volksgemeenschap: 
bewust of onbewust, erkend 
of ontkend, bevestigd en vol
groeid of in wording. 

Bij het bepalen der gren
zen van een literatuur is dus 

schap te loochenen. Dat Bel
gië tracht in het buitenland 
dit feit te verdoezelen of een 
verkeerde voorstelling ervan 
te geven, en dat onze frans
kiljons stug vasthouden aan 
hun kleinerend « f lamand » 
— daarover verwonderen wij 
ons niet. Dat men uit onwe-

EENHEID DER 
NEDERLANDSE LITERATUUR 
door een psychologische di
versiteit, door verschil in ka
rakter ? Waar ligt ze in de 
tijd ? Welke faktoren zijn van 
essentieel belang bij het 
vaststellen ervan ? 

IN de eerste plaats willen wij 
antwoorden op de vraag : 

zijn staatsgrenzen bepalend 
voor het omlijnen der taai 
en kultuurgemeenschappen ? 
Wanneer wij met de Duitse 
t a a l - en kultuurgemeen
schap een vergelijking zoe
ken, dan stellen wij vast dat 
niettegenstaande alle ver
schillen van regionale aard, 
vaak nog versterkt door po
litieke tegenstellingen en 
eeuwenlange scheiding, het 
bestaan van een 'buitse 
taa l - en kultuurgemeen
schap niet kan ontkend wor
den, en dat de Duitse litera
tuur als uiting dezer gemeen
schap ook als een eenheid 
beschouwd wordt. Grillpar-
zer en Weinheber, Hoffman-
stal en Trakl, von Doderer en 
Hermann Broch, Mussil en 
Ilesse, Keiler en von Spitte-
ler : zij allen behoren tot de 
Duitse letterkunde, trots alle 
verscheidenheid in aard en 
aanleg, in bijkomende karak
tertrekken en milieu-beïn
vloedingen. 

Er is een even groot, zo 
niet een groter, verschil tus
sen de Duitse Zwitser en de 
Duitse Oostenrijker enerzijds 
en de Duitse Nedersakser an
derzijds, als tussen de Vla
ming en de Hollander. 

Wij komen dan tot de 
tweede vraag; kunnen de 

gel of bij een Ernst Wiechert, 
en bij het breedepische, door 
een innerlijke stuwing bewo-
gene, doch beheerste, als een 
kroniek van de tijd in al zijn 
nuchterheid aandoende werk 
van de Oostenrijker von Do
derer bv. ? Het is gemakkelijk 
schrijvers van uiteenlopende 
aanleg en temperament te
genover elkaar te stellen en 
daaruit conclusies te trekken. 

In onze Nederlandse let
terkunde zelf is het cliché 
der nuchterheid v.h. Noorden 
en der.warmte, van het Zui
den zo vaak reeds gelogen
straft, vooral in de jongere 
generaties, dat het geen ern
stig classificatie-middel meer 
is, en dat eventuele tempera
mentsverschillen individueel 
en niet regionaal moeten be
schouwd worden. 

WANNEER grenzen van sta
ten een kultuurgemeen

schap niet beperken noch be
palen, wanneer anderzijds re
gionale verschillen, of secun
daire afwijkingen, ontstaan 
onder invloed van milieu, po
litiek, welvaartspeil e.a.m. aan 
de eenheid dezer gemeen
schap gee.i afbreuk doen, 
kunnen wij ons afvragen : 
welk is dan wel het bindend 
element, en hoe kunnen wij 
het erkennen ? 

— Wanneer wij het begrip 
«kui tuur» als nationale 
geestelijke prestatie opvatten 
— en wij moeten dit doen 
wanneer wij over een natio
nale li teratuur willend^rekeji 
— dan wordt zij bepaald door 

den : «de taal is gans het 
volk ». 

^ N Z E taal is het Nederlands: 
( J eertijds als kultuurtaal 
overwegend door de taal van 
het Zuiden gevormd, later 
tengevolge van historische 
omstandigheden tot algemene 
kultuurtaal gegroeid uit de 
Hollands-Frankische streek
taal, met invloeden uit Bra
bant en Vlaanderen. Zoals 
het Hoogduits groeide uit de 
enge kring van een kansela
rij en haar overheersing als 
kultuurtaal begon met Lu
ther's bijbelvertaling, later 
door de literatuur, zo drong 
het Nederlands van de Sta
tenbijbel en van de Verenig
de Provinciën zich op aan het 
hele Nederlandse taalgebied. 
Zoals het Hoogduitis een alle 
dialekten overkoepelende 

kultuurtaal werd, zo werd ook 
het Nederlands zoals wij het 
thans kennen de kultuurtaal 
voor het hele taalgebied tus
sen Friesland en de grens tus
sen Latijns en Germaans ge
bied, met zijn — overwegend 
— nederfrankische dialekten. 

