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GRAF DER MOBIELEN 
Onder de arbeidsongevallen nemen de ongevallen op 

weg van en naar het v^erk een zeer belangrijke plaats in . 
Uit de stat is t ieken blijkt dat de slachtoffers van dit soort 
ongeval len vooral Vlaamse werknemers zijn. H e t tegen
deel zou verbaasd hebben : de pendelarbeid is praktisch 
e e n . V l a a m s monopol ie . 

Er gaat haast geen dag voorbij of de kran ten m a k e n 
gewag van verkeersongeval len waarbij Vlaamse mobielen 
de slachtoffers zijn. 

H A G E L A N D - ZU IDERKEMPEN 

Overa l in het V laamse land kon m e n onlangs de 
reusacht ige rek lameborden voor het Wegenfonds zien. 
O p talrijke plaatsen werden deze borden bijgewerkt met 
het opschrift « voor W a a l s e wegen ». Dat dit opschrift zo 
maa r n ie t een ui t ing v a n redeloos V laams negat ivisme 
was , bewijzen de cijfers. 

SPREKENDE CIJFERS 
Van 1952 tot en met 1961 

werden volgende bedragen 
uitgegeven door het Wegen
fonds en de Administratie 
van de Wegen : 

Voor Luik 249 miljoen en 
voor Charleroi 91 miljoen; de 
twee grootste Waalse steden 
ontvingen dus samen 340 mil
joen. 

Antwerpen daarentegen 
ontving slechts 160 miljoen en 
Gent 124 miljoen. Beide 
Vlaamse steden samen heb
ben het dubbel aan inwoners 
van Luik en Charleroi samen. 

Nochtans ontvingen ze 36 mil
joen minder. 

Antwerpen en Gent samen 
hebben anderzijds zoveel in
woners als Brussel. De hoofd

stad echter ontving over de
zelfde periode 1952-1961 on
geveer zesmaal zoveel, hetzij 
1.657 miljoen. 

Deze schandalige achter-
uitstelUng van het Vlaamse 
land en de Vlaamse steden 
op het gebied van de wegen
bouw is het zoveelste bewijs 
ervan dat het unitaire sis-
teem Vlaanderen stelselmatig 
benadeelt en verwaarloost. 

Slechts een snelle en doelma
tige uitbouw van onze infra-
struktuur kan ons toelaten, 
vlug een gedeelte in te lopen 
van de achterstand die wij 
thans hebben t.o.v. Wallonië 
en de nabuurlanden. Maar 
daarvoor hebben onze rege
ringen geen geld en in het 
moderne, snel-evoluerende 
West-Europa van de tweede 
helft der 20e eeuw dreigen 
wij definitief achterop te ge
raken. 

Treurige illustratie van de
ze achterstand binnen Euro
pees perspektief is de ellendi
ge toestand waarin 't Belgisch 
traject van de E-3 zich be
vindt. Terwijl zes West-Euro-
se landen zich inspannen om 
de verbinding Zweden-Portu-
gal voor modern snelverkeer 
geschikt te maken, verklaart 
de Belgische regering dat voor 
Turnhout-Rijsel geen geld 
voorhanden is. Deze houding 
is niet alleen anti-Vlaams, ze 
is ook anti-Europees. 

Enkele streken in Vlaande
ren genieten op het stuk van 
pendelongevallen een lugube
re reputatie. De hele grens
streek van West-Vlaanderen 
en het testgebied Hageland-
Zuiderkempen spannen wel de 
kroon. De gemeenten uit het 
testgebied vindt men regel
matig terug in de kranten als 
geboorteplaats van gedode of 
gekwetste pendelarbeiders. 
Men heeft ook deze gemeen
ten teruggevonden in de do

denlijst na de ramp te Mar-
cinelle. 

Aleurop-Tessenderlo h a d 
enkele honderden arbeiders in 
deze streek werk kunnen ver
schaffen en mét het werk ook 
meer veiligheid en zekerheid. 
De regering echter heeft er 
voor gezorgd dat in Hageland-
Zuiderkempen verder gepen
deld wordt op grote schaal. 
En de dood blijft meepende-
len. 

VEURNE-NIEUWPOORT 

y.U. MAAL VIER 
De tussentijdse verkiezin

gen in het distrikt Veurne-
Nieuwpoort zijn achter de 
rug. De Volksunie heeft er 
over de gehele lijn gelijk 
gekregen. De Volksvmie 
was van mening dat deze 
verkiezingen nutteloos en 
overbodig waren omdat de 
uitslag al van te voren vast 
stond. Er viel niet aan te 
twijfelen dat, zelfs met 
zeer belangrijke stemver-
schuivingen, de opengeko-
men zetel in de provincie
raad toch naar de C.V.P 
zou gaan. Zulks is dan ook 
gebeurd. Nu komt alleen 
nog de s taar t aan de ge
schiedenis : de belasting
betaler zal meer dan een 
miljoen mogen bijbetalen 
om de kosten van deze ver
kiezingskomedie te dekken. 

De «test» is er en hij brengt 
hoegenaamd geen verras
singen, 't Viel gemakkelijk 
te voorspellen dat de PVV-
demagogie zou renderen en 

dat een belangrijk deel der 
kiezers in de liberale be
lastingsboterham zou bij
ten, vooral dan het deel ' 
van het kiezerskorps dat 
kort van geheugen is en 
dat vergeten heeft hoe de 
liberalen in de vorige rege
ring met de beruchte Een-
heidswet de deur hebben 
opengezet voor de verhoog
de fiskale druk. Ook de 
stijging van het aantal 
V.U.-stemmen in Veurne-
Nieuwpoort was voor ons 
geen verrassing. Wij had
den deze verkiezingen niet 
nodig om te weten dat wij 
ongeveer vier maal meer 
waard zijn in Veurne-
Nieuwpoort dan drie jaar 
geleden. Ook zonder deze 
verkiezing wisten wij dat 
wij een komende uitspraak 
van het kiezerskorps met 
vertrouwen kunnen tege
moet zien. We hadden het 
niet nodig, de gemeen
schap nog eens extra op 
kosten te jagen. 

WIJ DANKEN ONZE KIEZERS VOOR 
HET TUCHTVOL OPVOLGEN VAN 

ONS ORDEWOORD. 



DE VOLKSUNIE 

BItlEVENBESTELLERS 
Geachte Redaktie, 

Deze week is in uw blad een par
lementaire vraag verschenen die 
gericht is aan de minister van 
P.T.T., een vraag gesteld door uw 
gekozene de h. R. Mactheyssens 
naa r aanleiding van de nieuwe 
rangschikking der eerstaanwezen
de ontvangerijen bij het bestuur 
der posterijen. Zeer goed opge
merkt door de V.U., maar mag ik 
even als nietig hulpkrachtbestel-
lertje bij dit bestuur een andere 
klok laten horen. 

Niet over het schandaal dat en
kele maanden geleden gebeurde, 
het bendeke profiteurs van ver-

> scheidene ministeries die hun koek 
niet groot genoeg vonden! Nee, 

( simpel over de lagere regionen 
dier administratie waar nog meer 
korruptie en bedrog gepleegd wordt. 
Want hier tellen voor 't moment 
slechts 2 tenoren, geel en rood, an
dere syndikaten of niet gesynkeer-
den zijn er niet gewenst. Wij (Èie 
hulpkrachtbrievenbestellers dus) 
ïajn met meer dan 5000 in dit 
land die nog niet benoemd zijn tot 
brievenbesteller. Desondanks gaan 
de aanwervingen verder, en er zijn 
onder die hulpkrachten mensen 
die 10 jaar en meer binnen zijn, 
10 jaar minder wedde trekken (on
gehuwd 4.500 F is die wedde voor 
niet benoemden) en nergens zeker 
zijn van uw loopbaan, morgen kan 
men u verplaatsen naar Brussel of 
Antwerpen want alle plaatsen zijn 
bezet in de streek waar men woont. 
Nu gaan er reeds honderden per 
trein naar Brussel werken. Breng 
er de 5 dagenweek in beste heren 
van 't ministerie, dan zullen er 
plaatsen openkomen voor de hulp
krachten en diegene welke toch 
een voorlopige plaats bezetten be
noem ze a.u.b. Want \i vadertje 
s taa t kweekt misnoegde agenten, 
bedienden, u vadertje s taat pluimt 
onze kleine mensen, u samen met 
de 2 grote syndikaten, veel blabla 
voor ieder verkiezing maar daden 
blijven uit. 

Dan klaagt . men , over slechte 
werking van het bestuur der poste
rijen. 

Wie is er de hoofdschuldige, 
welke administratie gaat .zo te 
werk ? 

Zulk een partikulier bedrijf zou 
i a p o t moeten, maar een s taat mag 
alles met medewerking van de 
nieuwe kapitalisten : de grote 
Byndikaten. 

O.A. - Wevelgem. 

AHDERE NORMEN ? 
Waarde Heren, 

Uit « De Standaard » van 13 fe
bruari 1962. 

« Nieuw Frans lyceum te Ukkel. 
» De Franse ambassade te Brus-

» ssl is waarschijnlijk van mening 
» dat België nog niet genoeg doet 
» voor het Frans onderwijs. Zij zal 
» daarom een gloednieuw Frans 
» Lyceum oprichten te Ukkel op 
» een terrein haa r door de gemeen-
» te ter beschikking geste'.d. » 

Kan het « Francofone Herren
volk » in België, het uit eigen 
kracht niet meer bolwerken? Het 
heeft nochtans nooit —• vroeger 
niet en nu nog niet — te klagen 
gehad over steun van de Belgische 
Staatsoverhsid, en de kapitaal
krachtige « fransquillons », even
min van de hogere kerkelijke over
heid en het Hof, 

Wat zouden onze « Fransquil
lons », en onze « Belgicisten » zeg
gen, moest de Duitse ambassade, 
b.v., soortgelijk initiatief nemen 
voor de bevordering van de Ger
maanse kuituur in België, en het 
Nederlandstalig onderwijs daad
werkelijk steunen ? 

Zou onze beroemde en beruchte 
« sürité belgs » (ook nog onbe
leefd « salité beige » genaamd) 
alsdan niet ingi-ijpen Zij heeft het 
destijd voor veel minder gedaan. 

Het is ongehoord - en voor bui
tenlanders onbegi-ijpelijk — dat 
ZICH ZELF zijn in België n.m, 
Nederlandstalige Belg of Vlaming 
van Belgisch standpunt nog altijd 
wordt beschouwd als « onvader
lands ' » en « staatsgevaarlijk » 
Voor de- F-anssprekende Belgen — 
onze III F an'rqinllons » vanzelf
sprekend iniegrepen, zijn te dien 
opzichte, andere normen van toe-
pa-jsing. 

C.M. - Antwerpen. 

VREEMDE 

LEGERBEiOËN 
Mijne Heren, 

In de V.U. van heden 10-2-62 
verschijnt een "brief van L.V.R. 
uit Antwerpen waarin o.m. het 
volgende te lezen staat : 

« Wij willen geen franse scho
len voor militairen in Vlaanderen, 
omdat we geen vreemde legerben
den in VI. willen ». 

In verband met dit schrijven 
wens ik er de aandacht op te ves
tigen dat de kazernering van 
franstalige eenheden of diensten 
op Vlaamse bodem in strijd is met 
de wet van 30 juli 193B betreffen
de het gebruik der talen in het 
leger. 

Inderdaad, bedoelde wet zet 
o.m. het voigende : 

« Art. 25 A. — In de militaire 
hospitalen en apotheken wordt de 
streektaal gebruikt voor de beve
len tot he t personeel alsmede voor 
ds administratie en het beheer. . 

Art. 25. B. — ... 
C. — Alle militaire diensten en 

inrichtingen bezigen voor hun in
wendige dienst de taal der streek 
waar zij gevestigd zijn. 

Art. 27. — De berichten en me
dedelingen welke militaire eenhe
den aan het publiek richten wor
den gesteld overeenkomstig de wet 
van 28 juni 1932 op het gebruik 
der talen in bestuurszaken ». 

(D.i. Nederlands in Vlaande
ren, Frans n Wallonië), 

Het is dus klaarblijkelijk dat de 
eenheden of diensten die op 
Vlaamse bodem gestationneerd 
zijn, perfekt Nederlandstalig moe
ten zijn. Indien dit niet het geval 
is, dan heeft het departement van 
defentie de wet van 10 -juli 1938 
verkracht. 

Eerbied voor de wet is een daad 
van civisme en getuigt van op
rechte vaderlandsliefde; derhalve 
veronderstel ik dat het Ministerie 
van Landsverdediging, dat toch 
bon Beige is, het op prijs zal stel
len aan deze toestand te verhel
pen door de franstalige diensten 
en eenheden van Beverlo en Bras-
schaat naa r W-allonië te sturen en 
de Nederlandstalige afdeling van 
de infanterieschool van Arlon 
naar Beverlo over te brengen. 

De regering kan ter zake geen 
financieel argument laten gelden, 
want de voorgestelde verplaatsin
gen van Vlamingen naar Vlaan 
deren en van Walen naar Wallo
nië zullen heel wat minder kosten 
dan de oprichting van function-
nele scholen. 

A.R. . Leuven. 

VERKEER 

Een boel zachtzinnige • mensen 
van goeden wil hebben de achter
ruit van hun wagen versierd met 
een br ef je met : 1-12-61. 

Op die datum zouden alle ver
keersongevallen verdwijnen want 
het had de Minister ter zake be
voegd, behaagt aan zijn onderho
rigen nieuwe voorschriften voor te 
schrijven inzake verkeersregelin
gen, n.m. : 

Alle van recnts komende voer
tuigen hebben voorrang op uw 
voertuig, ongeacht of gij met uw 
wagen een hoofdweg, al dan niet 
van boompjes, tramriggels, lan
taarnpalen voorzien, berijdt. Uit
gezonderd de t rams natuurlijk. 

Niemand zal tegenspreken dat 
dit reglement veel goeds inhoudt. 

Maar. . . als het toegepast wordt 

En nu moeten wij aUen tot onzs-
grote spijt verklaren dat niemand, 
maar ook niemand zich om deze 
nieuwe wet schijnt te bekomme
ren. Of er nu een politieagent of 
gendarm staat of prijJct op de hoek 
van de zijstraat in kwestie, nie
mand schijnt er aan te denken 
hij die van rechts komt voorrang 
te verlenen. Zelfs fietsers of brom 
mers-akrobaten. stuwen vooruit zo 
hard zij kunnen zodra zij op hun 
rechtse zijde een auto of vracht
wagen zien aankomen Zij wanen 
zich Rik de Keyzer van Heren-
thals, en moeten die voorbij 

Ons doel is nu niet de politie uit 
te nodigen eens extra streng o"p 
te treden, dit zou niets uithalen. 
Aan de kruispunten waar veel ver
keer is, van tijd tot tijd eens een 

agent zetten om een beetje orde 
in die warboel te scheppen. 

Wij komen echter tot de konklu-
sie, scheur uw kalender in stuk
ken en gooi hem in de kachel, en 
keren wij terug tot 30 november 
1961. 

H.V.M. - Antwerpen. 

GROOTMOEDIG 
Mijne Heren, 

In de Standaard van 14-2-62 
komt M. Ruys opnieuw met zijn 
voorstel voor de dag : « bepaalde 
Franstalige wijken van een paar 
randgemeenten bij Brussel te voe
gen. ». 

Ditmaal echter is hij zo gToot-
"moedig er bij te voegen dat, in 
ruil daarvoor, b.v. het overwegend 
Vlaamse Neder-Over-Heembeek uit 
de Brusselse agglomeratie zou 
kunnen losgemaakt worden. 

Dat de Standaard naar de blik
sem lope met zijn koehandel-sys
teem. Wij zeggen NEEN aan de 
franskiljons die pogen ons nieuwe 
grond te ontstelen, NEEN ook aan 
de sjacheraars die Vlaamse grond 
willen verkopen in ruil.. . van an
dere grond die ons vroeger ontsto
len werd. 

Want iedereen die Neder-Over-
Heembeek een weinig kent kan 
zich enkel met verstomming af
vragen WAAROM die gemeente 
ooit bij de Brusselse agglomeratie 
ingelijfd werd. Hetzelfde geldt 
voor Haren.. . Er heeft daar inder
daad een schandalige diefstal 
plaats gehad. 

Wij moeten die gemeenten te
rug hebben. Maar niet op de wijze 
yoorgesteld door de Standaard. 
Wij eisen enkel ons rechtmatig 
eigendom op en denken er niet 
aan, daarvoor iets in ruil af te 
staan. 

C.K. - Vilvoorde. 
'-. i U M ;>*> 

AFREKENEN 

Geachte Redaktie, 

Onderstaande brief stuurde ik 
naar de redaktie van c( De Stan
daard )> : 

Ondergetekende en gans zijn ge
zin van negen leden pnderschrij-
ven volledig de brieven van de 
W.D.P. (Genoeg ge-koe-hande-d) 
en T.A. (Niet wijken) verschenen 
in uw voornoemde rubriek van 26 
dezer. 

Dat het Vlaamse volk zich se
dert 1830 niet meer volwaardig 
kultureel en ekonomisch en so
ciaal heeft kunnen ontplooien, is 
de schuld van al diegenen die het 
ooit vertegenwoordigd hebben in 
het Belgisch parlement; n l . gro
tendeels al de Vlaamse gekozenen 
uit de drie traditionele politieke 
partijen van Katolieken, Socialis
ten en Liberalen en daarnaast van 
hun « belangenverdedigers » uit de 
vakbewegingen van dezelfde kleu
ren. Dit s taat vast als een paal 
boven water en is thans volledig 
tot het bewustzijn van het huidi
ge Vlaamse volk doorgedrongen. 
Het huidige Vlaamse volk zal dan 
ook me t ' he t huidig Vlaamse ver
raderscanaille in Kamer en Se
naa t afrekenen. 

Door he t feit dat ze he t ont
werp van taalgrensregeling en 
taais ta tuut der 24 Brusselse rand
gemeenten van Gilson en het ont
werp van laalregeling in bestuurs-
en onderwijszaken hebben onder
schreven, zijn alle Vlaamse mi
nisters van de huidige regering 
met aan het hoofd Van Elslande, 
Dequae, Segers, Payat en Spinoy 
pure verraders van het volk, dat 
hen tot het lioge ambt koos,-dat 
ze niet eens waardig zijn te bekle
den ! 

Omwille van het Judasgeld zul
len die lui precies zoals hun voor
gangers hun volk verraden en he t 
onberekenbare schade berokkenen. 

Omwille van het smeer likken de 
katten de kandeleer. 

Het Vlaamse volk zal zijn valse 
katten geselen tot ze niet eens 
meer zullen in s taa t zijn van nog 
te miauwen ! 

Hun ministeriele en parlemen
taire wedde zal niet het meeste 
zijn waarvoor ze te vrezen hebben! 

Ik brand ondermeer naar nieu
we verkiezingen ! 

A.D. - Leuven. 

BOYCOT ? 
Vrienden, 

Tijdens de Kaderdag van 10 fe
bruari in Biljart Palace, Antwer
pen, hoorde ik van verschillende 
zijden mompelen « Actie voeren 
door de heren fransgezinden in 
hun portem.onnaie te raken I ». Dit 
deed me terugdenken aan de 
schoolstrijd, waarbij destijds de 
katholieken werden aangezet, geen 
artikelen meer te kopen van fabri
kanten-tegenstrevers, hun geld van 
de Spaarkas af te halen, enz. En 
dit had inderdaad uitwerking, 
want de tegenpartij begon -— voor
al omwille van het geld dat uit de 
Spaarkas vloeide — woeste scheld
partijen te houden in hun dagbla
den, enz., over die « schurken die 
de ondergang van het land wilden 
bewerken »... 

Wel, iets dergelijks zouden wij, 
zij het misschien op meer beschei
den schaal om te beginnen, kun
nen inzetten. 

V.U.-er - Antwerpen. 

OMKÜÜNGEN 
Waarde Vrienden, 

In de twintiger jaren — bij het 
wegzenden van Romsée e.a. aan 
de Leuvense Alma Mater — wer
den beide jaarlijkse omhalingen 
ten voordele van de Katholieke 
Universiteit m al de kerken van 
het Vlaam.se land door overtuigde 
katholieken genegeerd. 

Is de houding van de Waalse 
professoren en ook de houding van 
Mgr van Waeyenbergh niet zo an
ti-Vlaams dat v/ij een zelfde maat
regel zouden overwegen. 

B.H. - Beerse. 

ONTNUCHTEREND 
Waarde Redactie, 

In verband met de schijnbaar 
vooruitstrevende Vlaamse actie in 
de katholieke pers, en de goedkeu
ring indachtig welke het A.C.W. 

aan de Mars op Brussel van 22 ok
tober jl. verleende, is he t wellicht 
interessant — alhoewel ontnuchte
rend — eens kennis te nemen van 
het verslag van de Militantendag, 
door de C.C.O.D. op 20 januar i jl. 
ingericht ten Huize lepenburg. 

Te dier gelegenheid hield een 
vooraanstaande personaliteit van 
het A.C.W., nl. de heer M. Vande-
wiele, een referaat over het fede
ralisme. 

Hierna geef ik u een beknopt 
verslag over deze voordracht. 

Vooreerst werd er op gedrukt 
dat wij niet « eng » Vlaams mo
gen denken en zien. De oplossing 
der Vlaamse kwestie dient gezocht 
in het unitair Belgisch verband. 
De huidige staats 'wrm dient be
houden, doch er dient gestreefd 
naar culturele autorjomle, 

Economie, : op industrieel vlak 
dient gestreefd naa r regionale ix>-
litiek. 

De grootste mogelijkheden lig
gen in Vlaanderen, doch de econo
mie op federaal vlak is niet leef
baar. 

Cultuur : splitsing van he t Mi
nisterie van Nationale Opvoeding. 
Dit zou een gevaarlijk precedent 
voor verdere scheiding kunnen be
tekenen. Echter gaat het m a a r om 
administratieve splitsing. 

Brussel : de verworven rechten 
dienen aanvaard, d.w.z. geen een
talige ambtenaren meer in twee
talige gemeenten, doch de huidige 
aanwezige ambtenaren dienen be-
Irouden. Voor hogere functies twee
taligheid eisen. 

Gevaar voor de Vlamingen : 
huidige kennis van he t F rans zou 
dan niet meer voldoende zijn ! 

Randgerheenten : « dit is een 
delicate kwestie, waarmede de CVP 
macht in deze gemeenten kan val
len of s taan. Als de CVP een 
strakke Vlaamse houding inneemt, 
zouden de franstalige CVP-kiezers 
de part i j niet meer steunen, met 
als gevolg verlies van een meer
derheid of van medezeggingsschap 
in het bestuur der gemeente, geen 
toezicht op het onderwijs, COO, 
en dgl. Door het verraad dat de 
franstalige kiezer geneigd is te 
plegen, ziet de CVP zich verplicht 
faciliteiten toe te staan. Indien de 
faciliteiten lukken, zal Vlaanderen 
ook voor de minderheden in 'Waal
se gemeenten iets kurj ien preste
ren, want dan krijgen deze dezelf
de rechten als de « Franse » min
derheden in de andere gemeen
ten ». . 

Wanneer men dan bedenkt dat 
CVP mandatar issen mede opstap
ten te Brussel onder he t mot to 
« geen faciliteiten », terwijl zij 
terzelfdertijd drommels goed wis
ten dat hun part i j , uit electorale 
overwegingen, nooit dergelijke fa
ciliteiten zou verhinderen, dan is 
het om bij te kreunen. M.i. lijdt 

.he t dan ook niet de minste twij
fel dat al de ontwerpen van Minis
ter Gilson zullen goedgekeurd 
worden, ondanks het feit dat en
kele CVP « flaminganten », die de 
Vlaamsgezinde katholieke kiezers 

n zoet houden, van hun par-
•s; toelating zullen verkrij-
: -tegen de ontwerpen te 

.1' n. 

