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NEEN CILSON 
MEETING 

TE BRUGGE 
OP ZONDAG 25 FEBRUARI 

TE 10 U. 30 
IN CAFE «VLISSINGHE» 

BLEKERSSTRAAT 2 
• 

SPREKERS : MR. VAN DER ELST 
MR VAN IN 

SCHAAMTELOZE LEUGEN 
VAN DEN BOEYNANTS 
TE HASSELT OVER Y.U. 

Iedereen zal zich herinneren dat Van den Boeynants, destijds onze 
Kongoreizigers Mr. Daniel Deconinch en Dr. H. Leeomple belasterde in 
die zin dat zij de schuld zouden zijn dat de jongens die reeds acht 
maanden zaten, niet zouden terugkeren. De acht Vlaamse jongens 
kwamen terug dank zij de deining die de reis van onze twee partijge
noten verwekte. Van den Boeynants, die zijn vel niet durfde wagen 
om onze acht soldaten terug te halen vond alleen laster om het moedig 
gebaar van Mr. De Coninck en Dr Lecompte neer te halen. 

GEEN AKKOORD P.Y.V. - V.U. 

SPEKSCHUTTER 

Voor de eerste maal liet hij 
toen zien welke schoft er in 
zijn huid stak. Thans heeft 
hij een nieuwe smeerlappe-
rij uitgehaald. 

Zoals ledereen weet hebben 
wij het niet nodig geacht een 
hjst aan te bieden bij een 
distriktsverkiezing in de 
streek van Diksniuide. Op een 
ogenblik dat Vlaanderen 
moet vechten op de taal
grens, moet vechten in de 

BORINAGE TROETELKIND 
Het overhevelen van Vlaamse industrie naar Wallonië blijft vooilduren. 
Na Aleurop (Tessenderlo) is er thans een nieuwe gelijkaardige zaak. 
De groep Empain bezat twee maatschappijen in de holglasseklor (gla
zen flessen), nl. de Verreries du Pays de Liége et de la Campine met 
fabriek te Mol en de Verreries Réunies du Val St Lambert et de Momi-
gnies met fabriek te Momignies. 

A L E U R O P A C H T E R N A 

In 1961 werden beide maat
schappijen versmolten tot 
de Verlica-Momignies. De 
nieuwe maatschappij bezit de 
flessenfabrieken te Mol en 
Momignies. Ze bouwt thans 
een nieuwe fabriek te Ghlin 
in de Borinage. Deze nieuwe 
fabriek heeft een capaciteit 
van 150.000 ton glas per jaar 
en is één der grootste bedrij

ven in zijn aard in Europa. 
Er is voorzien dat naarge

lang de nieuwe fabriek be
gint te produceren, de pro-
duktie van Mol naar Ghlin 
zal worden overgeheveld. 
Zulks betekent automatisch 
verhoogde werkloosheid voor 
de streek van Mol. Of moeten 
de arbeiders uit de Kempen 
naar Ghlin pendelen ? 

Deze overheveling wordt 
mogelijk gemaakt door ver
regaande steun van over
heidswege. Op staatskosten 
wordt te Ghlin een fabrieks-
dok voor binnenschepen ge
bouwd. De fabriek krijgt een 
krediet van 250.000.000 van 
de Nat. Mij voor Krediet aan 
de Nijverheid. De Alg. Spaar
en Lijfrentekas leent tegen 
verminderde interest in het 
kader van de rekonversie van 
de Borinage. 

Mol is nochtans de ideale 
ligging voor een glasfabriek. 
De grondstof (zand) is ter 
plaatse en de brandstof 
(stookolie) kan vanuit Ant
werpen ekonomisch worden 
aangevoerd. 

De overheveling van de 
glasfabriek uit de ondergeïn-
dustrialiseerde Kempen naar 
het overgeïndustrialiseerde 
Wallonië wordt het zoveelste 
schandaal. 

randgemeenten, moet vech
ten te Brussel hebben wij 
andere dingen te doen dan 
ons met een echte dorpspo-
lltieke verkiezing bezig te 
houden. Onze kiezers ginder 
hebben dan ook opdracht 
gekregen hun verkiezings-

brief te vernietigen of blan
co te stemmen. En zeker niet 
om te kiezen voor de meest 
anti-Vlaamse partij, de ach
terlijke franskiljonse P.V.V. I, 

Dat Van den Boeynants 
ziekelijk afgunstig is op Van 
Audenhove is onze zaak 
niet. Wij vinden hen beiden 
even belachelijk. 

Alleen moeten we beken
nen dat Van Audenhove te
gen ons de schoelie nog niet 
heeft uitgehangen. 

Van den Boeynants wel. 
Hij gedraagt zich als een 

schoft. 
Een ander woord er voor 

bestaat niet. Tenzij het syno
niem : schoelie. 

BB^jpS^^eW^^^^^ 

VEÜRNE-NIBUWPOORT 

standpunt uiteengezet in 
een pamflet dat op grote 
schaal in de streek Veurne-
Nieuwpoort werd ver
spreid. Ze wenst niet deel 
te nemen aan verkiezingen 
waarvan de uitslag op 
voorhand zo goed als vast 
staat, ook al zouden er be
langrijke stemmenver
schuivingen zijn. Dergelij
ke verkiezingen zijn niet 
anders dan • een formali
teit, een bijkomende kost 
voor de belastingbetaler 
en een komedie. 

De vlaamsgezinde kie
zers in Veurne-Nieuwpoort 
zullen zondag a.s. blanco 
stemmen of hun stem
brief ongeldig maken. Op 
die wijze geven zij het ge
paste antwoord aan de 
grote partijen. Geen enke
le Vlaamsgezinde stem mag 
gaan naar de knoeiers van 

J 

dö C.VJ>. ea de BJBJP. 
Geen enkele Vlaamsgezin
de stem mag gaan naar de 
aartsreaktionaire, aartS' 
franskiljonse anti-Vlaam
se P.V.V. 

De Volksunie is van me
ning, dat er andere kattei 
te geselen zijn dan het 
deelnemen aan schijnver 
kiezingen. Ze mobiliseert 
momenteel al haar midde 
len en al haar mensen om 
over heel Vlaanderen een 
voorlichtingskampanje te 
voeren en de Vlamingen te 
waarschuwen tegen de an 
ti-Vlaamse bedoelingen der 
drie grote partijen. Wan
neer ze er in slaagt, d€ 
vijanden van ons volk de 
voet dwars te zetten in het 
hele land, zal ze méér heb
ben bereikt dan met een 
deelneming aan totaal bij 
komstige verkiezingen. 

, 

AAN DE KNOEIERS 
VAN C.V.P., B.8.P. EN P.V.V. 
SCHRIJF UW MENING OP UW 

STEMBRIEF OF STEM 

B L A N C 



DE VOLKSUNIE 
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SCHANDALEN ! 

De Belgische staat komt steeds 
«eld te kort en zoekt naar mid-
ielen om hieraan te verhelpen : 

C e hebben het over de grondbe-
>ting. 
Enkele weken geleden ontvingjn 

Wi] ons formulier mzake de aan
passing van het kadastraal inko
men. Voor de oningewijden : de 
«rondbelastmg wordt geheven op 
fct kadastraal inkomen van de 
bebouwde of onbebouwde grond-
«igendommen. 

Het kadastraal inkomen per ka
dastraal perceel vertegenwoordigt 
ket gemiddelde normale netto-m-
ktsnen van een jaar. 

Het kadastraal mkomen wordt 
bepaald in vergelijking met typen 
•an onroerende goederen (zoge
naamde « type-eigendommen ») 
*an dezelfde aard, voor percelen 
•w«i 20 jaar, met aJs iaAtste i»er-
*fenmg 1 Januari 1950. 

KI . is niet gevestigd c^ reële 
Wkomsten, maar op vermoede m-
tomsten, zoals die wwden vastge-
«teld door de administratie van 
bet kadaster 

Het bedrag van de grondbelas
ting ? Aanslagvoet bedrasigt 6 % 
Tan het KL -1- provinciale en ge
meentelijke opcentimes. 

We'nu, mensen die een bos of 
•en stuk heide bezitten van bv. 
30 000 m2, betaien hiervoor per 
Jaar aan grondbelasting iets van 
ten 80 P. 
I Dit IS onrechtvaardig, want het 
bevoordeligt de gerote IKndeige-
naars, de kapitalisten met een 
landgoed, terwijl de arbeiders en 
bedienden <HJ hun loon veel meer 
la verhouding moeten betalen 

Hetzelfde mag gezegd wat het 
«ociaal statuut van de kuisvrou
wen en meiden betreft Sommige 
onder hen verdienen een loon dat 
lager ligt dan 4000 P. En zulks 
Toor werk dat begint om 7 uur 's 
moigens en emdigt om negen uur 
"B avonds. Per week een dag vrij 
als het zoveel is Zeker, er zijn 
meiden die het beter hebben, maar 
de wet verbiedt niet de meid meer 
«lan een dag per week vrijaf te 
•weigeren En als het minderjarige 
meisjes betreft, wel velen mogen 
^ avonds maar weg als hun bazm 
de toelating geeft. Wel te verstaan 
foor een avond per week. Dit alles 
doet steik aan de middeleeuwen 
denken toen de slaven met hjf en 
foed aan de heer behoorden. 

Hoe icomt het dat in de 20ste 
•euw, op een ogenblik dat men 
ofveral zo bezorgd is de mens te 
ontvoog<Sen, dat de socialisten in 
ons land zo bezorgd schijnen om 
het lot van de werkman, dat de 
pode hejen nu eens mets doen om 
een sociale wetgeving voor meiden 
e i kuisvrouwen te voorzien Want 
op dit ogenblik bestaat de sociale 
•ekeiheid niet voor deze mensen, 
wat een wraakroepende vergetel
heid (?) IS. 

N.B. — Ik ken het geval van ten 
meid van 19 jaar, die 1000 P per 
maand «erd.tnt -r kost en inwoon 
•n welkt van zeven uur 's mo'--
gens tot aciit uur 's avonds, soms 
tot negen uur, m een nuisho'iden 
met zeven kleine kinderen, die ze 
moet was."yen, kleden, verzorgen, in 
bet oog ouden Ze moet net ganse 
bui; twee verdiepen onderhouden, 
ée was doen van gans het huis-
bouden. de afwas, het eten koken, 
*e tafels dienen en dit ook wan
beer er 's avonds bc-wek komt 
iDJt alles voor een hjngerloon 
Voegen we er aan >oe dat het 

mcisje zogezegd «voor licri'" werk» 
aangeworven werd. Inaien d'e 
meid zieh Qil regime laat welge-
Val/pn .s zulks enkel tn alleen wt 
•orzaak var haar verregaande 
•chuchterheid en braafheid, die 
baar b ^ t hardop te prutelen. 

W H - Antwerpen 

ilEUWE MARS 
Als gproothandelaar kom ik da-

t*iyks met allerlei mensen m kon-
takt 

Erbarmelijk is het, hot groot de 
•oden zijn van onze Vlaamse ar
beiders en ni'ddenstanders. 

Wanneer zal daar pinde'ijk eens 
verandering m komen ? 

De yitKs op Brussel van 22 okt. 
U , heeft die dan mets bygedra-
fen voor meer nijverheid en bete
re levensmoselnkheden m Vlaan-
ds-en ' 

Waarom langer dialen, waarom 
•teh nier onmiddelhjk in de strijd 
werpen ? Er moet onmiddellijk een 
aieuwe Mars georganiseerd wor
den die zeker meer (ten eeji dab-
bel sukses moet worden. 

Een Mars waarvoor de regering 
moet sidderen ! 

Tn de Wetstraat wordt wel over 
de taalproblemen geredetwist, het
geen werkelijk heel belangrijk is, 
doch de E3, Zelzate, de Schelde-
opvei-verbinding en derlijke meer 
waarvoor we ook te Brussel op
stapten, wat horen we daar nog 
van ? 

Meer werkgelegenheid en ixitesee 
lonen heeft Vlaahderen nodig 

Slechts dit kan ook de midden
stand uit het slop helpen. 

Verder moet er opgetreden wor
den tegen de uitbreidingen van de 
grootwarenhuizen en kooperatie-
ven die overal uit de grond rijzen. 

Met de belastingen die steeds 
zwaarder worden en de bijdragsn 
voor kinderbijslagen en ouder
domspensioen die steeds omhoog 
gaan is het voor de huidige re
geerders gemakkelijk viktorie te 
kraaien niet het verhogen van de 
geboort«pp«nie, kinderbijslag en 
ouderdomspensioen, wanneer de 
middenstand en de werkman er 
steeds het zwarte schaap van is. 

Wanneer zullen de ministers 
eens hun jaarwedde met 100.0(X) P 
verlagen m plaats van steeds te 
verhogen ? 

Aan al dat onrecht moet een 
einde gesteld worden. Daarom 
moeten we in Brussel andere be
stuurders hebben. Mensen die de 
noden begrijpen, personen die 
Vlaanderen als een ideaal in zich 
dragen en niet degenen die jacht 
maken op grote wedden 

Dus nog dit jaar weg met de 
huidige regering. 

Met de Volksunie naar de spits 
G.M - Beerst. 

StNDIKAAT 
Geachte Redaktie, 

In zijn lezersbrief «Mutualiteit» 
(De Volksunie van 3-2-62) schrijft 
PV. - Schoten : 

8 In afwachtmg van een Vlaam
se vakbond m ons gewest zijn de 
meesten vakbondloos geworden. . » 

Mag ik de aandacht van P.V. -
Schoten vestigen op het bestaan 
van 'n vakbond (100 % Vlaams). 

Het Algemeen Vlaams Vakver
bond (A.V.V.) hoofdsekretanaat : 
Pletmckxstraat nr 38 Brussel. . 
(maandblad : «Recht en Plicht>>). 

Voor hen die een streek bewo
nen in dewelke het A.V.V nog 
met uitgebouwd is : 'n postkaart 
naar vermeld adres en .. de rest 
komt in orAe . 

SF. - Brussel. 

TAALGAAFHEiD II 
Waarde Redaktie, 

Het is te betreuren dat de Taal-
kommissie de vele nodeloze vreem
de woorden die m de Nederlandse 
geschriften voorkomen, aangeno
men heeft, niettegenstaande me
nig gezaghebbende taalkundige 
zich fegen hun gebruik ver2sel 
heeft 

Daardoor worden de verbastc-
raars aangemoedigd, terwijl de 
taal nutteloos ingewikkelder ge
maakt woidt 

Dat doen ook de taalgeleerden 
die zelf zo gemakkelijk nodeloze 
vreemde woorden gebiuiken en 
ook degene die onlangs schreef : 
Wij zullen zien wie het haalt. 

Die twee partijen zijn dan de 
zuiveraais en de zg. spraakma
kende gemeente. 

Maar tot die spiaakmakende ge
meente behoren zeker met zij die 
hun taal goed machtig zijn en 
liefhebben, maar diegenen die uit 
onkunde, gemakzucht of aansteile-
rij nodeloze vreemde uitdrukkin
gen bezigen. 

En ZIJ hebben steeds meer na
volgers omdat het na-apen de 
mens in 't bloed zit 

Men mag dus niet toezien en la
ten begaan 

Destijds werden in Neerlandia 
onder het straffende hoofd 
« Ezelsbank » degenen vermeld die 
zich aan dit misbruik bezondigen 

En dat had een goede uitslag 
De taal moet bijdragen tot de 

verheffing van ons volk. 
Dat sluit de verplichting m bij 

het invoeren van nieuwigheden 
klaarheid en eenvoud na te stre
ven 

Het tegendeel gebeurt door het 
bezigen yan nodeloze vreemde nit-
drukkingen. 

Wi] Tl. N»t. die vooral om bet 
iaeismg -«san oosse arbeiders 'öeketm-
merd zijn, moeten het als een du

re plicht aanzien het gebruik van 
onnodige vreemde woorden te ver
mijden vooral in onze betrekkin
gen met hen, en dit bij anderen 
te bekampen. 

Onze taalkimdigen zouden eer
der het Kederlands moeten ver
eenvoudigen dan zich bezig «te 
houden met het opsporen van de 
ontwütkeliog der woorden, enz 

V. - Mechelen 

DOORGEBROtCEN 
Beste Volksunie-Redactie, 

Dat de Volksunie doorgebroken 
is, valt niet te loochenen. Ik kan 
u hier een treffend voorbeeld van 
geven. Een bureel met twaalf be
dienden. In 1958 zou er geen enke
le aan gedacht hebben voor de 
Volksume te stemmen. T-en eerste 
omdat ze ineenden dat het een 
stem verloren was, ten tweede om
dat ze dachten dat de Volksunie 
een « partij van romantische dag
dromers » was, vol Uzerbedevaart-
romantiek, een partij van mensen 
die een overdreven haat tegen het 
Frans aan de dag legden, ten der
de .. dat het een partij was van 
« zwarten », u weet wel : het 
odium waarmee men sinds Jaren 
de doorbraak van de Volksunie 
poogde tegen te gaan BiJ de 12 
bedlenden waren er zes O.V.P.-
ers, waaronder twee Vlaamsvoe
lenden zonder meer, twee socialis
ten, vier liberalen, waarvan een bij 
het « Davidsfonds » aangesloten 
was .. 

Bij die liberalen was er een ge
wezen weerstander (O F.) ik na
melijk. 

Typische bijzonderheid : die 12 
mensen, zowat uit alle miheus ko
mend, en dus statistisch interes
sant, lazen volgende dagbladen : 
4 de « Gazet van Antwerpen », 2 
het « Laatste Nieuws », een het 
« Nieuwsblad », een de « Nieuwe 
Gazet ». Niemand een sociahstisch 
dagblad ! Vijf lazen de dagbladen 
der anderen tijdens de rustpoos 
van een uur.. 

Op dit ogenblik, dus vijf jaar la
ter lezen diezelfde mensen nog 
steeds hetzelfde dagblad, maar., 
twee zijn geabonneerd op de Volks
unie, waaronder de weerstander ! 
Van de 6 C.V.P-ers zijn er drie 
die tijdens de laatste kiezing voor 
de Volksunie gestemd hebben en 
van de CVP. voor hun leven — 
zo zeggen ze — genoeg' hebben. 

De socialisten hebben rood ge 
stemd, maar vinden ae houding 
van hun partij op Vlaams gebied 
afkeurenswaardig. Van de vier li
beralen zijn er twee die voor de 
Volksunie gestemd hebben 

Vreemd : de liberaal, lid van het 
« Davidsfonds » heeft toch nog li
beraal gestemd. 

Een andere liberaal, de weei-
stander, ikzelt dus, heeft Voikbume 
willen stemmen, maar zal dit de 
volgende keer zeker doen 

Een C V P.-er zegt dat hij de 
volgende keer voor de Volksun.e 
zal stemmen om goed te maken 
wat hij verkorf door '; tocb nog 
maar eens CVP. te stemmen » 
« Ik dacht dat voor de Volksunie 
stemmen verloren gestemd was », 
zei hij, « maar nu ik gezien heb 
dat de Volksunie yijf zetels heeft. 

en vaststel wat de CV.P. er van 
terecht gebracht heeft <^ rege-
nngsplan en vooral wat de « taal
grens » en de regelmg van de 
C.V.P.-er Gilson betreft, zal ik 
vast voor de Volksunie stemmen ». 

De 2 socialisten zijn razend dat 
de voorzitter van het kolendirec-
torium, een socialist, zoveel ver
dient : 940.000 P pei- jaar. De CVP-
ers zijn hoogst ontevreden dat Le-
fèvre «ijn wedde nog te laag 
vindt. 

Dat de Volksunie invloed heeft 
bewijst het feit dat alle 12 veel 
Vlaamsvoelender geworden zijn. 

Ik ben na jaren grote haat te
gen al wat Duits of zwart was, tot 
de gevolgtrekking gekomen dat ie
dereen, hij weze SS of weerstan
der, die zijn leven veil heeft voor 
zijn ideaal, recht heeft op eerbied 

Is slechts een verrader, hiJ die 
« «QWiUe van een lager doelein
de, een hoger ideaal verzaakt ». 
Was het Yerschaeve die zulks zei? 

Verrader is volgens mij, diegene 
die zijn geweten verraadt. 

Als een ex-weerstander zoals ik, 
als vrome katholieken voor de 
Volksunie willen stemmen, als de 
roden zelfs sympathiek beginnen 
staan, m ons bediendenwereldje, 
ten overstaan van de Volksunie, 
dan wijst dit, meen ik, op de ge
weldige evolutie die zioh biJ de 
mensen in dit land heeft voorge
daan. 

Wat hen ook sympathiek is, is 
de kameraadschap, de geest van 
solidariteit die bij de Volksunie te 
vinden is. Natuurlijk zijn er col
lega's die zeggen : « Ja, 't is een 
nieuwe partij. Ze zijn nog dyna
misch. Maar ge zult zien, eenmaal 
ze aan de ruif zitten, zullen ze 
juist doen zoals de anderen en ook 
zo worden. Het zijn allemaal de
zelfden ». 

Ziet u, Volksunie, omdat ge niet 
zijt zoals de andere partijen, om
dat men bij u een geest van eer
lijkheid m de politiek meent te 
zien, wint ge mensen. Daarom be
zweer Ik u : büjf steeds zoals ge 
nu zijt. Dan zult ge bestendig 
vooruitgaan. Komt er verslapping 
in uw rangen, in uw kaders, wordt 
ge aangetast door de corruptie, 
door « de geest van er gekomen te 
zijn », dan zijt ge politiek terdood-
veroordeeld. Daarom : houdt 
angstvallig voor ogen dat uw eer
lijkheid uw grootste troef is. 

V. 

BRIEF AAN GILSON 
Mijnheer, 

Hierbij een afschrift van een 
brief die door de Vlaamse Kring 
Mortsel gestuurd is aan de lieer 
Gilson, Minister van Binnenland
se Zaken, als protest tegen de ver
nederende wetsontwerpen en t>>gen 
de iak^eid van de Vlaamse Mi
nisters en het merendeel ier 
Vlaamse Parlementaire. 
Mijnheer de Minister, 

Het IS met grote veiontwaaidi-
gmg dat het Vlaamse volk kennis 
heeft genomen van Uw wetsont
werpen ter oplossing van de 
Vlaam.s-Waalse problemen 

Ook de Vlaamse Kimg van 
Mortsel kan zich niet neerleggen 
bij deze ontwerpen en protesteert 

krachtdadig tegen het geven van 
faciliteiten aan de Fransspreken-
üen tn de uitgesproken Vlaamse 
randgemeenten van Brussel. 

De Vlaamse Kring eist onmid
dellijke tweetaligheid in aUe -mi-
nisteries en openbare ambten, en 
eist eveneens een daadwerkelijke 
verdeling der hoofd- en bijambten 
tus,sen Viammgen en Walen 

De Vlaamse Kring verzet zich 
ook tegen de aanhechting van 
plat-dietse gemeenten bij Wallo
nië. 

De Vlaamse Krmg hoopt dat 
Uwe Excellentie deze wetsontwer
pen zal intrekken of zodanig zal 
wijzigen dat ae voor de Vlamin
gen geen kaakslag meer zijn. Zo
niet zullen wij onze honderden 
sympatisanten uit de gemeente op
roepen om openlijk verzet te ple
gen tegen de wetsontwerpen en 
tegen de regering. En samen met 
ons zullen duizenden Vlamingen 
strijden voor het behoud van hun 
grond, hun taal en hun kuituur. 

Een afschrift van deze teief is 
gezonden aan alle Vlaamse dag
bladen. 

Met de allermeeste hoogachting 
tekenen wij Mijnheer de Minister, 

Het Bestuur van de Vlaamse 
Krmg 

AANSCHUIVEN 
Geachte Redaktie, 

Het gebeurde in het bureel vMi 
werklozensteun dienst Inschrijvin
gen te Vilvoorde. 

Mijn zuster moest eerst een half 
uur aanschuiven voor het haar 
beurt was, ea toen bleek dat de 
vrouwelijke bediende Nederlands
onkundig was, ze stuurde mijn 
zuster dan ook naar een ander lo
ket, waar ze nogmaals « fil » 
moest doen. Zo maakt men 
Vlaamsgezinden. 

D.R.H. - Vilvoorde. 

KASTiaAAR 14,50 F p«r kilo : 

HALFKLAAR 12,50 F per kilo ; 

WINDDROOG 7,50 F per kilo • 
20 % korting voor proefwas • 

Voor dienst kastklaar • 
en halfklaar. • 

Wasserij PERFECTAj 

Paardenmarkt, 20 £ 
• 

Antwerpen \ 
Tel. 32.27.12 J 

« 
Houder van een technisch • 

v/asbravet « Cenetra » • 
waarborg voor minimum deet • 

en hoge witheidmraacL « 
Voor lezers en toekomsHge lezerc^ 

van de Volksunie, «aer « 
Antwerpen en randgemeerrfen, " 

ook na 6 uur 's avonds. i 

* W i 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet ir S2976» 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde kat'kasMMi 
{Brevet -A 512767) 
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BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

WEG MET DE ULTRA'S 
"n e aanval van de Brusselse Gemeen-
•^ schapsbeweging en van de Leuven
se franskiljons toont eens te meer 
duidelijk aan, wie in Belgié achter de 
schermen de meeste macht in handen 
heeft. En eveneens dat men achter 
die schermen geen enkele terughou
dendheid aan de dag legt voor welk 
bondgenootschap ook. 

