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•VLAAMS SOLIDARITEITSFONDS:

BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ
BEHEER : Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16

Deze iceek werd de 50.000 jr. bereikt ' !
Hartelijk dank aan alle solidaire 1 landingen. •
Xog een goede inspanning en de 80.000 /r. i
die in Antwerpen alleen reeds nodig zijnZ
zullen er komen.
•
>«
Stortingen : op PCR 23Ó.G.2 van lirc-i
dietbank • Gent. Vermelden : voor liet'
Vlaams Solidarileilsjonds (rek. Gl.iOO) , ;
P.S. Het jonds besloot de namen der schen- ï
kers NIET Ic publiceren, hoewel verscheidene •
van hen daarom verzochten en tvel op vraag •
van tal van anderen die êit niet ivensen. Z

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

[ FILIP DE PlLLECim...

NEEN A A N
WAALSE
TERREUR
De voerstreek leeft onder een Waalse terreur die doeÊ
terugdenken aan praktijken die de Franstaligen elders ook
gebruiken. Op bladzijden 8 en 9 van dit nummer vindt men
onze reportages die een beeld brengen van de toestanden
in ieder Voerdorp afzonderlijk. Wie trekt er achter de
schermen aan de touwtjes, wie zijn de schuldigen voor deze
terreur ? Dat wordt U uiteengezet in dit nummer. O p
bladzijde 12 vindt men de tussenkomst in de Senaat van
Dr Roossens waarin deze op schitterende wijze de wandaden van de Franskiljons in de Voerstreek heeft aange*
klaagd. Het Vlaamse tegenoffensief is begonnen. Wij
zeggen neen aan de Waalse terreur. Wij hopen bij deze
harde strijd op de hulp van gans Vlaanderen.
Dit nummer wordt, evenals trouwens het vorige, in
de zes Voerdorpen van huis
tot huis verspreid. Andere
akties zijn begonnen. Het
Vlaams huis uHof de Voerii
Bladzijde 3
te 's Gravenvoeren njst omDr
Roossens
in de Senaat:
hoog, ledere Vlaming kan
«
Neen
Gilson
»
finantieel steunen of daadwerkelijk. Het ogenblik is
Bladzijde 5
daar om aan de Vlaamse
mensen in de Voerstreek te
Hoe B.O.B, ontvangen ?
laten zien dat Vlaanderen
achter hen staat, dat wij een
Bladzijde 6
passend antwoord
kunnen
De weg van Ben Bella
geven aan hen die een aanr
slag plegen op grondgebied
Bladzijde 13
dat Vlaanderen behoort, dat
Mattheyssens eist
wij in 1962 niet meer met
Antwerpse
Universiteit
onze rechten laten sollen.
Dat antwoord moet er komen. Van iedere Vlaming
Bladzijde 15'
die niet meer met zich wil
Onze verkozenen
laten lachen !
aan het werk.

Verder
in dit nummer

.,.IS NIET MEER
D E G R O T E V L A A M S E L E T T E R K U N D I G E F I L I P DE P I L L E C U N
IS NIET MEER. HIJ IS DEZE WEEK O P 71-JARIGE OUDERDOM
T E G E N T O V E R L E D E N . F I L I P DE P I L L E C U N DIE N I E T A L L E E N
E E N G E T R O U W M E D E W E R K E R AAN O N S BLAD W A S T O T H I J
V E R L E D E N J A A R ZIEK W E R D . I S A L T I J D E E N V O O R A A N STAANDE VLAAMS-NATIONALlST G E W E E S T .
MR VAN D E R E L S T B R E N G T O P BLZ 16 E E N IN MEMORIAM
AAN D E Z E « P R I N S VAN H E T V L A A M S E P R O Z A » .
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ZAKENLUI
jDeachte i-edaktie.
De firma : Maison R. MonfilsMees, propr. G. Chi-isle, rue de
S'hy. 52, Bruxelles.
Maakt in het Vlaamse land reklaam door franstalige folders te
verzenden naar personen die een
woning aan 't bouwen zijn. Deze
reklame heeft betrekking op bevloeringen, parketten e.d.
Wanneer men nu dit franstalig
i-ek!amebladje terug zendt hetzij
met of zonder brief, om hen op
hun onredelijke praktijken te wijzen, ontvangt men een tijdje later
een weekblad : Bruxelles - Francais » pour défendre et promouvoir la langue et la culture fransaise.
K.V.H. . Borgerhout.