,-\rme cultuurverenigingen, arme 
CVP kiezers, arm Vlaanderen ! 

Schuimrubbermatrassen 
mei 
Gebreveteerde bedakkinslagen 
(Brevet i^ 529768) 

Ressortmatrassen 
mef Gebreveteerde karkassen 
(Brevet •* 512767) 

\ t STAK̂  
ZELE 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

lllllllill 
Tel. 44641 en 44642 

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

EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BUGELEGEN VERKOPER. 
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DE VOLKSUNIE 

wsamt 
BLAD V A N DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

DE LAATSTE KOLONIE 
Wim Jorissen 

T erwijl gans het bewuste Vlaan
deren nog verstomd staat over 

het gedrag van de flamingantische 
Icleurpolitiekers in zake het taa l 
grensdebat in de Kamer, vecht de 
hoofdschuldige Jan Verroken als een 
drenkeling tegen de golf van misprij
zen die over hem heen spoelt. 

Hij heeft toch heel wat gered, be
weert hij overal op zijn meetingen. 

Dit is typisch voor de mentaliteit 
van onze Vlaamse evoluees tegenover 
onze franstalige ultra's. Men heeft 
toch niet alles prijs gegeven ! 

Laten we de zaken eens even om
keren. 

Wat oorspronkelijk Waals grond
gebied hebben de franstaligen prijs
gegeven ? 

Geen ! 
Wat hebben de fcleurflaminganten, 

wat heeft Verroken, prijs gegeven ? 
Edingen en Mark, Sluizen en Roost, 

Rozenaken en Houtem. En dit naast 
de gehuchten Oud-Bakenbos, Kokia-
ne, D'Hoppe en Curé-la-Flüte, die 
zelfs de kommissie Harmei, ons 
schonk. Eveneens Aalbeke-Station, 
het Kompas en 't Rot naast zovele 
andere gehuchten. 

Terwijl morgen de Platdietse 
streek, als zogezegd voormalig Neder
lands- en Duitstalig gebied zal ver
kwanseld worden. 

Z oals men ziet zal de taalgrens, 
die zoals iedereen beweerde sinds 

1830 vastlag, een heel eind in ons na 
deel verschoven zijn. 

« Misschien Is hier of daar een ge
hucht of een wijk of een stuk grond 
aan de verkeerde kant van de grens 
gevallen » schreef « Het Volk » na 
het taalgrensdebat. Al die verkeerd 
gevallen gehuchten en wijken, even
als ook dorpen, ja zelfs een ganse 
stad, Edingen, zijn echter toevallig 
weer allemaal Vlaamse gebieden, die 
naar de Waalse kant gevallen zfjn. 
Het omgekeerde deed zich even toe
vallig weer eens niet voor. 

Er is een overlevering, die sinds 
1830 geëerbiedigd wordt. En dat is 
het stelselmatig toegeven van de 
Vlaamse kleurpolitiekers aan de Wa
len en aan de Brusselaars. Dat is nu 
weer gebeurd. 

Wij hadden het voorspeld. De fla
mingantische C.V.P. kiezers hebben 
ons niet geloofd. Zij zien het nu ! 

W at gebied is van Waalse provin
cies naar Vlaamse gekomen? 

De Voerstreek met 5.000 inwoners 
sn de streek van Landen met 15.000 
nwoners uit de provincie Luik. 

Bever, St. Pieters-Kapelle en Ever-
ieek uit de provincie Henegouwen. 

Samen 20.000 man. 
Wat is naar Waalse 

overgeheveld ? 
provincies 

Uit Limburg : Corswarem, Woute-
ringen en 5 gemeenten uit het Jeker-
dal : Wonk, Eben-Emaal, Rukkelin-
gen a-Jeker, Bitsingen en Ternaaien. 
Samen 8.000 inwoners. 

Uit het arrondissement Leuven : 
Sluizen, Zitterd-Lummen, Opheilis-
sem en Neerheilissem. 

En daarnaast uit het arrondisse
ment Brussel : Bierk en St. Renelde. 

Uit Oost-Vlaanderen : Orrodr, 
Amengijs en Rozenaken. 

Uit West-Vlaanderen : de streek 
van Komen en de streek van Moes-
kroen : met 75.000 inwoners. 

Samen : meer dan 100.000 man. 

V erroken bluft er zelfs mee dat La 
Libre Belgique hem een fanata-

kellng noemt. Natuurlijk ! La Libre 
zal maar tevreden zijn als grans 
Vlaanderen verfranst wordt. En voor
alsnog heeft Verroken dat nog niet 
prijs gegeven. 

« De Volksunie heeft toch niet te
gen de vastlegging van de taalgrens 
gestemd » zegt Verroken nog. Hij 
heeft gelijk. Wij hebben ons onthou
den over het geheel. Wij waren voor 
de vastlegging in beginsel. 

Dus konden we niet tegen stem
men. Dat is duidelijk. 

Hoe wij de taalgrens wensten, kon 
Verroken zien aan onze amendemen
ten in de kommissie en in de open
bare vergadering. Amendementen die 
meestal door Daniel De Coninck ver
dedigd werden en door Verroken ver
worpen. Toch beweent Verroken dat 
Mr. De Coninck hem dan nog geluk 
gewenst heeft en voorstelde hem een 
monument op te richten. De spot van 
Daniel De Coninck schijnt bij de ar
geloze Verroken een positief klank
bord te vinden ! 

T hans komen de acht Vlaajnse 
randgemeenten met 62.000 inwo

ners aan de beurt. Ook die zullen ver
franst worden. Want Verroken en de 
andere C.V.P. - kleurflaminganten 
hebben hun verlies goedgekeurd en 
te Charleroi en te Oostende. Dat heet 
een kompromis of een vergelijk. 

De franstaligen eisen 100 % Vlaam
se grond, de Vlamingen zegden aan
vankelijk O %. 

Ze geraakten dan akkoord op 
50 % gebiedsroof. 

« Het is niet al verloren > zegt Ver
roken. 

D enkt men dat de veelvraten, de 
Belgische ultra's dan tevreden 

zijn ? Denkt men dat het dan zal op
houden ? 

Omdat de regering en de kleurpar-
tijen zeggen dat nu alles voor alle 
tijden vastligt ? 

Dan kent men de Belgische impe
rialisten niet. Dan kent men geen en
kel imperialisme. Als ze hun nieuwe 
aanwinsten zullen verteerd hebben 
azen zij uit op nieuwe buit. Zij 
zullen weer 100 % vragea 

Schildwacht zal weer schrijven : 
geen vierkante centimeter meer. Er 
zal een nieuw vergelijk komen. Op
nieuw zal 50 % gegeven worden. En 
opnieuw zullen de Verrokens zeggen: 
Het is niet al verloren. 

T\ a t dit niet waar is ? 
'J Hebben al de unitaire partijen en 
heeft de toenmalige regering niet ge
zegd dat na de opslorping van Evere, 
Ganshoren en St. Agatha-Berchem 
Brussel geen enkele aanspraak meer 
maakte. Heeft ook oud-minister Van 
den Daele daaraan niet" herinnerd in 
de Kamer ? 

Werden de randgemeenten volgens 
de kommissie Harmei niet als zuiver 
Vlaamse gebieden bestempeld ? 

En ziijn ze thans al niet zo over
moedig van ons hun volgende plan
nen aan te kondigen ? Heeft de Brus
selse P.V.V. burgemeester Cooremans 
de pers niet samengeroepen om' haar" 
te vertellen dat na de acht randge
meenten gans Vlaams-Brabant aan 
de beurt moet komen ?" "" ^' 

Niet alleen het arrondissement 
Brussel ! Ook verder. Te Tervuren in 
het arrondissement Leuven zijn ze 
reeds begonnen. En uit Leuven reiken 
Mgr. Van Waeyenbergh en logebroe-
der Kronacker in roerende eensge-
zindheis de broederhand aan Coore
mans. Want de franstalige geldschie
ters van Leuven eisen dit. En wat het 
kapitaal vraagt kan de Belgische kerk 
niet weigeren. Men heeft hen destijds 
ook Priester Daens als slachtoffer 
toegegooid. 

De woorden, die Paus Pius X n op 
6 april te Rome uitsprak worden be
streden. Wat zei Paus Pius XII toen: 
« Het federalisme moet de volkeren 
bevrijden uit het raderwerk van een 
mechanisch unitarisme en totalita
risme ». 

Voor België wordt dat andersom 
toegepast. Hier moet het Vlaamse 
volk in het unitaristisch raderwerk 
stuk gemalen worden. 

En voor het overige : Rome heeft 
gesproken. 

Dat die plannen voor verdere ge
biedsroof nog niet voor vandaag zijn? 

Neen, nog niet. 
Maar het is voor morgen. 
Men kan er gerust in zijn. Gerust 

bij wijze van spreken. 

O f het een goede taktiek is ook 
maar iets aan de imperialisten 

toe te geven ? 
Dat leert de Voerstreek. Dat leert 

de Platdietse streek. 
Gooi hen Edingen, Mark en zoveel 

andere dorpen en gehuchten in de 
muil. Hun honger blijkt er door ge
scherpt. 

Te Eupen dreef men op kamaval-
vergaderingen de gek met de Plat-
dietsers die de franstaligen willen 
uithangen. 

De gewone man ginder wil dat niet. 
Dde leeft gekoloniseerd. De 10 % Wa
len en f ranssprekende evoluees hou

den hen met een tsrpisc kolonialis-i 
tische terreurstemming in bedwang. 

Men heeft het ook in de Voerstreek 
gezien. 

De sympatieke veearts Jaak Nijs--
sen die, al is hij dan veearts, geen 
vlieg kwaad zou doen werd beschul
digd van moorpoging. 

Een tolbeambte Janssens zit al een 
maand in de gevangenis en kreeg nog 
een maand voorarrest bij omdat hij 
zich niet zonder verweer zou hebben 
laten afranselen door een van die 
ultra's, die naar verluidt beschonken 
de grens overkwam en kontrole op 
zijn wagen weigerde. 

Mag het Herrenvolk gestoord wor-i 
den door een vulgaire Vlaamse tol-i 
beamte ? 

TI et is de slechts mogelijke taktiek 
*^ ook maar een toegeving te doen 
aan imjpeji^Jjsten. 

Daarom moeten de kleurpolitiekers 
zich hervatten. 

Wij zullen in de senaat dezelfde 
amendementen, die wij in de Kamer 
ingediend hebben, hernemen. De 
Vlaamse kleurpolitiekers, die de 
meerderheid vormen, moeten ons 
slechts steimen en alle gebiedsroof 
wordt ongedaan gemaakt. Edingen, 
Mark, Rozenaken, Sluizen, Roost naast 
zovele Vlaamse gehuchten zuilen bij 
Vlaanderen komen, waar ze thuisho
ren. 

In de Kamer dienen alle tegemoet
komingen in de randgemeenten ver
worpen. Naast alle funktionele scho
len in Vlaanderen. 

De Vlaamse kleurpolitiekers kun
nen zich hervatten. 

En of het nodig is ! 
Alleen een Vlaamse uitbarsting 

kan het onheil nog voorkomen. 
De Vlaamsgezinden van alle par

tijen moeten duidelijk laten zien dat 
ze hun politiekers die onder de knoet 
liggen van him Brussels-Waals par-< 
tijbestuur niet langer volgen. 

Maar dat ze tegen hen opstaan. 
Wij vechten en zullen blijven 

vechten. Zo veel we kunnen. 
Alle Vlaamsgezinden, ja alle Vla

mingen, moeten echter meedoen. 
Het gaat om hun lot. 
Want zolang franstaligen en Walen 

baas zijn blijft Vlaanderen een ko
lonie. 

Met een lage levensstandaard. 
Daarom dat we onze kolonisators 

moeten laten verstaan dat het ge
daan is 

Dat nu volkeren, die in het steen-
tijdperk leven zoals de Papoea's, zelf
bestuur krijgen, ook Vlaanderen dit 
moet hebben. 

Wij zijn de laatste kolonie van Eu
ropa. 

Wij willen niet de laatste van da 
wereld zijn. 
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DE VOLKSUNIE 

epeRNoreN 
WORDT 
PIM PERSIJN EREBURGER? 

Enkele maanden geleden hebben we 
in dit blad een « Pepernoot » gewijd 
aan Hubert Leynen, die de onder
handelingen met Taunus, die een fa-
Jbriek te Genk wou vestigen, prak
tisch deed afspringen omdat Pim 
Persijn tussenpersoon was. 

Denk eens: Pim Persijn ! Een in-
civiek ! Gelukkig dat anderen wat wij
zer waren dan de hoofdredakteur van 
Het « Belang» van Limburg. 

Die fabriek zal er thans toch ko
men. Door een flink stuk dank zij Pim 
Persijn. 

Wordt die vulgaire inci viek nu ere
burger van België of minstens van 
Limburg of Genk ? 

Wij weten in elk geval dat onze 
Limburgse arbeiders waarvan er elk 
jaai' 3.000 meer werk moeten zoeken 
buiten hun provincie, hem zeer dank
baar zullen zijn. 

ZO ZIJN ZE 

Laten we even verwijlen bij de 
sport. 

Op het veld van Anderlecht zagen 
de voetballiefhebbers dit jaar twee 
gevechtswedstrijden. Tegen wie ? 

Tegen F.C. Luik en tegen Stan
daard Luik. 

De Limburgse ploeg Waterschei be
leefde de laatste tijd twee gevechts
wedstrijden. Tegen wie ? 

Tegen F.C. Luik en tegen Stan
daard Luik. 

Aalst en andere ploegen weten 
eveneens mee te spreken over de 
Luikse vechtlust. 

Werden de Luikenaars ooit noe
menswaardig bestraft. Natuurlijk 
niet ! 

Zoals de Luikenaars vechten op het 
voetbalveld, zo vechten ze ook op po
litiek gebied. 

Zij doen meer dan de anderen. 
Zij stbiren ziéh adn niets. 
Maar ze" halen hun slag thuis. 

SPORT : ZUIVERE GEEST 
De bevoordeling van Standaard 

Luik in België is eenvoudig fantas
tisch. Als zij herrie schopt wordt de 
tegenpartij gestraft. Men denke aan 
Aalst en aan onze grote « scheidsrech
ter » Blavier. 

Als Standaard voor de Europese be
ker moet spelen mag ze haar kompe
titiewedstrijd uitstellen! En zij alleen 
maar. Want als de speelzondag voor
bij is beslist het Uitvoerend Komitee 
van de Belgische Voetbalbond dat dit 
niet had mogen gebeuren. En dat het 
in elk geval geen voorgaande mag 
zijn ! 

Bij onze sportverslaggevers zitten 
er echter naast een paar knappe kna
pen enkele hyperargeloze zielen die 
vast geloven dat alles zuivere koffie 
is wat ons door Brusselse, franskil
jonse en Waalse sportleiders geschon
ken wordt. 

Arme dwazen. Zij helpen Vlaande
ren ook op sportgebied koloniseren. 

OPSTAND 
IN HET MINISTERIE 
VAN FINANCIEN 

IS adat reeds lierhaaldelijk was ge
wezen op de onrechtvaardige behan
deling der ambtenaren en beambten 
van de fiskale besturen (belastingen, 
registratie, doeane, kadaster), heb
ben 3.000 leden van de fiskale dien
sten der Busselse agglomeratie op 21 
februari gemanifesteerd in de hoofd
stad 

Deze betoging, enig in de geschie
denis van dit bij uitstek kalme de
partement, werd ingericht door de 
twee a-politieke sindikaten : de Fe
deratie der Klerken van Financiën, 
en de Bond van het Technisch Ka
der van Financiën (ambtenaren van 
Ie en 2e kategorie). Van klerk tot di-
rekteur-generaal wordt blok gevormd, 

tot grote ontsteltenis der egering, en 
tot razernij der kleursindikaten 
(CCOD en ACOD). 

De dreiging met staking, geuit door 
de inrichters, zou de staatsinkomsten 
volledig opschorten ! 

Het voorbeeld van Evalenko (hoofd 

van het verpolitiekte kolendirecto-
rium) die zo maar 1 miljoen toege
wezen kreeg, daar waar aan de recht
vaardige eisen van het financieperso-
soneel nog steeds niet wordt tege
moetgekomen, werkte natuurlijk als 
een rode lap op een stier. . 

IIH 

Open brief 
aan dhr Gerard Maikcy 
provincieraadslid 
ie HULSKAMP 

= Sinds u-ilediii :ondii<i il (jij dii^ in de zelel van uw 
= voorganger, dlir Lvmaliieii (.ij :uii er ivel niet ie daniq van 
= versclioien zijn ivanl, ivell.e uihlag er ool^ iid de v( iI.K :in:,^-
= urn zou komen, inv zelcl l:on niet in gevaar tuorden gebraclti. 
= Omdat dit als een paal boven water stond en omdat zelfs een 
^ muilezel aan die paal niet vooibij kon zien, heejt de Volhsunie 
^ het onnodig geoordeeld mee ie doen aan een spelletje dat ten-
= slotte de goegemeente weer n^eer dan u. ii nnljmn gaat kosten 
= en dat meer dan 20.000 brave bunjeis op een koude zondag-
= voormiddag naar de stembwi heeft gejaagd. 

= Gij zijt dus provincieraadslid en in tiw slamhafee zid 
§ daar wel een pint op gedronken zijn. Maar ik kan me lastig 
= . voorstellen dat gij zondagavond zo fier als een kannengieter 
= waart. In uw verkiezingsblad «De veilige wegn mocht ik lez"n 
= van de pen van dhr Van den Boeynanls en naast diens play 
^ boy-Joio dat vals het mij te doen slond;ik met zou aarzelen. Ik 
= gaf mijn stem aan Gerard Markey. Het stond echter niet dhr 
^ Van den Boeynanls te doen het bolleke zwart te maken en ivie 
= het wel stond had er vaak een andere mening over, zij-het dan 
= dat hij evenmin als VdB geaarzeld heejl. 

= De uitslag was inderdaad, nietwaar mijiiheei Markey, 

•g .^^ «*»««iêiULkJ«n''"^- '^"' '"' "-'''^ "'" / " " ' '"'-''• ~'''^ ^'^ '"^* affront 
= van de slechte uilshtg h, hl ,,!i te d/tHlfcrt^aan die mijnheer, 
^ wiens foto in «De ledi '"-/ ''<' nu,- juijllr ilr mim-
^.«^•^•.^~MÊ«^mTrtnrftW:'"2M'aarzelen, u-y oelaalt de lekeiung die ie Bius-
= sel is uitgeschreven. Gij kunt U thans verheugen in hei niet 
^ helemaal onverdeeld genot van uw zetel en van de weten-
= schap dat gij op die zetel beslag hebt gelegd met de slechtste 
= uitslag die de C.V.P. ünd^ mensenlieugenis in mv streek ooit 
^= heeft behaald. 

= Wellicht zijt gij, Mijnheer Markey, een fatsoenlijk en 
= eerlijk man Ik heb geen enkele reden om er aan te twijfelen. 
= Als dat zo is, moet er U nog iets anders op de lever liggen 
^ dan alteen maar uw slechte uitstag. Gij hebt uw pratijvoor-
^ Zitler te Hasselt weten verklaren dat de Volksunie een akkoord 
^ had gesloten niet de P.V.V. met het oog op de verkiezingen. 
= Gij hebt verleden zondag kunnen vaststellen dat uw voorzitter 
= getracht heeft, u en mij een blaas in de nek te slaan. Ook dat, 
^ mijnheer Markey, is een vlek op uw verkiezing : zonder leu-
^ gen en bedrog is liet niet,gegaan .Maar weer eens, hel zijt gij 
= die de rekening betaalt die elders is uitgeschreven. 

^ En dan de uilslag van de Voll%sunie ! Gij en uw partij 
^ weten ilians, dat wij veel en veel meer waard zijn in uw streek 
^ dan een jaar geleden. Gij hebt daarbij nog hei onprettig ge-
^ voel dal onze onthouding bij de scliijnverkiezingen u voorlopig 
^= onze werkelijke sterkte nog verhult, dat gij moet raden en 
= ramen. Haad maar en leken maar, mijnliecr Markey, het 
^B rezullaat is voor u steeds even beangstigend als voor ons ver-
^= heugend. AlJ^oord dat wij thans ongeveer viermaal meer ivaard 
^B zijn dan in 1938 ? Waar gaal dat naar toe ? 

= Ik zou willen eindigen mei een verhaaltje, Mijnheer 
^= Markey. Drie dagen voor de verkiezingen voerde ik hef woord 
= op een meeting te Nieuwpoort. Een V.U.-meeting natuurlijk, 
^= één van die meetings die veel meer siiceet liebben gelxad dan 
== de gezellige onderonsjes die I ii-ninen lui^leien nam ^ dB of 
^= Berlrand of wie ook. Terwijl de eerste spieker liet ivooid voer^ 
^ de, werd een pakje papier onder de deur van de herberg ge-
^~ schoven. Ik gaf me de moeile, het even te bekijken. Hel iraicn 
= twee pamfletten, liet eerste was de u en rnij bekende uveilige 
^= weg», waarin VdB verklaarde niel te zullen am: lm hij het 
^ zwartmaken van zijn bollel;e. liet tivcede was ei ii jnipieiljc, 
= Mijnheer Markey, van de .Nederlandse Spoorwegen die in uw 
^ = streek werkvolk komen ron'^elen. 

= Dat is, mijnheer Markey, ook een aspekt van de ver. 
^= kiezingen. Terwijl gij, uw partij, de B.S.P. en de P.V.V. het 
= paradijs op aarde beloofden in allerlei fantastische pamfletten, 
= kwamen die nuchtere Noordnederlanders van Hare Mujesteils 
= Spoorwegen in dat paradijs van u uw kiezers het vast en goed. 
= betaald werk aanbieden dat geen enkele van dp grnle partijen 
^= er ooit heeft kunnen brengen. 
= Uw dia Gena. 

De verbittering tegenover de grote 
sindikale organisaties, die de laatste 
tien jaren enkel de lidgelden opstre
ken (480 F per jaar en per lid a.u.b.), 
is algemeen. Bij de volgende sindikale 
verkiezingen in 1963, dreigen de 
kleursindikaten dan ook geen enke
le zetel meer te behalen in dit de
partement... 

ER ZIJN GEEN BELGEN 
Iedere zondagavond te 21 u. 15 geeft 

Hilversum I, KRO, een uitzending 
over de Waals-Vlaamse verhoudin
gen. Deze reeks lezingen, gehouden 
door dr P.C. Paardenkooper, gaat on
der de titel « Er zijn geen Belgen ». 

Wat dr Paardenkooper ons daar 
voorschotelt, zijn in ieder geval geen 
paardevijgen. De Nederlandse com
mentator kent de verhoudingen in 
België zeer goed; hij is er zich daar
enboven van bewust dat de Vlamin
gen in de Vlaamse beweging niet al
leen zichiïelf, maar het hele Neder
landse taal- en kuituur gebied verde
digen. 

Warm aanbevolen ! 

NOBLESSE OBLIGE 
Over de arbeid die adelt en de adel 

die niet arbeidt schreven we verle
den week een stukje. Niet alleen in 
de beheerraden vindt men de namen 
van onze burggraven en baronnen 
massaal'terug, ook onder allerlei ma
nifesten die dan liefst franskiljons en 
unitair zijn. 