Kronacker, de militaire kliek en de 
vriendenkring van Mons. Van Wae-
yenbergh marsjeren hand in hand. 
Kapitaal, Loge en een reeks kanun
niken arm in arm ! En dan bedenken 
dat men sommige Katolieken gewe
tensbezwaren influistert als ze eens 
met vrijzinnigen samenwerken c^ 
Vlaams gebied. 

J^r is een vraagstuk Leuven. 
-̂  De herrie rond de funktlonele 

scholen werpt alleen een nieuw licht 
op het geval. 

Leuven is wel erg zelfzuchtig. 

Het heeft met een zeer ongunstig 
oog de oprichting gezien van kandi
daturen door de Jezuïeten te Antwer
pen. Dit is een openbaar geheim. 

Leuven verzet zich met hand en 
tand tegen het plan van een nieuwe 
imiversiteit te Antwerpen. Haar pro
fessoren hebben zelfs uitdrukkelijk 
verbod gekregen zich ook maar op 
een vergadering te vertonen waarop 
de Antwerpse universiteit zou verde
digd worden. 

Hoe meer universiteiten er komen, 
hoe minder aanzien voor de bestaande 
universiteiten, dus ook voor Leuven, 
denkt Mons. Van Waeyenbergh. En 
misschien minder toelagen ook. 

Het belang van de intellektuële ont
plooiing is ondergeschikt aan het aan
zien van Leuven. 

Leuven wil ten allen prijze de meest 
bevolkte universiteit blijven. Daarom 
moeten alle Katolieken, zo Walen als 
Vlamingen, te Leuven studeren. Leu
ven schroomt zich zelfs niet stilzwij
gend haar instemming te betuigen 
met het feit dat te Gent 80% niet-
Katolieken professoren zouden wor
den benoemd tegenover slechts 20% 
Katolieken. Op die wijze kan Gent 
dan des te gemakkelijker uitgeroepen 
worden als niet geschikt voor Kato-
lieke studenten. En trekken er nog 
meer studenten naar Leuven, waar 
men er nu reeds geen blijf meer mee 
weet. 

I 
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y s er te Leuven nu een nederlands-
j[ talige universiteit ? 

Neen er is alleen een franstalige 
universiteit die ook « Vlaamse » leer
gangen heeft. 

De administratie van de Leuvense 
universiteit is Frans, door en door 
Frans. Ook de biblioteek blijft op 
Franse leest geschoeid. Zoek er het 
trefwoord ; West-Vlaanderen en men 
vindt het met de vermelding : zie 
Flandre occidentale. Voor Limburg 
luidt het : zie Limbourg. 

In het programmaboek van de uni
versiteit staat het Frans voorop. 
Daarbij staan alle professoren erin 
vermeld met een tweetalig adres-
Frans voorop. Voor de professoren, 
die buiten Leuven wonen op een 
doodgewoon Vlaams dorp, nog zonder 
tweetalige straatnaamborden, vindt 
men een Franse straatnaam uit! 

Leuven moet daarbij niet ijveren 
voor franstaiig-fröbel, lager- en mid
delbaar onderwijs. Dat is er te Leu
ven en telt er reeds 947 leerlingen. 
Dat is er ook te Tienen. Daar zijn 
er 359 leerlingen, die in het Frans 
studeren. Of de franstalige univer
siteit Leuven nederlandstalig gelaten 
heeft kan men oordelen aan de cij
fers van de talentelling van 1947. Er 
waren 17% tweetaligen. Veruit het 
hoogste tenhonderd Tram alle Vlaam
se steden. 

JJ r is voor Leuven maar een oplos
sing. Niet alleen uit beginsel maar 

ook door het groeiend aantal studen
ten dient de universiteit dringend ge
splitst. En of nu al de franstalige 
kranten — zowel de hevig anti-kerke
lijke als de reaktionair-klerikale zoals 
La Libre Belgique — huilen om het 
wereldprestige van Leuven of niet. 
In de strijd om de vernederlandsing 
van de universiteit te Gent hebben zij 
dezelfde argumenten gebruikt. En 
even luid geschreeuwd. Leuven, 
schrijft La libre, is de oudste Kato-
lieke universiteit van de wereld. Het 
kan zijn. Maar we menen dat Leuven 
ook als het eentalig Nederlands wordt 
dan toch de oudste Katolieke univer
siteit van de wereld zal blijven. Of 
denkt La libre dat de stichtingsdatum 
daarvoor zal veranderen ? 

En wat dat wereldaanzien betreft, 
dat zal aan het Frans niet hangen. 
De franstalige vleugel van de Leu

vense universiteit heeft het bv. nog 
tot geen Nobelprijs kunnen brengen. 
De Gentse universiteit, na de verne
derlandsing wel. 

' laanderen zal uiteindelijk de moed 
moeten hebben demokraat te worden 
en door en door volks en sociaal. 
Daarom zal het moeten de volledige 
splitsing eisen van de universiteit 
Leuven, evenals de volledige splitsing 
van de universiteit Brussel. Naast 
een universiteit te Antwerpen. Pas 
wanneer we voldoende universiteiten 
zullen hebben en dwarsdoor Neder
landse universiteiten, zal de Vlaamse 
intellektuële achterstand kunnen 
worden ingehaald en de Vlaamse in
tellektuële ontplooiing verzekerd. Al 
het overige moet daaraan onderge
schikt worden gemaakt. 

S tappen we van Leuven over naar 
Brussel dan stellen we vast dat 

de P.V.V.-er Cooremans zijn aanval 
ter verovering van gans Vlaams Bra
bant" rustig voortzet. 

Waarom ook niet ? 

Als zij zien met Vlaamse onnoze
laars van formaat te doen te hebben. 
Toen Ganshoren, Evere en St-Agatha-
Berchem aangehecht werden door 
Brussel, klonk het plechtig dat voor
taan Brussel geen Vlaams grondge
bied meer zou aanhechten. 

In de kommissie Harmei werd door 
Walen, Brusselaars en Vlamingen in 
patriotische eensgezindheid vastge
steld dat de Brusselse randgemeenten 
Vlaams waren en Vlaams moesten 
blijven ! 

Thans eisen de franstaligen voor 
vandaag acht Vlaamse randgemeen
ten op met 60.000 inwoners en voor 
morgen al de Vlaamse dorpen van het 
arrondissement Brussel : 400.000 in
woners. 

Waarom zouden deze Belgische 
ultra's zich ook intomen ? 

Kunnen zij niet verzekerd zijn van 
de steun van de Vlamingen uit alle 
kleurpartijen ? 

Welke Vlamingen uit de kleurpar
tijen hebben Edingen verdedigd of de 
Platdietse streek? Of Mark, Kokiane, 
D'Hoppe, Sluizen, Roost, Aalbeke, het 
Kompas, Tombroek of Houtem zoveel 
zuivere Vlaamse gemeenten of ge
huchten ? 

Hun onverantwoordelijkheid is 
weergaloos, hun misdadige onnozel
heid grenzeloos. Het zijn de gedroom-

door Wim Jorissen 

de slaven voor de Belgische koloni3»a 
tors, voor de Belgische ultra's. 

TT et valt dan ook helemaal niet *• 
TT verwonderen dat thans een nieuwt 
aanval van La libre Belgique loskomt 
en dit om de Voerstreek bij Luik t« 
houden en te verfransen. 

Waarom zouden deze ultra's zl<A 
ook intomen ? 

Toch niet om een Verroken die « 
trots op is zoveel Vlaams gebied aaa 
de verfransing te hebben prijsgege
ven. Toch niet om een Schildwachl 
die de laatste twee weken in slaap 
gevallen is. Of heeft Van den Boey-
nants hem bewusteloos geslagen 1 
Toch niet om een Jos van Eynde dl« 
hoogstwaarschijnlijk nog niet weel 
wat de Platdietse streek eigenlijk is. 

Van deze evoluees hebben de ultra'a 
geen last. Zij steken wel de helpend* 
hand uit bij de kolonisering. 

M aar onze flaminganten, wat doeo 
zij ? Zijn zij alleen maar geschokt en 
verontwaardigd ? Het geloof zond« 
dé werken is dood, vrienden ! 

En het is niet omdat de Vlaams* 
kleurpolitiekers U hebben laten af
slachten, dat ge alleen maar moe* 
treuren. 

Niet vechten betekent nog meer 
verliezen. 

Vechten betekent behouden en te
rugwinnen wat de ruggegraatloze laf
bekken verloren hebben. 

Is het nu nog niet glashelder dal 
ge alleen op de Volksunie kunt re
kenen ? Voegt U bij de stroom van 
aansluitingen bij onze partij. Zo 
alleen zullen de Vlaamse strijdkrach
ten doelmatig opgesteld worden en 
staat ge niet geschaard achter ge
neraals die tegen Vlaanderen vechten. 

n e Gazet van Antwerpen schreef 
*^ dat de Vlaams-Waalse vraagstuk
ken moeilijkheden meebrachten vo<a 
alle partijen. Tenzij voor de Volksunie 
die er van leeft. 

Waarop wachten dan de kleurpar
tijen om het Vlaams vraagstuk op te 
lossen ? 

Dan slaan zij ons toch dood ! 
De Vlaamse Beweging wacht nu ai 

132 Jaar op haar overbodigheid. Zij 
zou graag sterven. 

Maar de Vlaamse kleurpolitieker» 
zorgen er voor dat ze altijd spring
levend moet blijven. 

En zolang ZIJ niet zullen uitgeroeid 
worden, zolang zal Vlaanderen uitg©« 
baat en uitgezogen worden. 

I Dit zijn ze 
I 
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DE VOLKSUNil 

ePeRNOTEN 
RAAK 

W a a r we on tze t t end veel genoegen 
a a n beleefd hebben is h e t weekblad 
€ De Post » van deze week. Niet a l 
leen n e e m t h e t scherp s tel l ing in de 
l a a k « Leuven » tegen h e t F r a n s o n 
derwijs , m a a r vooral h e t a r t ike l : 
€ Europa k a n bij ons de weg n ie t v in 
den » is r a ak . Dergeli jke t a a l zijn we 
van de Vlaamse weekbladpers , ' t P a l -
l ie terke ui tgezonderd, n ie t gewoon. 
De sabotage v a n Brussel in zake de 
wegen Antwerpen - Brussel, Antwer 
p e n - Aken en de E3 wordt scherp 
aangek laagd . 

De au tosne lweg An twerpen - Aken 
zal m ins t ens vier j a a r te l a a t k l aa r 
komen, Antwerpen - Brussel g a a t 
nog over een voorhis tor ische b rug t e 
Wilrijk en a a n de E3 weg zal m e n 
b innen 3 j a a r misschien beg innen . 
Altijd nog beter d a n Antwerpen -
A m s t e r d a m over Brech t en Antwer 
pen - T u r n h o u t w a a r m e e men in 1970 
zal beg innen ! 

Heeft An twerpen nog p a r l e m e n 
t a i r e n bu i t en die van de V.U. ? 

ALLES VOOR DE BOEREN 
De landbouwpol i t iek in België is 

enig. Door de u i t e r s t omvangr i jke 
botersmokkel u i t Neder land — de 
grens is een zeef ! — is er bo ter t e 
veel in ons land . V a n d a a r d a t boter 
d ien t ui tgevoerd m e t 40 F per kilo 
verlies. Da t verlies moe ten de l a n d 
bouwers zelf be ta l en u i t h u n l a n d 
bouwfonds ! En erger d a n da t . De 
nieuwe u i t rus t ing van de t o lbeamb-
t e n om de botersmokkel te bes t r i jden 
word t ook be taa ld ui t h e t l andbouw
fonds ! , , , -, .;=»,3» «»* 

Aan de boe renu i t bu i t i ng ' in ons 
land is klaarbl i jkel i jk geen enkele 
g rens gesteld. 

Onze landbouwers mogen a n d e r s 
wel bedenken d a t de ee r s t e -min i s t e r 
evenals de min i s t e r van l andbouw 
C.V.P.-ers zijn, ges teund door de Bel 
gische Boerenbond. Moch ten ze h e t 
verge ten ! 

JAN VERROKEN VAN EDINGEN 

Onder de t i tel « Waarom tegemoet 
komingen », « Pourquoi les faci l i -
t és ? » vergruizel t Le Soir van 20 de 
zer J a n Verroken van Edingen om
wille van zijn t aa l . H a a r verslaggever 
hoorde de s t em van de « mees ter » 
volgende Neder landse woorden en 
u i td rukk ingen gebruiken : « rec ipro-
citei t en regime van facil i teit », 
« m a a r t r a n c h e r e n de p rob lemen », 
c cr i ta i re », « s t a t u t », « méf iance ». 

Ons leer t « Le Soir » n ie t s «nieuws. 
De G e r m a n i s t J a n Verroken k e n t zijn 
taa l n ie t en m a a k t de Vlamingen ook 
• p da t gebied belachel i jk. 

Daa rom heeft de C.V.P. h e m t r o u 
wens ui tgekozen. 

VERDER STELEN 
In de Voerstreek ve rheug t zich de 

overgrote mee rde rhe id der ge t e r ro 
r iseerde bevolking d a t ze weldra u i t 
de Idauwen van de imper ia l is t Re -
n a r d zal verlost zijn. 

Onder tussen is de C.V.P., de pa r t i j 
v an de overgrote meerderhe id van de 
Voerenaars , bezig h a a r volgelingen 
een loer te d r aa i en en h e m opnieuw 
«an R e n a r d a a n h e t verkopen. I n La 
t l b r e Belgique van woensdag 11. lezen 
we immers d a t de C.V.P.-senatoren 
Tan p lan zijn Landen bij L imburg te 

voegen om dan de Voers t reek bij Luik 
te l a t en . 

L a n d e n word t als lokaas gebru ik t 
om de Voerstreek te h o u d e n ! 

Welke CV.P. -e r zal de Voer in de 
S e n a a t ve rkopen w a n t J a n Verroken 
zit er n ie t . Een gekn ip te t a a k voor 

Sch i ldwach t ? De f ranski l jons , B r u s 
se laa r s en Walen h e b b e n Ver roken 
gebru ik t in de K a m e r om ons Ed in 
gen en de P la td ie t se s t reek t e o n t r o 
ven. W a a r o m zouden ze h e t spel let je 
n ie t eens h e r h a l e n m e t een a n d e r e 
k l e u r f l a m i n g a n t ? 

\m 

Open brief 
aan Van den Borynuils 
slager le 
BRUSSEL 

Mijnheer, 
Ik wil U geen bloedpens voor looh worst vei kopen en 

daarom val iK maar dadelijk mei de deur in huis : gij ziji een 
fameuze leugenaar. 

Ik volg U al enkele jaren en ik heb U al vaak welen 
slippen op het smalle pad dat ligt tussen de waarheid en de 
leugen. Maar zo duidelijk als thans heb ik U nooit het pad 
weten verlaten. 

Gij zijt, mijnheer, jor-mi-da-bel, dal wist ik al lang. 
Nadat gij als minister van de Middenstand onvergankelijke 
roem had geoogst door het ajschajjen van de grendclwet, 
hebt gij tijdens de verkiezingskampanje voilg jaar een nieuwe 
bladzijde gevoegd aan het Grootboek van de Propagandistische 
Nonsens. Gij hebt het klaargespeeld, te Brussel op te komen 
met een nieuwe partij, de VdB. In de prille lente van het 
voorjaar 1961 kon men uw nietszeggend hoojd van vlotte jon
gen op alle schuttingen van Brussel en aanpalende wereld
delen zien prijken en alleen argeloze zielen konden verwachten 
dat onder uw hoojd zou geslaan hebben : stemt C.V.P. Be
lachelijk, nietwaar mijnheer, ivaarom C.V.P. stemmen als men 
VdB kan stemmen ? Is VdB niet belangrijker dan de hele 
C.V.P., dan het hele land bijeen ? Inderdaad, zoals gij het 
door een van utu hofscf^ijvers liet zeggen irf^e»-hmdline milki 
uw verkiezingsblad « V^B-magazine » ; VdB i^ Jor-mi-da-bcl ». 

i""iZq "J(J/-J)f^-dCTgCTat 'Wj'^oorzilter imrd vandeiTiV.K 
Sindsdien, mijnheer, zijl gij hard gaan werken. En dat is 
nodig ook : de parlij moge dan al christelijk en volks zijn, 
for-mi-da-bel welvarend is ze zeker niet. Dag aan dag zijt gij 
verplicht, uw kapblok en uw geperste kop in de steelt te 
laten om overal in den lande de walererl van uw welspre
kendheid te spuien op het zich snel verspreidend vuurtje van de 
christelijke en volkfe ontevredenheid. Zo tussenin hebt ge 
toch het middel gevonden om te Oostende een -for-mi-da-bel 
kongres te organizeren en ivellicht vindt ge ook wel de no
dige tijd om de juiste stok te steken tussen de Spaken van 
het krakend regeringskarrelje en om de krachttoer van Le-
fèvre te evenaren : een C.V.P.-eersle-minisler de nek omdraaien 
om zelf de leiding ie nemen van een fnr mi-da bi'-le nieuwe 
ploeg. 

Gij hebt U, mijnheer, gespecializeerd in aanvallen op de 
Volksunie. Dat is uw goed recht. Ik zeg zelfs me«r : dal is 
uw plicht als parlijvoorziiler. Want gij en ik weten dal uw 
C.V.P. bij de volgende verkiezingen een for-'mi-da~be-lt pan
doering gaat krijgen, in de eerste plaats dan van dt « extre
misten ». Zit ons dus maar iedere dag gerust aan ons vel; het 
stijft ons in de overtuiging dat het ons goed gaat. Zeg dus 
gerust dag aan dag in alle jmrocJüehuizen van de unitaire 
Belgiek dat geen enkel in44Uelifk en Belgisch brein in staat 
is om de helse afgronden van het federalisme te peilen. Vul 
iedere dag een flink eind van uw leverworst der getnatigden. 
Maar verkoop ons geen stoverij voor kotelellcn. 

Dat is, mijnlieer, ival gij verleden zondag in Ilajiselt 
hebt proberen le doen Gij zijt in de J unhm 'i%e hoofdstad liet 
vuuilje konden bln^^cn dat ontstaan RU'; door de onbegrijpe
lijke houding van enkele uwer parlij-onderdanen inzake Lan
den. Gij hebt van de gelegenheid gebruik gemaakt om er te 
verklaren dat de VolI;sunie het in de tussentijdse verkiezingen 
te Veurne-Nieuwpoorl op een akkoordje heeft gegooid met de 
liberalen. Inderdaad, ]'dfi is for-mi-da-bel : een fol-mi-da-
be-le leugenaar. 

Er zijn in uw parlij, mijnheer, een massa argeloze dui
ven. Want niemand in Hasselt heeft er aan gedacht U een 
zeer vervelend vraagskc te stellen : icaar waart gij, for-mi-da-
be-le, op het ogenblik dat in de lamcr over de taalgiens weid 
gedebateerd en gestemd "^ Waar umiil (j,j. for-mi-da-be-le, 
op hel ogenblik dat gij uw Waalse i)arlijgenolen moest herin
neren aan het akkoord van Ocslcnde ? Waarom, for-mi-da-be-
le, hebt gij uw nietszeggend gezicht van tofje jongen én van 
leugenaar op geen enkel nijcnhlik iiidcn^ dal dehnl in de 
Kamer laten zien " 

Gij hangt foi-mi-da-bel mijn keel uil. De mijne en die 
van tienduizenden. Ge zult nog gelegenheid te over hebben om 
het gewaar te worden : ome vleesmolen maalt langzaam maar 
zeker. 

dio Genes. 

P.V.V.-KONGRES 
D a t P.V.V. n i e t s a n d e r s k a n b e t e 

k e n e n d a n P a r t i j v a n V l a m i n g h a t e r s 
is t e n overvloede nog eens bewezen 
door h e t kongres d a t deze p a r t i j ve r 
leden z a t e r d a g en zondag gewijd 
heef t a a n de Waa l s -V laamse v e r h o u 
dingen. 

Na 132 j a a r u n i t a i r e W a a l s - V l a a m 
se mizer ies zijn de h e r e n P.V.V.-ers 
to t h e t volgend wonde r r ecep t geko
m e n : « Voor een m e e r d a n ooit ve r 
enigd België ». 

De konkluzies van di t kongres 
s t a a n l i j n r ech t tegenover h e t s t a n d 
p u n t v a n zelfs de mees t gema t igde 
f l amingan t . De h e r e n P.V.V.-ers, m u -
z e u m s t u k k e n ui t de tijd v a n de 
« S t o m m e van Port ic i », bli jven voor
s t a n d e r s v a n de t a l en te l l ing . 

Ze zijn de m e n i n g t oegedaan d a t 
de « o n t m o e t i n g s c e n t r a », de twee 
tal ige gebieden r o n d Brussel en a a n 
de t aa lg rens , nog ui tgebre id d i e n e n 
te worden. Deze beslui ten, goedge
keurd ook door de « Vlaamse » P.V.V. 
ers, v e r r a d e n een r e a k t i o n n a i r e , 19-
eeuwse geest v a n ach te r l i jk f ransk i l 
jon i sme, geest die in V laande ren 
geen enkele k a n s m a g en zal hebben . 

I HET LAATSTE VIERKANT 

^ De P .V.V. -muzeumstukken ui t h e t 
^ Belgique a p a p a hebben op h u n k o n -
= gres k r a m p a c h t i g e pogingen a a n g e -
^ wend om t e o n t s n a p p e n a a n h e t 
^ V laams feit en h e t Waa l s feit in Bel -
^ gië. Op ekonomisch gebied hebben 
^ deze r e a k t i o n a i r e n vijf « n a t u u r l i j k e 
= s t r eken » on tdek t . Een d a a r v a n is de 
^ s t reek I^uik-Limburgs bekken. I d i o -
^ ter en pots ier l i jker k a n h e t wel n i e t 
= Wel l icht bedoelen de h e r e n P.V.V.-
^ ers doodeenvoudig d a t L imburg h e t 
^= n a t u u r l i j k a a n h a n g s e l is van Luik op 
^ h e t gebied van de pende la rbe id . 

= Op h e t gebied v a n de ku l t uu rpo l i -
^ t iek sch ie ten de zeep- en su ike rba -
^ r o n n e n en h u n Vlaamse k n e c h t j e s 
Ë^ een zo mogeli jk nog gro tere bok. Het 
^ d e p a r t e m e n t v a n Na t iona le Opvoe-
^ d ing en K u l t u u r zou s lech ts mogen 
= gespl i t s t worden to t op h e t n iveau 
^ van de admin i s t r a t i eve d i rekt ies . 
= Ook m e t d i t s t a n d p u n t hebben de 
~ P.V.V.-ers zich eens en voor goed af-
~ gewend van de m a s s a der Vlan»in-
^ gen. 

^ Een Vlaming die a a n de P.V.V. n u 
^ nog zijn ve r t rouwen en zijn s t e m zou 
^ geven, m o e t zich m a a r dade l i jk een 
— o u d - F r a n k i s c h hoofddeksel a a n -
^ schaf fen . Met grote h o r e n s erop. 
^ W a n t bedrogen word t h i j op grote 
= schaa l . 

KONSEKWENT 

K o n s e k w e n t zijn de h e r e n « V l a a m 
se » P.V.V. -ers in ieder geval. Op ie
der ogenblik t i jdens de s t e m m i n g n a 
h e t t a a l g r e n s d e b a t in de K a m e r 
v ind t m e n bij de K a m e r l e d e n die t e r 
gen V laande ren s t emden , t e lkens 
ook enkele Vlaamse l ibera len . 

« De vos verl iest zijn h a a r , m a a r 
n ie t zijn s t r eken ». He t is n i e t o m d a t 
h e t l iberaa l m u z e u m s t u k een n ieuwe 
n a a m heef t gekregen, d a t h e t t h a n s 
zijn a n t i - V l a a m s e s t r e k e n zou h e b 
ben afgelegd. Wel in tegendee l ! De 
P.V.V. is m e e r d a n ooit h e t ve r zame l 
p u n t van h e t mees t b e k r o m p e n Bel-
gicist isch chauv in i sme . 

De D'Haeseleers en de Groo t j ansen 
zullen d a a r a a n n ie t s v e r a n d e r e n . Zij 
mogen d a n a l een hoge toon a a n 
s laan , h u n s t em 'is s lechts een der 
velen u i t h e t Vlaamse requiem. Ze 
zijn de doodgravers van V laande ren . 
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VLAAMSE SPORTLUI 

Wij hebben al Taker de gelegen
heid gehad aan te stippen dat in de 
Vlaamse sportwereld en de Vlaamse 
sportjoernalistiek een bende onge
hoorde koerskemels zit. Heel wat 
Vlaamse sportmensen schijnen te 
denken dat hun liefhebberij — die 
heel vaak hun beroep is — torenhoog 
boven alles en zeker boven de Vlaam
se beweging is verheven. 

De jongens vau Eendracht Aalst 
trokken verleden zondag met bloemen 
naar Standard en lieten dat op voor
hand goed aankondigen opdat de Lui-
kenaars asjeblief toch niet kwaad 
zouden zijn. Van louter bravigheid 
werd het eerste half uur van de match 
praktisch niet gevoetbald. Het mocht 
in geen geval een heruitgave worden 
van de wedstrijd Aalst-Standard on
der leiding van de beruchte Blavier. 
Dus maar flink platbroekje spelen I 

De Vlaamse atletieiuuensen hebben 
er verleden zondag voor gezorgd dat 
het franskiljons fossiel Hermes in de 
voorzitterszetel van de atletiekbond 
kon blijven zitten. Roger Moens be
kwam een beschamend klein aantal 
stemmen. De Vlaamse sportlui die 
zondag voor Hermes stemden, be
wezen niet alleen hun taal en kul-
iuur een slechte dienst, maar ook de 
atletieksport. Want vernieuwing ook 
op dat gebied was en is er slechts te 
verwachten door een radikale her
nieuwing aan de top. 