VLAAMSE LEEUW
Geachte Heer,
Al vijf jaar hangt er op U .iuli
een leeuwenvlag aan de fabriekspoort bij Philips Hasselt.
Dit jaar was het de Belgische
driekleur.
Dit bevel kwam van de beheerraad te Brussel.
Hierop kwam protest uit alle
hoeken van de fabriek; er werden
handtekens
verzameld,
maar
niets hielp; de leeuw bleet op
stal.
Er werden een 120-tal handtekens verzameld op een goed uur
tijd; dit gebeurde dan nog voor
en na de werktijd.
12 juli was het ondernemingsraad : een lid hiervan zou uitleg
yragen over de vlaggenkwestie.
Er- werd geantwoord.
Wij Nederlanders zijn gasten in
België en gezien de politieke toestand kunnen wij geen partij kiezen, de bedoeling was niet van te
kwetsen.
Het volgend jaar zullen wij er
©p tijd bijzijn !
M. M. - Diepenbeek.

MARS OP BRUSSEL
Geachte Redaktie,
In de « Gazet van Mechelen »
stelt de h. J.S. de vraag of de afwezigheid van de vele « genodigden » op de laatste vergadering
van het Aktickomitee Mechelen
tot voorbereiding van de 2de mars
op Brussel, een afscheiding betekent, omdat dit Komitee te opvallend onder de invloed van extreme « elementen » (?) staat.
HIJ betwi'feit niet, zegt hij, de
goede bedoelingen van ds onbaatzuchtige Vlamingen van dit Komitee, maar spreekt er toch zijn
verwondering over uit dat de verantwoordelijke voor de ordedienst
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Voor de katholieken is het vrijheid voor verschillende soorten
van mensen, maar toch steeds voor
elke klasse, voor elke mening. Ook
voor de Walen bijv.
Dat alles is beperkt, verouderd.
We moeten voorop zetten, dat het
algemeen welzijn, voor allen, primeert boven al die partikuliere
vormen. Recht en waarheid is de
leuze, en niet een of ander privaat voordeel, voor een volk, een
klasse, een groep mensen.

van Antwerpen en West-Vlaanderen niet uitgenodigd werd.
Dat noemt men heet en \coud
uit een mond blazen !
Zo hij, inderdaad, niet twijfelt
aan de onbaatzuchtigheid van die
leden, dan had hij ten minste de
takt moeten hebben ze mondeling
te raadplegen, in plaats van ze te
doen doorgaan, wat in feite gebeurd is, voor onverantwoordelijken die handelen onder de invloed
van « extreme » elementen, des
te meer daar hij weet dat er zich
onder hen universitair gediplomeerden bevinden.
Anderdeels is de bewering, dat
bedoelde « extremisten » een ijverige medewerker zouden willen
doen uitsluiten, volkomen uit de
lucht gegrepen.
Het is een sterk stukje de afwezigheid van vertegenwoordigers
van verenigingen te willen wijten
aan de aanwezigheid van een paar
extreme elementen die zeker geen
bewijs hebben geleverd het Komitee in de een of andere richting
te wiUen stuwen.

P.S. - Antwerpen.