We kregen deze week weer een der
gelijk manifest in handen. Er wordt 
o.m. in gezegd dat er in België geen 
twee of drie kuituren zijn, maar 
dooreenvoudig één enkele, de Belgi
sche namelijk. Dus geen kulturele au
tonomie. En zeker geen federalisme, 
want «sinds de aloude Belgische 
stammen » zijn wij altijd unitair ge
weest. 

Onder de namen die de politiek 
van de « aloude Belgische stammen » 
wensen voort te zetten, vinden we 
een Demeuse de Lespaul, een barones 
Greindl, een Idesbald Ie Fevere de 
ten Hove, een de Liedekerke, een de 
Limburg-Stirum, een burggraaf Ter-
linden, enz. 

Dat deze nobiljons de laatste ver
tegenwoordigers zijn van enkele 
« aloude Belgische stammen » is wel 
zo en dat er in hun midden maar één 
kuituur, de Franse nl., van tel is hoeft 
ook niet meer bewezen te worden. 

DILBEEK VLAAMS 
Dat de bevolking der randgemeen

ten niet zo maar zinnens is zich door 
de franskiljons te laten overspoelen, 
werd nog eens duidielijk bewezen door 
de Vlaamse betoging te Dilbeek 
woensdagavond. 

Honderden Vlamingen uit Dilbeek, 
de randgemeenten en het omliggende 
Vlaamse land stapten geestdriftig 
door de straten. De slotmeeting kende 
een buitengewoon succes; Mr Daniël 
De Coninck werd er door het geest
driftig publiek minutenlang toege
juicht. De inrichters en de gelegen
heidsredenaars dienen gelukgewenst 
om het rezultaat. De motie die tot 
slot van de meeting aan het publiek 
ter goedkeuring werd voorgelegd, he
kelde in scherpe bewoordingen de re-
geringspolitiek en bezwoer de Vlaamse 
mandatarissen, geen verraad te ple
gen. In het tegengestelde geval, zo 
heette het in de motie, worden de 
verkiezingen een definieve afrekening. 

We menen dat deze toon de goede 
is. Een motie moet in de allereerste 
plaats effekt sorteren. En de motie's 
zullen door de heren kleurpolitiekers 
maar ernstig genomen worden, in
dien men hen voortdurend herinnert 
aa de vierjaarlijkse vervaldag. 

Voor de rest dienen enkele jongere 
betogers te leren dat « slaande » ar
gumenten niet steeds inslaande ar
gumenten zijn. 
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N.G.M.V. 
Twee leiders van het Nat. Christ. 

Middenstandsverbond, dhrn Meyvaert 
en de Buck, Hepen met vliegende 
vaandel en slaande trom over naar 
de P.V.V. 

Het Middestandsverbond beslis
te, « konsekwent » zijn statuten toe 
te passen en genoemde heren uit te 
sluiten op grond van de ©verenigbaar
heid tussen « een politiek mandaat en 
een bestuursfunctie in het Verbond ». 

Zo konsekwent vinden wij dat hele
maal niet. De beide overlopers zijn 
wel P.V.V.-er maar geen mandataris
sen van die partij geworden. En bij 
ons weten is er nog altijd geen on
verenigbaarheid tussen het l idmaat
schap van de N.C.M.V. en van een po
litieke part i j . Moest dat wel zo zijn, 
dan zou er helemaal geen N.C.M.V.-
bestuur meer zijn. Want dat die he
ren allemaal lid zijn van de C.V.P., 
hoeft wel niet verder bewezen te wor
den. 

KONGOLO EN BELGIË 
Volgens «La Libre Belgique » zou 

Mgr Van Waeyenbergh op 22 februa
ri te Luik tijdens een rede o.m. heb
ben verklaard : « Vlaamse en Waalse 
priesters hebben hun bloed te Kon-
golo vermengd. Dit simbool is door 
God gewild geworden. Het zou nodig 
zijn dat men er overal in België van 
spreke om eindelijk een sfeer van 
verstandhouding ,van liefde en van 
nationale eendracht te brengen ». 

Als het Brussels blad deze woorden 
juist heeft weergegeven, dan is de 
rector-magnificus te Luik wel zeer 
slechts geïnspireerd geweest. Het is 
wat te kras te beweren dat de moord
partij te Kongolo een door God ge
wild simbool zou zijn van de nationale 
eendracht. 

Het offer van de paters in Kongolo 
heeft iedereen met diepe eerbied ver
vuld, juist omdat iedereen — gelovige 
of ongelovige — slechts respekt kan 
hebben voor de hoogstaande motie
ven die de paters hebben aangezet 
naar Kongo te gaan en er te blijven 
temidden van de chaos. Dat de paters 
en hun dood op de één of andere ma-
niet voor het unitaire België zouden 
getuigen, is op zijn zachts gezegd een 
onkiese bewering. 

Trouwens waren er in Kongolo ook 
Nederlandse paters. Wat heeft God 
met dit simbool bedoeld ? 

MOEDERS EN WEDUWEN 
Tê Brussel bestaat er een «Konink

lijke Vereniging der Oologsmoeders 
en -weduwen en Weduwen van Oor-
logsinvalieden». Deze V.Z.W.D. met 
de lange naam geeft een «Bulletin 
d'Information - InlichtingsbuUetijn » 
uit. De hoofding ervan is tweetalig, de 
inhoud eentalig Frans. Natuurlijk 
niet helemaal eentalig Frans; op de 
laatste bladzijde vinden we een paar 
zeer korte berichtjes in het Neder
lands. Onder de titel « Laten wij on
ze bijdrage betalen ». 

Voor de rest een kadertje op blz. 
één : Veuillez excuser Ie retard de 
notre bulletin et son non traduction 
complete en flamand, Ie rédacteur 
é tant malade ». De ziekte van de re-
dakteur heeft echter niet kunnen ver
hinderen dat het stukje over de te be
talen bijdrage in het Nederlands was. 
Want op de centen van de weduwen 
en wezen, daar komt het op aan. 

STATISTÏEk 
Het inwendig produkt, barometer 

van de ekonomische welvaart, steeg 
gedurende het tijdvak 1950-1961 met 
120 % In Duitsland, met 90 % in I ta
lië, met 65 % in. Nederland, met 60 % 
in Frankrijk. 

En In België ? 
Met 37 %. 
Nietwaar dat wij een prachtig stel 

kleurpolitiekers hebben In een Spaak 
en een Van Acker, een Lefèvre en een 
Van den Boeynants en in een Van 
Audenhove, zeven jaar lang minister 
voor Openbare Werken ? 

Polltiekers die de wereld ons be
nijdt. 

ONS LEGER WAAKT '' "̂  

De jongste cijfers over de samen
stelling van het officierenkader op het 
centrale bestuur van minister Segers 
ziet als volgt uit: De cijfers komen uit 
een antwoord van de minisier op een 
vraag van onze volksvertegenwoor
diger R. Mattheysesns : 
Luitenant-generaal : Frans 3 - Ne
derlands O 
Generaal-majoors : Frans 11 - Ne
derlands 0. 
Kolonels : Frans 59 - Nederlands 5. 
Luitanant-kolonels : Frans 110 - Ne
derlands 18. 
Majoors : Frans 159 - Nederlands 32. 
Kommandanten : Frans 220 - Neder
lands 34. 
Kapiteins :Frans 51 - Nederlands 29. 
Luitenanten : Frans 49 - Nederlands 
44. 
Onderluitenanten : Frans 10 - Neder
lands 2. 

Hoe hoger men stijgt op de mili
taire waardeladder hoe minder Vla
mingen. Aan de top geen ! 

In het geheel zitten er op het cen
trale bestuur : 330 franssprekenden 
tegenover 109 nederlandstaligen of 
75% tegen 25%. 

Nochtans is P.W. Segers een grote 
flamingant. 

En was Spinoy die van '54 tot '58 
minister' was dit eveneens. 

En Gilson, die minister was van '58 
tot '61 en gewonnen voor de taaige
lijkheid (!) heeft de zaak ook niet 
veranderd. Wat niemand zal veran
deren. 

Leve de flamingantische ministers 
en de kleurpartijen. 

Jonge Vlamingen, ga in 't Belgisch 
leger. Uw flamingantische ministers 
voor Landsverdediging zorgen goed 
voor U. 

PLAN VOOR ZUIDERKEMPEN 

Er schijnt nu toch ernstig werk ge
maakt te worden van het ekonomisch 
streekplan voor de Zuiderkempen. Dit 
plan, met als opzet het scheppen van 
15.000 nieuwe werkplaatsen, is er ge
komen dank zij de gemeenschappelij
ke inspanningen van allen die geen 
vrede namen met de voortdurende 

verwaarlozing van de Zuiderkempeo 
door de opeenvolgende regeringen. 

Het komt er thans op aan dit plan, 
dat in zijn opzet bescheiden aandoet 
naast wat voor de Borinage werd 
voorzien, te verwezenlijken. 
We zijn benieuwd, inhoeverre de re 
gering bereid zal zijn haar aktiev* 
steun en de nodige geldmiddelen voor 
het verwezenlijken van het plan te« 
beschikking te stellen. Of wordt hel 
weer het zoveelste plan dat zonder ge» 
volg geklasseerd wordt ? 

De fameuze tussentijdse verkiezfn^ 
gen te Veurne-Nieuwpoort moestev 
dienen als « test» voor de BlauwseV 
venten. 

Men kan uit de cijfers lezen dat d^ 
Volksunie in die streek vier maal 
meer waard is dan in 1958. Dat ïegl 
iets. Wat ook iets zegt, is het volgen*-
de : op een meeting van de V.U. t# 
Veurne twee dagen voor de verkie* 
zingen waren er meer dan het dubbe) 
aanwezigen dan op de laatste CV-P-* 
en P.V.V.-meeting te Veurne samen. 

I 
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VOER VLAAMS; 

I ONDANKS LIUKSE MPW-TERREUR! 
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SPONTAAN PROTEST 

Tijdens de voorbije we
ken verscheen er in ver
schillende dorpen van de 
Voerstreek en o.m. te 's 
Gravenvoeren, zwarte 
vlaggen aan verschillende 
woningen. Even na het 
hijsen van die vlaggen 
bleek waar het kalf ge
bonden lag : de Waalse 
televisie kwam een repor
tage maken en voor de ge
legenheid was een groep 
van de M.P.W. uit Herstal 
overgekomen om kabaal te 
maken. Terwijl zij s traat-
naamborden en wegwijzers 
bekladden, oefenden ande
re Walen drukking uit op 
sommige inwoners van de 
Voerdorpen om mee te 
« vlaggen ». 

Van een spontaan pro
test gesproken ! 

POKKEN 

In verband met bevlag-
ging heeft men trouwens 
gedurende de naweek nog 
hartelijk kunnen lachen 
in de Voerstreek. De B.R.T. 
meldde verleden zaterdag 
namelijk dat de vlaggen 
halfstok hingen in Over
maas ten teken van pro
test tegen de aanhechting 
bij Limburg. Later bleek 
dat er een bok geschoten 
was en dat die vlaggen 
daar hingen ter gelegen
heid van de herdenking 
van het overlijden van 
Koning Albert. In verband 
met de zwarte vlaggen wer
den vlugschriften in de 
bussen gestoken met onder 
de titel « Ministerie van 
Lustige zaken » en « Be
richt aan de bevolking » 
volgende tekst : « In ver
band met de gesignaleerde 
pokkenepidemie wordt er 
met nadruk op gewezen, 
dat iedere besmettings
haard op straf van vervol
ging moet aangewezen 

Luikse M.P.W,-ers komen de Voerstreek 
terrorizeren 

worden door middel van 
zwarte vlaggen, goed 
zichtbaar aan te brengen 
aan de voorgevel van de 
huizen ». 

De vlugschriften waren 
getekend : Samson en Ui
lenspiegel », De zwarte 
vlaggen zijn op slag ver
dwenen uit de Voerstreek. 

MIJN DIALEKT 
Kamiel Huysmans heeft 

ook zijn (goede) duit in 
het Voerstreek-zakje ge
daan. In de Kamer heeft 
hij verklaard wat hij als 
Germanist over de taal 
van Overmaas denkt. De 
mensen spreken er dia-
lekt en welk dialekt ? 

a g l l l g I l l U C I / i i a i l g C W C i C l l *i>n.i, c i l iTt-*ïv u A ^ i ^ n i , , 

Wel het mijne, aldus Ka
miel Huysmans die verder 
verklaarde dat de streek
taal in Overmaas die is 
van alle Limburgs na
melijk het Saksisch. 

De Limburgers zijn geen 
Franken zoals de andere 
Vlamingen, maar Saks 
en als men het Saksische 
dialekt in de Voer spreekt 
dan zijn die mensen daar 
toch zeker Vlamingen, al
dus Kamiel die verder zeg
de dat hij destijds de ar
chieven van Montzen on
derzocht heeft en dat de
ze archieven," stammende 
uit de 18de eeuw, in het 
Nederlands geschreven 
waren. « Ik heb mijn 

plicht gedaan met dit te 
zeggen en nu kunt gij, da
mes en heren denken wat 
ik ook denk » zei Kamiel 
?eestig tot ,slqt van zijn 
iissenkómst. 

Of het Limburgs Sak
sisch is zullen we niet in 
het debat brengen. Overi
gens, zowel Saksisch als 
Frankisch zijn Nederlands. 

LEENROERIG GEBIED 

De Voer is dus Vlaams, 
dat kan niemand betwis
ten en de Voersteek hoort 
dus ook bij Vlaanderen, bij 
Limburg. Het blijkt thans 
dat de mensen in deze 
streek nog onder een leen-
roerig juk leefden. Een ge
naturaliseerde Fransman, 
een zekere de Sécillon was 
burgemeester van Teuven 
en bezit een niet onaan
zienlijk deel van deze ge
meente en van Remersdaal 
in eigendom. Het is de 
heer d i als gevolg van de 
beslissing van de Kamer, 
de Voerstreek bij Limburg 
te brengen, ontslag nam 
als burgemeester. 

Met hem nam ook de 
burgemeester van Remers
daal ontslag onder druk
king van de feodale heer 
de Sécillon die overal zijn 
mannetjes had zitten. 

De gemeentesekretaris 
van Remersdaal was te
vens eerste-schepen van 
Teuven, terwijl familie
leden van deze sckretaris-
schepene de plak zwaai
den in de onderscheide-
lijke gemeentesekretaria-
ten van drie andere Voer
dorpen. 

Op de koop toe is de 
schepene - sekretaris een 
genaturaliseerde franskil
jonse Nederlander ! Een 
mooi stelletje dus en we 
kunnen ons de vreugde 
van de Voerenaars inden
ken nu zij verlost zijn van 
deze reaktionaire fossielen 
uit het feodale tijdperk. 
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JOHN GLENN 
A WONDERFULL TRIP 
Waagha lzen en avontur iers krijgen voorlopig nog niet de 
kans om met een raket de "ruimte in te gaan. De ru imte
vaar t heeft een ui tgesproken voorkeur voor m a n n e n die 
de wilde jaren al een tijdje achter de rug hebben, koele 
rekenaars met ijzersterke zenuwen , bedaarde familieva
ders met verantwoordeli jkheidszin. 
J o h n Glenn, de oudste der zeven Amer ikaanse as t ronau
ten, is het p ro to type van de ru imtevaarder . Deze 40-jari-
ge kolonel van de luchtmacht der Vloot gaat bij zijn ka
meraden-officieren door voor een vroom presbyter iaan en 
keihard piloot. Zijn kollega's beweren dat hij evengoed 
een moral iserende preek voor de vuist kan weggeven als 
desnoods een vulkachel door de ru imte s turen . 

Toen Glenn gedurende 
vier uren 50 minuten en 34 
sekonden zijn drie rondjes 
rond de aarde maakte, wist 
reeds iedereen dat hij uit het 
goede hout gesneden was. Na 
een uitzonderlijk streng ge
neeskundig onderzoek maak
te hij gedurende verschillen
de jaren een niet minder 
strenge training door : in 
versnellingswagens en centri- ^ 
fugaalmolens werd hij ge
bracht tot op de rand van de 
fisische weerstand, in don
kere kamers, hittecellen ën 
koelkasten trachtte men de 
grenzen van zijn psychisch 
reaktievermogen te meten. 

De maanden die aan zijn 
sprong in de ruimte vooraf
gingen, vergden het maxi
mum van zijn weerstandsver
mogen. De ene raket na de 
andere in Cape Canaveral 
ontplofte aan de grond of 
moest kort na de start ver
nietigd worden. De laatste 
proef met dieren die aan de 
bemande vlucht voorafging, 
was een halve mislukking : 
de ruimte-aap Enos haalde 
zich op zijn orbitale vlucht 
een zenuwschok. Een mekani-
sche robot-ruimtevaarder 
kwam in ernstige moeilijkhe
den toen de zuur stof verzor
ging van de kapsule uitviel. 
De tweede Amerikaanse ra-
ketmens, Virgil Grissom, werd 
na zijn landing op het laatste 
nippertje gered van de ver-
drmkingsdood. John Glenn 
wist dat zijn kapsule zelf hem 
90% zekerheid bood; hij wist 
tevens dat de technici hem 
niet meer dan 80% zekerheid 
voor de raket konden verze
keren. 

Het vertrek werd oorspron
kelijk vastgesteld op 20 de
cember 1961. De Amerikanen 
zetten er alles op, Glenn nog 
in 1961 de ruimte in te kri j
gen ; op het allerlaatste ogen
blik echter kregen ze schrik 
van hun eigen voortvarenheid 
en schorsten de proef. In ja
nuari werd de start vijfmaal 
verschoven. Men ontdekte 
eerst een lek in de leiding 
voor de vloeibare zuurstof van 
de Atlasraket; nadien had 
men last met de raketroeren 
en de zuurstofbediening van 
de kapsule. Wanneer het af
tellen uiteindelijk dan toch 

•=*^optiieffw'-eëtön, betrok de he

mel boven Cape Canaveral.^ 
Op 27 januari nam Glenn ' s ' 
morgens het klassiek ruimte
ontbijt en kroop in zijn kap
sule. Juist vijf uur en 13 mi
nuten later verliet hij ze 
weer; achttien minuten voor 
het uur O werd een einde ge
maakt aan het aftellen. Ge
neesheren, psichiaters en 
ruimtevaartechnici begonnen 
ervan overtuigd te worden 
dat Glenn's mora'al bij al die 
tegenslagen niet onaangetast 
kon gebleven zijn. De luite
nant-kolonel zei thuis tegen 
zijn 14-jarig dochtertje al
leen maar « there is a next 
time ». 

In de week voor de defini
tieve start werd nog driemaal 
begonnen met het aftellen. 
De Russische ruimtevaarder 
Gagarin verklaarde «ik voel 
mee met de man ». 

Na tien valse starts kwam 

dan uiteindelijk toch nog het 
grote ogenblik. Miljoenen ga
ven geen cent voor het leven 
van Glenn; de New-Yorkse 
metro spoorde gedurende de 
vlucht de metrogebruikers 
aan, voor Glenn te bidden. 
Ook op Cape Canaveral waren 
er specialisten die twijfelden 
aan de zenuwen van de ruim
tepiloot. 

Gedurende de vlucht waren 
er drie gevaarlijke ogenblik
ken waarin het leven van 
Glenn alleen in Glenn's han 
den was. Op het einde van de 
eerste ronde meldde Glenn 
moeilijkheden in de automa
tische besturing. De kapsule 
slingerde rond haar vertikale 
as. Gedurende de beide vol
gende ronden seinde de ruim
tevaarder regelmatig naar 
beneden : « ik stuur met de 
hand ». 

Kort nadat de moeilijkhe
den met de automatische be
sturing zich voordeden, steeg 
de temperatuur in de kapsule 
tot meer dan 40°. Het ruimte-
pak bood de nodige bescher
ming en lakonisch seinde 
Glenn bij het overvliegen van 
Kano in Nigeria dat het 
« daarboven wel een beetje 
warm was ». 

Het gevaarlijkste ogenblik 
kwam echter kort voor de 
landing. Enkele sekonden 
voordat de remraket moest 
afgevuurd werden, ging in 
kontrole-bunker op Cape Ca
naveral de rode waarschu
wingslamp branden. Er moest 

daarboven iets grondig ver
keerd gaan. Na een korte in-
spektie bleek dat het hi t te
schild Zich van de kapsule 
dreigde los te maken. Zonder 
hitteschild zou de kapsule, 
van zodra ze de damkring 
binnenscheerde, binnen de ae-
konde als een meteoriet opge
gloeid en tot ruimtestof her
leid zijn. Glenn kreeg op het 
allerlaatste ogenblik het be
vel, de remraketten na het 
uitbranden niet van de kap
sule weg te schieten; ze moes

ten het hitteschild op zijn 
plaats helpen houden. Glenn 
hield zich aan het bevel en 
kort nadien, toen hij de bo
venste luchtlagen indook, be
gonnen de remraketten te 
smelten. Gloeiende metaal
druppels schoten aan het ven
ster der kapsule voorbij. Via 
de radio gaf Glenn zijn kom-
mentaar : «Here, wat een 
vuurwerk ' ». 

Kommentaar van de ruim
tepiloot na zijn landing : « A 
wonderfull trip >. 

Nog U.S.-achterstand? 
De ruimtevlucht van John Glenn heeft de A m e r i k a n e n 
voorlopig van h u n minderwaard ighe idskompeks t.o.v. de 
Russen afgeholpen. Voor het eerst sinds 1957, het ogen
blik waarop een Russische Spoetnik aan de hemel ver
scheen, heeft men thans aan de overzijde van de oceaan 
weer vertrouv/en in het eigen kunnen . De A m e r i k a n e n 
menen dat ze h u n achters tand prakt isch hebben opgehaald 
en dat het eerste (( mannet je op d e m a a n » een Yank zal 
zijn W a s er tot voor Glenn ' s vlucht reden voor een A m e 
rikaans minderwaardigheidskompleks en is thans de Rus 
sische voorsprong ingekrompen ? 

Hel mannelje op de maan 
De Amerikanen hebben, m 

tegensteling met de Russen, 
slechts zeer laat het belang 
van de ruimtevaart op tech
nisch en propagandistisch 
gebied ingezien. Het ontbrak 
nochtans niet aan waarschu
wingen vanwege de Ameri
kaanse en Duitse technici. De 
mentaliteit die gegroeid was 
m de korte periode van het 
Amerikaans atoombommen-
monopolie, bleef nog lange 
tijd nawerken en men acht
te het overbodig, grote som
men te besteden aan ruimte
research. 

Toen in 1957 de Russische 
Spoetnik werd afgevuurd. 

ging de alarmbel. Er waren er 
nog heel wat, die de klepel 
niet wilden horen Foster 
Dulles verklaarde omtrent die 
tijd dat een vlucht naar de 
maan een even dure als nut
teloze grap zou zijn. Degenen 
echter die het belang van de 
ruimtevaart hadden begre
pen en die meteen vaststel
den hoe groot de Amerikaan
se achterstand was, begingen 
ook een belangrijke fout: uit 
naief patriotisme achtten zij 
het verkeerd, toe te geven 
er een achterstand was en dat 
daaruit de nodige konsekwen-
ties dienden te worden aan
vaard. De Spoetnik was-een 

verwittiging, geen les : ook m 
1957 kwamen de nodige kre
dieten en hulpmiddelen voor 
de ruimtevaart niet los. 

De Amerikanen bleven 
verder experimenteren met 
kleinere raketten en met klei
ne, zij het dan 'ook uiterst ge-
perfektioneerde kapsules. 
Op het gebied van het zuiver 
wetenschappelijke ruimteon
derzoek moeten zij ongetwij
feld verder staan dan de 
Russen. 