De échte Vlaamse sportlui — die 
zijn er toch ook, alhoewel niet talrijk 
— zullen Inmiddels Roger Moens 
dankbaar blijven omd^t hij het in 
ieder geval geprobeerd heeft. 

DE KOEHANDEL 

De taalgrensregeling in de Kamer 
was voor de heren C.V.P.-ers en B.S. 
P.-ers de gedroomde gelegenheid om 
nog maar eens, achter een nevel-
gordijn van grote woorden en mooie 
principes, een vieze koehandel te be
drijven. 

Tassen de beide regeringspartijen 
werd een handeltje gesloten : geeft 
gij Landen aan Brabant en dan krijgt 
gij van ons de Voerstreek bij Limburg. 
Landen bij Brabant is een socialistisch 
voordeel en de Voerstreek is de tegen
prestatie van de B.S.P. 

Zo is weer eens een onmiskenbaar 
Viaams recht — de Voerstreek bij 
Limburg — door de C.V.P. en de 
B.S.P. gebruikt voor een handeltje 
met uitsluitend elektorale bedoelin
gen. 

Marktkramers ! 

NIEUWE STIJL 

De liberalen hebben een niéuw 
stokpaardje : de verdraagzaamheid 
op godsdienstig gebied. Tijdens de 
verkiezingskampanje vorig jaar hing 
op alle schuttingen een reusachtige 
affiche met een foto van vrome Bel
gen die de dag des Heren heiligden 
met een kerkbezoek, waarop zij zich 
ter stembus spoedden om hun bolleke 
blauw te maken. Enkele katholieke 
barons die de P.V.V. hebben « ver
ruimd », brachten een hausse van 
vroomheid in de P.V.V. mede : de 
schortjes van de Driepuntbroeders 
hangen voorlopig aan de haak. 

Deze week sprak voor de radio een 
.iberale middenstander. Hij eindigde 
met, het schietgebed : c Moge de 
Voorzienigheid ons helpen ». 

Komaan, jongens, ernstig blijven. 
Een beetje is goed, maar niet te veel.-

VERTROUWELMK 
Dat staat I>oven een militaire nota 

die als volgt verder gaat : 
« De mogelijkheid wordt overwogen 

speciale kleuterscholen en lagere 
scholen voor de kinderen van be
roepsmilitairen op te richten die ge
legerd zijn in een anderstalig lands
gedeelte. Ingeval zulke kleuterscho
len in uw garnizoen of onmiddellijke 
omgeving ervan zou opgericht wor
den, hoeveel kinderen schikt u op 
1-9 e.k. hier naartoe te zenden ? 

Ingeval lagere school : idem 
N.B. — Deze inlichtingen worden 

alleen om statistische redenen ge
vraagd. 

De beoogde beroepsmilitairen zijn 
deze die tot het Frans taalstelsel be
horen, waarvan de eenheid in een 
garnizoen van het Nederlands taal
stelsel gevestigd is en die in het gar
nizoen wonen of zullen wonen ». 

De heren militairen zijn er als de 
kippen bij om ten gerieve van de be
oogde beroepsmilitairen, t.t.z. die van 
het Frans taalstelsel, gebruik te ma
ken van de nog niet in het Parle
ment besproken en gestemde rege
ringsontwerpen. De nota leert ons nu 
reeds, waar het naar toe gaat. 

VRIJHEID, VOORUITGANG 

Het gaat de C.V.P. bar slecht. Zo
als steeds in een dergelijk geval : de 
ratten verlaten het zinkend schip. 

Eén van de trieste sinjeurs die 
met vliegend vaandel en slaande 

trom van de C.V.P. naar de P.V.V. 
is overgelopen, is onze vriend Mo-
reau de Melen. Dit heerschap be
reidde destijds, toen hij minister 
van Justitie was, zijn verkiezings
kampanje voor door nog gauw-
gauw de laatste elf « incivieken > 
die in dit land gefusiljeerd wer
den tegen de muur te zetten. 

Met een dergelijk vrijheidslie
vend man zal de P.V.V. zeker 
vooruitgang boeken. 

De P.V.V., partij van baronnen 
en beroepsbeulen. 

DIKTATUUR... 

De « Vrienden van de taalvrijheid» 
te Vilvoorde, hebben een tweetalige 
omzendbrief rondgestuurd in hun ge
meente, waarin zij o.m. aandacht 
vragen voor de gevaren die de taal-
óntwerpen voor Vilvoorde inhouden. 

Die « gevaren » bestaan in de af
schaffing van de franse klassen en de 
verplichting voor de nijveraars, het 
Nederlands te gebruiken in het be
heer van hun onderneming. Als mo
gelijke gevolgen worden opgesomd: de 
moeilijke toegang tot hogere ambten 
of belangrijke loopbanen (Gemeen
schappelijke Markt — UNO, enz...) 
voor de lunderen. Verder het rem
men van handel en nijverheid in Vil
voorde, het verwijderen (sic) van 
personen die zich in de gemeente 
wensen te vestigen en de uitwijking 
van een deel der Vilvoordse bevolking 

naar meer aantrekkelijke gemeentei^ 
Verder wordt er gesproken van heft ï 

aantal franssprekenden. In 1947 Z(M»> ' 
den er 13,21 % geweest zijn en te 
1961 (volgens een schatting van he* 
gemeentebestuur) 20 of 25 %. D« 
Vrienden van de taalvrijheid willeM 
geen diktatuur en eisen voor Vil
voorde het behoud der franse klaai 
sen en < faciliteiten » op adminkM 
tratief gebied. 

Laten wij er allereerst op wijzea 
dat waar de vervalste talentellinf 
van 1947, 13,21 % franssprekende» 
voor Vilvoorde opgaf, er in werkelijk
heid slechts 6 of 7 % francofonen 
te vinden zijn. Dit volgens een eriv-
stige schatting. 

...EN NOG WAT * ' 

Wat de zg. « gevolgen » betreft, wtf 
geloven niet dat Vlaamse afgestu
deerden geweigerd worden tot de ho
gere ambten of belangrijke loopba
nen, juist doordat hun talenkennia 
minder zou zijn. Rederlijkerwijze 
zou het tegenovergestelde moeten ge
beuren, de Vlamingen kunnen het 
namelijk op gebied van talenkennis 
met gelijk wie opnemen en dat zon
der franse klassen. Trouwens wat 
moeten de Nederlanders, om van ver
schillende andere Europese leden van 
de gemeenschappelijke markt niet ta 
spreken, dan gaan doen ? Zij heb
ben toch ook geen franse klassen T 

ARBEID ADELT... 
ADEL ARBEIDT NIET 

De laatste tijd valt het 
herhaaldelijk op hoe bij de 
ondertekenaars van anti-
Vlaamse unitaristische of 
ultra-konservatieve mani
festen en moties steeds 
een goed aantal adelijke 
namen te vinden zijn. En
kele voorbeelden ? Ga even 
de lijst na van het beruch
te Brussels manifest of het 
manifest der Leuvense 
franstalige professoren. In 
de Brusselse randgemeen
ten zijn zij de fanatikste 
verfransers : een de Grun-
ne is dé oorzaak van de 
verfransing van Wezem-
beek-Oppem, een Braun 
de ter Meeren, ancien-
bourgmestre de Sterrebeek^ 
geeft manifesten uit om 
gans Vlaams Brabant te 
verfransen. Een Kronacker, 
suikerbaron, wil heel Leu
ven en omgeving. Een 
Charles d'Ydewalle kwijt 
anti-Vlaams proza in de 
« Journal de Geneve » tot 
voorlichting van het bui
tenland. Een Gilles de Féli-
chy, Vlaams verkozene, 
stemt tegen de aanhech
ting van de Voerstreek bij 
Limburg. En zoek maar 
verder : steeds zult gij hun 
namen aantreffen in het 
anti-Vlaamse en ultra-
reaktionaire kamp. Waar 
zij nog de plak zwaaien 
daar staat de tijd stil. Men 
vraagt zich soms af welke 
eigenlijk de rol is van die 
onvolkse, blauwbloedige 
kaste in ons nationaal le
ven. In het kulturele of 
maatschappelijk leven 

vindt men ze niet, tenzij 
als militante franskiljons 
of beoefenaars van een 
middeleeuwse soort pater
nalistische liefdadigheid. 
Waar zij nog als burge
meester een plattelandsge
meente beheersen, is er van 
volksopvoeding geen spra
ke. In naam van hun zo 
dierbare liberté laten zij 
alles maar op hun beloop 
en zijn zij de laatste pa

ladijnen van « hou ze arm 
en hou ze dom ». 

Waar men hen wél ak-
tief aantreft, en talrijk, 
dat is In de beheerraden 
van talrijke venootschap-
pen. Een welwillende lezer 
amuzeerde er zich mee de 
adelijke namen te tellen 
op de lijst van de Beheer
raden der vennootschappen 
en hij stuurde ons zijn be
vindingen. 

Petroleum en blauw .bloed : barotx$ in heheerraad 

Niet minder dan 821 
maal trof hij er een «edele» 
naam aan. Hun voorkeur 
gaat blijkbaar naar de 
Vennootschappen met ef
fectenbezit : in de 17 be
heerraden treft men 60 no-
biljons aan. Ook de gas-
en elektriciteitsonderne
mingen hebben hun be
langstelling : 94 eksempla-
ren vindt men er in 25 be
heerraden. In de kolenmij-
en en cokesbedrijven : 103 
in 40 beheerraden. Textiel 
en zijdeindustrie lokt hen 
minder maar in de Kon
golese ondernemingen 
hadden ze hun toekomst 
gezien : 160 nobiljons vindt 
men er in 90 beheerraden. 
Er is trouwens bijna geen 
beheerraad te vinden waar
in zij niet ruim vertegen
woordigd zijn, en niet al
leen het klein grut onder 
de nobiljons. Men vindt er 
niet minder dan 64 graven, 
1 gravin, 84 barons, 3 mar
kiezen, 18 burggraven, 4 
prinsen, 19 ridders en 1 
hertog. Sommige barons 
vindt men in 20 verschil
lende beheerraden ! 

Zelfs in een federaal 
Vlaanderen zullen wij af te 
rel&enen hebben met deze 
machtige onvolkse kaste. 
Daarom is het goed reeds 
nu naar de afdoende mid
delen uit te zien om hun 
macht definitief te breken, 
door de struktuur van on
ze ekonomie te herzien en 
haar te demokratizeren tot 
op het hoogste vlak. 

M. 
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DE KNUPPEL 
ACHTER DE DEUR 
Parijs 

Het schijnt nu wel zo ver 
te ziJH dat een < staakt het 
vuren» In Algerië ieder 
ogenblik kan worden ver
wacht. Over het akkoord 
tussen Fransen en Algerij
nen iS' op het ogenblik dat 
we dit schrijven, nog bitter 
weinig bekend. Voldoende 
echter om ons eens te meer 
te overtuigen van de volko
men zinloosheid van een oor
log die zeven jaar heeft ge
duurd en honderdduizenden 
het leven heeft gekost. Na 
Beven jaar oorlog krijgen de 
Algerijnen veel meer dan ze 
In hun stoutste dromen bij 
de aanvang van de rebellie 
hadden durven verwachten. 
Na zeven jaar oorlog en, als 
we de gedurende die periode 
gepubliceerde zegebulletijns 
moeten geloven, zeven jaar 
Franse overwinningen, moet 
Frankrijk koncessies doen die 
ondenkbaar zouden geweest 
zijn indien men zeven jaar 
geleden de weg van de on
derhandelingen i.p.v. de weg 
yan de oorlog had gekozen. 

Of een bestand in Algerië 
meteen het einde van de 
Franse mizeries zal beteke
nen, is een andere vraag. Er 
• taat een flinke knuppel ach
ter de deur en die knuppel 
heet O.A.S, 

In de grote Algerijnse cen
tra is dit O.A.S. oppermach-
üg. Het moet daarenboven 
nog steeds de steun genieten 
Tan een belangrijk-deel van 
het leger. Het is duidelijk dat 
Balan deze macht in de weeg
schaal zal werpen op het 
ogenblik van het bestand cf 
kort daarna. 

Heeft hij kans om zijn slag 
Ihuis te halen ? Hij is zeker 
«terk genoeg om in Algerié 
een nieuw pronunciamento 

te wagen. Een dergelijke stap 
aou echter een avontuur op 
korte termijn zijn, daar de 
< Pieds Noirs » onvermijde
lijk onder de voet zullen wor
den gelopen wanneer zij 
verstoken blijven van mili-
laire hulp uit het moederland. 
In het moederland zelf lijkt 
het wel uitgesloten dat de 
ultra's de macht in handen 
•ouden kunnen nemen. 

Salan heeft echter wel de 
mogelijkheid, op het ogen
blik van het bestand de toe
stand zodanig te verwarren 
dat het leger in Algerié de 
facto gedwongen wordt, zijn 
öjde te kiezen. De zware in
cidenten verleden week te 
Oran zijn een duidelijke il
lustratie van de O.A.S.-be-
doelingen : men liet in de 
kasbah een voldoende hoe
veelheid plastiek ontploffen 
om de Algerijnse bevolking de 
«traat op te krijgen; toen het 
leger tussenbeide kwam was 
het, om de blanke bevolking 
te- beschermen tegen de op

rukkende kasbah. Het leger 
werd als het ware gedwongen, 
het werk der plastikeurs te 
voltooien door in de Alge
rijnse massa te schieten. 

Het incident met de ge
stolen vliegtuigen wijst er op, 
dat Salan ook nog andere 
koorden op zijn boog heeft. 
Ook dit incident heeft, net 
als de incidenten te Oran, 
iets van een generale repe
titie. 

De GauUe heeft zich door 
de lamlendigheid en dubbel
zinnigheid van zijn Algerijn
se politiek in een pozitie 
vastgewerkt waarbij het O. 
A.S. op het ogenblik van het 
bestand als het ware over 
scheidsrechterlijke macht in 
Algerié zelf zal beschikken. 

Men kan zich moeilijk voor
stellen dat het Franse leger 
voor politieagent zal gaan 
spelen aan de zijde van het 
F.L.N. Het is echter niet 
denkbeeldig dat Salan vol
komen bij machte is, een toe
stand te scheppen waarbij 
het leger — net zoals te Oran 
— uiteindelijk niet anders 
kan dan de zijde te kiezen 
van de « pieds noirs ». Een 
goed deel van het leger 
vraagt trouwens niet beter. 

Met het Frans-Algerijns 
akkoord zijn de zaken verre 
van opgelost. De GauUe moet 
thans nog bewijzen dat hij, 
in het moederland én in Al
gerié, over voldoende^ macht 
beschikt om zijn handteke
ning te honoreren. 

JOXE : EINDELIJK RESULTAAT. 

HET ANDERE BEELD 
NEW-YORK 

In de New-York Times 
schreef de bekende repor-
per Harrison E. Salisbury, 
die zopas een bezoek van 
twee maand aan de Sovjet
unie had gebracht, een 
merkwaardige artikelen
reeks over zijn Russische 
reis. 

Salisbury was gedurende 
de laatste jaren van het 
Stalin-bewind korrespon-
dent van de Times in Mos
kou. De berichten die hij 
doorseinde werden door de 
Russische censuur zodanig 
onder handen genomen 
dat wat in de Times ver
scheen nauwelijks ver
schilde van het proza in de 
Pravda of de Izvestia. In 
1954, na zijn terugkeer in 
de States, bracht Salisbu
ry zijn werkelijke beleve
nissen en haalde zich met
een het ongenoegen van 't 
Kremlin op de hals. Het 
duurde tot einde vorig jaar, 
vooraleer hij weer een vi
sum kreeg voor Rusland. 

Over zijn artikelenreeks 
Js in de States heel wat te 
doen geweest. De Times 
zelf zag zich verplicht, ze 
te besluiten met een post
scriptum waarin de lezer 
werd gewaarschuwd tegen 
wisfuU thinking. In de 1ste 
plaats ontstond de deining 
omdat A m e r i k a a n s e 
< kremlinologen » van me
ning waren dat Salisbury 
wat al te zeer ingenomen 
IS met de heer Kroesjtsjev 
en diens omgeving van « li

beralen in de Westerse zin 
van het woord, liberalen 
die geloven in de vrijheid 
en in de rechten van de 
enkeling binnen de sociaal
gebonden grenzen ». Salis
bury is echter niet de eni
ge Amerikaanse specialist 
die zich hoogst ingenomen 
verklaart met de aanwe
zigheid van Kroesjtsjev 
aan de Russische top; 
George Sokolsky, Richard 
Nixon en anderen hebben 
reeds bij verschillende ge
legenheden verklaard dat 
het verdwijnen van K. een 
ramp zou zijn en terug zou 
voeren naar een neo-sta-
linisme en wellicht zelfs 
oorlog op korte termijn. 

Maar we wensen Salis
bury niet te volgen op het 
pad der Kremlinilogie; het 
is alles behalve exacte we
tenschap en de beoefe
naars ervan hebben in het 
verleden te vaak met het 
verkeerde bijltje gehakt. 

De artikelenreeks in de 
Times brengt echter ook 
een zeer interessant beeld 
van het gewone leven in 
de Sovjet-Unie. Hier is 
Salisbury zeker op zijn 
terrein; zijn door jaren
lange aanwezigheid opge
dane kennis van mensen 
en dingen moeten hem 
stellig in staat gesteld te 
hebben- thans in twee 
maanden genoeg te zien om 
konkluzies te trekken en 
om de verschillen met het 
Rusland onder Stalin op 
te merken. 

Het beeld dat Salisbury 
ons brengt, wijkt wel enig-
zins af van wat de kran
ten ons gewoonlijk weten 

M r mi ifïTï 

te vertellen. Het is een 
beeld van een samenleving 
in volle gisting, een samen
leving die een logenstraf
fing is van het vroegere 
kommunistische axioma 
dat het onafhankelijk 
denken kaxi worden uitge
schakeld door massale pro
paganda. Vooral bij de 
jeugd heeft Salisbury een 
rebelse geest en een onge
breidelde vrijheidsdrang 
aangetroffen. 

De Amerikaanse repor
ter heeft overal de aanwe
zigheid vastgesteld van een 
hard werkende, sobere 
jeugd. Maar juist deze 
jeugd is, volgens een oude 
kommunist, « de wanhoop 
van de partij >. Want zij 
heeft zich afgekeerd van 
de Zaak >. De jongeren 
houden van diskussie, lo
pen hoog op met de lite
raire produkten die tijdens 
de Grote Dooi op de markt 
kwamen, luisteren in clubs 
naar Westerse muziek, 
doorspekken hun gesprek
ken met Amerikaanse 
« slang »-uitdrukkingen en 
houden er over het alge
meen aan, hun onafhan
kelijkheid ook in uiterlijk
heden te demonstreren. 

De Russische inspannin
gen op wetenschappelijke 
terrein hebben de laatste 
jaren aan de wetenschaps
mensen een vrijheid ge
bracht die zij vroeger nooit 
hadden gekend. Salisbury 
meent bij deze geleerden 
een ideologische omme
zwaai in de richting van 
het .religieus denken vast 
te mogen stellen. «Ze ge
loven niet in een of andere 
kerk of in een dogma, maa^" 

ze zijn niet langer ateis-
ten ». 

Terzelfdestijd spannen 
de jonge geestelijken der 
Ortodokse Kerk zich in, om 
zich aan te passen aan het 
moderne leven. Zij nemen 
duidelijk afstand van ie
dere bijgelovigheid en ach
terlijkheid die door het 
kommunisme zo graag als 
de onvermijdelijke neven
verschijnselen van het ge
loof worden afgeschilderd. 
Salisbury haal t het voor
beeld aan van een jonge 
priester die sermoenen 
houdt over aktuele pro

blemen, deze sermoenen op 
voorhand aankondigt en 
diskussie erover aanmoe
digt. De Parti j reageert op 
dergelijke initiatieven 
door links en rechts een 
seminarie te sluiten of de 
boekhandels met ateisti-
sche lektuur te overvoeren. 
Maar de 20.000 geopende 
kerken worden drukker be
zocht dan ooit. 

Salisbury is niet de enige 
Westerse waarnemer die de 
gisting in de Sovjet-ge-
meenschap heeft opge
merkt. Het Rusland van 
vandaag trekt nauwelijks 
nog op het Rusland uit de 
twintiger en dertiger jaren 
of op da t uit de laatste da
gen van Stalin. 

Zonder deze evolutie te 
overschatten, dient men 
er toch rekening mee te 
houden wanneer men zich 
een beeld wil vormen van 
de huidige politieke situa
tie. Een juiste kennis van 
feiten en toestanden zal 
minder vaak tot wishfull 
thinking leiden dan onwe
tendheid en vooringeno
menheid. 
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De pers boomde deze week nog 
na over het geval Leuven. Wij no
teren met voldoening dat het ver
let tegen de aanmatigingen van 
de franskiljonse profs vrijwel al
gemeen Is. Zal dat zo blijven, ook 
wanneer « de hoogste instanties » 
zullen hebben gesproken ? 

De Standaard 
LEUVEN BLUFT NEDERLANDS 

« Leuven blijft Nederlands » 
schreef M. Ruys op 15-2 en hij 
besloot zijn artik^ als volgt : 

« Wij verlangen dat de Walen 
zich te Leuven gedragen als ^ -
ten en als gentlemen. Thans is de 
houding van velen misplaatst en 
ergerniswekkend. Scanmige Waal
se hoogleraren staan hooghartig 
tegenover hun Vlaamse kollega's 
en afwijzend tegenover de Neder
landse kultuurgemeenschap. Op 
die manier moeten zij zich ten 
slotte onmogelijk maken. En dat 
men niet meer afkome met de zg. 
vrijwaring van de katolieke belan
gen; het lot van de Kerk is niet 
gebonden aan het behoud van ene, 
unitaire universiteit, en nog veel 
minder aan de oprichting van 
Franse klassen voor enkele frans
kiljonse knapen. 

Nogmaals : wij Vlamingen, wil
len geen herrie, geen onenigheid. 
Maar wij weigeren radikaal alles, 
wat de Vlaamsvljandige elemen
ten in onze gemeenschap In hun 
onsociale apartheid versterkt. » 

Ook Semtator gaf zijn «ordeel : 
« De Franstalige professoren van 

de Leuvense universiteit hebben 
een zeer ongelukkig initiatief ge
nomen en hebben bovendien hun 
ogsnblik wel zeer slecht gekozen. 
Wij leven immers in een zeer ge
spannen atmosfeer : sommigen 
spreken reeds van een krisis van 
het regime en hooggeplaatste per
sonen vrezen dat het bestaan zelf 
van het land erdoor in gevaar 
wordt gebracht. Door op dit ogen
blik met een dergelijke motie voor 
de dag te komen, komen de pro
fessoren die haar ondertekenden 
nu nog wat olie op het vuur g'/e-
ten. Wij kunnen een dergelijke 
daad slechts bestempelen als een 
zeer slechte dienst, die zij aldus 
aan het land bewijzen. 

En niet alleen aan het land, ook 
aan de universiteit zelf. Door hun 
openbaar optreden maken zij het 
bestaan van de universiteit in 
haar huidige vorm onsympatiek in 
de ogen van het Vlaamse land en 
dit zal alleen voor gevolg hebben 
dat de Vlammgen nog kritischer 
zullen gaan staan tegenover zeke
re toestanden aan de Leuvense 
universiteit en hiertegen maatre
gelen zullen zoeken te treffen. Zo 
zou deze motie wel eens het te
genovergestelde kunnen bereiken 
van wat oorspronkelijk bedoeld 
werd. Het beste wat men haar toe
wensen kan is dat zij zo spoedig 
mogelijk worde vergeten. » 

Het Volk 
NIET ZWICHTEN 

Schildwacht was niet minder 
duidelijk : 

« Leuven is en zal een Vlaamse 
stad blijven. Geen enkele reden en 
geen enkele drukking, van wie of 
van waar ze ook moge komen, zal 
ons op dat standpunt doen zwich
ten. » 

Bed. : Wij hopen het. Schild
wacht... 

Ons leven 
jWIJ DOEN VOORT 

Het zeer degelijke blad van de 
Leuvense KVHV-ers gaf deze week 
een uitgebreide verantwoording. 
Het richtte zich tot de franstalige 
professoren als volgt : 

« Waren wij, Vlamingen, mees
ter in eigen huis, dan konden wij 
erop rekenen dat gij U bij ons 
« t9 gast » zoudt voelen en dus 
bescheiden blijven, terwijl ge nu 
binnen de unitaire lUuzle Uzelf zo 
dikwijls als meester gevoelt en ge
draagt. En wijzelf zouden — ge
loof dat gerust — u als goede gast
heren ontvangen, terwijl wij ons 
thans in UW gezelschap nooit he
lemaal veilig gevoelen. Is het niet 
waar dat ten aanzien van het bui
tenland de meeste Walen, ook de 
professoren, het Nederlandse Leu
ven meestal doodzwijgen als een 
beschamend arm broertje ? Maar 
terwijl wij naar buiten maar wei
nig mc^en meetellen, mosten zij 
binnenshuis nog de hartelijk 
onthaalde gasten zijn. Het is op 
die mentaliteit "<ïat de'P.'S'.B. stuk 
gesprongen is. Het is de geest van 
onze ambassades en konsulaten 
waar wij zo vaak als apatriden 
over de stoep gaan. Wij zijn dait 
allemaal beu, hartsgrondig beu! 
Wij willen dit blad omkeren. Wij 
willen een gave kultuurgemeen
schap, kla.ar omlijnd en autonoom 
uitgerust. Wij willen ons voorgoed 
bevrijden van die tot religie ver
heven unitaire mythe, die onze 
akademischs overheid als een 
verstarrend kleed op de universi
taire gemeenschap laat . wegen. 
Laat men deze mythe vallen dan 
gaat gans het probleem er anders 
uitzien en staat men voor veel 
ruimere mogelijkheden. 