Taalgemeenschap betekent 
echter kultuurgemeenschap, 
inzoverre de taal niet opge
drongen werd, doch klank
bord is van de volksziel, 
Burckhardt noemt de taal : 
« die unmittelbarste, höchst 
spezifische Offenbarung des 
Geistes der Vólker... das dau-
erhafteste Material in wel
ches die Vólker die Substanz 

de taal de elementaire fak-
tor, en dit niettegenstaande 
sommige uitzonderingen, 
waar een kultuurtaal, door 
vreemden wordt aanvaard : 
wij denken bv. aan het En
gels en het Frans als literai
re taal in de Verenigde Sta
ten, in Noord-Afrika enz. 

HET is derhalve onmoge
lijk van een aparte 

Vlaamse of Hollandse kul-
luur, van een apparte Vlaam
se of Hollandse literatuur te 
spreken, zonder de algemeen
heid der Nederlandse taal 
voor de hele Dietse gemeen-

Vlamingen ! 
Rilt g i j van de kou , 
Bel ons gauw. 
Voor u w MAZOET 
van gewaarborgde hoedanigheid 

• gasolie 0.53 l<orting 

lichte stookolie 
0.46 kor t ing 

Antwerpse omgevings 
minstens 1000 liter, 
andere streken 
minstens 3000 l i ter. 

PRIMAL MAZOET 

KAREL UYTTERHAEGHE 

TEL̂ X03) 4?.5S^«l.,^.^.,^,^^„^ 

tendheid in het buitenland 
beurtelings spreekt van 
Vlaams, Hollands en Neder
lands, is nog begrijpelijk. 

Wie echter onze literatuur 
kent, moet weten dat zij én 
naar taal, én naar aard en 
karakter, Nederlands is — 
zowel in het Zuiden als in h«t 
Noorden, en dat, bij alle ver
scheidenheid, bij alle verschil 
in aanleg en temperament, of 
dit individueel of regionaal 
weze, zij algemene karakter
trekken vertoont die haar 
een eigen plaats en een eigen 
waarde verlenen in de we
reldliteratuur. L.S. 

r u w SPAARGELDEN 
zi jn even ve i l ig b i j een 
Vlaamse instel l ing en bren
gen meer intrest op. 
3,5 % op zicht met onmid
del l i jke terugbeta l ing. 
4,25 % tot 5,75 % 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. 

A l le in l icht ingen, 
zonder verbintenis, b i j 

Frans VANHOOF 
Lic. Hand. & Fin. Wetensch 
14, BROUWERIJSTRAAT, 
KAMPENHOUT 
Telefoon 016765243 
Komf graag bij U thuis. 
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BUITENLANDSE ZAKE 
door Mr. Van der Eist 

V ORIGE week werden in de 
Kamer de twee wetsontwerpen van minister 
Fayat behandeld en gestemd in verband met de 
schandelijke wantoestanden op het departe
ment van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse 
Handel. Het loont de moeite even terug te ko
men op de stemmingen die bij die gelegenheid 
uitgebracht werden. 

Het eerste wetsontwerp (nr. 205) is gewoon 
« boerenbedrog »: een aantal franskiljonse amb
tenaars die sedert jaar en dag op de Franse 
taalrol staan en zich steeds als franstaligen ge
dragen hebben zullen overgeheveld worden naar 
de Nederlandse taalrol. Ik heb er op gewezen 
dat door deze maatregel letterlijk niets veran
dert op het departement, vermits het dezelfde 
ambtenaren zijn die blijven en er geen enkele 
Vlaming bijkomt. Alleen «op papier» zal de 
wanverhouding tussen de twee taalrollen licht
jes « verbeterd» worden. Daarenboven worden 
door deze schijnheilige maatregel plaatsen die 
toekomen aan Nederlandstalige Vlamingen in
genomen door franskiljons. Terecht werd dit 
wetsontwerp dan ook van Vlaamse zijde fel aan
gevallen en o.m. in «De Standaard» als een 
«f verwerpelijke maatregel » aan de kaak gesteld. 

OE werd er nu gestemd 
over dit verwerpelijke wetsontwerp ? Het werd 
aangenomen met 165 stemmen tegen 10 bij 6 
onthoudingen. Van Vlaamse zijde waren de ge
kozenen van de Volksunie en de C.V.F.-er Van 
Damme de enigen om konsekwent tegen te stem
men. Enkele liberalen stemden tegen, de kom-
munisten en een liberaal onthielden zich. 

Al de Waalse C.V.P.-ers en al de Waalse so
cialisten stemden voor I Een mooi bewijs voor 
de Vlaamse onnozelheid met dergelijke maat 
regel genoegen te nemen. Zelfs de heer Kron-
acker stemde voor dit wetsontwerp ! 