Toen zij begrepen welke 
ongehoorde weerslag de Rus
sische bemande vluchten op 
het Amerikaans prestige in de 
wereld zouden hebbén; was 
het te laat. Achter het IJze
ren Gordijn had men tijdig 
de hand aan de ploeg ge
slaan en vanaf de eerste 
Spoetnik tot de ruimtereizen 
van Gagarin en Titov waren 
alle inspanningen stelselma
tig in een enkele richting 
geleid : de eerste mens in de 
ruimte en op de maan moet 
een Rus zijn. De Amerika
nen grepen in en werkten het 
project Mercury uit. Dit pro
ject draagt alle kenmerken 
van de improvizatie. De ruim-

afgevuurd met een aa.ngepas-
te operationele Atlas-raket. 
Het gebruik van een dergelij
ke geimprovizeerde raket 
heeft zijn weerslag op de kap
sule die slechts 1.360 kg mocht 
wegen, daar waar Titov in 
een Vostok van 4.731 kg reis
de. Voorlopig blijft de Ame
rikanen niets over dan verder 
te experimenteren met deze 
wankele ruimteschuit. 

Slechts vanaf 1965 zullen 
zij de beschikking hebben 
over nieuwe, reusachtige 
ruimteraketten die een veel 
hoger gewicht naar omhoog 
zullen kunnen slingeren en in 
een orbitale baan brengen 

Reeds thans kan gezegd 
worden dat de Amerikanen 
nog een belangrijke achter
stand hebben die te wijten is 
aan hun eigen zorgloosheid. 
Zij beseffun thans hoe groot 
die achterstand is en hebben 
nauwkeurig becijferd, hoe en 
in hoeveel tijd hij kan worden 
ingelopen De geimprovizeerde 
reis van Glenn heeft hen 
het nodige vertrouwen gege
ven; ze weten thans dat ook 
zij het kunnen zelfs met 

tekapiSile va« -€ri«ftn w6r-éw^^'nooémi4delen»!=='- T-V.O. 
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T e s f . Kommentaren 

Het kommentaar in de C.V.P.-
en B.S.P.-pers op de tussentijdse 
verkiezingen in Veurne - Nieu'v-
poort was eerder zuurzoet. In de 
P.V.V. pers en zelfs in bladen als 
« La Libre Belgique » ging er een 
juichtoon op. Wat voorbarig ove
rigens. 

VOLKSGAZ 

Had het smalend o\er « Het 
testje van Vanaudenhove ». De h. 
Van Eynde vindt toch nog een re
den tot blijdschap : 

« Iets verheugends is er mis
schien toch aan de stemmenwinst 
van de liberalen : in Belgié heb
ben wij kans dat een nieuw re-
xisme of een nieuw poujadisme 
niet te vrezen is, omdat een tra
ditionele partij, de P.V.V geroe
pen schijnt om de ontevredenheid 
van degenen die in ons land met 
iedere regering ontevreden zijn op 
te vangen. Wij achten dit een po
sitief punt en helemaal geen na
deel voor onze instellingen. » 

LE PEUPLE 
Vond de verklaring voor de li

berale winst. Het blad schrijft 
overtuigend : 

« Dat de P.V.V. stemmen heeft 
gewonnen in de twee kantons 
Veurne en Nieuwpoort, kan men 
niet ontkennen. Maar de helft van 
deze stemmen kwamen van de 
« Volksunie ». De h. Vanouden-
hove had een akkoord aangegaan 
met de duivel ». 

Red. : En het blad besluit met 
de spreuk : Jupiter maakt eerst 
blind wie hij wil vernietigen. 

Ons inziens beter toepasselijk op 
het buitengewoon goed ingelicht 
« informatieblad » van de B.S.P. 

La flandre 
Liberale 

« La Flandre Liberale », het 
konfidentieel blaadje van de frans

kiljonse P.V.V.-ers in Vlaanderen 
was in extase. België komt 'over 
naar de P.V.V. jubelt het blad. 

Verboden te lachen ! 

La Mótropole 
« La Métropole » noemt de uit

slag << un avertissement » een 
waarschuwing zowel voor de C.V.P. 
als voor de B.S.P. Het blad besluit 
daaruit : 

« Meer dan ooit moet de C.V.P. 
verzamelen blazen rond het unita-
risnie van het land en de verzoe
ning tussen Vlamingen en Walen. 

ledere fout in dit opzioht 
kan haar noodlottig worden -'•n 
tot het succes van de P.V.V. 
bijdi-agen. Met andere woor
den, de C.V.P. mo&t kracht
dadig de demagogie verwerpen van 
de Volksunie en van de M.P.W., 
waarvan het marxistisch karakter 
de ogen moet openen van alle 
Waalse kristen-demokraten » 

Red. : De C.V.P. moet het voor 
ons niet laten het schild en het 
zwaard van het Belgisch unitaris
me te worden. En dat menen wij 
eerlijk... 

H e t Volle 
« Wat de Volksunie betreft, de

ze had aan haar kiezers bevel ge
geven blank te stemmen bi] deze 
verkiezingen. Welnu, er waren bij 
deze verkiezingen 1977 blanke stem
men meer dan in 1961. 

Maar de Volksunie had bij de 
vorige verkiezingen 1107 stemmen. 
Wanneer men het aantal blanke 
stemmen en het aantal Volksunie
stemmen van de vorige verkiezin
gen samentelt en vergelijkt met 
het aantal blanke stemmen van 
nu, dan komt men tot een aan
duiding die laat veronderstellen, 
dat de Volksunie ongeveer 800 
stemmen gewonnen heeft » 

Red. ; In de partijcenakels kan 
men zich erbij afvragen waarom. 

De Vlaamse C.V.P.-ers zullen het 
antwoord wel kennen. 

En wij raden ook de Vlaamse 
socialisten aan er eens ernstig 
over na te denken. Dat hun groot 
verlies alleen aan een overlopen 
naar de P.V.V. te wijten zou zijn 
lijkt, niet alleen ons, al te simplis
tisch. 

Volgens de uitgebrachte stem
men zou de C.V.P, twee zetels be
komen hebben en de P.V.V en de 
B.S.P elk een zetel. In 1961, was 
de uitsla,g 3 zetels voor de C.V.P. 
en een zetel voor de B.S.P, zodat 
de P.V.V. een zetel zou gewonnen 
hebben ten nadele van de C.V.P. 

Thans evenwel werd slechts ver
kiezing gehouden om een enkele 
zetel, die door de C.V.P. behaald 
werd. » 

Red. : Viel er anders niets over 
te zeggen, Vooruit ? 

De Gazet Oe standaard 
Ook hier ontging de redaktie 

niet de betekenis van het groot 
aantal blanco en ongeldige stem
men : 

« De C.V.P. loopt 2.368 stemmen 
achteruit, de socialisten verliezen 
er een goede 1500 De Volksunie 
die vorige keer opkwam en 4 % 
van de stemmen kreeg, was dit
maal niét in de arena en had het 
ordewoord gegeven om blanco te 
stemmen. Dit paiool is blijkbaar 
wel gevolgd geweest want het per
centage witte- en ongeldige brie
ven is bijna verdubbeld tegenover 
de algemene verkiezing van verle
den jaar. » 

VOORUIT 
Het Gentse socialistische blad 

gaf als enig kommentaar op de 
socialistische nederlaag volgend 
zuurzoet proza : 

« In tegenstelling met hetgeen 
geschreven wordt in sommige ka
tholieke Waden zou de B.S.P. geen 
zetel hebben verloren te Veurne 
indien de verkiezingen hadden 
moeten leiden tot de aanduiding 
van vier provincieraadsleden zoals 
dit in normale omstandigheden 
het geval is. 

« Nu de Volksunie de gemakke
lijkste oplossing koos en haar kie
zers ertoe aanzette blanco of on
geldig te stemmen, blijft het to-

KASTKLAAR 14,50 F per kilo : 

HALFKLAAR 12,50 F per kilo \ 

WINDDROOG 7,50 F per kilo '. 

20 % korting voor proefwas l 
m 

Voor dienst kastklaar ï 
• en halfklaar. ! 
• 
M 

Wasserij PERFECTAJ 
• 
• 

Paardenmarkt, 20 s 
u 
m 

Antwerpen [ 
Tel. 32.27.12 j 

• 

Houder van een technisch S 

wasbrevet « Cenetra > i 

waarborg voor minimum sleet S 

en hoge witheidsgraad. S 

Voor lezers en toekomstige lezers ; 

van de Volksunie, voor • 

Antwerpen en randgemeenten, • 

ook na 6 uur 's avonds. ; 

taai-beeld gebrekkig. Voor de re
geringspartijen ligt in de uitslag 
van zondag toch een waarschuwing 

t.o.v. de fiskale hervorming en liet 
taalprobleem. » 

Red. : Het probleem van de fis
kale hervorming is voorbijgaand. 
Standaard. Bij algemene verki&i 
zingen zal de Volksunie niet o d« 
gemakkelijkste oplossing n kiezen 
(sic !) en het totaalbeeld zal da» 
ongetwijfeld zeer duidelijk zijn e* 
vernietigend zijn voor de regei 
ring, indien zij volhardt in haai 
ajftti-Vlaamse drijverijen Wan» 
het groot aantal blanco's beteken
de o.m. GEEN FACILITEITEN* 
FEDERALISME, INDUSTRIAL!-
SERING en noem maar op. Ook i» 
de afgelegen Westhoek Is AM 
Vlaamse Beweging nu reeds duV» 
bel zo sterk als verleden jaar. 

Heeft Brussel het gemerkt ? 
P.M 

Zetelf abriek I 
Boterberg 

1 
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Alleenverdeler i 

Engel & C ,0 ï 
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Uitgebreid gamma 
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Volksunie • 

20 % KORTING 

IEDERE GELDBELEGGING • 

IN GRONDEN ^ 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! ^ 

Wendt U in vertrouwen tot de maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAAL 

GROTE STEENWEG. 159. BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL (03) 39 59 57 

Gronden in heel de provincie Antwerpen, maar vooral 

een prachtige grondverkaveling te 

MORTSEL 

percelen van 6 en 9 meter gavelbreedte. 

Gronden met uitzonderlijke toekomst. 

Groot gemak van betaling. 

Uitzonderlijke sroorwaarden. 

Mortsel behoort tot de groot-Antwerpse agglomeratie 

op 5 Km van het stadhuls van Antwerpea 

L 

1 MAZOUT 1 
Gasoil Zone O 2.08 F 
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Huis Magda 
Hoogstraat 15^-17, Antwerpen 
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SLAAP- EN EETKAMERS • SALONS • AMERIKAANSE KEUKENS | 

T.V. - RADIO - LUSTERS • WASMACHINES - GASVUREN • I 

IJSKASTEN - STOVEN, enz. . . 1 

AANDACHT: 
Bil elke aankoop vanaf 1000 F ontvangt iedere klant een 
geldbon dia een waarde vertegenwoordigd van 5 % van de 
aangekochte waren die uitgewisseld worden op het einde van 
het taar In speciën ot natura 
Vanaf deze maanö en dit geheel het laar door worden er 
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage 
prijs 

DEZE MAAND : 
1 Amerikaanse keuken (kas 1m60 ) -

4 stoelen en tafel 

Slaapkamer voor 2 personen 

7.500 F 
. OE GELOBON 

7.500 F 
1.500 F 

L 

Zelfde slaapkamer in polyester .. . opleg 
dit aanbod is slechts geldig tol 30 rnaart a.s. 

Op a l l * andere artikelen van 10 V. tot 20 7. vermindering 

Kontant — Krediet Levering door geheet het land. 

Kunt U le l t niet komen, telefoneer onv 
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DE VOLKSUNIE 

Brussel wil de 
luchthaven van 
Deurne sluiten 
ZO A L S m e n weet heeft m e n hier te lande een Bruxelles-

National in het Nederlands Brussel-nat ionaal . Dat is 
d a n het woord en de n a a m die de Brusselse snobs gevon
d e n hebben voor het vliegveld van Zaven t em, vliegveld 
dat enkel te bereiken is via de schone en welonderhouden 
lanen van de verlichte hoofdstad ook voor de boertjes 
v a n de « Provincie » als die het al eens in h u n hoofd ha
len een trip per vliegtuig te m a k e n . Da t Brussel ook te 
Z a v e n t e m alles wil centraliseren hoeft geen betoog en het 
is dan ook de eerste keer niet dat er a larm opgaa t over het 
vliegveld van Deurne dat thans ook weer dreigt gesloten 
te worden. 

INKTVIS GRIJPT 
ISAAR ANTWERPEN 

Reeds jaren geleden besloot 
dè toenmalige minister van 
Verkeer dhr Seghers tot het 
opvouwen- van deze lucht
haven, ondanks de protesten 
van de Antwerpse handels
kringen en het Antwerpse 
stadsbestuur 

HANDELSLUCHTVAART 

Antwerpen werd met zijn 
luchthaven te Deurne tot nog 
toe eï-gerlijk .acht^ruitge-
steld. Inderdaad heeft men 
er alles op gezet om de lucht
haven te doen sluiten en de 
vliegtuigen naar Zaventem te 
leiden. Het « argument » dat 
veelvuldig aangewend werd 
was dat de landmgsbanen 
niet geschikt waren voor 
straalvliegtuigen of voor 
vliegtuigen die de grotp 
vluchten uitvoeren. 

Niettemin had Antwerpen 
een druk verkeer van han
delsvliegtuigen die waren aan 
en afvoerden. Deze handels
luchtvaart had men gemak
kelijk kunnen uitbreiden, ze
ker met de tegenwoordige 
ontwikkeling van de haven 
in Noordelijke richting. 

VERBINDING 

Thans maakt men er zich 
vanaf met te verklaren dat 
men een betere verbinding 
mei Brussel zal mogelijk ma
ken. Maar hier moeten wij 
eerst doen opmerken dat de 
bestaande autosnelweg in 
verre na niet meer aan de 
vereisten voldoet, dat een 
verbetering er nog niet voor 
mo"5en :a . ^i.in er dat '̂ o ei 

toch een vernieuwde auto
strade naar Brussel of Za
ventem zou lopen dit nog 
niet wil zeggen dat hande
laars honderd twintig kilo
meter willen afleggen om 
hun waren in Zaventem aan 
de man in casu het vliegtuig 
te kunnen brengen. Meestal 
gaat het hem om waren die 
zo vlug mogelijk dienen ver
voerd te worden en dus is 
het van belang dat de lucht
haven zo_ dicht mogelijk bij 
de plaats van herkomst ligt. 
Naar Brussel rijden betekent 
niet alleen bijkomtildè"tê!r-
voersonkosten maar ook een 
belangrijk tijdsverlies. 

LANDINGSBANEN 

Wat er ook van zij een- stad 
met een wereldhaven zoals 
Antwerpen heeft een moder
ne luchthaven meer dan no
dig. Waar iedere grote stad 
over een dergelijke luchtha
ven beschikt blijft Antwer
pen door de centraliserings-
manie van Brussel op een er
gerlijke wijze ten achter. 

Voor Deurne, dat door de 
moelwil van de Regie'van de 
Luchtwegen geen passagiers
vliegtuigen meer op haa-: 
landingsbanen krijgt, buiten 
dan de vliegtuigen van 
vreemde luchtvaartlij nen 
zou men een specialisering 
in het vrachtvervoer moge
lijk kunnen maken. Het ar
gument van de te korte lan
dingsbaan gaat niet op in dit 
geval omdat men voor 
vrachtvervoer op het huidige 
ogenblik geen straalvliegtui
gen gebruikt. 

Trouwens gaat men te
genwoordig meer en meer 
over tot het bouwen van 
vliegtuigen die geen grote 
landingsbaan nodig hebben 

Uit bevoegde bron verne_ 
men wij trouwens dat vol
gende vliegtuigen geschikt 
zijn voor landing te Deurne : 
Bristol 170 Freighter, Con-
vair 340 en 440, Curtjss C-46, 
De Haviland Dove, Airspeed 
Ambassador, Douglas DC 3, 4 
en 6. Vickers Viking. Onder 
de nieuwere en de aller
nieuwste toestellen : de Ha
viland Heron, Fokker Friend
ship, Vickers Viscount, Twin 
Pioneer, verschillende Iljoes,-
jins, Carvair, Avro 748, de 
Haviland Caribou, Gulf-
stream, Handley Page, Po-
tez 840, enz... 

MOEDWIL 
Dat alles hier getuigt van 

moedwil is niet moeilijk vast 
te stellen. Stelselmatig heeft 
men de Antwerpse luchtha
ven het vliegtuig-verkeer ont
nomen. Desondanks bleven 
prive - maatschappijen de 
luchthaven aandoen en tal
rijk zijn ook nu nog de 
vliegtuigen van industriëlen 
die te Deurne landen. Niet 
alleen de vrachtluchtvaart 
ggu te ontwerpen uit te brei
den zijn met een beetje goe
de wil maar ook het passa-
gier-verkeer '•/ant persoon
lijk kennen wij verschillende 
charter-maatschappijen die 
grote toeristische vliegtuig
reizen inrichten, die jaarlijks 
duizenden passagiers vanuit 
Antwei-pen zouden kunnen 
vervoeren, die maar wat 
graag vanuit Deurne zouden 
willen vertrekken. Thans 
kunnen zij dit niet omdat zij 
maar een beperkt aantal 
personen mogen laden. 

Het is onze taak scherp uit 
te zien, want de centrale 
diensten zijn bezig- Antwer
pen een lelijke loer te draai
en. De luchthaven van Deur
ne dreigt thans vast gesloten 
te zullen worden. Wij dienen 
alle krachten samen te bun
delen om dat te beletten, 
want de inktvis grijpt niet 
alleen naar de randgemeen-' 
ten, hij grijpt reeds nu naar 
de Scheldestad waarvan de 
burgemeester ooit verklaard 
heeft Brussel niet los te zul
len la+en. S.D.L. 

DEURNE : 

DRUKTE 

ONDANKS 

BRUSSELSE 

SABOTAGE 

SCHANDAAL 
f N de m a a n d e n mei- juni van vorig jaar publ iceerden w e 

een ar t ikelenreeks over de uitbuiteri j v a n arbeiders 
door Welvaar t -Neerpel t . Mensen die slechts voor 4 5 u u r 
per week betaald werden , d ienden tot méér dan 100 uu r 
te w e r k e n . . . 

Q n z e ar t ikelenreeks heeft veel opzien gebaard. Ar 
beiders van Welvaa r t en niet alleen deze v a n Neerpelt , 
wens ten ons geluk daar w e onverb loemd de waarhe id 
schrijven. 

Wie nu denkt dat de pro
pagandisten van Rerum-No-
varum en van zovele andere 
christelijke geboden, als ge
volg van wat wij schreven, 
de etter uit de stinkende 
Welvaart-wonde zouden heb
ben gehaald, heeft het mis 
voor. Zij zien wel de splinter 
in het oog van een ander, 
willen echter niet de karre-
vrachten balken m eigen oog 
zien... 

Ter illustratie : in een 
klein bedrijf uit het Noorden 
van Limburg werden enkele 
maanden geleden de perso
neelsleden 2 uur naar huis 

Voor de bakkers bij Wel
vaart-Neerpelt blijven de 
wantoestanden verder be
staan, evenzo voor het perso
neel van andere Limburgse 
Welvaart bakkerijen, voor de 
verkopers van Neerpelt is er, 
echter niet dank zij Wel
vaart-Neerpelt, toch iets ver
anderd. Enerzijds ter oorzake 
van het massa-ontslag van 
acht ervaren verkopers (met 
daarbij niet de nodige tijd 
nieuwe verkopers degelijk op 
te leiden), en anderzijds 
door het publiceren van on
ze artikelenreeks, hebben 
veel kl^-nten Welvaart-Neer-

BIJ WELVAART 
gestuurd omdat er een de
fect was aan de verwarming. 
Nadien bleken deze verloren 
uren niet te zullen vergoed 
worden (wat wettelijk niet 
in orde is). Onmiddellijk was 
er dan ook een ACV propa
gandist bij verschillende van 
deze personeelsleden, tenein
de aansluiting van deze le
den te bekomen bij het 
A.C.V., dat dan uitbetaling 
van deze 2 verloren uren zou 
eisen ! Voor twee (2 !) uren 
willen de schijnheiligen re-
klameren, vijfhonderd weke
lijkse niet-betaalde uren la
ten hen echtersiberischkoud, 
ook al gaat het hier over ja
ren. Want Welvaart is een 
van de melkkoeien van het 
ACV-CVP, en deze melkkoei
en mogen alles. Leve onder
tussen het sindikaat, leve het 
ACV en leve Welvaart ! Dank 
zij hen zijn er nog middel
eeuwse toestanden. 

pelt vaarwel" gezegd. De nieu
we verkopers hebben het dus 
ietwat menselijker, zij het 
dan ook tegen de zin van de 
knstelijke Welvaart-bazen. 

Een tiental dageij geleden 
heeft ondertussen ook de zo
veelste verkoper zijn ontslag 
gegeven, we menen dat het 
om de 9de van de 10 ging; 
het was in ieder geval de 
tweede oudste in dienst Het 
enige wat de Welvaart-bon
ben als gevolg van onze bij
drage gedaan hebben, is : 
vragen wie dergelijk artikel 
zou kunnen geschreven heb
ben... Is dit werkelijk Uw 
enige en enigste reaktie, he
ren ? Het is er een die kan 
tellen ! En ondertussen maar 
verder uitbuiten ! Totdat de 
heren ACV «propagandisten» 
gaan tussenkomen ? Waarop 
wachten de heren Bollen en 
Vleugels ? 

i*^f 
V 
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TI e hebben dra een monument opgericht voor onze 
^ slaven die naar het buitenland gaan beulen te
gen hongerlonon om trouw te kunnen blijven aan 
hun geboorteff-ond. Dat is een van de grootste schijn-
heiligheden c^e ik ooit gezien heb. 

De waarheid is dat de grensarbeiders verplicht 
worden dwangarbeid uit te oefenen om niet verplicht 
te worden t2 gaan bedelen en te verhongeren met 
hun groot gezin. 

Bovenstaande zinnen ontlenen wij aan een brief 
die wij deze week van een West-Vlaamse arbeider 
ontvingen. 

Wat wij hebben tegen het oprichten van een mo
nument ? Heel eenvoudig, het is niet het A.C.V. dat 
dergelijk monument moet plaatsen, het A.C.V. dat de 
pendelarbeiders langs alle kanten in de steek laat en 
dan nog komt vertellen dat de werkers in Frankrijk 
nog wat harder moeten zwoegen. 

Nog meer arbeiden ? Inderdaad, ze zwoegen no^ 
niet genoeg, die veertigduizend slaven die iedere dag 
over de grens naar Frankrijk trekken. Ze zitten nog 
niet lang genoeg in de bussen, de hongerlonen zijn 
nog te groot. Nog meer uithalen, grensarbeiders! Nog 
wat harder zwoegen in Frankrijk want werkgelegen-

1 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

HUMENT 
I 

SCHAHDPAAl> 
heid, fabrieken in eigen streek komen er niet, gij zijt 
het die uw vingers nog wat krommer moet werken, 
maar zij die vandaag monumenten oprichten en ont
hullen vegen feestelijk hun hielen aan uw nood. Naar 
de Burlnage gaat 20 müjard, twintig miljard die U 
ontstolen werden, die in de eerste plaats in West-
Vlaanderen hadden moeten geïnvesteerd geworden 
zijn. Dat had men daar in Langemark moeten aan
klagen. Het monument dat daar onthuld werd had 
een schandpaal moeten zijn, een kaak, waaraan al 
diegenen moesten geschandvlekt worden die schuldig 
zijn voor het ellendig lot van de grensarbeiders. Maar 
ja wat wilt ge, zolang de onthullers in Langemark 
dezelfde zijn als de regeerders in Brussel zal er niets 
veranderen, zal alles bij hetzelfde, bij het oude blij
ven. 