Wij zijn er ons wel van bewust 
dat wij in een verhitte strijd ge
worpen zijn. Een strijd die voor 
ons, studenten, weinig gelegen 
komt. Maar wij weten dat geen 
Vlaming het ons zou vergeven In
dien wij met een kommerloos hart 
op de rol zouden gaan. Het optre
den in deze « schoolkwestie » is 
slechts een uiting van onze beslist
heid om elk voor zich onze man 
te staan. 

Wij doen voort! » 
Bed. : Dat is duidelijke taal. 

Proficiat, mannen. 
V zult niet alleen staan In uw 

strijd. 

DE NIEUWE GIDS 
DIVIDE EN IMPERA 

De officieuze CVP-krant, spreek
buis tevens van de flamingant 
Theo Lefèvre en van de zgn. « ge
matigden » (lees unitaire belgicis-
ten). Het blad pleitte voor overleg 
te Leuven en trachtte bij het 
K.V.H.V. in het gevlei te komen 
als volgt : 

« De leiding van het K.V.H.V., 
die de laatste tijd reeds meermaals 
van verantwoordelijkheidszin heeft 
doen blijken, had er reeds de voor
keur aan gegeven eerst door 
vreedzame middelen te proberen 
haar standpunt te doen aanvaar
den. 

Het middel daartoe is de mede
werking UI de school van de com
missie, volgens de traditie in gro
te universiteiten als Leuven, die 
wil dat studenten- en professoren
korpsen onderling regelingen tref
fen die door de academische over
heid met haar gezag worden be
krachtigd. 

Het pleit voor het K.V.H.V. dat 
het die eeuwenoude geplogenhe-
den getrouw wil blijven. Dat de 
meeste Vlaamse studenten het 
Verbond op die weg willen volgen 
lijdt geen twijfel. Zulks wordt 
overigens bevestigd door de op
komst voor de betoging van woens
dag, die, tegen de verwachtingen 
van Vlaams Actiecomité en Volks
unie in, veeleer gering was. Indien 
het een betoging ware geweest 
waartoe het K.V.H.V. het sein zou 
hebben gegeven en waarvan het 
zeJJ ,de, gelding had waargenomen 
dan zou de opkomsï minstens drie
maal zo groot zijn geweest, dan 
zouden ettelijke duizenden stu
denten hebben betoogd in de groot
ste geestdrift. 

Meteen most worden betreurd 
dat honderden studenten van Leu
ven, die versterking uit Gent had
den gekregen, gehoor hebben ge
geven aan organisaties die buiten 
hun universiteitskring staan en 
die, om eigen, het Leuvense stu-
dentenkorps vreemde doeleinden 
na te streven, het gezag van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudenten-
korps hebben miskend. H'er ook 
geldt de regel dat vreemden hun 
wil aan de universiteit en haar 
machtig Vlaams studentenkorps 
niet zouden mogen opleggen » 

Eed. : Als de vos de passie 
preekt... 

Luc Delanghe zal ook wel het 
Gidske kennen, en tevens zijn 
plicht. 

En het KVHV zal niet geïso
leerd worden van het strijdende 
Vlaanderen opdat de verfransers 
het des f e gemakkelijker zouden 
kunnen kraken. Leuven blijft een 
front met gans Vlaanderen. 

V O O R U I T De Gazet van 
Antwerpen MAAB ABBEIDEBS... 

Ook het Gentse socialistische 
blad dat doorgaans niet overloopt 
van Vlaamsgezindheid en waar 
enkele venijnige franskiljontjes op 
de redaktie rondlopen, had het 
'over de franstalige profs en hun 
pretentie : 

« Wat te zeggen van de Leuven
se franskiljons die, omdat ze pro
fessor zijn, een... Franse school 
voor him kinderen eisen. Zij heb
ben hun eenheidsfront gevormd 
met sommige militairen, altijd te 
laat van een oorlog, die hetzelfde 
eisen. Ze vonden natuurlijk steun 
bij de ex-liberale volksbedriegers 
van de P.V.V. die van Leuven een 
tweetalig centrum zouden willen 
maken. Een soort afkooksel van 
het Brusselse feit dat zo stich
tend is voor de cultuur in het al
gemeen. 

De zoontjes en de dochters 7an 
de « elite » moeten Franse scholen 
kunnen lopen, maar de kinderen 
van de Vlaamse metaalbewerker 
die naar Wallonië uitwijkt moeten 
zo rap mogelijk Frans leren <Mn te 
kunnen volgen. Want zij hebben 
geen Vlaamse scholen nodig. Het 
zijn toch maar kinderen van ar
beiders. » 

r Aurore 
VLAAMS IMPERIALISME 

De Franse schrijver Jules Ro-
mains kwam even naar Brussel. 

Hij dronk daar een paar whis-* 
ky's met enkele Brusselse frans
kiljons. En ziehier het resultaat: 

« De zaak waarover men mij» 
het meest gesproken heeft. Is het 
talenvraagstuk dat, naar men mij 
verzekerd heeft, elke dag ergere 
vormen aanneemt. De flamingan
ten hebben het offensief genomen 
en schijnen zinnens het zeer ver 
door te zetten. Vlamingen van be
tekenis — letterkundigen en poli-
tiekers — zijn de eersten om het 
te betreuren; zonder nochtans 
het altijd in 't openbaar te -dur
ven zeggen. Een lid van de Bel
gische Koninklijke Academie voor 
Franse taal en Letterkunde heeft 
mij verteld : « Wanneei men 
gaat bedenken dat mijn eigen 
identiteitskaart opgesteld is In 
het Vlaams, zonder de minste 
vertaling in het Frans 1 Is dat 
geen uitdaging ? Want de flamin
ganten stellen zich niet tevreden 
met de tweetaligheid daar waar 
ze de meerderheid zijn. Het 
schijnt dat ze voortdurend nieu
we gemeenten annexeren, die ze 
etnisch Vlaams uitroepen en waar 
ze dan het gebruik der Franse 
taal verbieden. » 

Red. : J. Remains bedoelde o.m. 
Edingen en de Platdietse streek... 

PAK VAST, KIEBOOMS 
Publiceerde een antwoord vaa. 

een V.V.B.-bestuurslid aan de I». 
Kiebooms die er de V.VJB. ysm 
beschuldigde gangmaker te cijM 
van de Volksunie, 

Ziehier het slot : 
« Tenslotte nog dit : De Volk» 

unie is een politieke partij. IX 
Vlaamse Volksbeweging Is dat nie» 
en zal het nooit worden. OF hei 
bestaan van een politieke partl| 
als Volksunie nog zin heeft is nl«t 
een vraag die door de Volksbewe
ging moet worden beantwoord 
evenmin als de vraag of het ba-
staan van de C.V.P., de BJS.P, 
of de P.V.V. zin heeft. 

Indien echter, door het feit dat 
deze regering een net van frans
talige scholen over het Vlaamse 
land zou verspreid hebben de ont
stemming bij de Vlamingen zo 
groot zou zijn dat zij uiting ge
ven aan die ontstemming op de 
enig wettelijjke manier die zij ter 
beschikking hebben, namelijk door 
het uitbrengen vAn hun stem voor 
een andere partij, dan vour de» 
waarvoor zij altijd hebben geko
zen. Dan kan het misschien wel 
een mooie uitvlucht ziln voor de 
Vlaamse parlementairen te zee
gen : « De V.V.B. Is de ganamauer 
van deze partij geweest ». MaiMr 
eerlijk is dat niet. » 

DE WEEKBODS 
FEDERALISME 

Dit Róeselaai-se weekblad kwam 
onlangs het federalistische kamp 
versterken. Het blad schreef : 

« Hoe eigenaardig en parado
xaal het ook moge klinken, maar 
het federalisme is ook de enige 
manier om België als staat in 
stand te houden en om de WaJen. 
en de Vlamingen niet verder van 
elkaar weg te doen vluchten l » 

JHffiOMLAD 
DE DODENWEG 

« Indien Merlot er ooit toe ko
men zou een definitief statuut 
voor de bouw en de exploitatie van 
de E3 autoweg klaar te krijgen, 
dan stellen we voor dat de eerste 
steen die van dat kunstwerk ge
legd zal worden, gewijd zou zijn 
aan de herinnermg van de vele 
tientallen medemensen die inge
volge de onverschilligheid, de na
latigheid en het verzuim van het 
departement van Openbare Wer
ken het leven gelaten hebben op 
de dodenweg Antwerpen - Gent -
Kortrijk. » 
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« DE VOLKSUNtH 
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Deken leest 

elleen mis 

voor de 

bourgeois 

V erled"7i week brachten wij een joio met de tttel « Ediut)en, 
de vlag y-ordt gehesen ». Inderdaad, want voor de Walen 

*n voor de franssj'reUnden is er reden om de vlag te hijsen. 
Voor de Vlamingen integendeel. M'ant u-anneer de Senaat in 
%-ar(,lging van de Kamer, de definitieve aanhechting van Edin-
gen bij H allonic zal gestemd hebben, dan is deze Vlaamse 
$tad voorgoed verloten. Dan is Edingen, hoe men het ook 
voorstellc, zonder slag of stoot prijsgegeven. Vlaanderen is in 
de terugtocht, daar u-aar het in de aanval moest zijn. Vlaan
deren wordt nangei reten langs alle zijden en machteloos moe
ten wij toezien hoe de schoonste delen weggevreten worden. 

eine man 

gaal naar 

de viaamse 

Cappucijnen 

I 
I 

en wer 
^5»verfrmiist'' door 
het onderwiis 

I 
I 

Al eens in Edingen ge
weest beste lezer ? Men moet 
het bezocht hebben om aan 
te voelen hoe Vlaanderen bij 
de bok wordt gezet. Wij heb
ben het bezocht. Wij zijn da
delijk naar de burgemeester 
gegaan. Mijnheer de burge
meester, ridder de Saint 
Marck, was niet thuis. Hij 
komt bijna nooit naar zijn 
kasteel dat in het midden 
van Edingen gelegen is. Hij 
verblijft in de verlichte 
hoofdstad Brussel. Hij be
stuurt zijn private kolonie 
van daaruit. Wij hebben ons 
vervolgens gespoed naar de 
deken, want Edingen is de 
hoofdplaats van een dekenij. 
De zieleherder spreekt moei
lijk Nederlands 

Deken 

Hij heeft zijn studies in 
het Frans gedaan... Hij ver
telt ons dat hij in Edingen 
is geboren en er dertig jaar 
Jaar heeft gewoond. Veertig 
Jaar geleden waren er nog 
Vlaamse scholen, een paar 
klassen voor het arme volk, 
4 a t herinnert hij zich nog. 
< Het werkvolk spreekt nog 
platvlaam^s '> verklaart de 
deken ons. Hij heeft het 
Vlaamse zeven-uren-miske 
* a t vroeger gelezen werd, 
Afgeschaft « want ze ver
stonden toch geen goed Ne
derlands, ze spreken alleen 
d:alekt >̂ verklaarde hij ons. 
6chone uitvlucht voor ie
mand d e zelf geen behoor
lijk woord Nederlands, laat 
• taan A.B.N spreekt ! 

Trouwens waar vindt men 
elaers ru m genomen; werk-
xnensen die zelf algemeen 
beschaald gebruiken ? Nee, 
wii geloven dat wij er goed 
ea 1 gedaan hebben de deken 
t e .ieggen dat wij zijn woor
den Tiet geloofden. 

Hij is er mee de oorzaak 
»au eeweest dat Edingen 

verder afzakte in' de ver-
fransingskuil. Hij zegde ons 
dat voor hem de taal geen 
rol speelde, iedereen is voor 
hem gelijk. Dat was een leu
gen, want in de kerk is alles 
eentalig Frans tot zelfs de 
misboekjes toe En op een 
Kristusbeeld voor de kerk, 
staat gebeiteld « Enghien au 
Jésu » alleen in het Frans. 
Zou men er niet beter gezet 
hebben « Enghien au Fran
cais > Mijnheer de Deken ? 

Oase 

Het klooster van de paters 
Capucijnen te Edingen 
vormt als het ware een oase, 
een Vlaamse oase dan, te
midden van een gebied dat 
nu zal gaan verworden al
thans wat de Vlaamse in
vloed betreft. « Dag heren > 
verwelkomt ons een pater 
met een mathuzalembaard. 
Men voelt zich bijna opge
wekt als men dit stukje zui
ver Vlaanderen binnen
komt. Volgens de pater die 
ons te woord staat, bestaat 
Edingen uit 90 % Vlamingen 
Deze bevolkingsgroep is prak
tisch volledig te vinden on
der de arbeiders en de min-
derbegoeden. Edingen is een 
Brussel in het klein. 

Onderwijs de oorzaak 

Heel de toestand, zoals hij 
nu is, kan teruggebracht 
worden tot een oorzaak : het 
onderwijs. Dat onderwijs is 
volledig Frans. Vroeger de
den de zusters nog een paar 
k'assen in het Vlaams, de 
armenschool zoals wjj reeds 
aanhaalden maar, die klas
sen waren natuurlijk niet 
bepalend voor het al. dan 
niet Vlaming blijven van de 
schoolgangers. 

Edingen zelf heeft bijna 
geen kinderen. Het wordt 

aangevuld door Vlamingen 
die er komen wonen vanuit 

" de kleinftiorpjBs-van tie om'-'--
geving, omdat Edingen e e n , 

•• centrum is. Hoe k'ein van 
oppervlakte de gemeente ook 
moge zijn, zij trekt aan om
dat de mensen er meer kan
sen zien om voordelig han
del te drijven. 

Die ingeweken Vlamingen 
waren dus verplicht hun 
kinderen naar de Franse 
school te zenden. Zo werden 
dan telkens de kinderen ver-
franst en de generatie die 
volgde op de inwijking was 
toen Ze een tijdje naar 
school liep. oppervlakkig 
verfranst. Later, na de 
school, vervalt ze terug in 
het dialekt van de streek. 

Tot voor 10 jaar was 
er ook nog een klein beetje 
Vlaams onderwijs van de 
Broeders van Kristelijke 
scholen. Dat werd overgeno
men door het kollege en 
sindsdien is alle Nederlands
talig onderwijs verdwenen. 
I^ t wel dat Edingen, dat al
tijd een Vlaamse stad is ge
weest en juist op de grens in 
Henegouwen ligt, steeds be
stuurd werd door franskil
jons van eerste gehalte, maar 
het is voornamelijk de vroe
gere burgemeester de Lanoy 
geweest die gedurende de 
vijftig jaar van zijn bewind 
al het mogelijke gedaan 
heeft om te verfransen en 
die nooit geduld heeft dat er 
Nederlandstalig onderwijs 
werd opgericht, hoe men 
daar ook om verzocht. 

l 

Over de verfransing van Edingen, al thans de 
verfransing die men op het oog zou vermoeden want 
in werkelijkheid is Edingen nog steeds een zuiver-
Vlaamse stad, zijn er verschillende sterke staaltjes 
te vertellen. Het blijkt dat de verfransing via het 
onderwijs reeds een goeie tachtig jaar geleden in 
volle zwang was. Iemand die zelf reeds een zekere 
leeftijd bereikt had vertelde ons dat hij een timmer
man gekend heeft — de man is tachtig jaar oud ge
worden — die steeds Nederlands sprak, moest hij 
echter maten opschrijven dan deed hij dat in het 
Frans. Dus in zijn jeugd was het lager onderwijs 
reeds franstalig. Wettelijk hadden er te Edingen Ne
derlandstalige scholen moeten zijn, maar zij zijn er 
nooit gekomen. De Vlamingen hadden trouwens geen 
spreekbuizen, als daar zijn de kulluurverenigingen 
die overal in Vlaanderen afdelingen hebben. Wij 
hebben er op gewezen in onze reportage dat er zelfs 
geen vogelpikmaatscliapp ij bestond. Dat is na

tuurlijk spottenderwijze bedoeld. Ons inziens had
den de kultuurverenigingen er nochtans goed aan 

EDINGEN IS 
VLAAM 

gedaan in de eerste plaats te beginnen met een afde
ling daar waar het nodig was en zo ook te EdJngen. 

Dat is prestigepolitiek die de franstallgen maar 
al te vaak toepassen en die wij gerust mogen overne
men zeker wat betreft die plaatsen in eigen land, die 
het hard nodig hebben. Hoe wil men dat het gewone 
volk zich verdedigt tegen de zoveel, machtiger vijan
den. 

Te Edingen bestonden geen verdedigers van de 
Vlaamse belangen en men heeft er nooit wat voor ge
daan om er te vormen. Ook dat is een fout. 

En wat dan te zeggen van diegenen die nooit ge
holpen hebben daar waar het nodig was ? Een enkele 
keer heeft iemand getracht een Davidsfondsafdeling 
op te richten. Hij werd weggeveegd omdat hij ver-

^tafepn,Jbd|.e|^jin de i.o noodzakelijke hulp uit Vlaan-

Hoe zou men dan willen dat de VIaam.se bevol-
I king zicli verdedigt ? Het zullen zeker de arbeiders 
• niet zijn die bij A.B.R. gaan werken of die naar Brus-

I sel pendelen en onder sterke sociale druk staan, die 
van zich af zullen bijten. Het zullen ook de (noch
tans Vlaamse) marktkramers niet zijn, noch de 

I (Vlaamse) winkeliers die Nederlands zullen gebrui
ken uit eigen wil. En nochtans ligt daar de kern van 

• de zaak. Eigenlijk spreken al die Vlaamse mensen, 
• die 90 ("f, van de bevolking van Edingen uitmaken, 

I Frans in het openbaar omdat zij een stelletje bour
geois naar de ogen moeten kijken. In de grond Is 
Edingen even Vlaams als Ronse, Gent, Vilvoorde en 

É andere Vlaamse steden. 

f Laat morgen de wettelijkheid terugkeren te 
' Edingen en het is terug wat het altijd geweest is : 

I Vlaams. Wat Jan Verroken en het stelletjes kleur-
politieke kruipers ook mogen beweren ! 

1 
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Talenfel l ing 

te Edingen 

Hoe de cijfers van de vervalste 

ta lentel i ing te Edingen erui t zagen ? 

Voor 1947 : totale bevo lk ing : 
4.428. Daarvan waren er 1.629 en
kel franssprekenden of 36,79 % en 
enkel Nederlandssprekenden 180 of 
4,06 %. Er waren 2.360 inwoners 
die de beide talen spraken of 
53,30 % . 

Zefel fabr iek 

Boterberg 

• LEDEZIJDE - LEDE 
• 

ï Al leenverdeïer 5 

Engel & C 

Twee Vlaamse missen 

De paters Capucienen le
zen per zondag vier missen. 
Daarvan zijn er twee Vlaam
se, een te zes uur en een te 

(Lees dooi blz. 9), 

Voor 1930 zag de toestand er als 
vo lgt ui t : enkel Franssprekend : 
1.014 of 22,05 7o en enkel Neder
landssprekend : 450 of 9,79 % . 
Verder Nederlands- en Fransspre
kend : 2.926 of 63,64 % . Van do 
tweetal igen waren er 1078 of 
36,38 % die opgaven meest het 
Frans te gebru iken en 1.885 of 
63,62 % die opgaven meest Neder
lands te gebru iken. Verder waren 
er 2.092 of 45,5 % die u i ts lu i tend 
of meest Frans spraken en 2.335 of 
50,75 % die meest of u i ts lu i tend 
Nederlands spraken. In 1930 telde 
Edingen 4.593 inwoners. 

Z Eigen produkt ie 

; Ui tgebreid gamma 

: Aan huis geleverd 
• 
• Prospektus 

; op verzoek 

• TEL. (053) 225.60 

Voor leden 

• n abonnees 

Volksunie ; 
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ER BESTOND ZELFS GEEN 
YLAANSE YOGELPIKKLUB 

(Vérvolg blz 8) 

half acht. Men streeft er 
thans naar de mis van half 
acht te verschuiven naar 
half elf. De meeste mensen 
komen echter uit de « Rand
gemeenten > uit Lettelingen, 
St-Pieterskapelle, Heme en 
Mark. Ook voor het onder
wijs zijn de inwoners van de
ze gemeenten veelal aange
wezen op Edingen en daarin 
schuilt een gevaar voor nog 
verdere verfransingsinvloed. 

Talenteiiing 

De taktiek die de verfran-
sers overal gebruiken kwam 
ook te Edingen tijdens de ta-
lentelling van 1947 tot uit
ing. Wie Vlaams sprak werd 
zo onder druk gezet dat hij 
niet anders dierf zeggen dan 
dat hij franstalig was. Wie 
toch durfde zijn tellingsfor-
mu'ier m ^et Neder 'ards in 
te vullen wjrd a's ''en 
€ awarLe » of als een kolla-

zetting in Edingen hadden, 
hebben grotendeels hun 
steentje bijgedragen. 

De Vlaamse Capucijnen 
die sinds 1620 in Edingen ge
huisvest zijn hebben slechts 
weinig verweer kunnen bie
den. Zij waren trouwens 
slechts « de missionarissen 
van de kleine man >. 

In de toekomst zullen Her-
ne, St. Pieterskapelle en 
Mark door hen bediend wor
den, zodat daar tenminste 
op geestelijk terrein een be
veiliging zal zijn. 

Vlaams Nafionalisten 

Wij hebben ook een van 
de weinige V'aams-nationa-
listische families te Edingen 
bezocht. De familie kwam 
1938 uit Herne en Oudena-
ken naar de stad om er een 
handeltje te drijven Ze kon
den in hun dorpkes geen 

niem percent na, spreekt in
derdaad nog Nederlands Klj 
het dan ook het dialekt. 

Volgens onze zegsman ligt 
de schuld ook praktisch vol
ledig bij het onderwijs. « En 
natuurlijk ook bij de Vla
mingen zelf die niet op hun 
poten durven staan ». Er is 
trouwens geen enkele Vlaam
se vereniging, geen vogelpik-
maatschappij, geen fanfare 
laat staan een kutluurvereni-
ging geweest in Edingen. 
« 't Is beest hee > zegt onze 
gastvrouw. 

Ja 't is beest dat Edingen 
verloren moet graan, dat er 
gedurende 130 jaar al zoveel 
kracht en geld verspild is 
door allerlei Vlaamse organi
saties yonder dat men ooit 
optrad daar waar het nodig 
was. « 't Is beest », dat zeg
gen de Vlaams nat'onalisten 
te Edingen, zij die alleen hun 
stille, harde, maar bewonde-
derenswaardige strr'd gestre
den hebben, verstoken van 

De foto op bladzijde 8 toont het 
kolleg:e van Ed'ngen. Voor dit kol
lege werd Mark-cen'runi bi.i He
negouwen gelaten. Het koüege 
s taat echter op Edingen zelf ! 
Hiernaast het station, waardoor 
het Vlaamse Kok'ane niet bij 
Herne mocht komen, omdat dit 
station z.g.z. bij Kokiane zou ho
ren, waar het echter 3 km buiten 
he t centrum gelegen is. Men her, 
kent in deze regeling de '< hand 
van de meester ». De hand van 
meester Verroken '. 

borateur aangezien ! De 
veldwachter die met het op
halen van de formulieren be
last was, kon zelfs geen Ne
derlands schrijven en het 
maar half spreken. In 8 van 
de 10 gevallen diende hij de 
formulieren zelf in te vullen. 
Begrijpelijkerwijze dat hij 
steeds in het Frans schreef 
en dat hij ook steeds ieder
een als franstalig opgaf. 
Trouwens van de Vlamingen, 
ze bestonden en bestaan 
slechts uit arbeiders en min-
begoeden, wie zou er durven 
protesteren hebben ? Brood
roof en minachting was hun 
deel. 

Zo is Edingen « verfranst » 
geworden, door een kliekje 
uit de hogere burgerij die 
het onderwijs in handen 
hadden en natuurlijk ook de 
administratie. Ook de fran
se Jezuïeten die gedurende 
een zeventig jaar een neder-

vooruitgang maken. Te Edin
gen werden twee dochters 
geboren die allebei naar 
Vlaamse kostscholen gegaan 
zijn. Heo is een grote finan-
tiele inspanning geweest 
voor de ouders. Zij hebben 
er echter het bewijs mee ge
leverd dat Edingen, moest er 

"wettelijk Nederlandstalig 
onderwijs geweest zijn, nooit 
zou verkocht "geworden zijn. 

Want de dochters zijn 
Vlaams gebleven, spreken 
A.B.N, en kennen verschil
lende andere talen waaron
der frans. 

« De mensen spreken 
hier allemaal nog Vlaams » 
zegt de man ons. Inderdaad 
wij hebben het kunnen on
dervinden : spreek in Edin
gen gelijk wie aan op de 
straat : arbeiders, boeren, 
winkeliers, 't zijn allemaal 
Vlamingen. Edingen is in de 
grond nog steeds een Vlaam- • 
se stad, iedereen, op een mi-

hulp uit het moederland 
waar iedereen praktisch se-
kretaris of voorzitter van een 
of andere verzameling pij-
penrokers is, mannen die 
veel moties kunnen stemmen 
na lange ruzies, mannen die 
veel pinten kunnen drinken 
en tot in het holle van de 
nacht vergaderen, maar 
nooit iets praktisch hebben 
verwezenlijkt daar waar het 
nodig was. Ook hen treft 
schuld wanneer wij vandaa? 
in de terugtocht zijn en 
Edingen verliezen. 