De Vlaamse gekozenen die dit goedstemden 
bevonden zich in goed gezelschap. Maar nu het 
tweede wetsontwerp (nr. 206) : dit voorziet de 
extra-aanwerving van 50 Vlaamse ambtenaars, 
echter alleen maar voor de derde en vierde ka-
tegorie, zodat de wantoestand aan de top, bij 

de leidende ambtenaars ongewijzigd blijft. Al
hoewel «[^toereikend en onbevredigend is dit op 
zichzelf een goede maatregel omdat hij er toe 
kan leiden (indien de 50 Vlaamse ambtenaars 
werkelijk ook aangeworven worden, wat we nog 
moeten afwachten !) de wanverhouding enig-
zins te verbeteren. 

TT OE werd hierover nu 
gestemd ? 

In de eerste plaats moet zeer scherp de hou
ding aangeklaagd worden van drie libera i 
volksvertegenwoordigers uit het Vlaamse land 
die tegen dit wetsontiverp gestemd hebben : 
Kronacker, Martens en Van Doorne. Dit is wer
kelijk verraad tegenover de Vlaamse belangen : 
deze vertegenwoordigers van het Vlaamse volk 
verzetten er zich tegen dat Vlamingen de plaat
sen zouden bekomen waarop zij wettelijk recht 
hebben ! Het is een schande. De overige Vlaamse 
liberalen, Boey, Dhaeseleir, De Clercq, Grootjans 
en Vanderpoorten gedroegen zich niet zoveel 
beter : zij onthielden zich. Hierbij dient aange
stipt dat al deze Vlaamse liberalen wèl het eer
ste wetsontwerp goedstemden, dat in de grond 
nadelig is voor de Vlaamse belangen. 

D OOR hun houding hebben 
de Vlaamse liberalen of P.V.V.-ers eens te meer 
bewezen dat zij in Vlaams opzicht volkomen on
betrouwbaar zijn. 

Dit wetsontwerp nr. 206 werd aangenomen 
met 133 stemmen tegen 30 bij 27 onthoudingen. 
Geen enkele liberaal stemde er voor. De kom-
munisten onthielden zich. De Vlaamse gekoze
nen van de C.V.P. en de B.S.P. en de gekozenen 
%'an de Volksunie stemden in blok, allen zonder 
uitzondering voor. Van de Waalse socialisten 
waren er een zeventiental die tegenstemden \ 
Waarschijnlijk uit solidariteit, «verknochtheid», 
met hun Vlaamse kameraden, zoals Jos Van 
Eynde dat zo welsprekend weet te zeggen wan
neer Vlaamse belangen opgeofferd worden aan 
Waalse belangen ! 

De meerderheid van de aanwezige Waalse 
C'.V^P.-ers, zestien, w e i g e r d e n onder lei
ding van de v o o r z i t t e r van de Waalse 
vleugel van de partij , de heer Herbiet, de wet 
goed te stemmen en onthielden zich. Zij gaven 
aldus op hun beurt een kras staaltje van Waalse 
ondankbaarheid en slechte wil tegenover de Vla
mingen. Het is toch omwille van het lot van die 
Waalse katolieken dat de Vlaamse C.V.P.-ers 
geen voorstanders van federalisme mogen zijn ? 

I N de debatten over de 
taalgrensafbakening hebben de Walen zich 
evenzeer laten zien in hun ware gedaante: echte 
imperialisten, die hand in hand gaan over de 
partijgrenzen heen om gebiedsroof te plegen ten 
nadele van Vlaanderen. De Waalse C.V.P.-ers 
storen zich niet in het minst aan het C.V.P.-pro-
gramma. Dat programma dient blijkbaar alleen 
om de Vlamingen in de C.V.P. toegevingen af 
te persen, onder de mom van wederzijdse toe
gevingen ! Achteraf achten de Waalse C.V.P.-ers 
zich niet in het minst gebonden door dit pro
gramma en eisen zij nieuwe toegevingen van de 
Vlamingen ! Hetgeen zich afgespeeld heeft in de 
Commissie van Binnenlandse Zaken in verband 
met de taalgrens is een nieuw staaltje van on
vergeeflijke Vlaamse zwakheid, om het niet 
sterker uit te drukken. Daar komen we nog op 
terug volgende week. 

W E vragen ons echter af 
hoelang de Vlamtn.gen in de C.V.P. met dit alles 
genoegen gaan blijven nemen. Het wordt hoog 
tijd dat er een klare toestand geschapen wordt 
en dat de C.V.P. gesplitst wordt in een Vlaamse 
én een Waasle vleugel ieder met een autonoom 
statuut " 

Dit is de conclusie die zich opdringt. 
Ondertussen zijn normale toestanden in het 

departement van Buitenlandse Zaken nog niet 
voor morgen : het zal 12 tot 15 jaar duren voor
aleer de Vlaamse ambtenaars die men nu zal 
aanwerven opgeklommen zullen zijn tot de eer
ste en tweede kategorie ! Geduld maar ! 
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