Ploeteren dan maar grensarbeiders, of anders 
meedoen met ons, aan hetzelfde touw trekken waar
aan wij trekken om de leugenaars eens en voorgoed 
buiten te gooien. Dan zal het veranderen. 

Wij zullen geen monumenten bouwen, maar fa
brieken. Fabrieken in eigen streek. Die zijn er har-

I d e r nodig dan standbeelden. 
En als het dan toch nodig was een standbeeld 

op te richten, dan had men in Langemark beter een 

I van die lot schroot gereden dodenbussen kunnen 
plaatsen ! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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uit de druiven w<xn de v l a a m s e gemeenten 
OVERIJSE-HOEILAART 

in de Iscavalisi 
E E N PRODUKT I S C A 

iNHQuo : aoci./^oci. H. R.B RUS. 262.272 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 
ANTWERPEN : A.BORGS, 36, Lanteernhofsraat 

Borgerhout — Tel. 30.04.23 
BRUSSEL : Walter Verheirstraeten 

95, KI. Molenstr.. Anderlecht^ T. 22.88.98 
OOSTENDE : Jozef De Busschere-Decroos 

Hofstraat Ib - Tel 761.16 
DIKSMUIDE : Vlaams Huis 

83, IJzerlaan - Tel. 50749 
MECHELEN : Giehs « Café Op Sinjoor » 

Nieuwwerk, 1 - Tel. (015)14614 
BLANKENBERGE Huis Declercq Robert 

13, Léon Dujardinstraat - TeL 411.83 

BALANS YAN 
EEN WEEK: 

2 Autobussen met grensarbeiders van 

berm té Wervikz-' ^ """'" '•̂ "' 

3 doden en 25 gewonden 

Vrachtwagen met 12 werklieden door 

brugleuning te StNiklaas: 3 gewonden 

Bus uit Tremelo tegen stilstaande bus te 

Meisbroek: 25 gewonden 

Ingevolge de gladheid van 
de weg is woensdagochtend, 
omstreeks 6 uur een autobus 
die arbeiders vervoerde naar 
Noord-Frankrijk, op de wijk 
Koelenberg te Geluwe geslipt 
en bezijden de weg van een 
vijf meter hoge berm naar 
beneden gestort. Zo luidde op 
donderdag 15 februari, het 
krantenbericht dat de aan
hef was van een relaas over 
een verschikkelijk ongeval 
waarin niet minder dan twee 
bussen met Vlaamse pendel-
arbeiderS betrokken waren. 
Twee bussen inderdaad, want 
een half uur nadat met de 
eerste bus dozijnen mensen 
erg gekwetst werden, gebeur
de op dezelfde plaats een 
tweede ongeval met een pen
delbus die in aanrijding 
kwam met een bestelwagen 
waarvan de drie inzittenden 
gedood werden. De tweede 
bus stortte vervolgens op de 
eerste. In het totaal werden 
hier een vijf en twintigtal 
mensen gekwetst en drie ge
dood-

Schokkend detail : de arbei
ders in de bussen sliepen om
dat zij een te korte nacht
rust een beetje goed wilden 
maken. Zoals wij reeds 
schreven in onze reportages 
over de pendelarbeiders, die
nen de meeste arbeiders in
derdaad zo vroeg te vertrek
ken en komen zij 's avonds 
zo laat thuis dat zij werke
lijk een al te korte nachtrust 
kennen. Bij ongevallen zijn 
er dan ook meestal veel 
slachtoffers. 

Dezelfde dag gebeurde te 
St. Niklaas een ongeval met 
een vracht-wagen die een 
twaalftal werklieden uit Bel-
sele-Waas vervoerde. De wa
gen reed door de borstwering 
van een brug en stortte 6 me
ter diep. Drie inzittenden 
werden hierbij zwaar ge
wond. 

Tijdens die week had te 
Meisbroek een ongeval plaats 
waarbij vijf en twintig werk-
meisjes uit Tremelo werden 
gekwetst. De bus die veertig 

van deze meisjes naar Brus
sel vervoerde, botste op' een 
andere bus. Dit ongeval ge
beurde te half zes, zodat men 
zich kan indenken om welk 
uur de werkmcisjes dienen 
op te staan om tijdig te kun
nen vertrekken. 

Dit IS een kleine greep uit 
de talloze ongevallen die bij
na dagelijks gebeuren en 
waarvan Vlaamse pendelar
beiders de slachtoffers wor
den. Het valt trouwens niet 
ie verwonderen dat er zoveel 
ongevallen gebeuren : v'er-
trekken 's nachts, uren rij
den, honderden kilometers 
afleggen, 's avonds laat te
rugkeren en dit langs wegen 
die dikwijls in een staat ver
keren die beschamend kan 
genoemd worden. Dat is het 
treurig lot van de Vlaamse 
werklieden. Pendelen of dop
pen. Aan de stempelburelen 
gaan hangen ofwel veronge
lukken in de dodenbussen. 
Wanneer komt er aan dit 
schandaal een einde ? 
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A N T I - GILSON AKTIE 
A. Van Malderen, arrond. voor

zitter. 
De Eerlanger, gewestvoorzitter. 

GENTBRUGGE 
In een gezellige atmosfeer sprak 

volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters op woensdag 21 tebr. alhier in 
cafe Americain, De aanwezigen 
waren een en al aandacht voor de 
uiteenzetting over de taalontwer-
pen Gilson. Armand Thienpont 
had he t nadien over de noodzaak 
van aansluit ing bij een eigen mu
tualiteit, de kans daartoe bestaat 
in het Gentse door lid te worden 
van de ziekenkas Plandria. 

Deze geslaagde bijeenkomst 
werd geopend en voorgezeten door 
de arr. propagandaleider K. Van 
Damme 

HALLE 

Protestvergadering (cNeen Gilson». 
Te 20 uur in cafe De Sleutel 

(Markt) . 
Sprekers : 

Wim Jorissen. 
Notaris Talloen. 
Paul Martens. 

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

NEVELE 

Spijts de ni jpende koude was 
de belangstelling groot op onze 
openluchtmeeting alhier. Volks
vertegenwoordiger Leo Wouters, 
provincieraadslid D. Van de Kerk-
hove en ds arr. propagandaleider 
K. Van Damme, spraken de aan
dachtig luisterende bevolking- toe. 

MALDEGEM 
Hier was de opkomst bevredi

gend, in aanmerking genomen da t 
veel personen niet uitgenodigd 
waren en de propaganda rond de 
volksvergadering gevoerd min of 
meer verplicht geimprovizeerd 
was. 

Volksvertegenwoordiger Dr. Leo 
Wouters boeide zijn gehoor ten 
zeerste me t de ontleding van de 
wet Gilson. We komen hier nog 
terug. 

MEULEBEKE 

PROVINCIE ANTWERPEN 
V.M.O. 
Propaganda afdelingen. 

Op zaterdag 3 maar t 1962 op
tocht doorheen stad Antwerpen 
onder het motto « NEEa^ GIL-' 
SON ». Nemen deel : het muziek
korps VMO-An4werpen, afdelingB 
vaandels, spandoeken en 3 mikro-
wagens. 

All» leden van de VMO-Antwer
pen en Mechelen zullen stipt om 
14 uur 30 aanwezig zijn aan het 
gemeentehuis te Borgerhout, als
ook alle vaandeldragers der afde
lingen. Vertrek om 15 uur. 

Na de optocht (Verbondstraat) 
« Falcon », bekomt U grat is een 
verbruik. 
Autokaravaan. 

Op zondag 4 maar t 1962 wordt 
een autokaravaan ingericht in het 
arrondissement Turnhout. Verza
meling te 9 uur aan de kerk van 
Wijnegem. Elke wagen dient voor
zien van een Leeuwenvaandel en 
van d-9 nodige slogans. De 4 mi-
crowagens van het arrondissement 
Antwerpen zullen eveneens van de 
parti j zijn. 

Vertrek 9 uur 30 Einde tocht 
14 uur. 
Bal. 

Zaterdag 5 mei 1962 groot pro
pagandistenbal, « Palladium », te 
Antwerpen. 
ANTWERPEN POLDER 

Deze week werd de baan die 
door de Polderdorpen Zandvliet. 
Berendrech, Lillo, Oorderen en 
Wiimarsdonk naar Antwerpen 
loopt bewerkt in het raam van de 
Anti-Gilson-aktie Alle belangrijke 
blikvangers staan in het geel. 

ALSEMBERG 

Neen Gilson. 

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

Spreker : Wim Jorissen. 

BRAS SCHA AT 

Donderdag 8 febrtari kende on
ze protest-meeting een grote bij
val 

Ongeveer 200 mensen kwamen 
luisteren naar de zeer interssante 
toespraak van Wim Jorissen 

Meester Paelinckx za(; de verga
dering voor. Onze schatbewaarder 
de heer Fee Vandenhoeck sprak 
over de werking van de Volksunie 
te Brasschaat. 

Het bestuur van de Volksunie, 
afdeling Brasschaat, heeft een mo
tie opgesteld voor de heer Burge
meester, de heren Schepenen, en 
de heren Gemeenteraadsleden van 
de gemeente Brasschaat, met de 
uitdrukkelijke wens, dat deze mo
tie kenbaar zou gemaakt worden 
aan de bevoegde instanties en dat 
zij het nodige zullen doen om de
ze betreurenswaardige plannen te 
voorkomen, betreffende het op
richten van franse klassen te 
Brasschaat, hierdoor een daad 
stellend ter vrijwaring onzer kui
tuur en onzer verworven rechten. 

Op 13 februari werd deze motie 
besproken in. de gemeenteraad. 

Ds socialistische gemeenteraads
leden waren gekant tegen deze 
motie. 

Bij de stemming erover stemden 
de heren C.V.P. gemeenteraadsle
den en een socialistisch gemeen-
tefaadsiid tegen De andere socia
list onthield zich. 

Hior ziet men nogmaals hot» 
Vlaams onze traditionele partijen 
zijn Vergeet niet heren gemeente
raadsleden : « Loontje komt om 
zijn boontje ». 

Dank aan de Volksunie en de 
Gemeentebelangen werd de motie 
goedgekeurd met 8 tegisn 5 stem
men en 1 onthouding 

BRUGGE 
Geslaagde protest vergaderingen. 

In hst kader der « Neen aan 
Gilson » aktie hadden in het arr. 
een drietal geslaagde vergaderin
gen plaats. 

Blankenberge, Torhout en Brug
ge hebben kategoriek de monster 
« faciliteiten » wet van minister 
Gilson afgekeurd. 

De zeer talrijke aanwezigen 
luisterden met volle aandacht naar 
de klare uiteenzettingen van Mr. 
Van der Eist, T van Overstraeten 
en G. Van In. 

Andere vergaderingen in het ar
rondissement zijn nog voorzien. 

DENDERMONDE 
In het kader van de protestak-

Je « Neen Gilson » r icht het ar-
Amdissement Dendermcaide een 
•utokaravaan in op 2sondag 4 
maar t e.k. Vertrek op de Markt te 
Dendermonde om 13 uur 30. 

DEINZE 

Bij oud renner Juul Verschelden 
op de Grote Markt, algemene 
volksvergadering om 10 uur 15, 
met volksvertegsnwoordiger Leo 
Wouters en provincieraadslid Van 
de Kerkhove. 

Dit op 4 maar t e.k. 

BORNEM 

In het raam van de Neen-Gil-
son-aktie werd op zaterdag, 17 fe
bruari, te Bornem een volksver-
gadering belegd. Spijt de moeilijke 
verbinding met de omliggende ge
meenten, was de bovenzaal van 
het lokaal AMI eivol en moesten 
velen zich vergenoegen met een 
staanplaats . 

Provinciaal Raadslid Ward Ro-
lus voerde als eerste het woord. 
Hij verheugde er zich over tot de 
mensen van zijn geboortestreek te 
kunnen spreken en gaf hun, n a 
in 't kort de financiële hervor
mingen te hebben besproken, de 
verzekering hen in alle moeilijk
heden met raad en daad te willen 
bijstaan. 

Dhr Frans Van de Moortel, 
voorzitter van de vergadering, 
wenste de talrijke aanwezigen wel
kom. Hij herinnerde aan de histo
rische betekenis van Bornem in de 
strijd tegen de Franse overheer
sing tijdens de Boerenkrijg. De 
vijand is nog steeds dezelfde, zij 
het in een andei'e gedaante Daar
om werd deze strijdvergadering 
belegd onder het motto « Neen 
Gilson ». Hij verleende dan het 
woord aan provinciaal raadslid 
Ludo Sels. 

Deze zegde zich vooral te rich
ten tot de boeren, doch wees er
op dat de problemen van midden
stand en arbeiders ini feite op de
zelfde grond bsrusten : de syste
matische onderwerping van de 
Vlaamse belangen aan deze van 
die Brusselse en Waalse heersende 
klassen. Hij beklemtoont dat de 
netelige toestand van onze boeren 
te wij ben is aan het feit dat de 
organisaties, die op landbouwge
bied praktisch het monopolie be-
zit;ten, het aantal leden misbruikt 
brh de liaar Brussel en Wallonië 
gerichte hogere politiek te dienen. 

De laatste spreker was Wim Jo
rissen. 

Langs een korte historiek om be
licht spreker vooreerst het waar
om der V.U. Hij wijst erop dat zij 
beantwoordt aan een noodzakeUjk-
heid. Immers heeft het verleden 
ons voldoende bewezen dat er voor 
Vlaanderen slechts iets te verkrij
gen was, zolang de unitaire par
tijen, door het bestaan van een 
vierde, onafhankelijke en Vlaamss 
partij , in vrees voor stemmen- en 
zetelverlies leven. Thans meer dan 
ooit, zo beklemtoonde hij , is de 
V.U. er nodig, nu acht Vlaamse 
ministers hand in hand gaan om, 
samen met hun Brusselse en Waal
se unitaire gezellen, het onrecht 
te bestendigen en te vergroten. 
Spreker toonde het onzinnige aan 
van de huidige regeringspolitiek. 
Het miljoen Vlamingen, dat sinds 
130 jaar verfranst werd volstaat. 
Het wordt tijd aan deze politiek 
paal en perk te stellen. En zulks 
is slechts mogelijk door ons land 
op federale grondslag herin te 
richten. 

Ook deze spreker werd zeer luid 
toegejuicht. 

Ten slotte werd aan de aanwe
zigen gelegenheid gegeven vragen 
te stellen en te debatteren 

Dit gedeelte mag in zoverre als 
uiterst belangwekkend beschouwd 
worden, dat een aantal vragen ge
steld werden door een C V.P -afge
vaardigde. Ze handelden vooral 
over : het programma der V.U. en 
het federalisme. 

Al deze vragen werden door .Ie 
heren Jorissen en Sels op zulk-
danige rake wijze beantwoord dat 
de vragensteller zonder voorbe
houd de juistheid ,van het stand
punt der V.U. moest bevestigen. 

Dit debat werd door alle aanwe
zigen fel gesmaakt. 

DENDERHOUTEM 
Neen Gilson. 

De anti-Gilson-meeting vindt 
plaats op 3 maart in het lokaal 
« Vlaams huis ». Dorp. 

Spreker : Toon van Overstrae
ten 

GANSHOREN 

Op vrijdag 9 maar t te 20 uur 
grote voorlichtingsvergadering in 
de zaal van de wlelr«mersclub; 
Otildo Geaelleplaats, Ganshoren, 
p r e k e r s : 

D. Deconlnck, volksvertegenw. 

HERENTHOUT 

In het teken «Neen aan Gilson» 
organiseerde het arrondissemen
teel bestuur c^ donderdag 22 fe
bruari een drukbijgewoonde pro
testvergadering te Herenthout. De 
vergadering werd voorgezeten door 
de kantonaal verantwoordelijke 
Jos Heylen. Na een welkomswoord 
van de voorzitter in echt Vlaams 
nationale stijl, kwam onze vriend 
Karel Dillen laan het woord. 

Onze kempense kandidaat volks
vertegenwoordiger Dr. Jur . Jo Bel-
mans overtuigde in een goed ge-
dokumenteerde rede de aanwezi
gen van de noden onzer streek. 
De arrond. voorzitter Jos Van 
Bruggen besprak de organisatie 
onzer part i j in de Kempen. Daar
op volgde een fel gesmaakt de
bat. 1 

HOOGSTRATEN 

Woensdag 28 maar t om 8 uus 's 
avonds.-•• V.U. •• protestvergadering 
xjok.^i»^deae kempense ' tlithoek,' in 
de zaal van res taurant «De t ram» 
bij Jos Schellekens, rechtover de 
kerk. Ingang langs de zijkant. 
Hier spreken onze vrienden Pro
vincieraadslid en boerenleider Lu-
do Sels, alsmede Dr. Jur . Jo Bel-
mans. 

Zij brengen ook het ware V.U. 
geloof in dit gewest. 

Gans het arrondissement Turn
hout neemt zondag aanstaande 4 
maar t deel aan de grote autokara
vaan door de Kempen. We ver
voegen onze vrienden uit Antwer
pen en Mechelen op de Grote 
Markt te Turnhout om 10 uur 
voormiddag. Iedereen is op post ! 
We verwachten van allen de ko
mende weken "en extra-inspan
ning! 

De protestaktie moet ook als een 
stormwind over de Kempen waai
en ! 

Het gelukken van deze aktie 
hangt ook van U af ! Doet daarom 
de komende weken Uw plicht : 
s teunt door Uwe aanwezigheid on
ze kolportage's, onae vergaderin
gen, onze meetings, onze optoch
ten. Wij rekenen op ü . 

INGOOIGEM 

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

Spreker : T. Van Overstraeten 

KORTRIJK 
Protestvergadering 5 maart , Stads 
schouwburg. 

Alle leden worden verzocht om 
19 uur 15 stipt in de schouwburg 
aanwezig te zijn. De ordedienst 
staat onder leiding van Mare Cas-
telein. Iedereen op post a.u.b. 

LIER 

Neen aan Gilson. 
Woensdag 7 maar t cafe « Den 

Hoorn », Kon. Albertstraat, 20 
uur 30, 
Sprekers : 

Wim Jorissen 
Dr. Richard Van Leemputten, 

volksvertegenwoordiger. 

NIJLEN 
# 

Protest. 
ALs protest tegen de drolontwer-

pen van de regering : grote volks
vergadering ingericht door het 
Vlaams Aktiekomitee Nijlen op 
woezisdag 7 maar t te 20 uur In he t 
lokaal cafe De Kroon, Sta t ies t raat 
3, Nijlen. 

Zondag 11 m a a r t vinden 'alhier 
2 meetings en een volksvergade
ring plaats ; om 9 uur 15 meeting 
op het dorp na de H. Mis, en om 
10 uur 30 aan de kerk wijk Flora, 
de V.M.O. Gent verzorgd beide 
meetings, terwijl om 10 uur 15 in 
cafe Berkenhof volksvertegen
woordiger Leo Wouters het woord 
voert. 

OOSTENDE 

Neen üiison. 

Grote protestvergadering, vrij
dag 2 m a a r t e.k. te 20 uur. De 
vergadering wordt voorgezeten 
door de voorzitter van de afdeling 
Oostende, vriend Leo Vandeweghe., 

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

Sprekers : Volksvert. L. Wouters 
en Toon van Overstraeten 

OUDENAARDE 

Te Edelare - Oudenaai'de greep 
een vergadering « Neen aan Gil
son » plaats onder voorzitterschap 
van Gies Cosyns. Volksvertegen
woordiger Verroken, die daa r 
woont, was ook eens komen luiste
ren. Wat hij hoorde waren echter 
geen lofbetuigingen zoals die ver
schijnen in zijn eigen blaadje ! 

Nadat Wim Jorissen op zeer vin
nige wijze, en Dr Leo Wouters 
klaar en duidelijk, de houding van 
de Vlaamse Ministers in de huidi
ge regering en van de Vlaamse 
parlementsleden uit de unitaire 
partijen aan de kaak hadden ge
steld, riep arr. voorzitter Gies Co
syns de aanwezigen op in de ko
mende dagen waakzaam te blij
ven. 

Tot slot werden de toehoorders 
in de gelegenheid gesteld vragen 
te stellen of kritiek uit te brengen 
indien zij niet met sommige pun
ten uit de spreekbeurten konden 
akkoord gaan. 

Niemand evenwel vond het no
dig het woord te vragen — ook 
niet J a n Verroken — waaruit Wim 
Jorissen logischerwijze en zeer te
recht het besluit trok dat zelfs de 
C.V.P.-volksvertegenwoordiger het 
volledig eens was met de sprekers. 

Na de vergadering verklaarde 
hij zich bereid in de Volksunie te 
antwoorden, waarop wij evenveel 
plaatsruimte zouden krijgen in 
zijn « Ronssnaar ». 

Wachten nu maar op he t artikel 
van de « hand van de meester ». 

PETEGEM-DEINZE 

Op 4 maar t e.k. openlucht mee
ting om 11 uur 30 aan de kerk 
met K. Van Damme als spreker. 
ST. DENIJS IWESTREM 

Zondag 4 maar t om 9 uur 15 
voor de kerk openluchtmeeting. 

Spreker : arr . propagandaleider 
K. Van Damme. 

TERNAT 

Neen Gilson. 

Afdeling Ternat 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 Malderea Achiel. 
Wij rekenen op u v aanwezig-

beid. 

TERJODEN 

Neen Gilson. 

Op vrijdag 9 m a a r t om 20 uur 
in cafe « Kerksken » (bij Rieken), 
protestmeeting onder het mot to : 
Neen aan Gilson. 

Sprekers ; Dr Van Leemputten, 
volksvertegenwoordiger en Toon 
Van Overstraeten. 

TONGEREN 

Strijdvergadering. 
Strijdvergadering op zaterdag 17 

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

Ook Limburg zegt neen ! 
Sprekers : Wim Jorissen. Olem 

Colemont en Joris de Graeve. 

TORHOUT 

Geslaagde start . 

Ter gelegenheid van de « Neen 
aan Gilson » vergadering, welke 
voor een zeer talrijke opkomst 
plaats vond, werd terug aange
knoopt met een werking naa r bui
ten, van he t Vlaams-nationalisme 
in het Houtland. 

Er worden kontakten gezocht met 
de andere gemeenten van he t 
kanton, Ruddervoorde, Veldegem 
en Aartrijke. 

TURNHOUT 
Protestmeting. 

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

Ditmaal moet het Lindenhof te 
klein zijn ! We verwachten die dag 
gans het a r rondissement! 

Ook provincieraadslid Ward Ro-
lus zullen we die dag te Turnhout 
mogen begroeten. 

De vergadering wordt voorge
zeten door arr . voorzitter J . Van 
Bruggren. 

MOL 

Autokaravaan., 

Gans het arrondissement neemt 
deel aan de grote autokaravaan, 
die op zondag 4 maar t e.k. ae 
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 V.U.-ban-
den en leeuwenvlaggen 1 

WOESTEN 

Anti-Gilson. 

Protestmeeting op zaterdag 10 
maar t te 20 uur in het Vlasuns 
Huis, Dorp. 

Sprekers : Dr, Van Leemputten, 
volksvertegenwoordiger. 

Toon Van Overstraeten. 
Dokter Herman Le Compte. 