De grootste schuld ligt 
echter bij de kleurpolitiekers, 
de Verrokens die Edingen 
verkwanseld hebben. 

Dat beseffen deze mensen 
die verder zullen gaan hun 
koppige maar verloren strijd 
te strijden. 

Als wij weggaan en afscheid 
nemen dan is het alsof wij 
hen achterlaten in een 
vreemd land... S.D.L. 

I 
) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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V an de toestand In lert&nd, Ortngt welnH; door tot 
ona vla de grote pers. 
Zo op het oo« te daar altos koek an «i «n sou er 

geen nationalistische strijd meer zijn. 
De werkelijkheid Is heel anders; daarcnn enkele 

recente gegevens over de toestand ao tn Noord (En
gels)- als in Zuid-(Republiek) Ierland. 

Vooreerst iets over de gevangenen ( l ) . In de ge
vangenis van Belfast bevinden zich 43 Ierse nationa
listen; zij zitten er straffen uit, gaande van 5 tot 15 
jaar; gemiddelde leeftijd van deze veroordeelden : 
rond 25 jaar; de jongste amper 17 jaar, liep 10 jaar 
dwangarbeid op.... Twee tot levenslang veroordeelden 
zijn in Engeland zelf opgesloten : zij werden in 1955 
aangehouden na een raid op een wapenopslagplaats 
in Arberfield. In de Mountjoy gevangenis te Dublin 
zitten 38 I.R.A.-mannen; hier gaan de straffen van 4 
maand tot 8 jaar. 

Opvallend is, dat sinds eind november van vorig 
jaar de Ierse regering een algemeen offensief blijkt 
te hebben ingezet tegen IRA-leden en simpatisanten. 
Aanhoudingen, ondervragingen, huiszoekingen bij als 
nationalisten bekende personen, gebeuren aan de lo
pende band. De beruchte « Offences against the Sta
tes Act» opent hierbij voor de overheid onvermoede 
horizonten : deze nieuwe wet bestraft met minstens 

I IERSE STRIJD 

I 
I 

zes maanden gevangenis ieder die weigert aan de po
litie uitleg te geven over zijn tijdsgebruik; nu weige-
den de Sinn-leden principieel, verantwoording af te 
leggen over hun doen en laten en de veroordelingen 
volgen elkaar op. 

Bovendien besloot de regering van Sean Lemass, 
blijkbaar onder Engelse druk. Militaire Rechtbanken 
op te richten, die alle« aanslagen tegen de openbare 
orde » met een speciale spoedprocedure en met ge
sloten deuren mogen vonnissen. De repressie is dus 
volop losgebroken... 

Een der eerste slachtotfers was de oud-volksverte-
genwoordiger, J.J. McGirl, Sinn Fein-afgevaardigde 
in het parlement tot 1961. Op 20 november werd hij 
door een politiepatrouille aangehouden; in zijn wagen 
werden een 20-tal kogels gevonden. Hoewel de wet
geving slechts een boete van 10 shilling voorziet voor 
heL bezitten van dergelijke geringe hoeveelheid mu
nitie, werd J.J. McGirl drie dagen na zijn aanhouding 
veroordeeld tot zes maand gevangenis (om niet te 
willen zeggen, waar hij zich veertien dagen voor zijn 
aanhouding bevond); op 22 december verscheen hij 
andermaal voor het Militair Gerecht, dat hem dit
maal wegens verboden wapenbezit, tot nog twee jaar 
strafgevangenis veroordeelde. 

In Ulster, het Noordelijk gedeelte van Ierland, dat 
nog steeds als een Engelse provincie wordt bestuurd, 
voelt de overheid zich zozeer bedreigd, dat er steeds 
meer Britse troepen worden aangevoerd, terwijl met 
alle middelen getracht wordt, de « Royal Ulster Con
stabulary » (de zwaarbewapende « kollaborerende i> 
Noord-Ierse rijkswacht) uit te breiden. In december 
beschikte de Engelse bezetter in Ulster (naar opper
vlakte amper 1/5 van gans het Ierse grondgebied) 
over volgende indrukwekkende troepenmacht : 5.000 
Engelse soldaten, 5.000 territorialen, (in Ulster wo
nende rekruten), 4.500 R.U.C.(-mannen, en 12.500 'B-
specials' (eveneens gewapende hulppolitie). Ondanks 
deze machtsontplooing, ondanks huiszoekingen, on
dervragingen, arrestaties, lukt men er toch niet in de 
I.R.A. te verpletteren. Tijdens de laatste 5 jaar wer
den niet minder dan 600 gewapende akties door de 
IRA uitgevoerd, zowel in Noord- als in Zuid-Ierland. 

Veel weerklank had het treffen te lonesboro, op 
12 november. Die dag had te Edentubber, op de grens 
tussen Noord- en Zuid-Ierland de jaarlijkse herden
king plaats ter ere van vijf IRA-soldaten, aldaar door 
een ontploffing om het leven gekomen op 12 novem
ber 1957. Een kolonne RUC-mannen had zich aan een 
der toegangswegen naar de herdenkingsvlakte opge
steld, en kontroleerde de identiteit van al wie zich 
naar de plechtigheid begaf. Op zeker ogenbük daagde 
een IRA-kolonne op; na een hevig vuurgevecht trok
ken de RUC-mannen terug, één dode en vijf gewon
den achterlatend. Een paar weken later werd een 
Britse pantserwagen te Crossmaglen door de IRA ver
nietigd 

Het was na deze ïaatswj aanval dat de Engelse 
gouverneur van Ulster de Ierse regering onder druk 
zette, en de scherpste maatregelen eiste tegen de na
tionalisten. Het antwoord van eerste-minister Sean 
Lemass kennen wij reeds : uitzondcringswetgeving, 
arrestaties en dergelijke. Aldus lijkt de Ierse strijd 
weer een «strijd tussen Ieren » te worden, waarbij 

I deEngelsen uiteindelijk als overwinnaai's tevoorschijn 
komen. In ruil voor (broodnodige !) ekonomische 

I steun, doet de Ierse regering haar best om die lastige 
nationalisten definitief uit de weg te ruimen. Aldus 
wordt de Ierse vereniging (waarvoor notabene de 

• huidige machthebbers Lemass, Frank Aiken en ande
ren in 1916 en 1921 gewapenderhand streden) steeds 

problematischer. Roeland Raes 
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A N T I - GILSON AKTIE 
Verleden zondag reed een auto

karavaan naar de streek Gee-
saardsbsrgen - Ninove in het ka
der van de Neen - Gilsonaktie. 

In de talloze gemeenten langs 
de weg werd de karavaan met 
•mpa t i eke aandacht ontvangen. 

AALST en omgeving. 
Hulp aan de « Neen Gilson » 

aktie in de randgemeenten! 
Op aanvraag van vele belang

stellenden worden autobussen in
gelegd op woensdag 28 februari 
em de meeting bij te wonen te 
Dilbeek om 19 uur 30. 

Prijs 39 P (heen en terug). 
Schikkingen getroffen door ^e 

arrondisem^ntele propagandalei
der : 

Aatet 
Inschrijvingen m lokaal « Ete 

Vriendschap » en « De Uzer ». 
Vertrek aldaar om 19 uur stipt. 

Erembodegem - Centrum 
Inschrijvingen bij : R. De Ke

gel, Heuvel 73; J. De Diez, Vrij-
heidstraat 45. 

Vertrek Dorpsplein om 19 uur 

Erembodegem . Terjoden 
Inschrijvingen in herbei-g «Lam

me Goedzak». 
Vertrek aan de kerk om 18 uur 

45 stipt. 

Haaltert 
Inschrijvingen in lokaal « No-

Telty ». 
Vertrek aan de kerk (Terjoden) 

om 18 uur 45 stipt. 

Welle 
Inschrijvingen in l<rfiaal « CJam-

brinus ». 
Vertrek aldaar om 19 uur stipt. 
Inschrijving«i uiterlijk tot en 

met 26 febniari. 
. Ook andere auto's kunnen aan
sluiten op de respectievelijke ver
trekpunten. 

We zullen Brussel temen dat 
Aalst ook op post zal zijn ! 

ALSEMBERG 

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

Spreker : Wim Jorissen, 

BRUGGE 

« Neen aan Gilson »-Abtie. 

Op zaterdag 24 februari 1962 
grootse propagandatocnt 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 « Vlissmghe ». Ble-
kersstraat 2, te Brugge, vindt een 
openbare vergadering plaats, ge
wijd aan de taalontwerpen 
van minister Gilson. 

Iedereen aanwezig ! 

BRUSSEL (arrondissement) 
Meetings te : Asse, Dilbeek. 

Halle, St Kwmtens-Lennik, Op
wijk, Temat , Vilvoorde, VoUezele 
Wolvertem zijn reeds gepland en 
worden definitief uitgewerkt. Da
tum, plaats, sprekers worden bij
tijds bekend gemaakt. 

DILBEEK 
Fakkeloptocht. 

Woensdag, 28 februari i962 te 
19 uur 30, Gemeenteplein, fakkel
optocht door de gemeente. 

20 uur zaai Mertens, steenweg op 
Ninove 359. 

Sprekers : E. Amter, A. Roosens. 

DENDERMONDE 
In het kader van de protestak-

tle « Neen Gilson » r icht het ar
rondissement Dendermonde een 
ftutcricaravaan in op zondag 4 
maart e.k. Vertrek op de Markt te 
Dendermonde om 13 uur 30. 

DENDERHOUTEM 
Meeting Neen - Gilson op 2-3-62 

tn het lokaal « Vlaams Huis », 
Dorp. 

Spreker : T. van Overstraeten. 

EDELABE (OUDENAARDE) 
Meeting u Neen aan Gilson ». 

Zaterdag 24 februari 1962 te 17 
aur m de zaal St. Martinus, L. 
Vandefonteynelaan. 

Sprekers : Wim Jorissen, alg. 
sekretaris. 

Dr Leo Wouters, volksvertegen-
ifoordiger. 

Gies Cosyns, arr. voorzitter. 
Vlaamse vrienden, allen c^ post! 

Ë R E M B O D E G E M . TERJODEN 
Meeting Neen-Gilson op 9-3-M. 

Verdere berichten volgen. 

MECHELEN 
Neen aan Gilson. 

Grote Volksvergadering. 
Nu vrijdag 2 maar t te 20 uur. 

in het lokaal Gildenhuis, Vee
markt, Mechelen-

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

Sprekers : Dr Van Leemput-
ten, volksvertegenwoordiger. 

Ludo Sels, provincieraadslid. 
Wim Jorissen, algemeen se-

kretaris. 
Allen daar naar toe ! 

GANSHOREN 
Op vrijdag 9 maar t te 20 uur 

grote voorlichtingsvergadering in 
de zaal van de wielrennersclub; 
Guido GezeUeplaats, Ganshoren. 
Sprekers : 

D. Deconinck, volksvertegenw. 
A. Van Malderen, arrond. voor

zitter. 
De Eerlanger, gewestvoorzitter. 

HEKELGEM 
Het eerste teerfeest van onze 

afdeling kende een onverhoopt 
sukses. Niet minder dan negen en 
zeventig deelnemers. 

Onze arrond. voorzitter, Achiel 
Van Malderen, riep, in een korte 
bezielende tafelrede, de aanwezi
gen op tot de komende strijd te
gen het roversplan Gilson 

Volksvert. Daniel De Coninck 
bevestigde da t de Volksunie de 
strijd tegen de franse taalimpe-
rialisten had opgenomen, strijd 
die de inzet van al onze krachten 
opeist. 

INGOOIGEM 
Strijdvergadering op 11-3-1962, 

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

KORTRIJK 
Op maandag 5 maar t 1962, gro

te openbare vergadering in de 
Stadsschouwburg te Kortrijk, om 
19 uur 30. 

Voor de gaafheid van ons 
Vlaams grondgebied ! 

Neen aan Gilson. 
Sprekers : Mr. Frans Van. der 

Eist, alg. voorzitter der V.U. 
Dr. Leo Wouters, volksvertegen

woordiger en de w. n. arr. voor
zitter M. Van Maldergem. 

West-Vlamingen, op 5 maar t 
196?, allen op pos t ! 

LEDE 
Ook hier hebben ongeveer hon

derd aanwezigen geestdriftig 
« Neen » gezegd aan Gilson en 
aan de hele regering. 

Het was volksvert. Van Leem-
putten die ons in een geslaagde 
rede uiteenzette hoe noodzakelijk 
een Vlaams-nationale part i j op 
dit ogenblik wel is Na hem was 
het de beurt aan Pol Martens, die 
in een vlotte taal enkele staaltjes 
van de verfransing aan de taal 
grens ten beste gaf. 

Een geslaagde avond voor afde
ling Lede en een goede schakel 
m de anti-Gilson-ketting! 

LIER 
Neen aan GUson. 

Woensdag 7 maar t cafe « Den 
Hoorn », Kon. Albertstraat, 20 
uur 30. 
Sprekers : 

Wim Jorissen. 
Dr. Richard "Van Leemputten, 

volksvertegenwoordiger. 

MALDEGEM 
Meeting. 

Om 11 uur vmdt een anti-Gilson 
meeting plaats in lokaal de 
Schouwburg. Volksvertegenwoordi
ger Leo Wouters en Armand 
Thienpont voeren er het woord. 
MECHELEN Arrondissement 

Neen aan Gilson : de eerste 
Neen aan Gilsonmeeting in het 
arrondissement, te Bornem, kende 
op zaterdag 17 februari een over
weldigend sukses. De zaal wais te 
klein. 

's Anderendaags op de kolpor-
tage te Koningshooikt werden 96 
nummers verkocht en vroegen de 
bewoners aldaar ook een meeting 
te beleggen. Die komt er. 

NEVEL! 
Openluchtmeeting. 

Zondag 25 febiuari 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 karavaan naar LotenhuUe 
Aalter - Ursel - Oost Winkel -
Adegem en Maldegem. I n laatste 
gemeente in lokaal Schouwburg 
om 11 uur een tweede meeting 
met rdOcmeit. Leo Wouters en pro-
vincleraadslM O. Van de Kerkho
ve. 

Autobezitters siert uw wagen 
met de leeuwenvlag en houdt ons 
tijdschema in het oog. 

NEVELE-MALDEGEM 
Derde protesttocht. 

Na de meeting te Nevele wordt 
een karavaan gevormd die aiover 
LotenhuUe, Aalter, Ursel, Oost-
Wlnbel en Adegem, Maidegem 
aandoet voor de aldaar te houden 
meeting. Autovoerders we rekenen 
nogmaals op uw bereidwilligheid. 
NIJLEN 
Protest. 

Als protest tegen de drolontwer-
pen van de regering : grote volks
vergadering ingericht door het 
Vlaams Aktiekomitee Nijlen op 
dinsdag 6 m a a r t te 20 uur, in het 
lokaal cafe De Kroon, Stat ies traat 
3, Nijlen. 

' Voorzitter : Herman Cools. 
Sprekers : Francis Anthonis. 
Paul Martens. 
Toon Van Overstraeten. 

NEEN GILSON 
Onder dit motto richten wij 

een grote autokaravaan In 
naar het arrondissement Turn
hout, op zondag 4 maar t e.k. 

AHe wagens uit gans het ar
rondissement Antwerpen ver
zamelen die dag te 9 uur 's 
morgens aan de Kerk te JWij-
negem. 

Juist voor de brug. Deze dag 
worden alle kolportages in 
gans he t arrondissement afge
last en nemen we deel aan de
ze autokaravaan. We versieren 
onze wagens met leeuwenvaan
dels, en elke mlcrowagen zorgt 
ervoor dat zijn installatie in 
orde weze! 

Alle wagens uit het arrondis
sement Mechelen zijn Om 10 
uur op de Markt te Turnhout , 
voorzien van leenwenvaandels, 
en de beschikbare micro-instail-
latie's. 

Alle wagens uit het arrondis
sement Turnhout verzamelen 
op dezelfde plaats en uur als 
Mechelen. Wij verwacli'ten alle 
V.U. sympatisanten die dag te 
T u r n h o u t ! 

Aansluitend' op deze propa-
gandatocht onze protestmetin-
gen op 9 maar t e.k. te Mol. 

Op 17 maar t e.k. te Turn
hout. 

OUDEN AARDE-RON SE 
Voorlichtingsvergadering. 

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

diger 
Gies Cosyns, arr. voorzitter. 
In het teken van de aktie tegen 

de ontwerpen Gilson reed op za
terdag 10 februari jl. een au toka
ravaan langs de taalgrens in het 
arrondissement. 

De auto's waren getooid met 
leeuwenvlaggen en grote opschrif
ten zoals : Kluisberg - d'Hoppe -
Rozenaken - Broeken . d'Hutte -
Quatre Vents - Koekommer - Ron-
se Vlaams - Geen faciliteiten -
Zelftiestuur - Neen Gilson, enz. 

Voorafgegaan door een mlkro-
wagen doorkruiste de karavaan 
ook volledig de stad Ronse en de 
gemeente Nederbrakel. 

TONGEREN 
Strijdvergadering. 

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

Ook Limburg zegt neen ! 
Sprekers : Wim Jorissen, Olem 

C3olemont en Joris de Graeve. 

TORHOUT 
V.U.-Torhout roert zich 5 « Neen 
aan Gilson ». 

Alle Vlamingen worden opge
roepen tot het 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 

TERNAT 
Neen Gilson. 

Afdeling T e m a t richt op zater
dag 3 maar t een grote volksverga
dering in, in ons lokaal. 

De Troch Vital , Markt 10, te 19 
uur 30. 

Als sprekers treden op : 
Dokter Valckeniers. 
Notaris Talloen. 
Van Malderen Achiel. 
'Wij rekenen op uw aanwezig

heid. 

TURNHOUT 
Protestmeting. 

Op zaterdag 17 maar t a.s. om 
3 uur 30 's namiddags spreken on
ze Algemene Voorzitter Volksver
tegenwoordiger F rans Van der Eist 
en Volksvertegenwoordiger Daniel 
De Coninck op onze grote protest
vergadering in het « Lndenhof », 
Sint Antoniusstraat 

Ditmaal moet he t Lindenhof te 
klein zijn ! We verwachten die dag 
gans het arrondissement 1 

MOL 
Op vrijdag 9 maar t a s om 8 uur 

's avonds spreken onze Volksverte
genwoordigers Dr. Leo Wouters en 
Raymond Mattheyssens op onze 
protestvergadering te Mol, in zaal 
van Gisbergen, achter de kerk. 
Onze kandidaat volksvertegen
woordiger Dr. Jur J o Belmans be
licht er de noden in onze Kem
pen. 

De vergadering wordt voorgeze
ten door arr . voorzitter Jos Van 
Bruggen. 

Te Mol draai t de verfransings-
machine op volle toeren ! Het 
atoomcentrum : toonbeeld van al
le mogelijke faciliteiten, tot zelfs 
op de preekstoel te Mol-Donck ! 

Daarom roepen wij alle welden
kende Vlamingen op onze aktie te 
steunen en massaal onze protest
vergadering bij te wonen. Ieder is 
van ha r te welkom ! Ook te Mol, 
geen faciliteiten ! 

BRUGGE 
« NEEN GILSON » Aktie 

Zaterdag namiddag (24 fe
bruari) vindt in het arrondis
sement een grootse propagau-
datocht plaats. Alle autobezit
ters en mili tanten worden drin
gend verwacht te 14 uur in de 
Minderbroedersstraat 24, Brug
ge. 

De tocht eindigt te Torhout, 

NEVELE 
Op zondag 25 februari spreekt 

volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters, provincieraadslid O. V. d. 
Kerkhove en arr. propagandalei
der K. Van Damme op een open-
luchfcmeeting om 8 uur 15 te Ne
vele. 

WETTEREN 

Anti-Gilson actie. 
De anti-Gilson-protestvergade-

r ing heeft plaats op zaterdag 31 
m a a r t in de zaal Scala. Volksver
tegenwoordiger Wouters en Toon 
Van Overstraeten zijn gevraagd als 
sprekers. Op deze dag, vooravond 
van de voor Wetteren verloren 
8 Ronde van Vlaanderen », worde 
voor de sportliefhebbers he t volle
dig Ronde-dossier publiek ge
maakt . Op 1 aprU colportage t« 
Wetteren e a omliggende gems&Or 
ten. 

WELLE 
Meeting Neen - Gilson op 3-3-91 

in het lokaal, Dorp. 
Spreker : P. Martena. 

WESTERLOO 
Deze week zal he t kanton Wes-

terloo zijn eigen bestuur hebben. 
Dank zij de onverpoosde wer

king van onze kantonaal verant
woordelijke zal deze week dit be
stuur worden samengesteld 

MOL 

I n samenwerking me t onze pro
vinciale propagandaleider Wim 
Maes organiseert he t arr . bestuur 
een intensieve aktie. Onze propa-
gandaploegen zijn elke zondag op 
weg ! 

Aanstaande zondag 25 februa<ri 
e.k. kolportage te Mol in 't voor
uitzicht van onze grote Protestme
ting aldaar, zaal Van Glsljergen, 
achter de Kerk op vrijdag 9 m a a r t 
Onze mlcrowagen is van de par
tij I 

Bijeenkomst om 10 uur op de 
Tm-houtse baan, rechtover de 
Tramstat ie . Allen op post I 
Autoliaravaan. 

Gans het arrondissement neemt 
deel aan de grote autokaravaan, 
die op zondag 4 m a a r t e.k. ce 
Kempen zal doorkruisen. We ver
wachten die dag honderden Volks-
unie-wagens om 10 uur op de 
Markt te Turnhout . 

Ook het arrondissement Ant
werpen en Mechelen verlenen die 
dag hun medewerking en komen 
onze rangen versterken ! We ver
sieren onze wagens met VU.-baa-
den en leeuwenvlaggen ! 

• Ik bem koper van een Fiat S 
; Abarth 750 cc, 43 cv, vanaf • 
S 1958. Schrijven M. Rommens, { 
• Lange Vanbloerstraat 93, Ant- * 
; werpen. • 
S J 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij 

het Hoofdsekretariaat 
van da VOLKSUNIE 

Maur. Lemonniertaan 82 
BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en ce VLAAMSE BEWE
GING, doof 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 hef 
Vlaamx Comité voor Fe
deralisme en het Vlaams-
Waals Kollege 25 F 
Bij storting van het overeen
komstig bedMg op de post
rekening 

5445.46 
van 

W i m Jorissen 
Brussel 

duidelijk vermelden op het 
strookje welke brochure* ge

wenst worden. 

OOSTENDE 
Neen Gilson. 

Grote protestvergadenng, 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 he t hier om een aiTon-
dissementele vergadering gaat, 
worden al de propagandisten op
geroepen om van nu reeds de no
dige propaganda te maken. 

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

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

POPERINGE 
Strijdmeetlng. 

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

Sprekers ; Dr. H. Lecompte. T. 
van Overstraeten. 

ST. TRUIDEN 
Tijdens de afgelopen week werd 

aldaar een flinke actie gevoerd 
tegen het Oilsonontwerp. Overal 
werden plakbrieven aangebracht 
door de plaatselijke pr (^aganda-
ploegen. '" 

waar alle deelnemers de mee
ting bijwonen. 

Zondag 25 februari te 10 uur 
30 in caife « Vlissinghe », Ble-
kersstraat 2, Brugge, wordt 
een protestvergadering tegen 
de faciliteiten-wetten van Gil
son, ingericht. 

Alle Vlamingen van Groot-
Brugge worden verwacht. 

WOESTEN 
Anti-Gilson. 

Protestmeeting op zaterdag 10 
maar t te 20 uur in het Vlaams 
Huls, Dorp. 

Sprekers : Dr. Van Leemputten, 
volksvertegenwoordiger. 

Toon Van Overstraeten. 
Dokter Herman Le Compte. 

ZWIJNAARDE 
Neen Gilson. 

Zaterdag 10 maar t In het 
Vlaams Huis, Heirweg Noord 120, 
te 18 uur : Neen a a n Gilson. 

WATOU 
Meeting Neen - Gilscm op 11-3-

62. Nadere berichten volgen. 
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ANIJWERPEN 
Debatvergadering. 

Voor een krmg van socialistisch 
gesindikeerde leraars voerde Wim 
Jorissen te Antwerpen een debat 
over « De Vlaams-Waalse verhou
dingen », met ds heer Van Geyt, 
Ud van he t politiek bureau van de 
kommunistische par t i j . 

Uit het debat bleek dat de 
Vlaamse kommunisten wat d e 
taal- en kultuurvraagstukken be
treft en eveneens wat werkloos
heid, pendelarbeid en industriali-
sermg aangaan, de laatste maan
den dicht bij he t radikale Vlaam
se s tandpunt s taan. 

De kommunistische woordvoer
der meende dat de Vlaamse en de 
Waalse Beweging gezamenlijk te
gen het Belgisch grootkapitaal 
dienden op te rukken. 

Hij wilde struktuurhervormin-
gen van de voornaamste bedri j , 
ven, hecht te groot belang a a n een 
echte Nationale Investerlngsmaat> 

schappij echter met heel wat meer 
dan twee miljard kapi taal zoals 
thans voorzien is. Eveneens hecht
te hi j belang a a n een gesprek tus
sen Vlamingen en VS^alen, terwijl 
de Kredietbank een aanval te ver
duren kreeg omdat ze veel in het 
buiteland investeerde. 