BRUSSEL

Waarde Redaktie,
De « Linie » van 6 juli, schrijft
heel gevat dat het beginsel van
de wederkerigheid op gebied van
faciliteiten, het zeer goed gedaan
heeft om de Vlaamse randgemeenten rond Brussel te beschermen.
De franssprekenden willen, bij
hen van geen faciliteiten weten.
V. - Mechelen.
Hun vastberadenheid is in dit opzicht onze redding geweest. Gilson
krabbelt achteruit met zjn beruchte faciliteiten. De list waarmee hij de Vlamingen ten val
WELZIJN
heeft wil'en brengen keert zich
tegen hem.
Geachte Redaktie,
Waar blijft zijn ontslag?
Nu zou de aelfde taktiek kunIs het niet mogelijk stemming
nen toegepast worden om het
te verwekken tegen de drie grote
voorstel van de Brusselse socialispartijen door de nadruk te legtische volksvertegenwoordigers te
gen op het feit dat ze verouderd
bekampen. Deze willen namelijk
zijn. Ze zijn niet meer te date, ze
wijken (geen gemeenten) bij de
zijn verouderd zou veel jonge en
Brusselse agglomeratie voegen. De
vooruitwillende mensen afschrikzet is handig maar kan ook hanken.
dig omzeild worden.
Hoe zijn ze verouderd ? De liAls er een stuk van Wemmei
beralen zijn individualisten. Ze
moet gaan (hun voorstel) dat er
roepen maar vrijheid, absolute
vrijheid. Dat is goed in theorie,
dan een stuk van Anderlecht naar
maar praktisch betekent dit enDilbeek overgaat. Hoeveel Vlaminkel : vrijheid, voor wie zich handgen zouden er niet in zuid en
haven kan... Vrijheid — heel
west Anderlecht wonen ?
nuchter beschouwd — voor wie
Dat onze Volksunie-mensen- uit
rijk en machtig genoeg is om ze
het Brusselse, die de toestand van
te handhaven en te vrijwaren.
de randgemeenten grondig kenVrijheid voor goed bemiddelden.
nen, hier een studie en aktie op
Voor de socialisten betekent het
touw zetten.
vrijheid voor een klasse, en dan
Want zoals naar gewoonte zal
nog voordeel voor sommige profihet de Volksunie moeten zijn die
teurs op de rug van de arbeiders
de aanval tegen dit zoveelste geen bedienden.
biedsrovend plan van de franssprekende villabewoners zal moeten leiden.
Schrijft de Standaard reeds niet
dat dit plan « geen erg » is ?
•
Kleine raad...
:
Dus ten aanval, Vlaanderen ten
•
•
:
Grote baat...
: bate.
B.H. - Erembodegem.
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Geachte Redaktie,
Hiermee heb ik de gi'ote eer en
het oprechte genoegen Ued. een
bloemlezing aan te bieden uit de
menigvuldige folders, strooibriefjes, enz. die onze brievenbussen
vullen, en uit de nog menigvuldiger publiciteitsartikels die week
na week in onze Kempische week-

•

WIJ HEBBEN ER GENOEG
VAN
Waarde Redactie,
Waalse
boeren
overdrijven,
schrijft het weekblad « De Linie »
in verband met de actie ingezet
door de boeren aangesloten bij de
U.P.A. « Niet met straatlawaai
maar door moeizame onderhandelingen, ernstig studiewerk en taaie
overredingskracht zijn de belangen van de boerenbevolking te t>ehartigen in een land waar de boeren 7 tot 8 % van de arbeidende
bevolking uitmaken ».
Wij begi-ijpen ten volle dat
« De Linie » de Boerenbond napraat die schrik heeft van elke
agitatie. Wanneer een explosie
van mistevredenheid
onder de
Vlaamse boeren zou uitbarsten,
dan zou de Boerenbond op zijn
grondvesten beven.
Maa? ik wist niet dat het geheugen van De Linie-Redactie zo kort
was.
Ter gelegenheid van de opstand
der Franse boeren schreef hetzelfde weekblad : « Wie in de huidige tijd iets wil bekomen van om
het even welke regering moet er
met kracht en een doorgedreven
actie op los slaan ».
« De Linie » zou er tieter aan
doen de werkelijke toestand bij
de Vlaamse boer te onderzoeken;
zij zou dan vaststellen dat hij sedert jaren tegen een uurloon van
15 tot 20 F werkt.
Wij hebben geen uitstaans met
de Waalse boer maar iemand zal
het feit loochenen dat de Belgische
landbouwpolitiek sedert 30 jaar

De Boerenbond, de boeren vertetegenwoordigers. De Standaard en
De Linie houden het zich voor gezegd : de volgende 50.000 hebben
er genoeg van te worden behanr
deld als de paria's van de bevoV
king : wij wensen niet te worden
afgeslacht op het altaar van de
indexpolitiek door de opeenvolgende regeringen toegepast ten bate
van de grootnijverheid.
Wij zullen ons te weer stellen
met syndikale middelen over de
lakse houding heen van diegenen
die aangewezen zijn om onze belangen te verdedigen en die ons
als onmondigen beschouwen.
En 50.000 kleine Vlaamse boeren zullen in blok voor de Volksunie stemmen de enige partij die
ons van de ondergang zal i-edden^
Een der 50.000.