WATOü 
Meeting Neen - Gilson op 11-3-

62. Nadere berichten volgen 

WETTEREN 

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

ring heeft plaats op zaterdag 31 
maar 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 
« Ronde van Vlaanderen », wordt 
voor de sportliefhebbers het volle
dig Ronde-dossler publiek ge
maakt . Op 1 april colportage te 
Wetteren en omliggende gemeen
ten, 

ZEVENEKEN en LOCHRISTIE 
Op zondag 18 m a a i t w<»:den in 

beide gemeenten n a de bezonder-
ste H. Mis openluchtmeetings 
gehouden 

ZWIJNAARDE 
Neen Gilson. 

Zaterdag 10 maart; in het 
Vlaams Huis. Heirweg Noord 120, 
te 18 uur ; Neen aan Gilsoo. 

• . Ik ben koper van een FiM S 
• Abarth 750 cc, 43 cv, vanaf S 
ï 1958. Schrijven M. Kommens, • 
i l iange Vanbloerstraat 93, Ant- ï 
• werpen. ; 
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DEURNE 
Algemene ledenvergadering van 
februari. 

Na een felle rede van de voorzit
ter, die in scherpe woorden de ge
laten houding der Vlamingen in
zake taalgrensafbakening aan-
kloeg, nam volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens het woord. Hij 
schetste de sfeer, waarin de de
bat ten over het 1ste ontwerp Gil-
son verliepen en stelde tegenover 
de kranige manier waarop de Wa
len, tot welke parti j ze ook be
hoorden, elk gehucht verdedigden, 
de beschamende manier waarop de 
kleur-flaminganten Edingen en 
Mark afstonden. En dan wordt 
he t stemmen van dit 1ste ontwerp 
door de Vlaamse pers nog als een 
overwinning uitgeroepen. De dis-
kussies n a deze uiteenzetting wa
ren dan ook hartstochtelijk 

Twee personen boden zich spon
taan aan om aktief mede te wer
ken 

V.M.O. GENT 
Onze zaterdag kolportage vond 

ditmaal te Nevele plaats. 
Het was wel bijtend koud, niet

temin werden de bladen goed ver
kocht en kregen we n a afloop van 
onze kolportage nog 200 F steun 
op de koop toe. Hartelijk dank 
a a n de gever van deze som. 

GENT-EEKLOO 
Arr. propaganda. 

We brengen ter kennis aan al 
de kern- en afdelingsverantwoor
delijken dat We graag in he t bezit 
zouden gesteld worden van de 

uren waarop de bezonderste mis
sen in hun gemeente opgedragen 
worden. Dit met het oog op ge-
beurlijke te houden openlucht-
meetings. Uurrooster en aanvra
gen voor te houden meetings la
ten geworden aan de arr. propa
gandaleider K. Van Damme, 36 
Tuinwijk, J a n Verhaegen, Merel-
beke. 

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 

ICHTEGEM 
Zondag 11 maart , kolportage te 

Ichtegem. 
Bijeenkomst om 9 uur bi] Maur. 

De Keijser, Engelstraat 10. 
Alleman op post. 

NIEÜWPOORT 
De meeting op 21 febr. in de 

herberg « Astra », onder voorzit
terschap van dhr Mertens, kende 
een onverwachte bijval. 

Senator Diependale gaf uitleg 
over de wetsontwerpen Gilson en 
wijst op de verknechting en de 
achteruitstelling van de arbeider, 
boer en middenstander in Vlaan
deren. 

Volgende spreker is Dr Le Comp-
te, die een psychologische verge
lijking tussen Waal en Vlaming 

dienslbeloon 
LIMBURG 

NIEL BIJ AS 

Provincieraadslid J. De Graeve, 
elke dag ten zijne huize. 

NIBÜWEEKERKEN 

Ir Caem Colemont op afspraak 
per brief of per telefoon nummer 
738.17. 

ZONHOVEN 

Jeurissen Alfons. Weierstraat 2, 
tel 132.31 alle dagen 

GENK 

Elke 4de vrijdag van de maand 
van 12 uur tot 13 uur. Senator Die-
pendaele. 

I n cafe Hoevezavel te Water
schei. 

EISDEN 
Elke 4de vrijdag van de maand 

van 13 uur 30 tot 14 uwc 30 Se
na tor Diependaele. 

In hotel De Valk, Oude Baajj. 

NEERPELT 
Elke 4de vrijdag van de maand 

van 9 uur tot 10 uur 30. Senator 
Diependaele. 

Hotel Neuf, Stationsplein. 

HASSELT 
Elke 4de vrijdag van de maand 

van 15 uur tot 16 uur 15. Senator 
Diependaele. 

Hotel Warson, Stat ionstraat , 

BRABANT 
BRUSSEL 

Tweede vrijdag van 11 tot 12 
uur in 8 Petit Café », Boterstraat 
19. prov. raadslid Ludo Sels. 
DILBEEK-ITTERBEEK 

Elke dinsdag van 20 tot 21 uur 
en elke zaterdag van 9 tot 12 uur 
ten huize arch C. De Coster An
dere dagen op afspraak TeL 
21.28.94 of 21.99 74. 
HAACHT 

Elke tweede maandag der maand 
« De Wielewaal ». volksvert. D de 
Coninck 
« De Wielewaal ». M. Pelgrims. 
JETTF 

Iste en 3de woensdag der maand 
in herberg « Het land van Aalst », 
Kardinaal Mercierplaats te Jet te . 
LEl]VE^ 

Elke 2de maandag der maand 
rond 19 uur, m het lokaal « Cris-
tal », Parijsstraat 12, M Daniel 
Deconinck, volksvert , 
LIEUEKERKE 

Elke derde zaterdag van 18 
tot 20 uur in het lokaal « t Kapel-
leke ». bij Jansi^ns in de Opper-
straat 
ST MARTENS BOUEGEM 

Elke eerste donderdag vanaf 20 
uur m het lokaal : <[ In de Sar-
ma ». volksvertegenwoordiger D. 
Deconinck. Achilles Van Malderen 
VILVOORDE 

Iedere dag op afspraak : Kan
tonnaal sekretariaat Frans Van-
denhoute Heldenplein 29 Vilvoor
de Tel 5134 56 
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maakt . Als de Vlami.:ig zijn min-
derwaardigheidskompleks aflegt 
zal de Waal spoedig in zijn schelp 
kruipen. 

Daarna komt dhr Toon Van 
Overstraete, algemeen propagan
daleider aan het woord 

In een krachtige rede wordt het 
beeld opgehangen van de reeds 
132 jaren lange kolonisering van 
Vlaanderen. Sedert 1831 tot op he
den nog wordt gepoogd om van 
Vlaanderen een « A'gone Pran-
gaise » te maken 

Verder toont hij net « krank
zinnige » aan van de ontwerpen 
Gilson en eindigt zijn gloedvolle 
rede met een « Neen Gilson ». 

MECHELEN 
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 4 maar t naa r Wieke-
vorst 

Zondag 11 maar t naa r Hom
beek-Leest. 

MORTSEL 
Vlaamse kring. 

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

Deelneming in de kosten 25 P. 

MOL 
Sinds een paar weken zijn onze 

propagandaploegen druk in de 
weer. Onder de goede leiding van 
onze vrienden Dr. Sc. Bert Her
mans en Jef .Mens wordt «r~zoH-
dag na zondag- gekolporteerd.,ixZo 
wisten we verleden zondag te Mol 
210 Volksunieiiummers aan de man 
te brengen. Dit in 't vooruitzicht 
van onze grote V.U.-meeting, aan
staande vrijdag 9 maar t . 

RAMSEL 
Stichting. 

Onze kantonaal verantwoorde
lijke Juul Meulenberghs opende 
deze goed bijgewoonde stichtings
vergadering van onze V.U. afde
ling. 

Arrond. voorzitter Jos Van Brug
gen hield een boeiend betoog over 
de aktuele problemen. Tot slot 
deed onze vriend Juul Meulenbergs 
een oproep tot samenwerking. 

Na de daaropvolgende gedach-' 
ten wisseling werd een bestuur 
samengesteld. 

De Heer Marcel Vets wordt tot 
plaatselijk voorzitter aangesteld. 

MAZOET 
; Voor uw MAZOET 
: van gewaarborgde hoedanigheid 
! • gasolie 0.53 korting 

• 
; • lichte stookolie 
: • 0.46 korting 

• 
; • Antwerpse omgevings 
: • minstens 1000 liter, 
! • andere streken 
• • minstens 3000 liter. 

I P R ' M A L MAZOET 
: KAREL UYTTERHAEGHE 
• TEL. (03) 49.55.29 

: WILRIJK 

VIERDE FEDERALISTISCH 
STüDIEKONGRES 

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

Programma : 
10 uur 30 Mr. W. Martens, 

Cl Federale staten in de moder-
^ ne wereld ». 

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

16 uur Mr. D. Deconinck, 
(I Sociaal • ekonomisch struk-
tuurhervormingen in federaal 
verband ». 

Slot te 17 uur 30. 
Voorzitter van het kbngres is 

drs. M. Coppieters. 
Sekretarissen : Luc Delanghe 

en Dirk Daelman. 
Het kongres wordt ingericht 

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

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

Het kongres is toegankeUjk 
voor alle belangstellenden. 

VEURNE 
De « Neen Gilson » en kiesmee-

tjng w;elke op 22 febr. in het «Ho
tel ' Plandria» plaats greep was een 
openbaring. Want dezelfde ,, ,dag 
hield de C.V.P meeting met mi
nister Bertrand. 

Ook de P.V.V. hield meeting 
met oud-minister Van Audenhove. 
De Veumse revelatie was deze : 
in de « Plandria » een V U mee
t ing met een dubbel aantal aan
wezigen als de C.V.P meeting (35 
toehoorders) en de P V V meeting 
(25 toehoorders) samen 

Het was dan ook met een zeer 
hartelijke d a n k z e ^ i n g voor een 
zo talrijke en uitgelezen onk^m-ït 
dat de Arr. Voorz'tter Jan De 
Boi-idt de vergadering opende. 

Dr Le Comote zette de sn'-^i'̂ k-
beurten in met Mr van der Eist, 
te Brussel weerhouden tp veront
schuldigen. 

Spreker vertelde over zUn ner-
soonlijke ervarine ongedaan bij 
het onlangs te Middelkerke ge
houden kongres van de « immobi-
liënkamer » Ziln aanwezisrheid. 
samen met Mr De Coninck was 
voldoende om Vlaams roet in •iie 
franse hutsenot te gooien met als 
heilzaam gevolg het gebniik van 
Vlaamse aankondigineen die 
voorheen uitsluitend in de franse 
taal ongesteld waren 

Na deze aem.oedelilkp rede kwam 
onze Alg Pror>Ts?andai«>idei- T'oon 
van Overstraete aan de beurt 

Meer dan eer uur ' ans hmccen 
d? toehoorders aan zün üonen. 
Ziin rede was iets gew-idies "en 
striidkreet niet meer geho^i^ te 
Vpi"-ne opdi^rt .leroom TiPnridan 

Hi ' hekelde vn <;trtpm<»n'le 
woorden d° fran^sdoUp koionisn-
teurs die ser'ort 18S0 Vlaanderen 
er onder boiir>pn 

Zijn rede. een vuurwerk van 
geestdrift doorweven met spranke-
lende humor, werd beëindigd met 
de aftakeling van de « krankzin
nige » wetsontwerpen Gilson 

De meeting werd met een mach
tige « Vlaarasp I epuw » besloten. 

Verkiczingscampagn*-
VEÜRNE-NIEtrWPOORT 

Dat was geen klem biertje. 
Het verspreiden van 20 000 strooi

biljetten en duizenden nummers 
van ons blad in 29 gemeenten, al
le ver van elkaar gelogen werd 
geestdriftig aangepakt. 

Daarbij het rondrijden met de 
microwagen. de kontakten tot in 
de kleinste gemeenten, dat alles 
heeft de Volksunie toegelaten het 
beoogde doel te bereiken. 

Toen onze Arr Voorzitter pro-
nostiekeerde. minstens 4000 blan
co of ongeldige stemmen werd 
zijn berekening als overdreven be
schouwd En tofh w r r i 4171 be
reikt. 

Daarom een welgen\eenae dank 
aan onze flinKe propagandisten, 
aan allen die meegewerkt hebben 
tot het verwezenlijken van dit 
prachtig succes 

DEINZE 
Aandacht. 

De vergadening elners in ons 
blad aangekondigd en voorzien 
voor 4 maart , is uitgesteld. 

: Warm aanbevolen 
en te bestellen bij 

het Hoofdsekretariaat 
van de VOLKSUNIE 

Maur. Lemonnierlaan 82 
' BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en de VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. V A N 

DER ELST 10 F 
VEERTIG JAAR VLAAMS-
NATIONALISME 20 F 

LESSEN UIT HET VERLE
DEN, door H. B 10 F 
KULTUURAUTONOMIE 
VOOR VLAANDEREN EN 
WALLONIË, door Mr. F. 
V A N DER ELST . 20 F 

ZO DACHT HET VLAAMS-
NATIONALISME, ZO 
DENKT HET . . . 30 F 

STANDPUNT VAN DE 

V.U 10 F 
FEDERALISME DE OPLOS
SING 5 F 
Bij storting van het overeen
komstig bedrag op de post
rekening 

5445.46 
van 

Wim jorissen 
Brussel 

duidelijk vermelden op het 
strookje welke brochures ge

wenst worden. 

• • • • « • • • • • • • • > • • « • • • • • • • • • • " " • • • • * 

Alle kenners en fijnproevers van duits öler, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten » 
vinden elkaar terug in hef 

DORTMUNDER THIHR-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er dortmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERT|ES ! 
ÉÉtA^Mtfa 
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AALST 
Zondag 25 februari vond de eer

ste werftocht met de nieuwe mi-
crowagen plaats. Zottegem en Vel-
zeke werden met goed rezultaat 
bewerkt. 

Wanneer allen, die 's vrijdags 
beloven 's zondags mee te gaan 
kolporteren, ook werkelijk aanwe
zig zullen zijn, wordt het rezul
t aa t nog beter. Komaan, laat het 
werk niet doen door steeds de
zelfden en steek ook eens de han
den uit de mouwen. 

ANTWERPEN 
De « Kuituur en Ontspannings
kring Tijl ». 

Richt op 10 maar t e k . in de gro
te bovenzaal « Peter Benoit », 
Frankrijklei 8, Antwerpen een 
voordracht in gevolgd door debat 
over het onderwerp « Europa ». 

Spreker op deze avond is de 
heer Alf. Borms. 

Het belang van dit onderwerp 
voor onze Vlaamse Volksgemeen
schap dient niet onderlijnd te 
worden. Gaan we met de huidige 
Europese federalisten naar een 
« Europe des Patries » naar frans 
model of gaan we eerder naa r de 
historisch verantwoorde eenheid 
der volkeren ! 

Deze avond is voor ons nationa
listen de gelegenheid stalling te 
nemen tegenover veel verkeerde 
opvattingen die momenteel opgeld 
maken. 

Daarom verwachten wij U allen 
zeer talrijk. 

Toegang gratis. 

BELLEGEM - BOLLEGEM 

De werftocht van 25 februari, 
toont aan dat met ieders mede
werking, ook de kleinste gemeen
ten schitterende resultaten geven! 
Hartelijk dank aan groep Wevel-
gem voor de opkomst. Het weze 
e^n voorbeeld voor de andere af
delingen. niJJUH 

LEUVEN 
Zondag 4 maar t werftocht. Ie

dereen is aanwezig te 9 uur in ons 
lokaal Cristal. 

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 deze stad 
plaats vinden. 

Het volledige programma 
wordt over korte tijd bekend
gemaakt. 

Vlamingen, houdt deze da
tum vrij ! 

MECHELEN (arrondissement) 
Oprichting werkgroep Heist op den 
Berg. 

De uitbouw van de organisatie 
wordt steeds verder doorgedreven. 
Ontstaan uit een kern te Meche-
len, die opgericht werd in novem
ber 1961, werden tientallen kontak
ten gelegd. In 21 gemeenten heb
ben wij nu reeds vaste voet. Vol
ledig op zichzelf bestaan reeds de 
afdelingen Mechelen, Lier, Duf
fel, Nijlen, Klein Brabant, Ber-
lare - Koningshooikt. 

Op dinsdag 20 februari werd 
overgegaan tot de stichting van 
de werkgroep Heist op den Berg, 
waarbij ook de gemeenten Beerzel, 
Put te en Booischot reeds vertegen
woordigd zijn. Als eerste aktie-
punt wordt de werving van abon-
nenten onder handen genomen. 
Alle inlichtingen kunnen steeds 
bekomen worden bij de heer Frans 
Van Dessel, Veldenstraat 2, Beer
zel. 

BRUGGE 

Duwt m e e ! ^ 
De, propagandawagen is er bij

na. 
Wie geeft nog de laatste duwen 

en schrijft in op een ere-aandeel 
van 100, 500 of l.OOO F, of een 
steunkaart van 20 of 50 F, door 
storting op postrekening nr 4414.47 
van J a n Vantulden, Verbrand 
land 25, Brugge. 
Sociaal Dienstbetoon. 

De heer M. Leroy, houdt iedere 
zaterdag naniiddag van 17 tot 18 
uur zitdag in cafe « Vlissinghe », 
Blekersstraat 2, Brugge 

•Wis problemen heeft, wordt ver
wacht 
Zondag-Express. 

Personen welke op zondag over 
vrije tijd beschikken en iets wen
sen te verdienen door de verkoop 
van het zondagsblad « Zondag-
Express », worden verzocht zich 
aan te bieden op het sekretariaat, 
Wollestraat 45, Brugge. 
V.U.-Jongeren, 

Alle V.U.-iongeren worden uit
genodigd tot de vormingsvergade
ring welke op 11 maar t te 10 uur 
plaats heeft in cafe « Vlissinghe », 
Blekersstraat 2, te Brugge. 

Als spreker treedt op, de heer 
Jassogne. 

Wij rekenen op een zeer talrijke 
aanwezigheid ! 

««»**«*«rtié-'Zelfe-Kfuishoutem. : 
De ganse provincie Oost> • 

Vlaanderen zal zich de e.k. we- ; 
ken speciaal inspannen om de Z 
kantons Zele en Kruishoutem, • 
die op organizatorisch gebied ; 
ietwat achteraan hinken, een • 
flink eind vooruit te helpen. • 

Op zondag 4 maar t zijn vol- : 
gende kolportages voorzien : • 
— De ploeg van Aalst te B e r - ; 

lare. i 
— De ploeg van Dendermonde ; 

en Gent te Zele. ; 
— De ploeg van St. Niklaas te i 

Grembergèn. • 
Iedereen weze op pos t ! ; 

HAACHT 

Onze vergadering kende een be
vredigende bijval. 

Zoals elders waren ook hier 
veel jongeren aanwezig die zich 
na de vergadering, vol geestdrift 
aanboden om aktief mede te wer
ken. 

Bob Maes en Mare Pelgrims 
voerden er het woord en mochten 
luid applaus oogsten 

KNOKKE 
Belangrijke vergadering. 

Alle leden, abonnementen en 
simpatisanten van de afdeling 

Sthloss 

Wathenhüm 
Jettt 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAC 
VyACH£HHEIM A.D.WEINSTRASSE 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POlHOtKSTRAAl , 142 

TEL. (03) 35.38.54 

Knokke (gemeenten Knokke, 
Heist, Ramskapeye, Westkapelle) 
worden verwacht op de vergade
ring die te Knokke plaats heeft op 
zondag 4 maar t te 10 uur 30 in de 
zaal Bodega van hotel Capitole, 
Dumon tierlaan. 

Alle Vlaams-nationalisten van de 
Oostkust worden verwacht. 

KONTICH 

Vlaamse kring. 

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

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

Kaderdag. 

Alle bestuursleden der V.U.-
Oost-Vlaanderen worden drin
gend verwacht op de zeer be
langrijke Kaderdalg welke 
plaats heeft zaterdag 3 maar t 
te Dendermonde. Begin te 14 
uur 30, in het lokaal cafe Om
megang, Markt. 

Uiterst belangrijke dagorde.! 
Niemand mag ontbreken. 

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, inet 
de medewerking van alle kolpor-
tageploegen uit de provincie, een 
grootscheepse werftocht in Kor
trijk. SfftifeikoftiSt öm" 8 uur 30 in 
het VI. Huis, Kortrijk. 

TURNHOUT 

Het C.V.P. stadsbestuur besloot 
over een paar jaren tot bouw van 
een nieuw stadhuis ! En met rede! 
Nochtans heeft dit tot op heden 
reeds een aardige duit meer ge
kost dan werd geschat. Ei- gaat 
geen gemeenteraadszitting voorbij 
of er worden bijkomende werken 
gestemd. Op de laatste zitting 
weerom 14380 F . . . 

Mogen we vernemen of daar ook 
de herstelling bij inbegrepen was 
van de « glas - in - lood raam » 
die onze stadsbestuurders, na een 
van de talrijke gezellige onderons
je in de bar (ja! ja!) van 't stad
huis, er met hun zattelijven uit
vielen ? Of , werden die stukken 
door die mijnheer uit zijn eigen 
zak betaald ? In da t geval hebben 
wij er natuurlijk 'geen zaken mes! 

Profiteurs. 

Receptie's aan de lopende band 
op het nieuwe stadhuis. . . die dan 
steeds eindigen zoals hierboven 
aangehaald. Zouden we die heert
jes mogen vragen wie de rekening 
betaald van 11 november, 15 no
vember, ontvangst van buitenland
se muziekmaatschappij, viering 
Heer Burgemeester, enz.. Nochtans 
waait de wind altijd uit het noor
den, als het betreft « profiteren »! 
Steeds uit de richting « Korte Bs-
gijnenstraat ». Duren is een scho
ne stad, zeggen ze in de C.V.P. 
Als een andere kultuurvereniging 
die toevallig niet gans him me
ning deelt, vraagt om, als tegen
prestatie voor ontvangst van deze 
kring op het stadhuis van een bui
tenlands stadje, die gastvrije bui
tenlandse kring eens te ontvan
gen, dan gebaren ze ' natuurlijk 
van kro nme h a a s ! . . . Toen kwam 
de wind uit "t oosten : geen goeie 
richting ! 

SCHA.\RBEEK 

Gezellig samenzijn. 

Op zaterdag 31 maart te 19 uur 
30 geeft de afdelmg Evere , -
Schaarbeek - Smt-Joost in het lo
kaal Amitié, Lledsplem 35, een ge
zellig feestje als viering van onze 
overwinning van 26 maart 1961 
Ieder deelnemer krijgt een gratis 
biljet van onze verrassingstombo
la en de toegang is kosteloos 

WETTEREN 

Werfactie. 

Op een week tijd maakten onze 
propagandisten twaalf nieuwe le
den. Proficiat. En doet zo voort. 
Vlaams Huis. 

De kogel is door de kerk. Op 1 
april wordt op de markt te Wet-
teren een Vlaams Huis geopend. 
Het wordt beheerd door de nieuwe 
Wetterse Vlaamse Club. Het 
Vlaams Huis wil volgens de initia
tiefnemers voor alle strekkingen 
openstaan. Wij kimnen het dan 
ook warm aanbevelen, vooral daar 
aan enkele Volksunie-bestuursle
den gevraagd werd tot de leiding 
van de Vlaamse Club toe te tre
den. 

WILRIJK 

Voor stormweer zijn niet zoveel 
V.-Uniërs van Wilrijk beducht, dat 
is de avond van de Volksvergade
ring in november 61 bewezen, en 
ook de 15 februari j.1., toen wij 
een Gezellig Samenzijn inrichtten 
voor de leden, abonnees en sym
pathisanten van afdeling Wilrijk. 