De stellingen van Wim Jorissen 
hoeven we niet nader te omschrij
ven omdat de Volksunielezers ze 
geregeld onder ogen krijgen. 

Voegen we eraan toe dat het 
aanwezige socialistische publiek 
Vlij goed op de hoogte scheen van 
de Volksuniestellingen. 

ANTWERPEN-STAD 

Met een hele karavaan auto's en 
met vele afdellngsleden namen 
wij deel aan de propagandatocht 
naa r klein-Brabant, op zondag 
11-2 j.1. 

Vakkundig georganiseerd door de 
vrienden Maes en Perir, liep alles 
gesmeerd en werden hondez'den 

dienslbeloo 
ANTWERPEN 

ANTWERPEN LINKER-OEVER 
ledere eerste maandag van de 

m a a n d op het sekretar iaat Blan-
ohefoerlaan 57, 2de verdiep, van 
»0 tot 21 uur. 

Ook ziekenverzorging door gedi
plomeerde verpleegsters. Aanvra
gen hiertoe op bovenvermeld 
adres. 
BERCHEM 

1ste en 3de maandag van de 
m a a n d vanaf 20 uur, P. Coose-
manss t raa t 81, tel. 39.78.58. Plaats-
yerv. volksvert. P. van Doren. 

BORNEM 
ledere 1ste zondag van de 

maand van 11 tot 12 uur, cafe 
Amie, Kerkplein : Ward Rolus. 

BBASSCHAAT 
ledere dag van 12' uur 30 tot 13 

Bur en van 17 uur tot 18 uur 30 
ten huize van provincieraadslid 
Paelinckx, Bredabaan 467. 

BORSBEEK 
1ste zondag der maand, 's voor-

mlddags. P. Beirenslaan 261. 

BORGERHOUT 
Alle dagen op afspraak ten hul

as van gemeenteraadslid Juu l Dil
len, Buurtspoorwe^iel 87, Borgïr-
hout, tel. 35.09 28 

DUFFEL 

ledere dcmderdag van 16 tot 17 
«UT bij Van Loven, Kerks t raa t ; 
Ludo Sels, prov. raadslid. 

DEURNE-ZUID 
Iste dinsdag van de maand van 

19 tot 20 uur, Storme. Boekenberg 
lei 134. 

EDEGEM 
Elke derde vrijdag der maand 

Tan 20 uur 30 tot 21 uur 30, :ic. 
Hugo De Vos, Willem Heneynstr. 
10, Edegem. 

Elke tweede en laatste zondag 
Tan de maand in de voormiddag, 
Mechelsesteenweg 314, Edegem. 

Op telefonische afspraak num
mer 49 60.83 
GEEL 

Elke vrijdag van 1« tot 20 uur 
of op afspraak. 

Dr. Jur . J o Belmans, Diestbaan 
50, Geel. Tel. 585.38. 

HEIST OP OEN BERG 
Ten huize van de heer J. Her

mans, Biekorfstraat 3. 
HERENTHOUT 

Jos Heylen, Markt 18, Herent
hout, op afspraak. 
KONINGSHOOIKT 

Tweede donderd bij Van den 
Wijngaert Dorp. van 13 uar 30 
tot 14 uur .?0 Ludo Sels prov 
raadslid 

KANDO.NKLAAR 
Iedere vrijdav (behalve de ?de 

TTijdag) bij de Heer Vandermoe-
ren, Volkaertslei 70. vanaf 19 uur 
30 tot 20 uur 30. 
LIER 

Elke Iste en Me donderdag der 
maand van 13 uur 15 tot 14 uur 45 
cafe « Qkenboom », Markt, Ludo 
Sels (Boerenfront). 

Elke tweede vrijdag van de 
maand van 19 uur tot 20 uur Wim 
Jorissen. 

MERKSEM 
Elke vierde woensdag te 20 uur 

In lokaal « Tijl », Bredabaan 298, 
provincieraadslid Rolus. 
MORTSEL 

Iste maandag Deuxnestr. 70 van 
20 uur tot 21 uur. 

3de maandag In de « ARDEEN-
SE JAGER », Gemeenteplein van 
20 tot 21 uur. 
MUIZEN 

Iedere eerste woensdag Bierhuis 
Kasino, hoek Rijmenamse en Bon
heidensteenweg, vanaf 19 uur. 

Iedere vierde zondag der maand 
Zaal Bastini, Leuvensesteenv.eg 
55, vanaf 10 uur .30 
SCHOTEN 

Elke vierde woensdag van 20 tx)t 
22 uur, in lokaal Gelmelenpoort, 
Marktplein, provincieraadslid Hipp. 
Paelinckx. 
ST. AJMANDS 

Dagelijks ten huize van gemeen
teraadslid Frans van de Mooriel 
E. Verhaerenstraat 14 Tel 052 
323 94. 

RAMSEL 
Juul Meulenbergs, Stat ionstraat 

31, Ramsel, op afspraak. 
TURNHOUT 

Elke vrijdag va« 18 tot O uur 
of op afspraak. 

Arr. Voorz. Jos Van Bruggen, 
Graa takker 142, Turnhout . Tel. 
421.05. 

SCHILDE 
De eerste en laatste donderdag 

van de maand te 20 uur. 
Rik Daniels en Mauri ts Vander-

bruggen, fiskale problemen, zie
kenkas, Turnhoutseblaan 274. Tel. 
79.07 95 en 79 07.66. 

WILRIJK 
G Cells, J Moretusiel 346 (tele

foon: 38.42.81) of 
Mevr E Breugelmans Toren-

Dlokstraat 14 (tel. 49 55 02) 

WOMMELGEM (Antwerpen) 
De 2de vrijdag van elke maand, 

van 19 uur 30 tot 20 uur 15, in het 
lokaal « Sportrevue », Ad. Mortel-
manss t raa t 84, door de Heer Bel-
lefroid. 

Volksvcrtegenw. 
R. Mattheyssens 
ANTWERPEN 

Elke Iste maandag en 3de vrij
dag vanaf 20 uur in Peter Benoit, 
Prankrijklei 8. Antwerpen 

R Mattheyssens volksver'egenw 
BOOM 

Blke 2de maandag v d. maand 
Frans de Schut ters t raat 17. 

van 20 tot 21 uur op adres : 
Volksvcrtegenw R Mattheyssens. 
MECHELEN 

Elke 3de maandag van 19 uur 30 
W 20 uur 30 m c OpsinjoMke » 
(Katediaal) . vcriksvert. Mattheys. 
sens. 

propagandanummers en brochu
res, aan vele gret'ge belangstel
lenden, in al de gemeenten, die 
bezocht werden verkocht en uit
gereikt. 

Op dezelfde dag werd dan nog, 
door een andere ploeg gekolpor-
t ï e rd aan de kerken, ook aan de 
Kerk van de Pranse-Preken-Pas-
toor van de Heilige Geest aan 
de Mechelsesteenweg te Antwer
pen, en ook hier werden vele 
Voiksunie-nummers en brochiwes 
« Federalisme » verkocht. Wij 
danken al dezen, die hun vrije tijd 
beschikbaar stellen voor de nood
zakelijke bewustmaking van ons 
volk, de organisators zowel als de 
uitvoerders, die vaak ook dezelf
den ziln 
Leeuwenvlag. 

Bij de teraardebesfcelling van on
ze betreurde vriend en medebe
stuurslid, de Heer Karel Watei--
naux, was de laatste wens, van de 
dierbare overledene : « onder de 
plooien van het vaandel, waaron
der hij zijn ganse leven gestreden 
had, de leeuwenvlag, te wordsn 
begraven ». 

Natuurlijk werd aan deze wens 
gevolg gegeven. want daarop 
mocht hij , meer dan wie ook aan
spraak maken. 

Mijnheer Pastoor, Z.E.H. Mer-
tens, van de St. Caroluskerk oor
deelde daar echter anders over en 
liet onze Vlaamse leeuwenvlag niet 
toe in de kerk. 

Arme verdwaalde herder, een 
meer kristelijke en Vlaamse hou
ding zou hem beter passen. 

ALVERINGEM 
Ten einde de bevolking van Al-

veringem, Leijsele. Izenberge, 
Houtem, enz, enz .. in te lichten 
over het s tandpunt door de Volks
unie ingenomen inzake de verkie
zing van 25 dezer, heeft onze 

« micro-wagen » een rondrit in 
de streek gedaan. 

De kiezers werden gevraagd hun 
stembrief ongeldig te maken of 
Om « blanco » te stemmen. 

Van de gelegenheid gebruik ma
kend werd in de dichtbewoonde 
wijken gekolporteerd, met he t on
verwacht succes van een groot 
aantal aan de man gebrachte 
bladen. 

BOOM 
Vlaamse Kring. 

De Rupelstreek s taat ver ten 
achter op gebied van Vla.ams ont-
spanningsleven. De Vlaamse Kring 
Rupelstreek stelt zich tot doel de
ze achterstand zo vlug mogelijk 
gosd te maken. 

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

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

BERG - KA.MfE.MiÜtj 1 -
NEDEROKKERZEEL 

In deze streek van tet witloof, 
waar de mensen dank zij noeste 
arbeid weekdag en zondag, dag en 
nacht , hun koppen boven water 
kunnen houden werd, onze propa-
gandaploeg (22 man) op zondag 
18 februari goed onthaald en ging 
de verkoop van het blad weer 
naa r de 200, ean streefcijfer waar
van vroeger niemand durfde dro
men. 

HALLE 
Op zondag 4 maar t worden de 

propagandisten uit dit kanton ver
wacht om 9 uur 30 aan de kerk 
van Alsemberg om deel te nemen 
aan een propagandatocht door 
drie gemeenten van hun kanton. 

De andere propagandisten ko
men samen achter de KVS om 8 
uur 45. 

KORTRIJK 
Werf tocht Kuurne 28-1-1962; 

kende een goed verloop, 101 num
mers werden aan de man ge
bracht. Door de w.n. arrondisse
mentsvoorzitter werden nuttige 
kontakten gelegd, om zo spoedig 
mogelijk een afdeling van de V.U. 
op te richten in Kuurne. Belang
stellenden wenden zich voor alle 
inlichtingen tot onze vriend Blanc-
quaert Frans, Nieuwenhuise 48, 
Kuurne. 

Volgende werftochten : 
Bellegem : 25-2-1962 
Steeds verzamelen om 8 uur 45 

aan de gemeentekerk; voor ver
voer stel u in verbinding met : 
109.37 - 109.85 - 220.83 - 420.70. 

Na de werftochten kontaktname 
met de V.U. vrienden der betrok
ken gemeente. 

MECHELEN 
Debatvergadering. 

Te Mechelen had de Liberale 
Jonge Wacht een open debat aan
gekondigd over het federalisme. 
De Volksunie gaf aan de uitnodi
ging gevolg en nadat de heer 
Smets een algemene w i j objektie-
ve uiteenzetting gegeven had over 
de onderscheidene stellingen werd 
met he t debat begonnen. Gedu
rende twee uur ongeveei" belichtte 
Wim Jorissen de Volksuniestellin
gen en kregen jonge en oudere li
beralen alle gevraagde mlichtin-
gen. Sommige toehoorders bleken 
verrast over de Volksuniestellin
gen. Het karikatuurbeeld dat ze 
van ons hadden werd stuk gesla
gen. 

De inrichters drukten tot slot 
van het hoffelijk debat de wens 
uit dat het niet bij dit ene debat 
zou blijven. Dit is ook onze wens. 

Kolportages. 
Elke zondagmorgen vertrekt de 

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

Zondag 25 februari naar Kessel 
(Lier). 

Zondag 4 maar t naa r Wieke-
vorst. 

Zondag 11 maar t naa r Hom
beek-Leest. 

MOLENBEEK 
Vlaamse kring. 

Grote bonte avond o.lv. Jef 
Burm samen met gekende radio 
en televisie-steiTen ; 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 

MORTSEL 

Vlaamse krtug 

De VL Kring nodigt alle Vlamin
gen uit Mortsel en omgeving uit op 
haar vierde feest. dat. dit Jaar 
plaats heeft op 10 maar t e.k ie 20 
uiu' m de feestzaal van hei 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 WaUe zor
gen voor een gezellige atmosfeer. 

Deelneming in de kosten 25 P . 

V.M.O.-NOORDERKEMPEN 

Werkschema : 
1 Werkgroep Schilde - Wijne« 

gcm. 
25-2-62 : Werftocht te Ranst. 
Alg. elding : Maurits Vander-

Bruggen, tel. : 79.07.95. 
Pol van de Putte. 
N.B. : Po!'s telefoon s taa t thans 

onder een nieuw nummer ; 
79.11.44. 

2. Werkgroep Schoten : 
25-2-62 : Werftocht te Essen, 

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

Er wordt vriendelijk op aangfe. 
drongen enkele leden van de 
plaatselijke afd. af te vaardigen 
voor deelname aan de Werftocht. 

Alg. leiding : Miei Drumont, teL 
52.56.02. 

Pol Venken, tel. 52.4145. 

VIERDE FEDERALISTISCH 
STUDIEKONGRES 

Zondag 4 maar t 1962 lokaal 
Graaf van Egmont, Van Praet-
s t raat 28, Brussel. 

Programma : 
10 uur 30 Mr. W. Martens, 

« Federale staten in de moder
ne wereld ». 

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

16 uur Mr. D. Deconinck, 
« Sociaal - ekonomiscli stnik-
tuurhervormjngen in federaal 
verband ». 

Slot te 17 unr 30. 
Voorzitter van het kongres is 

drs. M. Completers. 
Sckretarissen : Luc Delanghe 

en Dirk Daelman. 
Het kongres wordt ingericht 

door I' Het Penno"n » met de 
medewerking van K.V.H.V. 
Gein en K.V.H.V. - Leuven. 

Kongreskaarten zijn te beko
men door storting of overschrij
ving van 20 F op P.R. 4390.42 
van L. Van Calck, te Schep-
daal. Een steunbaart 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 belangstellenden. 

SCHAARBEEK 
Gezellig sanientijn. 

Op zaterdag 31 maar t te 19 uur 
30 geeft de afdeling Evere . 
Schaarbeek - Sint-Joost in het lo
kaal Amilié, Hedsplein 35, een ge
zellig feestje als viering van onze 
overwinning van 26 maart 1961. 
Ieder deelnemer krijgt een gratis 
biljet van onze verrassingstombo-
1» en de toesnne i." koste'oos 

WfcSriiiNUt LO*ll iAKü2IJUE 

Zondag 25 feör e.k werftoeht 
Bijeenkom.st om 8 «ur 30 cafe 
« Stad Roe.^e are » Oostendelaaa, 
1, Westende. 

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

Alle kenners en fijnproevers van duits bier, 
liefhebber» van « stimmunasorkeslen . 
vinden elkaar terug 5n het 

DORTMUNDER THIFR-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dorfmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERT|ES ! 
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ANTWERPEN-WEST 

Huldcbetoon Amedee Verbruggen. 
De Vlaamse Kring Schelde-

meeuw heeft he t initiatief geno
men voor he t inrichten van een 
huldebetoon Amedee Verbruggen 
ter gelegenheid van zijn 75sbe ver. 
Jaardag. 

Dez« trouwe Vlaams nationa^'e 
voorman van he t Waasland ui t de 
woelige periode tussen de twee we
reldoorlogen, een onzer beste en 
felste voïksredenaars, eenvoudige 
volksjongen, IJzerpiot en kassei-
legger, dte dag en nach t in de 
bres gestaan heeft voor Vlaande
ren, verdient onze speciale hulde 
«1 dank. 

Dit huldebetoon vindt plaats op 
«aterdag 24 februari 1962 te 20 
uur in de feestzaal Tijl, Halewijn-
l»an 96 te Antwerpen linkeroever. 

Het wordt een volkse feestvie'. 
ring met verschillende sprekers, 
zang, declamatie, muziek, e.a. Alle 
Vlamingen worden vriendelijk uit
genodigd, 

ANTWERPEN 
KuUnur en Ontspanningskring 

« Tijl ». 
Op zaterdag 10-2 j.1. .sprak Drs. 

Wim Jorissen voor deze aktie Ant
werpse kring over : « Stijl en 
Voornaamheid ». 

Niettegenstaande de strijd tegen 
de Gilsontaalontwerpen de voor
drachtgever schier dagelijks, in 
een of andere gemeente, oproept 
als spreker, kregen de bevoorrech
ten die deze avond bijwoonden, 
een pareltje van opvoedingsles, op 
het verheven terrein der bescha-
vingsvormen, op het zo uitgebrei
de levensveld. Het was ditmaal 
niet de geweldige volksredenaar, 
die zijn gehoor opzweept en op
roept tot verzet, tegen onrecht en 
moedwil, maar de m a n van stu
die en wetenschap die elke uiting 
en gedraging van Vlaams volks
leven en van de enkeling, naa r 
oorsprong, bedoeling en verband 
met ondergane invloeden wist te 
bepalen en ook hier de tekortko
mingen van het Belgische opzet 
ontmaskerde. GlEishelder toonde 
spreker aan hoe dit opzet, op elk 
terrein, er op aanstuurde, de eigen 
Vlaams-Nederlandse stijl, het 
volkseigene der Vlamingen te ver
minderen en te vervangen door 
vertaalde franse vormen en gedra
gingen. 

Het wa.s een boeiende avond, 
he t was een Wim Jorissen, zoals 
weinigen hem totnogtoe hoorden, 
maa r men vond hem in deze rol 
van onvoeder opperbest, 

BERCHEM 
Vlaamse Kring Berchem richt 

op donderdag 1 maar t te 20 uur 
In de zaal Vrede, Vredestraat 20, 
Berchem een filmavond « Bri
gands voor Houter en Heerd » van 
de A.B.N. Centralen, 

lede'-eon hartelijk welkom, 

BRUSSEL 
V.V.A, vrijdag 2 maart , 20 uur, 

Brussels Tehuis (Vlaamse CJlub), 
voordrachtkvmstenares Margareta 
Bank. 

« Uit de rib van Adam kwam 
madam ». 

BELLEGEM 
Iedereen op post voor de grote 

werftocht op zondag 25 februari 
a.s. Vergadering aan de kerk om 
8 uur 45. 

lEPER 
Ingeschakeld in de viering 

van het 1000-jarig bestaan van 
de stad leper, zal op zondag 6 
mei te 15 uur, het Provinciaal 
Zangfeest van het Algemeen 
Nederlands Zangverbond, in de 
stadshallen van dense stad 
plaats vinden. 

Het volledige programma 
wordt over korte tijd bekend
gemaakt. 

Vlamingen, houdt dexe da
tum vrij ! 

BERINGEN 
Het kantonaal bestuur vergader

de tijdens de afgelopen week. 
Er werden interessante Initiatie

ven genomen voor de eerstvolgen
de weken. Ondertussen werden in 
de streek van Tessenderlo Volks-
uniebladen uitgedeeld aan enkele 
kerken. 

BERLAAR-KONINGSHOOIKT 
Voor Berlaar - Koningshooikt 

werd door onze strijdmakkers 
Luyten en Pr. Van Bouwel een 
werkgroep opgericht. 

Voorllchtingsvergiideringen wor
den voorzien. 

Een kolportage te Koningshooikt 
zag 93 nummers verkopen, 

BRUGGE 

Geslaagd dans- en avondfeest. 
Het motto « De Wagen moet 

rollen » indachtig waren honder
den Vlaams-nationalisten aanwezig 
in het Gasthof « De Gouden 
Hoorn »• Ook volksvertegenwoor
diger R. Mattheyssens met sijn 
dame was aanwezig en wist in 
zijn korte spreekbeurt de b o r g 
stelling te boeien. 

Het dansorkest «Melodienband», 
charmezanger Pranky Evers, de 
zangeres Miny Dombree en he t 
kwartet « De Minnestreeltjes », 
hielden de stemming erm. 

Voorwaar een geslaagd feest dat 
een flinke duw geeft aan onze 
propagandawagen. 
JlVie helpt nog duwen ? 

Wie zaterdag niet op het feest 
kon aanwezig zijn kan nu nog een 
stoot geven aan onze wagen. 

Schrijft in op een ere-aandeel 
van 100, 500 of 1000 F , ot een 
steunkaart van 20 of 50 P, op post
rekening n r 4414.47 van J a n Van 
Tulden, Verbrand Nieuwland 25, 
Brugge. 

DIEST 
Verleden zaterdag werd onae 

protestmeeting gehouden. Het 
zaaltje bleek te klein. Arrond, 
voorz. Pelgrims en alg. propagan
daleider T. Van Oversbraeten voer
den er het woord. 

Verheugend was de opkomst van 
het jonge publiek. 

Onze propagandisten van Diest 
verdienen een harteijk proficiat i 
Zo voort doen jongens ! Ook Diest 
zet de strijd in om het-behoud van 
ons recht. 

DENDERLEEUW 

De dichtstbijgelegen randge
meente uit het Brusselse is voor 
ons Dilbeek. Daarom hebben alle 
Volksunie - sympatisanten en 
Vlaamsgezinden uit onze gemeente 
de plicht op woensdag 28 februari 
mee op te s tappen in de grote be
toging welke te 8 uur 's avonds te 
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Dilbeek plaats vindt. De bus ver
trekt te 7 uur 15 aan het c Stam
café », G. Gezellestraat 19a. 

De prijs werd zo laag mogelijk 
gehouden : 10 F, 

Dilbeek mag niet verfransen I 
Geen enkele randgemeente ! Daar
om op post 1 

Schrijf nu reeds in bij Goessens 
André, De Metsenaere Wilfried of 
bij een ander bestuurslid. 

Voor ons recht : Betogen ! 

ESSEN 

Op zaterdag 3 februari had in 
tegenwoordigheid van arr. sekreta-
ris Herman Bosmans, een stich
tingsvergadering plaats te Essen, 
Verschillende flinke medewerkers 
laten ons he t tieste verhopen voor 
deze nieuwe afdeling. Er werd on
middellijk van wal gestoken met 
de propaganda voor de « Neen Gil-
son » aktie. De leden- en atiorme-
mentenwerving zal eveneens aktief 
doorgevoerd worden. Voor alle in
lichtingen en medewerking Poel
man René, Stat ionstraat 31, Essen 
(Grens). 

GENT 

De zaterdag namiddag kolporta
ge in de Veldstraat, Koornmarkt 
en Lange Munt gehouden kende 
een onverhoopt sucses door de ak
tie van enkele Pi-ans-broebelende 
studenten, In hun dwaze overmoed 
dachten ze ons belachelijk te ma
ken. De reaktie van de voorbij
gangers kwam tot uiting in de 
verkoop. 

V.M.O. GENT 

Zaterdag 24 febr. kolportage 
Gent, samenkomst 15 uur aan de 
Boeland, Zondag 25 febr, vertrek 
naar Nevele om 7 uur 30 aan het 
Vlaams huis Roeland, Iedereen is 
op post, ook wanneer het vertrek-
uiir tamelijk vi'oeg is 1 

HASSELT 

Een-'ïfroöt^'Te8ïïiÖrtale~~'üfaaraan 
18 propagandisten deelnamen werd 
alhier gehouden verleden zondag. 
De verkoop was zeer goed, 210 bla
den. Volgende afdelingen verleen
den hun medewerking : St. Trui
den onder leiding van Eug. s'Hee-
ren met 6 personen, Herk de Stad 
o.l,v. Urb, De Bruyn met 8 perso
nen, Hasselt o,l.v. techn. Ing. Van 
Heusden met 3 deelnemers en af
deling Gruitrode leverde 1 persoon. 

De opbrengsten worden besteed 
voor de aankoop van een automa
tisch stencileermaclime. 

HA.\CHT 
De werftocht van verleden zon

dag, in het kader van de protest
meeting van vrijdag 23 dezer in 
het lokaal « De Wie'.emaal » mag 
een succes genoemd worden Onze 
propagandisten doen hun werk 
flink. Stelselmatig kan op de werf-
tochten opgemerkt worden hoezeer 
het Vlaams-nationalisme vooruit 
gaat in ons arrondissement. 

KONTICH 

Vlaamse kring. 

De Vlaamse kring nodigt alle 
Vlamingen uit Kontich en omge
ving ui t op een verkleed en on-
verkleed karnavalbal dat plaats 
heeft in zaal « Alcazar » op za
terdag 17 m a a r t te 20 uur. 

Voor een gezellige sfeer zorgt 
het orkest « De Cordona's », en 
als animator dhr. Baekelandt. 

KORTRIJK STAD 

Als voorbereiding op de grote 
openbare vergadering in de stads
schouwburg, te Kortrijk, op maan
dag, 5 maar t a.s,, houden wij, met 
de medewerking van alle kolpor-
tageploegen uit de provincie, een 
grootscheepse werftocht in Kor
trijk. Samenkomst om 8 uur 30 in 
het VI. Huis, Kortrijk, 

ledei-een weze op post. 

MENEN 

De vergadering van 17 febr. 1.1. 
werd bijgewoond door enkele oude 
getrouwen die de uitbouw van de 
V.U. zullen ter har te nemen. Ook 
in Menen hoort men nog wel van, 
de V.U. Vrienden, blijft niet bij 
de pakken z i t t en ! Werftoclit te 
Menen aanvang april. 
ROESELARE 

D a t de boog niet altijd kan ge
spannen blijven werd zaterdag 
bewezen bij he t gezellig avond
maat da t aangeboden werd a a n 

onze onvermoeibare propagandis
ten en hunne dames. 

I n een kort m a a r « van har t tot 
h a r t » gericht verwelkomings
woord onderlijnde « i ze arr . voor
zitter de prachtige geest van offer
vaardigheid en kameraadschap die 
ons samensnoert in dienst van ons 
Ideaal. 