Een
mooi
meisje ?
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12 oogst te Bouillon
:
P e r biljet 100 F
j
P e r t i e n d e b i l j e t 11 F •
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J.V. - Geel.

hoofdzakelijk was afgestemd op
de belangen der grote Waalse bedrijven met het gevolg dat er
50,000 kleine boerderijen sedert
1950 zijn verdwenen.
De tweede schijf der 50.000
wordt thans aangesneden en ik zie
slechts een oplossing : na een
schitterende
overwinning
der
Volksunie bij de volgende verkiezing een fereralistisch Vlaanderen
met een Vlaamse landbouwpolitiek
en een Vlaams boerensyndikaat.

j 3 0 miljoen verdeeld
•
j o v e r 5 8 . 0 3 0 loten
j
: een superlot v. 5 miljoen •
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DE VOLKSUNIE

DE KEMPEN

bladen te lezen staan. Hier volgt
betrokken bloemlezing.
« Konservenfabriek Hero te Breda vraagt dringend mannen en
vrouwen. Goede verdiensten, gi-atis busvervoer ».
« Philips-fabrieken te Eindhoven vragen werknemers. Licht
werk, goed loon, gratis busvei-voer ».
« Kom bij ons werken 1 Dafautomobielfabrieken bieden werk
aan iedereen ! »
« De Nederlandsche Spoorwegen
bieden mooie toekomst aan alle
jonge Kempische krachten die in
Nederland willen komen wonen ».
« Flinke werklieden gevraagd
voor de levensmiddelenfabriek te
's Hertojgenbosch ».
« Gekende Nederlandse viskonservenfabriek vraagt goede verkopers ».
Logisch besluit : in de Belgische
Kempen : werkloosheid, mobiliteit, geen nijverheid; in de Nederlandse Kempen : niet de minste
werkloosheid, noch mobiliteit, en
geweldig veel nijverheid. Arm, arm
Belgenland.
Het is niet te verwonderen dat
men onder zulke omstandigheden
Groot-Nederlander gaat worden!

WaihenhËÜn
JthJk

Ja, maar nog mooiere
gronden vindt U in
Spanje en wel te Salau
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BLAD V A N DE V L A A M S N A T I O N A L E PARTIJ
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Eindelijk, 132 jaar nadat enkele naburige landen, gebruikt makend van
fouten in het beleid van de koning
der Nederlanden en de hierdoor ontstane misnoegdheid van een deel der
bevolking, er in gelukten de huidige
staat België in het leven te roepen,
wordt door de regering de dualiteit
van ons land erkend.
Inmiddels werd veel kwaad gecticht.
De nationale eenheid heeft geleden,
ik zou durven zeggen is aan het wankelen geraakt tengevolge van de hevige strijd die op taalgebied moest geleverd worden. Strijd die langs Vlaamse zijde steeds met eerlijke middelen
gevoerd werd; strijd die door de tegenpartij geleverd werd met alle
machts- en dwangmiddelen waarover
een heerser kan beschikken. •

D,'E

Belgische Staat
en zijn opeenvolgende regeerders
treft hier een uiterst zware schuld.
Zij zijn rechtstreeks verantwoordelijk
voor de achteruitstelling, de armoede
en de daaruit voortvloeiende minderwaardigheid van een deel van onze
bevolking. Onze regeerders hebben
tot hiertoe nog niet de erfzonde die
de Belgische Staat bij zijn geboorte
4ïWPt"1Wifegekregen, kunnen uitwissen.
'©eBB'effiuuLUj'htieft de naam van tmitarisme, kunstmatige en verderfelijke formule voor een land samengesteld uit twee verschillende volksgemeenschappen die, ik voeg het er onmiddellijk bij, in de beste verstandhouding kunnen samenleven op voorwaarde dat hun kulturele en territoriale integriteit aangenomen en geëerbiedigd wordt.
De opeenvolgende regeringen hebben gezondigd door kortzichtigheid.
Het zou dan ook verheugend moeten
genoemd worden dat de huidige regering, het roer in de goede richting
omgeworpen heeft. Normaal zouden
wij als nationalisten hieraan onze volledige steun moeten kunnen verlenen.
Helaas, het thans besproken wetsontwerp vertoont zoveel fouten van principiële als van praktische aard dat
onze vreugde zeer sterk neergedrukt
wordt. Wij moeten vaststellen dat
voor de zoveelste maal geen volledige
maar een halve oplossing nagestreefd
wordt en dat daarna de strijd inplaats van uitgevochten te zijn, opnieuw In alle hevigheid zal oplaaien
omdat de regering, en ik vrees de
wetgevende kamers eveneens, de moed
niet zullen gehad hebben logisch en
konsekwent tot het einde de noodzakelijke hervormingen door te voeren.
Het spijt ons dan ook tenzeerste dat