Dr. Roosens hield een korte 
spreekbeurt over de noodzaak der 
ziekteverzekering en over de rede
nen die een overtuigd Vlaming 
moeten aanzetten om bij 'n Vlaam
se of neutrale ziekenkas aan te 
sluiten, o.m. om te beletten dat 
zekere bedragen gecamoefleerd af
vloeien naar de politieke parti jen. 

De voorzitter dankte en gaf ver
volgens he t woord aan onze voor
zitter Breugelmans, die kort en 
raak de bestaansredenen van de 
Volksunie belichtte. 

Hierna gaf de voorzitter een 
overzicht van de werking van onze 
afdeling in het j aa r 1961. Rezul
t a a t : reeds 72 leden en 97 abon
nees in Wilrijk op ongeveer 9 
maanden tijd... 

De tombola kende 'n grote bij
val : waren er veel loten, er wa
ren ook meer dan 100 prijzen ! De
ze, gewonnen door Dr. Roosens en 
de heer Haesevoets (o.m. een leeu. 
wenvlag), werden door hen ge
schonken aan de winnaressen van 
een prijskamp-spelletje, 'n Mooi 
gebaar ! 

H e t G u s t j e P e e l a e r t s - k o -
m i t e e d o e t n o g m a a l s e e n 
b e r o e p o p a l l e v r i e n d e n e n 
s i m p a t i s a n t e n , o m h u n 
s t e e n t j e b i j t e d r a g e n 
v o o r h e t o p r i c h t e n v a n 
e e n p a s s e n d e z e r k o p h e t 
g r a f v a n w i j l e n G u s t j e 
P e e l a e r t s , d e b e t r e u r d e 
Kempi§>che t r o u b a d o u r . 

H i j h e e f t g a n s z i j n l e v e n 
g e w i j d a a n h e t z i n g e n v a n 
V l a a m s e h e i m a t - e n 
s t r i j d l i e d e r e n , i n a l l e 
m i d d e n s : a r b e i d e r s , s t u 
d e n t e n , V l a a m s e o u d -
s t r i j d e r s , enz . , e n d i t v a n 
W e s t - V I a a n d e r e n t o t L i m 
b u r g e n a l t i j d b e g e l e i d 
d o o r z i j n b e k e n d e h a r m o -
n i k a . 

D e b i j d r a g e n k u n n e n g e 
s t o r t w o r d e n o p : 
1) P o s t r e k e n i n g n r 2447.66 
v a n C o o l s Alf o n s , t e N i j 
l e n ; of K o n i n g i n A s t r i d -
l o o n 1. 
2) P o s t r e k e n i n g n r 8622.36 
V .O.S . P r o v i n c i e A n t w e r 
p e n of n r 1176.59 V .O.S . 
A f d e l i n g A n t w e r p e n . 
3) B r i e f j e s v a n 20 F k u n 
n e n o o k o n d e r b r i e f o m s l a g 
g e z o n d e n w o r d e n . 

E r w o r d t v a n d i e d a g , i n 
d e m a a n d m e i a . s , , e e n 
h o o g d a g g e m a a k t e n d i t 
g e b e u r e n z a l i n H e r e n t 
h o u t n i e t o n o p g e m e r k t 
v o o r b i j g a a n . 

KARNAVABAL 
R o e l a n d — G e n t — z a t e r -

d e g 3 m a a r t 1962, d e u r e n 
o p e n 20 u u r 30. 
K o s t u m e r i n g g e w e n s t d o c h 
n i e t v e r p l i c h t . 
T e n v o o r d e l e v a n d e S o 
c i a l e w e r k e n v a n 
V r i e n d e n k r i n g S n e y s s e n s 

GEBOORTEN 

Linda en Eeric kregen op 5 fe
bruari een zusje, dat Sonja geker
stend werd. Dit melden ons de heer 
en mevr. De KegJl-Duquet uit 
Laarne. 

In he t mooie gezin van onze 
vriend De Simpelaere te Oost
kamp, werd een zoontje geboren 
dat Wim genaamd werd. 

Onze harteli jkste gelukwensen. 

A b o n n e e r v a n n u a f a a n i 
t e g e n 150 F . G u n s t p r i j s ! 

I t o t e i n d e j a a r ! 

70EKERTJ 
Vlaams nationalist, 25 jaar, ge

huwd, een kind, zoeitt 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, Gent. 

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

Aanbieden : Van Praetlel 173, 
Merksem (tel. 45.85.22). 

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

Tel. 39.69.57 (02). 

Vlaams meisje in Tasmanië 
zoekt ernstig korrespondent in Ne
derlands en Engels; meisje 20-23 
Jaar of jongen 23-27 jaar . 

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

Belangstellenden schrijven a a n 
De Cock, 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, boekhoudmg, sociale wetten, 
belastingen, 4 j . praktijk accoun
tantbureel, zoekt passende betrek
king in of rond Antwerpen; neemt 
ook werk aan na bureeluren. 

Schrijf bureel blad onder num
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 biedt 
ü-

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

Auto nieuw te koop 25.000 km. 
?er. 1960 voor 38.000 F. 

Bevr. Nolis. 21 Zilversmidstraat, 
Antwerpen. 

Gasthol « AD PUNDUM », c ^ e -
restaurant ERWETEGEM, vraagt 
gezin voor gerance, deftig, voor
naam. Geen kapitaal vereist, ken
nis van burgerkeuken vereist. 

Telefoonnummer 09-70.05.25. 

Welk Vlaams binnenhulsarchi-
tekt, in de hoofdstad kan me een 
volledige betrekking als meubelte-
kenaar aanhieden, Ben in het be
zit van diploma. 

Schrijven r ichten bui e el blad 
onder letters M.B. 103. 
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Anton r^eteis aan liet werl;. 

(ON) GELUKKIGE 
DAGEN 
i^ Nadat men ons meer dan 
een maand liad laten wachten 
op de V. Gehtlikige dagen » van 
Claude André l'uget, mochten 
ire die dan vorige week vit-
euidchjk toch heieren, en dit 
onder regie van Anton J'eters. 
Achteraf gezegd, naar onze 
smaak had men die langge
rekte -moeite niet hoeven te 
doen. Het le'iU'Jtoat icas, nog 
cdttjd naar once smaak na
tuurlijk, toc-li maar zo en co.' 
het stuk zelf miste echte 
geestigheid, en de jongere 
spelci.s misten volirai^en-
hcia. 

Het •^llil lil -l/n geheel en 
zonder miii niuir de papier-
mand xerwij-en zou onrecht
vaardig zijn. In het spreek-
woord is er inderdaad niet 
alleen het badwater, maar 7S 
er ook nog het kind. Het ge

in il bevatte stukken dialoog 
(IK i r mochten zijn. Maai of 
d.e al te zeldzame momenten 
voldoende waren om van een 
goed stuk te spreken, u e i/e-
loven het ""ict. ' 

Het spreek II OOI d iiit de 10-
7 Il/e paragraaf geldt ook voor 
het spel van Jeaninne SiJie-
vcniels, Walter ]\Loercmans 
en de anderen. Er lan met 
worden beweerd dat het sh'cht 
was zonder meer. Allien died 
liet ons te dikwijh ilinlen 
aan amateurs-toneel. Andcis 
gezegd en in de slechte hetc-
lenis van liet irootd : men 
speelt nog ti veel « toneel ». 
Men ilaai/t ir inoiir niet in 
lo^ te loiiii n lilt een zelcre 
geiiiaiilllicid, u-at spontaan 
en rlf/f spel on iiiogi li /l blijft 
maken. 

Alles liij cl/(Uil, lil mede 
door het vnj beweeglijk ka
mera-werk, toch een geniet
bare avond. 

PETROLEUM 
ONDER RUINES 
•k Wat hierboven staat is ei
genlijk slcihls de ondertitel 
lan het piogiatnma iraarover 
we het licbbcn iciUeii : tlranr), 
dat ons voiKfe zondagnamid
dag weid l/c bracht door Mar
cel Meelis 

Het II«f een zeer hoc end 
veisbeeld en het piOIJKImiim 
UI ld op een tamelijk 1 lotte 
iiKitiKr op ons IJeine schei ni 
i/cbracht. J)e lih--t 11 as deze 
imial run If'iric^ l/iein zelf, 
en II ' ni'ti '1 1 //i/eii dat die 
man bItjhbiKii u I met een 
],en (of met een sdn ijfma-
cfiinej weef om te i/aan. De 
zaal zot t/md in el laar. Al
leen inn/i/i lic ons of of er 
aan h'l Flai/eg-plein dun 
n-eilili/L, 4oclt n,emand te 
linden is die in sfiuif /s om 
ibl die sloicndi shnl o-(p'liit~ 
den int tiet /)i >,iamiiii weg 
te houden. Ihl n .soms net 
alsof men het l 'Ie BlVl-qe-
boiiw aim hel riln.lcn is ! 

Or.'i de^pel 1 ii'i 1'III vit on
ze li\1 II ( I d om cg(jen^ uut 
geen uoaid gespn.ki n. Mts-
schim Iiebben z in de BRi 
/jedaiht dat /'ii,/-(]ie petro
leum noodzalilijL ooli een 
politielx Ideur je moest heb
ben. En over p()liliek mag er 
ni « I'i i.sioiitcs » niet ivorden 
ge.spiolcn, tenzij dan n-an-
nccr Jut over de Cfiinese 
vollsiej)uldiek gaat en dan 
door Gerard Walschap. 

Maar dat ts een andeie (10-
dcj fjeichiedeni'i .' 

TV-PARADE 
~k A (f IIII II l i l 111(1 llCl Ci 

ste opticden in dit pioijiam-
nia van de J'i.dney-balleti/iocp 
gaan we met door onze sclirijf-

macliine jagen. Het zal nog 

Geen voetbal ! 
B.Y.B. - DIKTATUUI T.Y. 

H e t u i tvoerend komi tee v a n 
de Belgische Voetbalbond 
h a d dus « neen » gean twoord 
op de v raag van de Vlaamse 
TV om de weds t r i jd Ande r -
l ech t - S t a n d a r d te mogen 
u i t zenden . De B.V.B, zegt 
t r ouwens a l t i jd « neen », 
w a n t de B.V.B, b e s t a a t over
wegend ui t l ieden, die pe r 
soonlijk over geen a n d e r e a r 
g u m e n t e n besch ikken om een 
bee t je persoonl i jkheid te l a 
t e n bl i jken. 

Denk eraan... • 
• 

U kunt tot 5 miljoen : 
winnen in de : 

Afrikaanse j 
Loterij! \ 

Verder zijn er 58.029 loten ; 
van 200 F to t 1 mil joen. • 

TREKKINGEN : • 
3de t r a n c h e : : 

4 m a a r t te Halle : 
4de t r a n c h e : • 

25 m a a r t te B inche • 
Pr i j s per Biljet 100 F ; 

Pe r Tfende 11 F : 

D a t er toch een overeen
koms t b e s t a a t tus sen de 
B.V.B, en de Vlaamse TV, 
zegt U ? I n d e r d a a d ! M a a r de 
Aoof beide p a r t i j e n o n d e r t e 
k e n d e teks t is werkel i jk een 
model van een overeenkomst , 
die geen overeenkomst is. I n 
d a t akkoord s t a a t wel dege
lijk d a t de B.R.T. a l t i jd de 
toe la t ing k a n kr i jgen een 
wedst r i jd uit te zenden. Maa r 
er s t a a t ook d a t voor iedere 
wedst r i jd afzonder l i jk nog 
eens toe la t ing moet worden 
gevraagd . We n e m e n g r aag 
a a n d a t de m e n s e n van de 
Vlaamse T v n ie t s meer k o n 
den verkr i jgen, m a a r h e t t e 
k e n t t en voeten ui t de kle i 
ne m i j n h e r e n var. de B V R 

Waarom h e t u i tzenden van 
.Ander lech t - S t a n d a r d d a n 
eigenlijk werd geweigerd ? 
Behalve de reden uit onze 
eers te paragraaf , k e n n e n we 
er geen ande re , w a n t (zo 
ver te lde m e n zondagavond 
in « Spor tweekend ») h e t An-
der lech t - s tad ion was weken 
bij voorbaa t u i tverkocht Wie 
n u k o m t vertel len d a t er ge
vaa r bestond geen volk op 
Ander lech t te kr i jgen, die 

s te l t zich belachel i jk a a n . 
Blijft dus werkeli jk n ie t s a n 
ders over d a n onze eers te p a 
r a g r a a f ! 

I n Noord-Neder land is d e 
ze kwest ie reeds l a n g van de 
b a a n en k a n m e n zijn ene r 
gie a a n be langr i jker zaken 
bes teden. Hier k a n d a t n a 
tuur l i jk niet . Hier moe t t e n 
eeuwigen dage k rakee l m a 
ken. Net als kleine k i n d e 
ren ! 

820.709 
Op 31 december 1961 wa

r e n er in V laande ren 489.799 
en In Wallonië 330.910 TV-
toeste l len geregis t reerd, h e t 
zij t o t aa l 820.709. 

Een tamel i jk hoog a a n t a l 
gezinnen hebben (officieel) 
geen radio meer, zoals bli jkt 
uit volgende tabel : 
Enkel TV- t aks 31,9 % 
Vrijgesteld 0,6 
Rad io - en TV- taks 62,3 
Vrijgesteld 2,2 

icel een heel tijdjc dm en loor 
ze in de BUL' zwllen weten 
dat de 1 laavise ]iuisf,amei s 
geen night-i liibs zijn, en dat 
rooralinoff mei wensen te 
II Old It En dat een varicté-
pi oiji (I innia op de eertte 
plaats 00/, een fonul ie-pro
gram mn miiil zijn, dat zcd 
uel nooit tof hun Iraagicei -
leende herienen dooidi imjen. 

We maken dus abttraltie 
van dit eerste miniiiiei uiin-
neir ire zei/gen dat (r deze 
niiiiil heil wat mooie iiiini-
niet^ te un iimin duf ciHes 
op een IUIIKII/I I lul Ie ma

nier looi de io(lli(li'(n en 
op lilt sclicim II 'lil IJl liKK lit, 
en dat ze dus m die i/ecst m le-
teii dooi weiken. Een nummer 
als (j.if ran Hall, iS^orman en 
Ladd ijeifi standing aan en 
onU/ iiiinin ijsprogriimma. En 
een mnitmer als dat van Jcick 
HiimiiKi brengt de ernstige 
noot m liet geheel. Het doet 
ons nadenlen over het al of 
met noodzaleli /k zijn van 
iiKir .en beier inrjerichte 
/ 11111/-.inmc/en - gestichten. 

}'oor zijn fans, bedoelen 
we, want geloof niet dat hij 
zelf zo zot IS als hij zich voor
doet. 

Om het kort te viaken en 
nog altijd met de reserve van 
zoeven : liet ivas een geslaag
de uitzending. Als we een 
Iwoli 1 inq zouden geven 
vooi allen, aanbevolen, met 
voorbehoud ! 

KARNAVAL-
MARMELADE 
•yk" Zo iiioijehjk nog meer lof, 
en deze maal dan helevi'iai 
zonder vooibehoud, hebben 
we over voor het kaharet-re' 
vue-prograinma, dat Anton 
Peters ons bracht op viaan-
diil/avond. Het was lieel waj 
beier dan zijn «.Toonladders^, 
hef was zelfs zo goed dat wf 
niet naar sleclite plekken zijn 
gaan zoeken, en dat we on<-
genuanceerd zeggen : Profir 
ciat ! 

Er werd trouwens een grooi 
w^nitpunt geboekt tijdens dif 
« Karnaval - Marmelade »• 
EmdeHjk weid een begit. 
gemaakt met wat we kunnet 
noemen : liet politieke kabo' 
ret. We vinden het een zeel 
verlieugend verschijnsel da( 
er in dat programma ook wa/ 
Binnen- en Buitenlandse Za^ 
ken op de korrel werden 7e-
ncniien. We hebben er op de
ze bladzijde reeds heel icaf 
voor gezegd, en eindelijk be
gint men er dan mee. We zijn 
dan ook de eersten om hei 
toe te juichen. Natuw^lijh 
strookt niet alles wat er uerj 
verteld met onze persoonlijkt 
opralfim/i n (de Fideel bv. !/ 
helemuid niet zo gek ah An-
ton Peters hef ons wil doen 
geloven), waar dat belet om 
r/eenszins het initiatief in-
waarvan sprake toe te jui-
clien. 

Hopen we nu maar dat het 
geen eendagsvlieg is geweest, 
en dat men de weg naar de 
hemel (steil en moeilijk) ein
delijk niag hebben gevonden? 

J.V.B. 

100,0 % 

I 
I VRAAG DE VOLLEDIGE DOKUMENTATIE : É 

RADELCO Exel. Invoerder 
p ITALIELEI. 179, ANTWERPEN - Telefoon : 3 1 . 1 6 . 8 ^ 
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De gemeenschap gaat voor 
« Derhalve is het uit den ioze, verder uitshiitend 

of in hoofdzaalc, de ontplooiing van Vlaanderen aan 
het privé-initiatief toe te vertrouwen » zicartboek 
Vlaams Komitee Wemmei, hlz. 76. 

Een van de belangrijk
ste taken van de Vlaams
gezinden moet er in be
staan de ware vijanden 
van het Vlaamse volk te 
ontmaskeren en hun mis
dadige aktiviteit aan de 
ganse gemeenschap be
kend te maken. Al te veel 
bestrijden wij, flamingan
ten, de g. «volgen van de 
aktiviteit der anti-Vlaam
se machten en dan veel te 
uitsluitend op taalgebied. 
Wij moeten tasten naar 
ALLE oorzaken van de 
kwaal. Het nefaste centra
lisme en de verfransings-
woede van de staatsma-
chine wordt reeds door 
generaties Vlaamsgezinden 
aangeklaagd en bestreden. 
De volksvijanden op het 
brede privé-terrein slechts 
fragmentaii' en veel te 
weinig. Willen' wij»'eetiWa^-
re volksontvoogding dan 
mogen ook hier geen ta
boes bestaan. 

Dit besef begint in bre
de Vlaamse kringen door 
te dringen. En steeds lui
der stemmen gaan op te
gen de onvolkse drijve
rijen van de kringen der 
grootfinanciers en hun 
aanhang. Het enige wat 
die mensen leidt is het 

grenzeloos winstbejag, des
noods, en dit gebeurt niet 
zelden, tegen het belang 
van een ganse volksge
meenschap in. Ons volk 
ondervindt dit dagelijks. 

Het ganse drama van 
het tekort aan werkgele
genheid en onderontwik
keling op industrieel ge
bied en dan vooral in Lim
burg, waar alle gunstige 
voorwaarden aanwezig 
zijn, is te herleiden tot 
dezelfde oorzaak : indus
trialisatie van Vlaanderen 
past niet in de berekenin
gen der geldmachten, dus 
komt ze er niet. Over de 
schandalige achteruitstel
ling van het kolenrijke 
Limburg, waar nooit ne-
venbedrijven kwamen, 
schrijven de auteurs van 
het Zwartboek : « Gedu
rende een halve eeuw werd 
met de toekomst van Lim
burg, met zijn toenemende 
bevolking, en van geheel 
Vlaanderen gesold, en dit 
met de stilzwijgende in
stemming of althans het 
lijdzaam toezien van vele | 
verantwoordelijken en ge
zagsdragers... ». Als men g 
de lijst der eigenaars van 
de Limburgse mijnen over- • 
loopt begrijpt men de zaak I 
al beter en weet men met- _ 

een waar de vijand van 
ons volk dient gezocht. Het 
is tevens een van de dui
delijkste voorbeelden van 
de lijnrechte tegenstelling 
tussen de belangen van de 
holdings en die van het 
volk. En het is niet omdat 
nu een buitenlandse ka
pitalistische groep een 
autofabriek te Genk gaat 
oprichten dat wij onze 
mening zullen herzien. Een 
van de grootste attrakties 
schijnt trouwens te zijn 
dat de lonen er 20 % lager 
liggen dan elders. Als dit 
de voorwaarde moet blij
ven om een aalmoes te 
krijgen zullen wij maar 
best naar andere midde
len uitzien. 

Weldra zal in het parle
ment het levensbelangrijk 
vraagstuk van de randge
meenten besproken wor
den. 

Vooral de Vlamingen 
maar ook argeloze frans-
taligen zijn daar het 
slachtoffer van de ontred
dering van deze gemeen
ten door de grondspeku-
lanten. Deze « gieren » zo
als een bezadigde Dr. M. 
Vanhaegendoren ze noem
de,* kopen hele partijen 
goede kultuurgrond op, 
verkavelen ze en verkopen 
de percelen met woeker-
intresten aan de stadslui 
die worden aangetrokken 
door een systematische 
publiciteit. Overal rond 
Brussel, in het mooie 
plattelandskader, prijken 
hun reuzeplak aten waar
op ze hun « terrains a ven-
dre » aanbieden, liefst 
« réserve a l'élite ». In 
sommige randgemeenten 
stimuleerden ze op die 
manier de invasie van 
hoofdzakelijk franstalige 

Brusselaars zodtinig dat de 
bevolking er in tien jaar 
tijd verdubbelde, zoals te 
Kraainem. 

Daarbij kan het hen 
geen snars schelen dat de 
uitbreiding van de Brus
selse agglomeratie zo wan
ordelijk verloopt — als 
hun percelen maar op
brengen — en deert het 
hen niet dat een zeer ge
varieerde bevolking over
al wordt neergeplant zodat 
veel sociale en administra
tieve moeilijkheden ont
staan en ganse bevolkings
groepen tegen elkaar wor
den opgezet. 

Leve de onbeperkte vrij
heid ! 

Hoelang gaat men deze 
camarilla nog aan het 
werk laten alvorens hen 
toe te roepen : halt ! de 
gemeenschap gaat voor .' 

P.M. 
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In de Kamer: 

I Woulêrs over Taalarens 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Bij het Taalgrensdehat in de Kaï.ier iverd door valksverte
genwoordiger Leo Wouters namens de V.U.-fraktie volgende 
principiële verklaring afgelegd alvorens gestemd werd over ar
tikel 1 : 

Wij verheugen ons erover 
dat eindelijk het principe 
van de vastlegging van de 
taalgrens en het aanpassen 
vaiH' defadministratieTe gren
zen in dit ontwerp wordt 
aanvaard. Het is trouwens 
een van onze voornaamste 
programmapunten dat wij 
sinds zo vele jaren in de par
tij verdedigen : « alles wat 
Frans is onder, en alles wat 
Vlaams is, boven de taalgrens 
leggen ». 

Dit ontwerp sluit in, de er
kenning van het bestaan van 
verschillende volksgemeen
schappen of volksgroepen 
met eigenheid van aard en 

taal, en het volle recht op 
een eigen kuiture ontwikke
ling in eentalige gebieden. 
Om dit door de Belgische 
unitaire staat te doen erken
nen, hebben duizende Vla
mingen uit vale generaties 
gestreden en geleden. 

Wij betreuren echter en 
aanvaarden niet dat deze er
kenning van de taaleenheid 
van de gebieden niet tot de 
logische consequenties werd 
doorgevoerd, door nu, eens en 
voor goed, elke gemeente aan 
deze en gene zijde van de 
taalgrens als zuiver eentalig 
te erkennen, zonder wettelij
ke faciliteiten voor mogelijke 

VEURNE-NIEUWPOORT 
Neergelegde stembrieven 

Geldige stemmen 

Blanco en ongeldige 

Volksunie 

C.V.P. 