I n de beste stemming verliep 
dan het gezellig samenzijn tot in 
de zeer late uurtjes. 

WETTEREN 

Sidemar. 
Terwijl de gemeente 600,000 P 

aan Fantus wegschenkt, ijvert de 
Volksunie verder voor Sidemar, 
Wetteren werd vol Sidemarstroken 
geplakt. Een bediende van de ge
meente werd aangesteld om ze te 
verwijden. Zi zien onze vroede va
deren de industrialisering. 

Vlaamse Club. 
,Wij vernemen dat men te Wet

teren een a-politieke Vlaamse 
Club met eigen lokaal wil oprich
ten. Een werkkomitee wordt voor 
het ogenblik samengesteld. I n he t 
feit dat de initiatiefnemers enkele 
Volksuniebestuursleden verzocht 
hebben in da t komitee zitting *e 
nemen, zien wij een gunstig voor
teken. 

WIJNEGEM-SCHILDE 
Onze jongens hebben goed ge

werkt in januari , er werden kol-
portagen gehouden te : Oelegem, 
te Zandhoven, te Pulle en te Mas-
senhoven. 

Voor de « Neen Gilson »-aktie 
werd er duchtig geplakt, goed zo 
want zonder strijd zullen wij onze 
rechten niet krijgen. 

ZULTE 

Na de H. Mis werd alhier om 
8 uur een openluchtmeeting ge
houden. 

De talrijke kerkgangers keken 
wat verwonderd op toen de dave
rende stem van onze arr, propa
gandaleider K, V. Damme door de 
luidsprekers aiover het kerkplein 
galmde. Ze bleven dan ook ter 
plaatse om de stem van de Volks
unie te aanlioren. Spreker hekelde 
de mistoestanden zoals die n a 131 
jaar zich nog altijd voordoen, riep 
op voor een eensgezinde houding 
van al onze Vlaamse mensen, wier 
toekomst toch veilig gesteld moet 
worden. 

Propagandatocht, 
I n een iets of wat geforceerde 

r i t bolde onze karavaan vanui t 
Zulte gestart aiover Olsene, Ma-
chelen, Petegem, Deinze, B. Ma
ria Leeme, St. Martens Leerne, 
Vosselare. Landegem, Mei-endree 
naa r Zomergem. We kregen heel 
wat blijken van instemming met 
onze aktie in de doi-pen die wij 
doortrokken. 

ZOMERGEM 
Om 10 uur 30, sprak volksverte

genwoordiger Leo Wouters voor 
een talrijk gehoor op he t Markt
plein alhier. Op zijn eigen wijze 
verduidelijkte Dr Wouters de 
noodzaak van onze hardnekkig 
gevoerde strijd, beklemtoonde de 
wansmakelijke houding van tal
rijke zogezegde Vlaamse vertegen
woordigers, die in plaats van de 
volksbelangen te behartigen, dit 
volk evenwel prijs geven aan ver-
fransing en vermuilezeling. 

Na Dr Wouters nam de arr, pro
pagandaleider K, Van Damme het 
woord. De zweep werd hardhandig 
gehanteerd, niet alleen de kleur-
politiekers maa r ook de argeloze 
kiezer die totaal afzijdig blijft 
voor de politirk moest het ont
gelden 

Provmcieraadslia Omer Van de 
Kerkhove als derde spreker nam 
plaats achter de mikro. Hij ver
duidelijkte voor het steeds talrijk 
aanwezig gebleven publiek de 
noodzaak van een vernieuwde po
litiek, Waals-Vlaamse verhoudin
gen, middenstands - landbouwers 
en arbeidersproblemen wachten 
reeds veel te lang op een daad
werkelijke oplossing. Alleen federa
lisme en verdere groei van een dy
namische part i j zoals de Volks
unie, kan he t proces bespoedigen 
aldus onze spreker. 

ZULTE 
Donderdag j , l . hadden we te 

Zulte een zeer geslaagde kernver
gadering waarop we een dertigtal 

aanwezigen mochten verwelkomen. 
Twee ervan tekenden in voor een 
abonnement op de Volksunie ea 
het l idmaatschap. 

Dr Wouters die er moest spre
ken was wegena overuren in he t 
par lement weerhouden. 

Hij werd vertegenwoordigd doae 
raadslid Omer Van de Kerhove. 
Cmze vriend deed da t zeer goed en 
zijn pittige uiteenzettingen wer
den op een daverend applaus ont
haald. 

Een volgende keer hopen we dewi 
Dr Wouters zelf te mogen begroe
ten en reken dan op een dubbele 
oj^omst . 

IN MEMORIAM 
Te Antwerpen overleed de heer 

W. Keteleer die een goed simpatt-
zant was van onze par t i j . Wij bie
den de naastbestaanden onze Wij
ken van kristelijke deelneming 
aan. 

ZOEKERTJ 

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. 
Inslapen Indien mogelijk, geen 
was en hulp van werkvrouw. Zeer 
goed loon. Zich aanbieden : 
AZAERT, Brabantdam 108, G e n t 

Deftig Vlaams dienstmeisje Be
vraagd, bij 2 personen, in post sla
pen. Loon : 2.500 P. Hulp vaa 
werkvrouw 

Aanbieden : Van Praetlei lli, 
Merksetn (tel. 45.85.22). 

Man, 45 jaar . uit Mortsel (Ant
werpen) zoekt licht werk. 

Tel 39.69.57 (02). 

Vlaams meisje i n Tasmaniö 
zoekt ernstig korrespondent in Ne
derlands en Engels; meisje 20-2S 
jaar of jongen 23-27 jaar . 

Vlaamse jongen in Tasmanië 
zoekt ernstig koi'respondent in 
Nederlands en Engels; jongen van 
16-18 jaar , meisje 14-16 jaar . 

Belangstellenden schrijven a a n 
De CJock, J a n Breydellaan 26, Kor
trijk. Tel. 203.83, 

Telefoniste - daktylo - faktureer-
ster zoekt te veranderen van werk
kring. Gent of omgeving. 

Schrijven blad : W.H, 108. 
Boekhouder, 39 j . , alle bureel-

werk, boekhouding, sociale wetten, 
belastingen, 4 j . praktijk accoua-
tantbureel, zoekt passende betrek
king in of rond Antwerpen; neemt 
ook werk aan na bureeluren. 

Schrijf bureel blad onder nxun-
mer J.T. 107. 

Onderh, mekanieker algem, mek. 
draaien, lassen, goede kennis con
fectie naaimachines. 

Spreek en schrijf Ned,, Frans , 
Duits. Spaans, not. Eng. Wat Wedt 
U. 

Schrijv. onder G.P.J. 106 bur. 
blad. 

Auto nieuw te koop 25.000 km, 
ger. 1960 voor 38,000 P. 

Bevr. Nolis, 21 Zilversmidstraat, 
Antwerpen. 

Gasthof « AD FUNDUM », cafe-
res taurant ERWETEGEM, vraagt 
gezin voor gerance, deftig, voor
naam. Geen kapitaal vereist, ken
nis van burgerkeuken vereist. 

Telefoonnummer 09-70.05.25. 

Welk Vlaams binnenhuisarchi-
tekt ih de hoofdstad ktui me een 
volledige betrekking als meubelte-
kenaar aanhieden, Ben in he t be
zit van diploma. 

Schrijven r ichten bureel blad 
onder letters M.B. 103. 
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P R O F . BRUGMANS 

« Ten huize van... » geefl soms 
nogal eens de indruk alleen maar 
te bestaan opdat een of andere 
«wi die bezoekers de kijkers zou 
kannen bi:nii-''n wat voor een in-
iellegent man de bewuste inter
viewer ivel is. Ilel bezoek, duf 
Guido van Hoof vorige week aan 
de rektor van het Europakollege 
heeft gebracht, gaf ons ecliler 
geen enkele kans om een minder 
vleiende opmerking te maken. De 
mlerviewer beperkte er zich zeer 
wijselijk toe de onderwerpen aan 
te geven ivaarover )tij de reUlor 
graag wat hoorde vertellen; wat 
professor Brugmans dan ook deed, 
op een zo vlolte en klare manier, 
dat het werkelijk een zeer geniet
baar onderhoud is geworden. 

Iemand maakte ons de opmer
king, dat de beiuuste professor ge
durende dat TV-bezoek toch niet 
helemaal was vrij ie pleiten van 
aanmatiging. Kijk, misschien is 
deze opmerking niet totaal zonder 
grond. Maar indien de lezer onze 
pcrsoonlijlce mening wil kennen, 
wie iets waard is mag gerust ival 
pielentie hebben. Daarenboven, we 
geloven niet dat professor Brug
mans met deze kwaal behept ii. 
We hebben er gedurende dat 
« Ten huize van » in elk geral 
weinig van gemerkt. 

DE ZEVEN SAMOERAI 

In « Filmtnbune » werd ons een 
goede week geleden « De zeven 
Samoerai » geprezenleerd. Alge
meen tvordt aangenomen dat di'ze 

vpvpv 
TV-OSCAR 

De j u r y van de Verenig ing 
de r V laamse TV-per s h e e f t 
de TV-Oscar 1961-62 toege
k e n d a a n de f i lmdienst , d i t 
voor de p r o g r a m m a ' s : « P r e 
m i è r e > — « d o s e - U p > — 
€ Fes t iva l > — « Vrije K a m e 
r a > en « F i lm — t r i b u n e >. 

Jos Opdebeeck, d i e n s t 
hoofd, n a m de p r i j s in o n t 
vangs t . Voor de Jos en zi jn 
he le ploeg, van onzen twege 
prof ic ia t ! 

>Pvpv 

Peggy Brown 
heeft een 

mooie stem 

film een der jure^lei a i i Lt ,i. iii 
de Japanse filnxfiiodul.lic , 
VMren dan ook niet weinig ;/<..<jv-
kig deze rolprent op ons kleine 
scherm te kunnen krijgen. En in
dien ons enloeziasrne reeds bij 
voorbaat groot was, na de « voor
stelling » (ros- dit zo nioij' iijlz nog 
aangeijio li 

Als een middeleeuwse balade, so
ber en dramatisch geladen, ont
spon zich met oosteise haaglieid 
het eenvoudig gegeven. Maar een 
scenario met weinig woorden en 
weinig ahlie geeft de cineast de 
gelegenheid de menden eens van 
wat mideihij Ie be<liideren. In 
deze film is ilul luli/cgroeid lot 
een zeldzaam iris I n wal voorid 
opviel : hel algemeen meiiseliile 
in deze film ivas op zodanitje iiii-
ze in hel gegeven vci ii u I I dul 
zelfs de Japanse lokale 1,1eui i<el 
verstaan van de beelden en vmi de 
aktie helemaal niet in tveg sloiid. 

Werkelijk iels om nood ie ver
gelen ! 

•—O— 

WAAG JE KANS 

Er kan bezwaailijk woiden be
weerd dat de « Waag je kun': »-
uitzending van vorige zaterdag een 
vlekkeloze meei'alter is geworden. 

De lezer zal mi.'>schicn zeggen -hil 
we dit programma vanaf lul o -
gin mei'een slecht oog lichh. n 
bekeken, maar dal is toch niel de 
reden ivaarom we hier van il'-h-
ken spreken. Iedereen weel wat 
deze maal onze niewl heeft opge
wekt : de fout in hri dedel.liere-

j i 3 a s A i - ' j t •*3())->f" 

</)cZ jlei ijflijke lei (ji^singen be
nnen zo stilaan vast ondirdeel 

iiin liet pjogramma te worden) en 
het ver van geslaagde nummer 
met die melk- en/of waterkan. 
Dal laatste w'as daarenboven zelfs 
ver van origineel, 

1( c tingen of af of Herman 
Vereist er gaal in slagen ten min
ste één volledig geslaagde uitzen
ding te brengen voor het ogen
blik aanbreekt dat dit programma 
wordt opgciliiekl. We vrezen zeer 
voor de zaak ' 

—O— 

TRIESTIGE MENTALITEIT 

] oiige week hebben we het feit 
aangeklaagd d^^ men van de anti-
nazi programn-ia's gebruik maakt 
om de kom I nlml 1' Lampen 196ê Ie 
kunnen !'c/,u i/i/tvi. ] andaag kun-
i,en ive weeial beginnen l 

Voiige mnunihui tcii<: een of an
dere triesligaanl mn ite ] laamse 
TV op de droei r '< • i/ihoinen de 
k'ijkeis er nog in :• i M;I? lekker 
aan Ie lieiinncun lioeieel Joden 
er precies door de nazi's werden 
afgemaakt, ^el of de loereld er 
behoefte aan heeft steeds maar 
(,pni,-nii Ie worden herinnerd aan 
vul iineqer is gebeurd En net of 
iliil zal 1 ol^Uidii om ons te doen 
I ergi'len dat hetzelfde nog altijd 
ijiheiui, hipolnieler aan boord ge-
liqd mi'.^chien, maar even misda-
I'KJ ' 

Tiicslige nieninlih il ! 

J V B. 

WESTHOEK ! 

Voor aankoop van villa of bouwgrond te 
ST. IDESBALD - KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE 
wendt U tot het 
ENIGE Vlaams agentschap van de Westkust 

E VIKING 

KONINKLIJKE BAAN 306 

St. IDESBALD-KOKSIJDE 

TEl. 058/216.15 

Een beeld uil « De Vuurtorenwachter 
toneelspel vol valse romantiek. 

Serge Drees 

n i . 

Het a a n t a l zaken d a t h ie r 
op deze bladzi jde a a n bod 
k o m t is u i t e r a a r d zeer groot. 
D a t k a n ook moeil i jk ande r s . 
De TV is n u e e n m a a l zo een 
a l l egaar t j e , w a a r zelfs de 
mees t e igenaard ige d ingen 
wel eens te voorschi jn t r e 
den. He t zal de lezer d a n ook 
n i e t te erg doen opki jken 
w a n n e e r we er VJWïi^aas i^**-
ge Drees hebben bi jgehaald . 

En de rad io k o m t er ook 
a a n te pas , w a n t de m a n die 
we h ier v a n d a a g in een k a 
der t je ze t t en pleegt en de 
TV en de radio te gebruiken 
om ons n a t i o n a a l l u c h t r u i m 
onveilig te m a k e n . Zoals de 
snuggere lezer reeds heeft 
ge raden : h e t is Bob Boon. 
W a t we nu tegen die m a n 
hebben ? Persoonl i jk n ie ts . 
Hij zou ons zelfs hee l s impa-
t iek zijn, ware h e t n ie t d a t 
h i j de s lechte gewoonte heeft 
zijn (vele) t a l e n t e n a a n te 
wenden om de a e t e r vol kom-
mercië le rommel te s toppen, 
rommel die hi j dan voorstel t 
als p rezen tabe le d ingen en 
d a t m e t een vakkenn i s en 
een vlotheid, een be tere zaaV 
waardig . 

Technisch gezien is ee r 
p r o g r a m m a als « T iener 
k l a n k e n » al t i jd dik in orde, 
oh ja , dan sch i jnen ze in de 
Vlaamse TV h u n stiel g ron 
dig te k e n n e n . Maa r de t e c h 
nische zijde van de zaak la
t en We h ier v a n d a a g bui ten 
beschouwing. 

Ons in te resseer t vandaag 
op de a l lereers te p l aa t s de 
o n d e r m i j n e n d e « waarde » 
van wa t die Bob Boon zoal 
de ae t e r inzendt . En dit is 
dan m e t e e n de p l aa t s om 
Serge Drees op he t toneel te 
brengen , zij h e t d a n ook 
meer als simbool dan als ei
genli jk onderwerp . 

Nu moe t de lezer niet d e n 
ken d a t we onze dag door
b rengen m e t h e l knauwen 
van zwar te gedach ten en 
me t he t verwensen van alles 
wa t ook m a a r van ver op 
o n t s p a n n i n g gelijkt. Maar 
een zaak k u n n e n we Bob 
Boon en zijn soor tgenoten 
nie t vergeven : d a t ze h u n 
p l aa t s en h u n invloed nie t 
gebru iken om onze t eenagers 

h e t verschil bij te b rengen 
tussen goede en s lechte m u 
ziek, tussen wa t muzikaa l 
ve ran twoord is en a l leen 
m a a r kommerciëe l , en da t ze 
b l i jkbaar geen idee hebben 
van de moree l — en m o r a a l 
— onde rmi jnende invloed 
van a l die jukebox-muziek , 
of w a t voor muziek m o e t 
doorg'aan." "" ' ' 

He t wordt meer d a n hoog
t i j d d a t ' die mensen een* 
g a a n n a d e n k e n over h e t 
s teeds m a a r gro ter wordend 
a a n t a l r a a k p u n t e n tussen de 
Amer ikaanse (en dus ook 
Europese) a m u z e m e n t s m u -
ziek enerzi jds, en de e tn i sche 
muziek (dansen inbegrepen) 
der Afr ikaanse n e g e r s t a m 
men ! Daa r val t muzikolo-
gisch heel wat over te ver
tellen. De kr iminologen h e b 
ben d a a r ons inziens veel t« 
weinig belangste l l ing voor. 

Wat Serge Drees d a a r n a 
eigenlijk mee te m a k e n 
heeft ? Wel, Bob Boon en de 
lezer moet-en eens n a d e n k e n 
over volgend c i t aa t van een 
kommunis t , en d a n zal h e t 
verband me t Serge Drees wel 
onmiddell i jk zeer duideli jk 
zijn : « Wij moe ten geen 
angs t hebben voor de t o e 
komst. Laa t Amerika m a a r 
lïoogie Woogie en J i t t e rbugs 
verkopen a a n he t westen. 
Over t ien j a a r moe te» wij 
ïo 'n jeugd n ie t meer be 
vechten. Wij wandelen wel 
door Europa . » 

Een beetje overdreven m i s 
schien. Maa r hoeveel ? 

De mooiste dag 

in uw leven... 
WORDT MiSSCH EN 4 MAART I 

Die dag 
kunf U 
immers 
een der 

hoge loten 
wmnen 
bi i de 

t rekk ing 
van de 

3d6 tranche 
• van de • 

AFRIKAANSE LOTERUI 
Prijs per Biljet 100 F 
per Tiendebiljet 11 F 
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«. MATTHEYSSENS: 

Onze soldate 
uit Duitsland 
terug naar huis 

Geen verlenging 
van diensiplichl 

Bij de behandeling van de 
begroting van Landsverdedi
ging heeft Reimond Mat-
theyssens namens de groep 
liet woord gevoerd. 

Hij zei hofleiykheidshalve 
net de creditzijde te willen 
beginnen. 

Spreker dankte de minis
ier voor het gunstig gevolg 
•at hij gegeven had aan een 
parlementaire vraag, waar
door de taaitoestanden in de 
Boudewijn Kazerne te Brus
sel werden genormaliseerd. 

Hij verwachtte dat aan al 
Bijn parlementaire vragen, 
die nog in onderzoek waren 
een even gunstig gevolg zal 
worden gegeven. 

Vervolgens bestreed hij 
scherp de maatregel waarbij 
de militaire eretekens aan in-
civieke oudstrijders werden 
ontnomen. Hij noemde deze 
maatregel ongrondwettelijk 
en willekeurig. Hij vorderde 
het terugschenken van de 
ontnomen eretekens. 

Spreker bepleitte het ver
lenen van een frontstreep 
aan de geïnterneerden in 
Nederland. Hij vroeg een mil
dere toepassing -van de- wet 
van 2-7-32. 

Het bezetten van een sec
tor in Duitsland door België 
noemde hij een typisch Bel
gische uiting van lachwek
kende opgeblazenheid, een 
kikvorsmentaliteit die tot 
< politique de grandeur » 
wordt verheven. 

Hij erkende onze verplich
tingen in Natoverband, maar 
betoogde dat zulks niets te 
maken had met het bezetten 
van een sector. Hij vroeg dat 
bnze troepen zo haast moge
lijk uit Duitsland zouden 
worden terug getrokken. Het 
zou voor heel wat ouders een 
opluchting zijn, zo meende 
hij. en voor heel wat gezin
nen .de terugkeer naar een 
normaal familieleven. 

Vervolgens hekelde onze 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

r 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNEUE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

mmm 

SINT-JANSVLIET 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

iHf.'.'.ji; 

woordvoerder scherp het an
tivlaams klimaat in het le
ger. Hij wees erop dat de 
Vlaamse frontsoldaten meer 
waardering vonden bij de 
Franse maarschalk Jof f re dan 
bij de eigen legeroverheid. Hij 
kioeg de wetssabotage aan 
waardoor de jonge kandidaat 
officieren en onderofficieren 
worden afgeschrikt, en waar
door zij worden gepest wan
neer zij toch dienst nemen. 
Hij verklaarde hierdoor de 
dubbele hekel die de Vlaam
se miliciens hebben aan het 
leger. 

Het taalprobleem in het le
ger, zo vervolgde hij, is op het 
individueel vlak een vraag
stuk van de menselijke ver
houdingen, globaal gezien is 
het een probleem van de ge
lijkwaardigheid der beide vol

keren in deze Staat. Alleen 
eentalige divisies zal de nor
malisering van de menselijke 
betrekkingen tot stand bren
gen samen met de gelijkwaar
digheid der beide volkeren. 

Hij steunde de oprichting 
van een studiecommissie. 

Tot slot richtte spreker een 
dringende waarschuwing tot 
de minister. Hij verklaarde te 
weten, dat onlangs aan de 
minister een nota van de 
stafschefs werd overgemaakt, 
waarin de verlenging van de 
dienstplicht met 4 maanden 
werd gevraagd voor de klas
sen 61, 62 en 63 voor militia-
nen. Hij deed een dringend 
beroep op de minister dit 
voorstel te verwerpen. Hij 
zegde dat zijn groep hard
nekkig iedere verlenging zal 
bekampen. 

DR. JEF GOOSSENAERTS 

VANDAAG 8 0 JAAR 
Op 25 fehruari 1962, dus heden zaterdag, wordt Dr. J. 

Goossenaerts 80 jaar. Als ooit iemand, in Vlaanderen moest 
gevierd worden, dan wel deze man, die als een vlaggemast ge
durende meer dan 60 jaar de strijdvlag draagt hoven de Vlaam
se gouwen. Maar nooit wou hij van een viering horen, en ook 
ditmaal niet. En hij is Jcoppig een... Kempenaar van « zuive
ren bloede ». 

Wie in Vlaanderen, vriend of tegenstander leent J. Goos
senaerts niet. 

Elke generatie vanaf 1900 tot op heden, zag hem voor 
ons op het front van de Vlaamse strijd. 

Een leven voor Viaanderen 
Voor de oorlog van 1914 18, als 

studentenlfiider van de Gentse 
universiteit vocht hij voor de ver
nederlandsing van Gent. Ak jong 
atheneum-leraar te Ath, vinden 
we hem in de taalgrensaktie, 1910-
1912 voor afbakening van de grens 
tussen Vlaanderen en Wallonië 
(50 Jaar later zou dit gebeuren). 

Tijdens de oorlog 1914-18 speel
de zijn groot-menselijk hart hem 
parten, door het verbergen van ge
vluchte Engelse krijgsgevangenen, 
wat hem in Duitse gevangenschap 
bracht te Góttingen 

Dat was voor hem geen reden 
om de patriot uit te hangen, wat 
hem veel voordeel zou hebben 
gebiacht na de oorlog Hij richtte 
aldaar een Vlaamse beweging op 
in het krijgsgevangen-kamp, wat 
hem bij zijn bevrijding, een Belgi
sche gevangenisstraf kostte en zijn 
afzetting als leraar. 

Na zijn vrijlating n-örbegon hij 
's anderdaags zijn strijdend 
Vlaamse aktiviteit. Niet op het 
partij politiek vlak, daar wou hij 
nooit van weten, maar op alle ge
bieden waar Vlaanderen ts kort 
werd gedaan. 

Wij kunnen hier maar in 't kort 
vermelden wat onder zijn impuls 
tot stand kwam. 

Het Vlaamse Volkstoneel met 
Dr. de Gruyfcer. 

De organisat e van de Vlaamse 
Oud-strijders V.O.S. 

De Vlaamse Toeristenbond. 
Het Vlaams Ekonomisch Ver

bond. 
De Vlaamse Ingenieurs vereni

ging. 
Het Vlaamse Kruis. 
De Vlaamse wetenschappelijke 

congressen, die tussen de twee we
reldoorlogen — Noord en Zuid-
Nederland Op alle wetenschapsge
bieden zoveel dichter bij mekaar 
brachten. 

De organisatie van de Bedevaar
ten naar de IJzer. 

Dat zijn enkel de voornaamste 
scheppingen van zijn onvermoei
baar werk gedurende jaren 

Geen in Vlaandeien, heeft een 
staat van dienst a's Dr Goasse-
naerts. 

Want nog is deze man, alle da
gen aan het werk voor Vlaande-
len. Elke maand verschijnen nog 
zijn « wetenschappelijke tijdin
gen » waarvan hij redactie en be
heer zelf m handen houdt. 

Waar de wetenschappelijke 
Congressen, voorlopig nog onmo
gelijk konden heringericht wor
den, na de epuratie van alles wat 
een Vlaamse wetenschappelijke 
faam had, na de laatste oorlog — 
daar heeft hij alleszins de band 
willen hersmeden tussen de beoefe 
naars der wetenschappen allerhan

de, om de toekomstige Congressen 
later te doen herleven. 