- GILSO

wij niet kunnen zeggen « proficiat
Gilson» maar dat wij moeten roepen « Neen, Gilson ».

N.

IA deze inleidende
bedenkingen wil ik hier objektief en
onpartijdig de kritiek van het behandelde wetsontwerp maken.
Met het princiep van het wetsvoorstel, de erkenning in ons land van
twee volksgemeenschappen met eigen
kuituur en als substratum een eigen
grondgebied, zijn wij vanzelfsprekend
akkoord. Het is steeds een programmapunt van de nationalisten geweest.
Het is ook de eerste stap naar de uiteindelijke goede oplossing, het federalisme.
Volgens de achtbare heer minister,
wordt geen recht op taalgebied erkend
aan minderheden die niet langs de
taalgrens gelegen zijn. Wij vrezen
echter terecht dat dit niet meer het

Daar waar walen en Vlamingen
toevallig in eenzelfde gemeente, die
niet kan gesplitst worden, samenwonen zou eventueel een tijdelijk faciliteitsstelsel kunnen voorzien worden
als overgangsperiode. Maar dit wetsontwerp voorziet definitieve faciliteiten waar naast Vlamingen geen walen, maar verfranste Vlamingen of inwij kelingen wonen. En dit is volstrekt
onaanvaardbaar.

E>

iR zijn nog andere
bezwaren tegen een stelsel van faciliteiten in te brengen. Het is een feit
dat in ons land faciliteiten betekenen : grote faciliteiten voor de frans-sprekenden en zeer kleine faciliteiten
voor de vlaamstaligen.
Naast de principiële bezwaren tegen dit wetsontwerp, bestaan er ook
praktische.

Tussenkomst van Senator Dr Roossens
hij bespreking
eerste taalontwerp Gilson in de Senaat
geval zal zijn in de wetsontwerpen
twee en drie. Maar het is nu het ogenblik niet om hierover uit te weiden.

Dl'E drie ontwerpen
hadden samen moeten voorgelegd en
onderzocht worden omdat ze niet te
scheiden zijn.
Een tweede bezwaar : de faciliteiten. Het wetsontwerp is gebazeerd op
het princiep van de eentaligheid van
het grondgebied. Welnu, tegen deze
stelregel in wordt in talrijke grensgemeenten, een stelsel van faciliteiten
voorzien, d.w.z. juist hetgeen men wil
afschaffen.

D>

'E vastlegging van de
taalgrens zal dan ook haar doel volstrekt niet bereikt hebben omdat de
twistgebieden zullen blijven bestaan.
Waarom het Zwitserse voorbeeld niet
gevolgd, waar drie of zelfs vier taalgebieden zijn maar zonder taalstrijd.
De territoriale eentaligheid wordt er
streng en zonder enige uitzondering
toegepast zelfs indien er een belangrijke anderstalige minderheid bestaat
van 20%, 30% of zelfs meer. Waarom
dit goede voorbeeld dat zijn proeven
geleverd heeft, niet gevolgd ?