B.S.P. 

Kommunisten 

Liberalen 

! 

1 
f 

! 

\ 

i 

1 
1 
1 

27.060 

24.781 

2.279 

728 

13.445 

6.529 

153 

3.926 

1954 

1 

(8,42 %) ( 

(".,69 %) 1 

(49,68 %) 1 

(24,12 %) l 

(0,56 %) j 

(14,50 %) 1 

1958 

27.837 

25.860 

1.977 (7,10 %) 

765 (2.74 %) 

-15.330 (55,07 %) | 

6.675 (23,97 %) ( 

i 
3.090 (11,10 %) 1 

1961 

27.779 

25.434 

2.345 (8,44 %) 

1.107 (3,98 %) 

14.173 (51,02 %) 

6.640 (23,90 %) 

3.514 (12,64 %) 

1 
i 

1 
1 
i 
• 

( 

1 

1962 

27.833 

22.520 

4.313 (16,07 %) 

11.805 (43,99 %) 

5.046 (18,80 %) 

5.669 (21,14 %) 

De tussentijdse verkiez.ngen m Veurne-Nieuwpoort worden door de 
P V P -pers en ook door de katoheke konservatieve kranten als de over
winning van de P.V.V beschouwd Slechts heel lyerloops werd In de pers 
gewezen op het sterk gestegen aantal blanco en ongeldige stemmen. 
Nochtans had hun aantal bij deze verkiezingen een politieke betekenis. 
De Volksunie had immert, haar kiezers duidelijk de opdracht gegeven 
blanco of ongeldig te stemmen. 

In bovenstaande tabellen hebben wij de cijfers samengebracht van de 
laatste vier provinciale verkiezingen in deze kantons. De procenten die 
wij erbij voegen zijn berekend op het totaal der neergelegde stembrieven, 
om een goede vergelijking mogelijk te maken met de resultaten van ver
leden week In de voorbij.e acht jaar schommelde het procent blanco en 
ongeldige stemmen van 7,10 % tot 8,44 %. Dit betekent dat er nu een 
abnormale verhoging was die schommeU tussen 7,63 % en 8.97 %. Het 
Hjdt geen twijfel dat dit Volksuniekiezers waren. Ongeveer 8 % meer 

ölanco sfemmers dan gawoonlijk. Bij de vorige verkiezingen haalde de 
Volksunie er ongeveer 4 % zodat WJJ gerust van een verdubbeling kimnen 
spreken. Bovendien ligt het aanta! niet opgekomen kiezers hoger dan 
verleden keer (4 695 tegen 3167 m 1961, een vermeerdering met 1.528 0. 

In feite hebben slechts 71,43 % der uitgeschreven kiezers verleden 
zondag een stem uitgebracht op een van de drie traditionele partijen. 

Hoe de uitslag ook wordt geïnterpreteerd : wij althans kunnen gerust 
zijn en nieuwe verkiezingen met vertrouwen tegemoet zien. Ook de PVV 
heeft een resultaat geboekt maar zij wierp er honderdduizenden franken 
tegenaan om een Barnum-reklame te voeren. Het uitgespaarde geld en 
de vrijgemaakte energie zullen WIJ weten te besteden aan een verbeten 
strijd tegen de aanvallende franskiljonse machten, waaronder de aarts-
i'eaktionnaire P.V.V. Wij danken in elk geval onze kiezers uit de West
hoek voor het tuchtvol opvolgen v»n de richtlijnen. 

anderstaligen. Praktische t e 
gemoetkomingen hadden vol
staan om tot een spoedige as-
sinnilatie van de anderstali
gen te komen. Het voorbeeld 
van de massale assimilaties 
van Vlamingen in Wallonië, 
sedert verschillende genera
ties is daarvan het onweer
legbaar bewijs. 

Wij vrezen dat door de be
stendige erkenning van de 
faciliteiten aan de andersta
ligen in ons taalgebied, deze 
assimilatie wellicht nooit zal 
gebeuren, en dat Vlaanderen 
altijd zal « gezegend » bli j
ven met de daaruit voort
vloeiende moeilijkheden. 

Wij betreuren ook dat on
ze amendementen, waardoor 
vele streken en sommige ge
huchten en gemeenten aan 
de Vlaamse zijde van de taal
grens moesten worden behou
den, verworpen werden, 
waardoor ons Vlaams grond
gebied beroofd . wordt van 
rechtmatig bezit. 

Wij zullen daar bij een ho
pelijk, spoedige herziening 
van de staatsstructuur, op te
rug komen en ons ganse 
grondgebied opeisen bij de 
federatieve herinrichting van 
onze staat. 

Wat goed is in deze wet, 
willen wij erkennen en goed
keuren. Wat niet goed is ver
werpen wij, en wij zullen dat 
ook na de eventuele goed
keuring blijven bekampen 
tot wij volledige voldoening 
zullen hebben bekomen. 

Waar de Minister ons voor
houdt dat de twee volgende 
ontwerpen op het gebied van 
de talen in bestuurszaken en 
in het onderwijs, als een ge
heel moeten worden be
schouwd, met dat wat heden 
voorligt, kunnen wij nu reeds 
verklaren, dat wij deze ont
werpen verwerpen, voor alle 
bepalingen die de volstrekte 
eentallgheid van Vlaanderen 
niet eerbiedigen of er door 
Franse taaleilanden albreuk 
aan doen. 



Op het boekenrek 
KLEUTE 

Uitgeveri l « Die Poor t e » 
\f an de theorie der dicht-
' kunst naar de poëtische 

verwezenlijking : een door
dringen in de poëtische 
droomwereld, waar de man 
en het kind elkaar vinden, 
anders dan in de gewone re
laties, die toch altijd relaties 
Wijven tussen twee diverse 
werelden. 

Hier is voor beiden een we
reld opengegaan of liever : 
hier treedt de volwassene de 
poëtische wereld, de droom
wereld van het kind bimi»n... 

« Ze komen uit een rijk 
voorbij dit leven en gaan 
langs verten waar geen mens 
van weet... » zei Roel Hou-
wrisk over de kinderen. Is het 

RPRENT 
door Wouter van Doorn 

Antwerpen - Prijs : 40 F 
met de dichters ook niet zo ? 
T\ eze gedichten over kin-
^ deren — geen kinderge
dichtjes ! — zullen voor al
len die kinderen hebben of 
gehad hebben, en voor al
len die in de droomwereld 
der kleinen een onberoerde 
en tedere schoonheid ver
borgen weten, zo ylak bij en 
vaak zo ver, telkens opnieuw 
weer een binnentreden bete
kenen in het « land van de 
dichter » dat dit droomland 
der kinderen is : 

« ...Tot in ons gonst hun 
verwachting zwaar. Een 
klokke vleugelslag geluk 
hangt klaar ». 

Warm aanbevolen... 

HAMLET 
IN DE K.Y.S. 

•Ar Hamllet is Shakespeares 
beroemdste treurspel, met 
Goethes Faust het diepzin
nigste uit de werelêJitera-
tuur. 

In geen enJcel ander werk 
vindt men een raadselach
tige figuur als deze « een-
wezige » schepping van de 
grootste tragedieschrijver, 
m geen enkele andere tra
gedie icordt het onverbid
delijke noodlot zo beklem
toont. 

Volgens Goethe zelf heeft 
Hamlet zich een grote taak 
tot plicht gesteld — de 
bloedwraak, na de moord 
op zijn vader en de diepe 
val van zijn moeder, die 
hem totaal ontredderd heb
ben en hem van idealist tot 
melankolisch pessimist heb
ben gem,aakt — maar er 
niet tegen opgewassen is : 
volgens de grote Duitse 
dichter is dit de sleutel van 
het Hamlet-karakter. 
•k Gekend is de Tnerkwaar-
digheid van dit karakter : 
een emulsie van peinzende 
zwaarmoedigheid, nobel 
gevoel, onmeedogende spot, 
opflakkerende impulsivi
teit, Tnorele inzinkingen 
naast oplaaiende manhaf
tigheid. Zijn innerlijke 
fijnheid verzet zich tegen 
de brutale noodwendigbeid 
van het Noorden (de Vi
kings !) en deze pijnlijke 
dualiteit schept een scherp 
kontrast dat voor deze eeu
wige tivijfelaar een diepe 
tragedie uitmaakt, die hem 
verscheurt en ten gronde 
richt. 

•Ar Het opvoeren van de:e 
tragedie is voor elke 
schouwburg met standing 
een prestigekwestie : de 
K.V.S. aanziet deze op
voering als de topprestatie 
ran het seizoen^ We bea
men graag dat inderdaad 
alles in het werk werd ge
steld om een schoon rezul-
•taat te bereiken, volkomen 
in de geest van het wenk en, 
de tijd waarin het irerd ge
schreven — wars van elk 
e.rpertmenf of mogelijke of 
on mogelijke vernieuwde 

versie, zoaHs liet elders 
reeds menigmaal gebeurde 
(tot zelfs in smokinq en 
rok !). 

•A" Het speeldispositief van 
regisseur Jo Dua, met een 
sober dekor van G. Cob-
baert, dat zowel in de 
breedte en de diepte als in 
de hoogte werd gebruilf, 
vdldoet volkomen aan de 
zware opgave van dit som
ber dra7na, icaarbij eevs te 
meer een passend gebr^iik 
van het draaitoneel iverd 
gemaal-t. O.i. had men de 
tekst (nieuice Nederlandse 
bewerking van Willy 
Courteaux) icel enigszins 
mogen inkorten, om een 
zekere langdradigheid te 
vermijden. 

Uit de talrijke bezetting 
verdient vooreerst Senne 
Rouffuer gefeliciteerd voor 
zijn geslaagde weergave 
van de schrijnende hoofd
figuur : hij kreëert een 
Hamlet die totaal verant-

^woord is. Naast hem ver
melden we speciaal : Gella 
Mlaert (de koningin), De-
nise Deieeerdt (Orphelia), 
Bert Strugs (de koning), 
Anton Peters (Polonius), 
Herman Vink (Laertes), 
Jef Demedis (Horatio). 

Geen enkel toneellief
hebber mag deze voorstel
ling missen. 

« Hamlet » (Shakespea
re) wordt door gepeeld tot 
en met 5 maart. 

« De Vrek » (Molière) 
komt aan de beurt op 8 
maart tot en met 19 maart. 

Op 22 m.aiart begint 
« Eerste Liefde » (een to
neelspel ran Paul Osboru) 
tot 2 april. 

Op 2, 3, -5 en 6 maart te 
14 uur .30 is er vertoning 
van « De Prinses op de 
Erwt y> door het K.V.S.-
Jeugdteafer. een sprool j's-
spel va7i Dolly Hardt. 

En op 9 maart l/ijgen 
we een voorstelling door 
het Wiener Tournee van 
« [Aimpa~ivagabundus » 
van Nestroy. 

J.V. 

« Turko )i op net boeivi n. ei5 V Voorlopig nog niet, maar wei op de 
zwarte schijf. AVant Turk Westerling, ex-kapitein en ex-condottieri, 
is operazanger geworden. 

I N H E T L A N D V A N DE DICHTER 
door Gabriel Smit 

Pr i sma-boeken . Uitg, «Het Spectrum» Ut r ech t -An twerp . 

V ooraan in dit boekje 
staal het vers van Goe

the : wie de dichter wil ver
staan moet in 't land van de 
dichter gaan. 

D'cliter Gabriel" Önii^ leidt 
ons er binnen, langs zeer be
gaanbare wegen, zonder ons 
echter de moeilijke plaatsen 
te willen verdoezelen : na 
een eerste algemene con
frontatie met de dichtkunst, 
dichter en gedicht, brengt 
hij ons in kontakt met de 
poëtische middelen : het ar

senaal van de dichter. 

Niet zo uitgebreid als Wes-
terlinck's « Schone geheim 
der poëzie » en niet zo wijs
gerig zwaar als Prof. I>I. D« 
Cortes Essence de la Poésie 
is dit boekje, dat in 1947 
bij « het spectrum » ver
scheen en thans in een goed
kope Prisma-uitgave op de 
markt komt, een aangename 
en leerrijke gids in het voor 
velen nog zo wonderlijke en 
ongekende « land van de 
dichter ». 

EXISTENTIËLE FENOMENOLOGIE 
door Dr W Luypen 

Aula-boeken . Ui tg . ((Het Spectrum)) U t r ech t -An twerpen 

D e fenomenologie is sedert 
haar ontmoeting met de 

existentie-filosofie, de sleu
tel geworden waarmee de 
moderne wijsbegeerte de 
deuren heeft geopend naar 
de metafysica — die sedert 
lang waren dicht geworpen. 

De studie van Dr. W. Luy
pen is> geen uiteenzetting 
over de fenomenologie noch 
over het existentialisme : het 
is een confrontatie met de 
steeds weerkerende wijsgeri
ge problemen, dit in de geest 
der existentie-filosofie en 

naar de methode der feno-
menologen. De auteur neemt 
deze problemen terug op; het 
is dus een authentieke stu
die, in de sfeer van de mo
derne wijsbegeerte. Als zoda
nig is dit werk ook het eer
ste in deze aard in het Ne
derlands geschreven en vult 
daarmee een leemte aan, die 
zich des te meer doet gevoe
len, naarmate de belangstel
ling voor wijsgerige vraag
stukken in het . Nederlands 
taalgebied en niet alleen bij 
vakfilosofen ook groter en 
groter wordt. 

V A D E M E C U M 
VOOR E E N 

A.B.N . -WEEK 
door G. Marten» 

V.B.O.-sekretar iaat , Gou* 
den Boomst raa t 86 , Brugg* 
Prijs : 8 F . 

rp er gelegenheid der voor» 
^ bij e ABN-week werd da-
ze brochure uitgegeven, di* 
in een zevental lessen — eea 
voor elke dag—telkens moei^ 
lijkheden in uitspraak, 
spraakkunst, taalzuiverin» 
en spelling behandelt — mei 
tot slot enkele woorden of 
gezegden bedoeld als verrij
king van de woordenschat. 

Wij raden iedereen aan 
zich dit boekje aan te schaf
fen. Ook al is de ABN-week 
voorbij : het kan de basis 
zijn voor een eigen ABN-
week (of weken, indien de 
stof te uitgebreid moest we
zen om op een week afgehan
deld te worden). 
W ij kunnen slechts de 
* ' wens uitdrukken dat nog 

vele dezer boekjes mogen 
volgen, zodanig dat de reeks 
een praktische uitspraakleer, 
gecombineerd met spraak
kunst en vocabularium, zou 
kunnen zijn voor degenen die 
wel tijd hebben om een der
gelijke brochure door te ne
men, doch die zich door een 
omvangrijker en gespeciali
seerder werk laten afschrik
ken. 

Wij hopen dan ook dat wij 
öï> de volgende uitgave niet 
zullen moeten wachten tot 
de ABN-week 1963. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

• 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

WESTHOEK ! 

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

VIKING 

KONINKLIJKE BAAN 306 ' " " 

St. IDESBALD-KOKSIJDE 

TEL. 058/216.15 



16 DE VOLKSUNIE 

DE FISKALE HERVORMING 
H 4 kan niet ontkend worden 

dat de voorgenomen fiskale hervorming een 
grote onrust teweeg brengt in gans het land 
en bii vele bevolkingsgroepen. De onrust is vol
komen begrijpelijk ten overstaan van de avon
tuurlijke politiek van de regering op fiskaal ge
bied 

Iedereen weet dat deze aangelegenheid bizon
der ingewikkeld en verward is. Dit is mij nog ge
bleken toen ik de vergadering bijwoonde van de 
Commissie voor financiën waar het wetsont
werp in bespreking is. Maar iedereen is er zich 
van bewust dat het de bedoeling van de rege
ring is door deze fiskale hervorming de belas
tingsdruk in aanzienlijke mate te verzwaren en 
de Staat hogere inkomsten te verschaffen. 

Iedereen of vrijwel iedereen geeft zich ook re
kenschap van het feit dat scherpe kritiek mo
gelijk is op de uitgavenpolitiek van de legering 
en dat de aanwending van de belastingsop
brengst dikwijls geschiedt in funktie van dema
gogische verkiezingsbeloften, ongezonde opbod-
politiek tussen de partijen, partijpolitieke bere
keningen en doeleinden. 

D 
e leusachtige geldverspilling 

m meerdere sektoren is onverantwoord en blijft 
niettegenstaande herhaalde beloften steeds on
verminderd voortduren. 

De nadiuk dient er op gelegd dat de libeiale 
.parti j , nu P.V.V., mede verantwooidelijk is voor 
deze toestand en nooit een ernstige inspanning 
gedaan heeft wanneer zij aan het bewind was 
om er aan te verhelpen of zelfs maar te rem
men. 

Herhaaldelijk is er van bevoegde zijde de aan
dacht op gevestigd dat het aandeel,v^jj d?,,>^^ .̂-
bruiksuitgaven en. de t iansfsrts in de g'lobale 
staatsuitgaven in ons land veel te hoog is in 
vergelijking met de eigenlijk produktieve inves
teringsuitgaven. 

H 
je weinig ernstig men tewetk 

gaat is nog gebleken naar aanleiding van de 
peïekwatie van het kadastiaal inkomen. Sedert 
jaren was men met deze aangelegenheid bezig. 
Op 2 oktober 1961 wordt een wetsontwerp inge
diend, nadat de regering er in kabinetsraad 
over beraadslaagd had en het ontwerp goedge-
keuid. 

Dit wetsontwerp telde in totaal slechts 10 ar
tikelen, Welnu een paar weken na de indiening 
had de legeiing reeds 6 amendementen inge
diend op haar eigen ontwerp, en na de behan
deling in de commissie nogmaals 4 amendemen
ten op het door de commissie goedgekeurde ont
werp ! 

Is dat nog ernstig ? Moet men daaruit beslui
ten dat de regering en in de eerste plaats de 
ministers van financiën een wetsontwerp in
dienen zonder goed te weten wat er in staat 
ofwel dat zij niet weten wat ze willen en voort
durend van mening veranderen ? 

M 
A het wetsontwerp betref

fende de fiskale hervorming wordt het eenzelf
de geschiedenis en ditmaal is het veel erger en 
veel gevaarlijker vermits gans ons belastings
stelsel in het gedrang komt. 

Na langdurige voorbereidingen hecht de ganse 
regering haat goedkeuring aan een wetsontwerp 
dat bij de kamer ingediend wordt. Men mag met 
recht en rede veronderstellen dat een zo belang
rijk wetsontwerp voorafgaandelijk ook, confi-
dentieel, voorgelegd werd aan de partijleiding 
van de twee regerende pai tijen en dat die ook 
hun goedkeuring gegeven hebben. 

Welnu het wetsontwerp is maar pas inge
diend en bekend gemaakt of reeds acht de 
C.V.P.-leiding het nodig plechtig te verklaren 
dat het ontwerp beschikkingen bevat die on
aanvaardbaar zijn, dat ernstige wijzigingen no
dig zijn en dat de C.V.P. niet minder dan 26 
amendementen zal indienen ! 

M 
oet men ten overstaan van 

zoveel lichtzinnigheid in een zo belangrijke 
aangelegenheid niet ontsteld staan! De minister 
van financiën die leeds met V(>el hardnekkig
heid zijn ontwerp verdedigd had zoals het was, 
verandert het geweer van schouder en verklaart 
zich bereid zijn ontwerp te « verbeteren ». Men 
gaat thans voor goed de weg op van de impro
visaties oi» eert «eer gevaarlijk teirein met al de 
gevaren verbonden aan een onsamenhangende 
wetgeving waarvan niemand meer weet tot wel
ke resultaten zij zal leiden. 

Het is ons niet mogelijk in dit artikel gans dit 
wetsontwerp te onderzoeken. Maar wij wensen 
toch de aandacht te vestigen op enkele belang
rijke en gevaarlijke aspekten. 

Vooreerst kan wel moeilijk ontkend worden 
dat we in dit ontweip een strekking lantreffen 
om het spaarwezen te ontmoedigen en zelfs te 
bestraffen in zekere zin. Dit is zeer gevaarlijk, 
omdat het sparen een zeer belangrijke funktie 
vervult in het ekonomisch leven. 

Dergelijke fiskale politiek kan nefaste en 
onoverzienbare gevolgen hebben. Waar de spaar
zin het grootst is in het Vlaamse land worden 
hierdoor vooral dus de Vlaamse spaarders ge
troffen. 

Deze politiek ligt in de lijn van de socialisa
tie van de maatschappij en beantwoordt aan de 

door Mr. Van der Eist 
socialistische opvattingen, maar dit veronder
stelt dan ook een radikale doorvoering van een 
socialistische ekonomische politiek die voorals
nog geen kans krijgt in ons land. 

Vervolgens bestaat het zeer reel gevaar dat 
door de fiskale hervorming de stabiliteit der Io
nen in het gedrang komt en wij gaan naar een 
algemene stijging der lonen (zonder stijging 
van de koopkracht !) wat nefaste gevolgen zou 
hebben voor de concurerende positie van onze 
ekonomie in Europese Ekonomische Gemeen
schap en in de wereld. 

£ 
en ander aspekt is dat de fen-

vesteringen ontmoedigd worden door de onrust 
en de onzeketheid en door de zwaardere fiskale 
druk. Dit wordt wel ontkend, maar het is toch 
zo. 

Vooral de kleine vennootschappen — die men 
vooral in het Vlaamse landsgedeelte aantreft 
— zullen onbetwistbaar zwaarder belast worden 
ingevolge de eenvormige aanslagvoet van 30 %. 
Daarbij komt dat de zelffinanciering door ge
reserveerde winsten — uiterst belangrijk voor 
ons bedrijfsleven en vooral voor kleine en mid
delgrote bedrijven die zeer moeilijk kapitaal 
vinden op de geldmarkt — bemoeilijkt wordt 
door een zwaardere belastingsdruk op de gere
serveerde winst. Een gekend Vlaams fiskalist 
heeft dan ook niet geaarzeld te schrijven dat 
de fiskale hervorming voornamelijk ten nadele 
van de Vlamingen zal uitvallen. 

0_ 
ns standpunt is dat een ge

leidelijke hervorming van ons belastingsstelsel 
zekei wenselijk en zelfs noodzakelijk is, sedert 
langs reeds. 

Maar de lichtzinnige wijze waarop de rege
ring de zaak aanpakt en de werkelijk revolu
tionaire wijze waarop zij gans ons belastings
wezen overhoop gooit, maakt voor ons deze fis
kale hervorming onaanvaardbaar. 

Wij kunnen ons vertrouwen niet schenken 
aan deze regering, zeker niet in een zo belang
rijke aangelegenheid. 

Vooraleer tot dergelijke drastische hervor
ming over te gaan, zou de regering door de sa
nering van de staatsuitgaven, de rationalisatie 
van het staatsapparaat, een degelijke en ver
antwoorde financiële en sociaal - ekonomische 
politiek, een doeltreffend staatsbeheer, het ver
trouwen van het land moeten verdienen. 

Met de huidige zwakke en onstabiele rege
ring gaat het land, moedwillig en onrustig, een 
fiskaal avontuur tegemoet waarvoor wij alle 
verantwoordelijkheid afwijzen. 

^ ^ 
:<?i5IÏ2J^-; 

«EU*^^ 

TEL. 4 5 . 8 0 . 6 7 
bezoek onze toonzaal 

van heukelom 
stalen meubelen fabriek king 

a. ullenslei 38, schoten 

p. V. b. a. 

"jAr brieven ^ stalen 
rekenmachines-jür schri j fmachines leggers kasteri 

op verzoek komen wij u thuis afhalen 

-jiAr stoelen 

speciale kortingen 