Moedig als geen, herbegon hij 
de Vlaamse strijd na zijn vrijla
ting uit gevangenschap — waarin 
hij natuurlijk na deze oorlog ook 
weer in verzeild geraakte.-

Scherpzinnig, steeds op zodi 
naar nieuwe vondsten aangepast 
aan de omstandigheden, kwam hij 
op ds idee, de geepurserde en ge
strafte Vlamingen weer opnieuw 
voeling te doen nemen met me
kaar om ze te behouden voor ver
dere strijd, en ze te behoeden voor 
moedeloze ondergang. 

Zo kwam de vereniging « van 
St. Pieters banden » tot stand. 
Met Pater Stracke als proost en 
Dr J Goossenaerts als bezieler. 

In West- en Oost-Vlaanderen 
kwamen aldus sinds 1949 onder de 
onschuldige en hoge bescherming 
van St. Pieter, de Vlaams-nationa
listen weer samen naarmate zij 
de gevangenissen verlieten. Hoe
veel goed heeft Dr. Goossenaerts 
hiermede verricht ! 

Hoe groot deze man is, kan on
mogelijk worden gemeten. 

Wat hij gepresteerd heeft voor 
Vlaanderen, onbaatzuchtig nooit 
berekenend, is onoverzienbaar. 

Op zijn 80ste Jaar vecht hij nog 
met hart en de gloed van zijn 
twintig jaren. In de afgelopen we
ken bezocht hij nog de bedreigde 
gebieden op de taalgrens. 

Nooit verbitterd, nooit ontmoe
digd, steeds optimistisch, spijts 
alle tegenslagen en tegenkanting; 
nooit iets vragend voor zich zelf, 
zich zelf dikwijls te kort doende. 
Zo ging hij door het leven, dat 
een leven was van arbeid en strijd 
voor zijn Vlaams volk. 

Bij dit alles bleef hij de nede
rige zoon van een Kempische 
boer. Maar een boerezoon die in 
Vlaanderen geschiedenis heeft ge
maakt. 

Dr. Leo Wouters, 

De Voer Vlaams 
Bij de s t e m m i n g in de 

K a m e r werd de Voers t reek 
bij L imburg gevoegd. De 
P l a t d i e t s e s t r eek ~ blijft 
e c h t e r nog s teeds bij Luik. 

T h a n s wil len de C.V.P.-
s e n a t o r e n de Voers t reek 
weer bij Luik l a t e n zoals 
we lazen in La l ibre Bel -
gique ! 

Altijd weer zul len wij 
e c h t e r v e c h t e n om g a n s 
O v e r m a a s t e k r i jgen w a a r 
bij h e t h o o r t : bij L imburg . 

D a a r o m h e l p t ons , o n s 
Vlaams Huis t e bouwen jn 
de Voerstreek. 

Onderschr i j f één of 
m e e r d e r e a a n d e l e n v a n 
1.000 F voor h e t V l a a m s 
Huis «t De Voer » d a t t e 's 
G r a v e n - V o e r e n in h e t h a r t 
v a n O v e r m a a s opge t rokken 
wordt . 

I n t e r e s t 3 % . Elk j a a r 
word t 1/15 v a n de a a n d e l e n 
volledig t e r u g b e t a a l d . 

S t o r t e n op pos tcheck : 
1532.37 S t i c h t i n g O v e r m a a s 
v.z.w. K l o o s t e r s t r a a t 84 *s 
Graven -Voe ren . Of zich 
w e n d e n t o t de leden v a n 
de r a a d v a n behee r : Wim 
Jor i ssen , Dr. Van L e e m p u t -
t en , Mr Danië l De Coninek, 
W a r d Rolus of Rud i v a n 
der Paa l . 

• • • • • • • • • • • • « • • • • • • « « • • • • • • • • • • « • • I 

Toneel te Brussel 
SCHAARBEEK 
•ji^ Op donderdag 1 maart ver
zorgen de Knnstvriendeu een 
vertoning in de School van Gal-
laitstraat te Schaarbeek. Toe
gang kosteloos. Begin 20 uur. 

Op zaterdag 10 maart spelen 
de Jonge XoueeUiefhebbers van 
Schaarbeek het stuk TaJdelah 
in de feestzaal van de Van 
Schoorstraat in Schaarbek. 
Begin 19 uur. 
OUDERGEM 
-^ Op zaterdag 10 en zaterdag 
17 maart voert Kunst en 
Vreugd het blijspel Paradijsvo-
gels op in de zaal Belgica te 
Oudergem. 
•ŷ  Op zaterag 2 maart te 19 
uur 30 wordt te Evere In de 
feestzaal van School 1 (Stuc-
kensstraat 125) het stuk De 
Vrucht van het Huwelijk opge
voerd. 

........iii. ...».....^;ïyiiJ 
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STEMMING OVER TAALGRENS 
Het loont beslist de moeite 

de uitgebrachte stemmingen 
Tan naderbij te ondzoeken. 

Hierbij dient opgemerkt 
dat volgens het Kamerregle
ment het verzoek om een 
naamstemming te houden 
door ten minste 12 leden 
moet gesteund worden, zodat 
de amendementen ingediend 
door Daniël Dyconinck, Van 
Leemputten en Wouters na
mens de Volksuniefraktie 
verworpen werden bij zitten 
en opstaan. Hierdoor be
schikken wij over geen juis
te gegevens over deze stem
mingen. 

1) Een amendement van 
Daniël Deconinck om de ge
meente Houtem bij West-
Vlaandercn te laten (een ge
lijkluidend amendement 
werd ook ingediend door Van 
Damme Fern.) werd ge-
cteund door de West-Vlaam
se socialist Breyne, die ver
klaarde : 

« Ik ga tientallen malen 
naar Houtem en ik hoef daar 
nooit Frans te spreken. Hou
tem is Vlaams (Zeer juist ! 
rechts) . Ten andere volgens 
de talentelling van 1947 die 
door nederlandsonkundige 
ambtenaren werd gecontro
leerd werden er... in Houtem 
S2 t. h. Vlamingen geteld. » 

Toch werd dit amende
ment verworpen, mede door 
vele Vlamingen, en beslist 
dat Houtem naar Henegou
wen zou overgaan. 

2) In de Commissie werd 
een amendement van Daniël 
Deconinck goedgekeurd om 
de gemeente Spiere bij West-
Vlaanderen te laten. De 
C.V.P.-burgemeester van 
Moeskroen Devos diende een 
amendement in om Spiere 
toch naar Henegouwen over 
te hevelen. Dit amendement 
werd verworpen, Vlamingen 
tegen Walen (op enkele uit-
•onderingen na) met 90 
•temmen tegen 73. De vol-
rende Vlamingen stemden 
voor de overheveling van de 
Vlaamse gemeente Spiere 
naar Wallonië : 

Anseele, Chalmet, De 
Clerck, De Keuleneire, Kro-
nacker en Martens ! 

Spijtig genoegd had geen 
naamstemming plaats en 
werden deze amendementen 
verworpen bij zitten en op
staan. Slechts een aantal 
Vlaamse C.V.P.-ers, waaron
der o.m. de oud-ministers De 
Schrijver en Van den Daele, 
stemden met de Volksunie
gekozenen voor het amende
ment Kiebooms. De hh. Ver
roken, De Saeger, e.a. stem
den tegen ! 

5) Zeer belangrijk was ook 
het lot van de Vlaamse ge
meenten van de Voerstreek 
en zeer omstreden ! Het oor
spronkelijk wetsontwerp 
(goedgekeurd door de Vlaam
se ministers !) voorzag dat 
de Voerstreek bij Wallonië 
bleef. De Commissie, op een 
amendement van Daniël De
coninck (pas na hem diende 
ook Van der Poorten een ge
lijkluidend amendement in) 
besliste er anders over : de 
Voerstreek bij Limburg ! 

De Waalse C.V.P.-er Pari-
sis diende een amendement 
in om de Voerstreek bij de 
provincie Luik te laten. Dit 
amendement werd verwor
pen met 130 stemmen tegen 
52. De « Vlaamse » gekoze
nen die samen met de Walen 
stemden om deze Vlaamse 
gemeente in Wallonië prijs 
te geven aan de verfransing 
waren : Gilles de Pélichy, 
Fernand Lefère, Kronacker. 
Van Doorne onthield zich. 
Martens nam geen deel aan 
de stemming. 

Stelselmatig hebben de 
« Vlaamse » liberalen Kro
nacker, Martens en Van 
Doorne tegen de Vlaamse be
langen gestemd ! 

6) De heren F. Lefère en 
Verhenne dienden ieder een 
amendement in, de eerste om 

Mesen, de tweede om Helkijn 
te schrappen van de lijst der 
gemeenten met een facilitei
tenstelsel. Zij betoogden dat 
deze gemeente volledig 
Vlaams zijn en een facilitei
tenstelsel aldaar overbodig. 

Het amendement Lefère 
werd verworpen met 89 tegen 
72 stemmen. De schuldigen 

zijn de Vlaamse C.V.P.-ers 
Bertrand, De Saeger, Kie
booms, Theo Lefèvre en Ver
roken; de Vlaamse socialis
ten (behalve Breyne, Van 
Hoorick, Vanthilt en Van 
Winghe die voor het amen
dement stemden); al de 
Vlaamse liberalen, met in
begrip van Grootjans en Van 
der Poorten. 

R. MATTHEYSSENS: 

EDINGEN NEEN 
Reimond Mattheyssens 

had opdracht gekregen van 
de Kamergroep om het be
houd van Edingen in 
Vlaanderen te verdedigen. 

Aan de hand van de be
sluiten van het Centrum 
Harmei en van het verslag 
van de Kamercommissie 
toonde hij aan dat Edingen 
onbetwistbaar Vlaamse 
grond is. Aan de hand van 
dezelfde officiële en parle
mentaire documenten be

wees hij dat de verfransing 
in Edingen het gevolg is 
van wetsverkrachting en 
sociale druk. 

Hij wees er verder op dat 
het Centr. Harmei de inde
ling van deze Vlaamse stad 
bij Brabant had aanbevo
len. En hij vervolgde woor
delijk « Spijts dat alles wil 
de regering en de commis
sie deze Vlaamse stad bij 
Wallonië voegen. Dat is 
ongehoord, dat is gebieds-
roof. Wij zullen Edingen 
nooit als Waalse stad er
kennen. Wij zullen geen 
enkele beslissing erkennen 
waarbij E d i n g e n aan 
Vlaanderen wordt ontsto
len. Wij zullen geen ver
jaring voor gebiedsroof er
kennen. 

Wij ontzeggen ook aan 
de bewoners van Edingen 
het recht deze Vlaamse 
grond te vervreemden. De
ze grond, deze grens, hoort 
niet toe aan de grensbe-
woners maar aan het ge
hele Vlaamse volk. 

Alleen het Vlaamse volk 
is bevoegd om gebiedsaf
stand te doen. Zolang 
Vlaanderen geen gebieds
afstand heeft gedaan, ei
sen wij Edingen op. 

Het amendement Verhenne 
werd vervolgens ook verwor
pen. 

Ten slotte willen wij de 
aandacht vragen voor de be
langrijke stemming over het 
amendement Van den Daele 
tegen het faciliteitenstelsel 
(dat hij door zijn amende
ment niet eens zonder meer 
wilde afschaffen, maar al
leen tijdelijk als overgangs
regime behouden) : het werd 
verworpen met 130 stemmen 
tegen 39. 

Stemden voor : de 5 V.Ü.-
gekozenen en de Vlaamse 
C.V.P.-ers Berghmans, Calle-
bert, Claeys, Mw Germaine 
Craeybeckx, De Mey, De Nolf, 
De Paepe, Mw. De Riemaec-
ker. De Rijck, De Staercke, 
Mej. Devos, De Wulf, Dupont, 
Eeckman, Eneman, Fimmers, 
Goeman, Hermans, Kelch-
termans» Loos, Meyers, Mo-
riau, Otte, Robyns, Smedts, 
Tanghe, Tindemans, Fern. 
Van Damme, Jan Van den 
Eynde, Van Lindt, Van Roy-
en, Verbaanderd, Wirix en 
Van den Daele. 

Tegen dit amendement en 
voor het faciliteitenstelsel 
stemden volgende C.V.P.-ge-
kozenen die te Brussel mee-
manifesteerden : De Saeger, 
Kiebooms, Mw. Verlackt, Pos-
son. Lode Peeters, De Gryse, 
Lefère, Lavens, Piers, Ver
henne en Verroken ! Ook 
Bertrand, Blanckaert, Coo-
reman, Delwaide, Dequae, 
Moyersoen en Van Hamme 
stemden tegen het amende
ment Van den Daele. 

Evenzo al de « Vlaamse > 
liberalen en al de Vlaamse 
socialisten. 

Het lot van de fransspre-
kende bourgeois in onze 
Vlaamse gemeenten, die zich 
te goed achten om de taal te 
spreken van de arbeider, van 
de gewone man, moet de 
Vlaamse socialisten nauw 
aan het hart liggen ! F.V. 

FRANS VAN DER ELST: 

GEEN GEBIEDSROOF 
3) Een amendement van 

d« Waalse C.V.P.-er Petre 
• m de Vlaamse gemeente Be-
Ter bij Henegouwen t« laten, 
ia idaats van ze naar Bra-
Itont over te hevelen werd 
verworpen met 92 stemmen 
tegen 49, maar volgende 
« Vlaamse » volksvertegen
woordigers stemden voor dit 
Waals amendement : De 
Clercq, Martens, Van Door
ne en Meyers. De h. Kro
nacker nam geen deel aan 
de stemming. 

4) Zeer belangrijk was het 
lot van Edingen en de aan
palende gemeente Mark. 

Amendementen waren in
gediend door Daniël Deco
ninck en Kiebooms, om deze 
Vlaamse gemeenten bij het 
Vlaamse landsgedeelte in te 
delen zoals het Centrum 
Harmei trouwens voorgesteld 
had. 

De heer Jan Verroken 
vroeg de Kamer deze amen
dementen te verwerpen en 
Edingen en Mark bij Wallo
nië te laten ! 

Voor de eindstertuïidng in 
het debat over de taalgrens 
legde fraktievoorzitter van 
der Eist volgende verklaring 
af : 

Wanneer de Heer Minister 
gisteren beweerde dat de 
Volksunie gekant zou zijn 
tegen dit wetsontwerp heb 
ik de behoefte gevoeld hier
tegen onmiddellijk te pros-
testeren. 

Inderdaad beoogt dit ont
werp in essentie de verwe
zenlijking van een program
mapunt van de Volksunie. 
Reeds tijdens de vorige le
gislatuur heb ik hier, in de 
Kamer, tie afschaffing van 
de talentellingen geëist en 
vanzelfsprekend wenst de 
Volksunie de vastlegging van 
de taalgrens, de aanpassing 
van de bestuurlijke en ge
rechtelijke omschrijvingen 
aan de taalgrens, de over
heveling van Waalse ge
meenten en gehuchten naar 
Wallonië en van Vlaamse ge
meenten en gehuchten naar 
Vlaanderen. 

Dit is in onze opvatting 
trouwens een eerste en 
noodzakelijke stap naar het 
federalisme. 

Indien wij ons verplicht 
zien voorbehoud te maken 
dan geldt dit voorbehoud 
niet de essentie van dit wets
ontwerp, maar wel twee as-
pekten : 

1) Vooreerst kunnen wij 
ons niet akkoord verklaren 
met de taalgrensafbakening 
zoals die in het huidig ont
werp vastgelegd wordt. 

Op niet minder dan NEGEN 
punten worden de besluiten 
van het Centrum Harmei 
niet gevolgd, wordt van deze 
besluiten afgeweken telkens 
in het nadeel van Vlaande
ren. Ik som U deze punten 
op : Edingen, Mark, Koke-
jane, d'Hoppe, Herbeek, Cu-
ré-la-Flüte, een strook ten 
Noorden van Waver, Hassel-
broek, het Noordelijke ge
deelte va.-" Othée, Tombroek. 

Met gebiedsroof ten nadele 
van Vlaanderen kunnen wij 

onmogelijke onze instem
ming betuigen. 

Het is in onze opvatting 
verkeerd in dit verband te 
spreken van een vergelijk en 
wederzijdse toegevingen. Er 
zijn geen toegevingen nodig 
wanneer men het beginsel 
hooghoudt dat wat Vlaams 
is bij Vlaanderen hoort en 
wat Waals is bij Wallonië. 

Wij zijn in dit opzicht 
konsekwent geweest. 

2) Ten tweede kunnen wij 
ons evenmin akkoord verkla
ren met het faciliteiten-stel
sel dat door de regermg 
voorgestaan wordt en dat 
zelfs tot 25 gemeenten uit
gebreid werd. Voor ons is een 
stad zoals Ronse een Vlaam
se stad zonder meer, op voor
waarde dat het Waalse ge
hucht La Durenne afgeschei
den wordt zoals door het 
Centrum Harmei aanbevolen 
werd. Dit heeft men niet ge
daan opzettelijk, om Ronse 
kunstmatig tweetalig te kun
nen houden. 

Voor ons ffljn de .gemeen
ten van de Voerstreek 

Vlaamse gemeenten zonder 
meer. 

De bedoelingen van de re
gering, die moeten gezien 
worden in verband met de 
aangekondigde twee volgen
de wetsontwerpen, verwer
pen wij met de grootste 
krachtdadigheid. Wij willen 
de integriteit en de homoge
niteit, de gaafheid van gans 
het Vlaamse volksgebied ge
ëerbiedigd en beschermd 
zien. 

Om deze redenen is het ons 
onmogelijk dit wetsontwerp 
m zijn huidige vorm goed te 
stemmen; wij zuUen evenwel 
niet tegen stemmen, omdat 
wij volledig akkoord gaan 
met de afschaffing dei ta
lentellingen, de vastleggmg 
van de taalgrens en de aan
passing der provinciegrenzen 
aan de taalgrens. 

Wij maken alle voorbehoud 
voor de toekomst en zullen 
nooit de gebiedsroof erken
nen die dit wetsontwerp in
houdt. 
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DE VOLKSUNa 

ESCHOUWINGEN 
HET DEBAT 

door Mr. Van der Eist 

N U het debat over de taal
grens in de Kamer ten einde is en beëindigd 
•werd met de vastlegging van de taalgrens is het 
nuttig het verloop en de uitslag even onder ogen 
te nemen. 

Er waren aan dit debat diep-treurige en be
schamende aspekten, maar ook toch een paar 
verheugende. 

Een van die verheugende aspekten is wel 
dat iedereen de gelegenheid gehad heeft vast te 
stellen dat er onder al de Vlaamse volksverte
genwoordigers juist geteld nog 3 zijn die zich 
openlijk als franskiljons in de Kamer durven 
aanstellen, 3 op 112 ! Het zijn de liberalen of 
P.V.V.-ers Kronacker (Leuven), Martens (Oude
naarde) en Van Doorne (Gent). Hun namen 
mogen aan het misprijzen van gans het Vlaamse 
volk prijsgegeven worden. Wij hopen dat het be
richt volgens hetwelk zij alle drie uit het Vlaams 
Lüieraal Verbond uitgesloten werden juist is. Zo 
niet kan dit Verbond ophouden met vlaamsge-
zinde moties uit te vaardigen. 

E 
EN tweede verheugende 

vaststeUing is dat dan toch op één punt de Vla
mingen eensgezind, van links tot rechts, front 
gevormd hebben tegen het meest schaamteloos 
Waals imperialisme nml. om de Vlaamse ge
meenten van de Voerstreek aan Wallonië en de 
verfransing te ontrukken. Het was al te kras : de 
Waalse woordvoerders Parisis, Harmei. Herbiet, 
Van der Schueren, Dejace, die deze Vlaamse ge
meenten kwamen opeisen voor de provincie 
Luik ! Zelfs een dertigtal Walen vonden het al 
te kras en stemden met al de Vlamingen (behal
ve : Lefere, Gilles de Pelichy, Kronacker en Van 
Doorne) tegen het amendement Parisis. 

N de Commissie werden al 
te veel toegevingen gedaan van Vlaamse zijde, 
zogezegd om « eensgezindheid » te bereiken. Na
dien werd de Kamer dan bezworen niet meer af 
te wijken van de door de Commissie goedgekeur
de tekst ! 

In de Commissie werd een zware strijd ge
leverd, voornamelijk door onze gekozene, Daniël 
Deconinck, die er met hardnekkigheid zijn tal
rijke amendementen verdedigde. Hij kon daarbij 
niet rekenen noch op de verslaggever. Jan Ver
roken, noch op de voorzitter van de Commissie, 
Moeyersoen. Sommige Vlaamse leden van de 
Commissie hebben hem toch af en toe gesteund 
en voor zijn amendementen gestemd. Er was 
echter geen eensgezindheid onder de Vlamingen. 
Vooral in de rangen van de C.V.P. heerste de 
grootste verwarring en de grootste verdeeldheid. 
De nationale voorzitter van de C.V.P. bleef voor
zichtig weg en nam zelfs aan de stemmingen 
geen dee l ! 

E EN andere vaststelling die 
wij kunnen doen is dat het oorspronkelijk ont
werp van de regering, zoals het goedgekeurd 
werd ook door de Vlaamse ministers, en dat 
« bar slecht» genoemd werd, dan toch door de 
Kamer op een paar belangrijke punten gewij
zigd werd, zodat de Vlaamse ministers, 
die o.m. de Voerstreek prijsgegeven hadden, 
zwaar geblameerd zijn om het niet sterker uit 
te drukken. 

Opmerkelijk is dat het verzet tegen het fa
ciliteitenstelsel zowel van Waalse als van 
Vlaamse zijde tot uiting is gekomen. 

Ik geloof dat er in de Kamer zelfs een meerder
heid was die in de grond bereid was de facilitei
ten af te wijzen. Doch de Walen waren niet lo
gisch met zichzelf toen zij tegen het amende
ment Van den Daele stemden en onder de Vla
mingen werd er verwarring gezaaid, zodat het 
tot geen vrije en duidelijke stellingname kwam. 
Het is de regering die het faciliteitenstelsel op
gedrongen heeft en wij blijven er bij dat de in
zichten en de bedoelingen van de regerin» 
uiterst verdacht en verwerpelijk zijn. 

8 LOTSOM is dat op niet 
minder dan tien punten afgeweken werd van de 
besluiten van het Centrum Harmei, waar ieder
een zich op beriep, in het nadeel van Vlaan
deren. Daarbij komt dat zelfs deze besluiten vfin. 
het Centrum Harmei, destijds opgesteld aan do 
hand van een taalgrens uitgestippeld door J a n 
Verroken en Van Crombrugge voor de Vlamin
gen wel erg nadelig uitvielen en beslist dienden 
verbeterd te worden. Te vergeefs heeft de Volks
unie amendementen ingediend en een juistere 
taalgrenslijn verdedigd (behalve voor Spiere). 
Wij hebben onze plicht gedaan, ons kan men 
niets verwijten. De verantwoordelijkheid voor do 
gebiedsroof wijzen wij af en wij hebben dan ook 
verklaard in de Kamer dat wij deze gebiedsroof 
nooit zullen erkennen of aanvaarden. Vooral het 
verlies van Edingen is bizonder pijnlijk, omda* 
hier de wetsovertreding en de onwettelijke ve»-
fransingspolitiek beloond worden. 

Zo sluit dit taalgrensdebat met een nadeBf 
saldo voor Vlaanderen, door Vlaamse lamlendlf-
heid, lafheid, verdeeldheid. 

I 

L 

IEDERE GELDBELEGCiNC 

iN GRONDEN * 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! * 

Wendt U In vertrouwen tot do maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAAL i 

GROTE STEENWEG, 159. BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL. (03) 39.69.57 

Gronden In heel de provincie Antwerpen, maar vooral 

een prachtige grondverkaveltng ta 

MORTSEL 

percelen van 6 en 9 meter gevelbreedte. 

Gronden met uitzonderlifke toekomst. 

Groot gemak van betaling. 

Uitzonderlijke voorwaarden, 

Mortial behoort lot da groot-Antwerpse agglomeratie 

op S Km van haf stadhuis van Antwarpen. 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOOREFINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
1ste en 2de rang 

hypotheken • 

MAZOUT 
Gasoil Zone O 2.08 F 
Lichte stookolie 

Zone O 1.64 F 

Minimum 1.000 i. 

K W A L I T E I T 
en 

H O E V E E L H E I D 
g e w a a r b o r g d 

BtCO 
• MORCKHOVENIEI 50 
• BORGERHOUT 
• ra . 32.27.12 

r 
HUIS Magda 
Hoogstraat IS'^-l?, Antwerpen 

Tel. 32.90.47 

1 
SLAAP- EN EETKAMERS - SALONS - AMERIKAANSE KEUKENS | 

T.V. - RADIO . LUSTERS - WASMACHINES - GASVUREN - | 

IJSKASTEN - STOVEN, e n i . . . 1 

AANDACHT : 
Bij elke aankoop vanaf 1000 F ontvangt iedere klant een 
geldbon die een waarde vertegenwoordigd van 5 % van de 
aangekochte waren die uitgewisseld worden op het einde van 
het laar in speciën of natura 
Vanaf deze maand en dit geheel he) jaar door worden er 
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage 
priis. 

DEZE MAAND : 

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

Slaapkamer voor 2 personen 

7.500 F 
4- DE GELDBON 

7.500 F 
1.500 F 

L 

Zelfde slaapkamer In polyester . . . opleg 
dit aanbod is slechts geldig tot 30 maart a.s. 

Op alle andere artikelen van 10 */• tot 20 % vermindering. 

Kontant — Krediet Levering door geheel het land. 

Kunt U zalf niet koman, telefoneer ons. 