Sinds jaren reeds is de bevolkingsaangroei in het Vlaamse landgedeelte
groter dan in het waalse of brusselse.
Deze twee laatste gebieden vertonen
zelfs een deficiet. Logischerwijze zou
men dan moeten denken dat eventuele verschuivingen van grondgebied
zouden geschieden tengunste van de
groep die groeit. Welnu in ons land is
juist het tegenovergestelde gebeurd
en het huidige wetsontwerp wil deze
toestand officieel bevestigen. Dit alleen wijst reeds op een abnormaliteit
en een onrechtvaardigheid.
Indien het franstalige grondgebied
zich tegen alle logica in uitgebreid
heeft ten nadele van het Vlaamse, en
indien in het Vlaamse land franstalige eilanden of minderheden ontstaan
zijn, is dit hoofdzakelijk te wijten aan
kunstmatige faktoren, voornamelijk
ekonomische. Sinds 1830 werden de
hogere funkties, zowel In de officiële
als in de private sektor, aan franssprekenden voorbehouden. Dit is op
het huidig ogenblik nog gedeeltelijk
waar. De lonen liggen gemiddeld lager in Vlaanderen dan in Wallonië.
Er bestaan drie volledige Universiteiten met het frans als onderwijstaal
Brujsel, Luik en Leuven, tegenover
één Vlaamse te Gent. De Universiteit
van Leuven is nog steeds franstalig,

weliswaar met Vlaamse leergangen.
De onzinnige en mensonterende re-i
pressie na de laatste oorlog heeft,
gelukkig vruchteloos, gepoogd de opkomende Vlaamse weerstand voor goed
de kop in te drukken. Een halfmiljoen Vlamingen aangehouden of me*
een rechterlijk dossier bedacht, waaronder praktisch alle vooraanstaande!
intellektuelen, enorme boeten voor
zogezegde politieke fouten, niets werd
ons gespaard.
Het is vanzelfsprekend dat de kapi-«
taalkrachtigen over een groter efespansie vermogen en over een groterö
invloed beschikken dan de nederige
man. De eenvoudige arbeider die zich
te Brussel of in Wallonië komt vestigen is na één generatie volledig geassimileerd. De tien of twintigmaal
meer betaalde direkteur zal daarentegen een grote invloed en zelfs een
drukking op zijn omgeving kunnen
uitoefenen. De vestiging van een grooïl
bedrijf in een bepaalde streek, vormt
met zijn Vlaamse gewone arbeiders en
bedienden en met zijn frans hoger
personeelskader, nog steeds een be-«
dreiging op taalgebied.

HlIET Vlaamse grondgebied is in de laatste eeuw steeda
aangewreten geweest. Frans-Vlaanderen een gebied waar nu 3,5 miljoen
mensen wonen is reddeloos verloren.
Het onderwijs van het Vlaams als 2de
taal is in Frankrijk zelfs verboden en
dit in tegenstelling met de andere gewesttalen. Dit als voorbeeld voor dezen onder ons die steeds hoog oplopen
met de vrijheid van de persoon, wanneer het er op aankomt franstalige
minderheden te verdedigen.
Ik hoop dat het dan ook niemand
zal verwonderen dat wij als nationalisten hardnekkig vechten voor leder
stuk grond dat men ons wil afnemen.
De achtbare heer minister heeft gezegd dat het verkeerd zou zijn te willen vitten over kleine aanpassingen
of betwistingen. Welnu, wij zijn daar
niet mee akkoord, bijzonder omda^
wij moeten vaststellen dat de verschuiving steeds in 1 enkele richting
geschied en vanzelfsprekend te onzen
nadele.
Wij zijn dan ook zo vrij geweest dö
meeste amendementen die door onze
vertegenwoordigers in de Kamer
neergelegd werden, opnieuw in te
dienen. Hun verdediging zal gebeuren
bij de bespreking der artikels. Wij rekenen op de steun van alle oprechte
Vlamingen tot welke partij zij ook
mogen behoren.
m
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GALJASSEN
«Van Vlaamse zijde hebben wij
sjiorme toegevingen gedaan. Zoveel
flat we er soms beschaamd over waren. Maar onze goede wil werd niet
beloond».
(Senator Leynen.
Senaat 18 juli
vo'§rens Beknopt Verslag).
« Ik zal de eerste zijn om inschikkeliJKheid te tonen ».
(Senator Leynen volgens hetzelfde
Beknopt Verslag).
'Al de liberale senatoren hebben tegen de overheveling van de Voer naar
Limburg gestemd. Ook senator Vrevèn uit St. Truiden en dit niettegenstaande Dr. Nand CoUa op de 3 partijenmeeting te Ziehen - Zussen Bolder verklaard had dat voor zijn
partij de zaak in kannen en kruiken
was Van boezemvrienden gesproken.
Van Audenhove moet niet afkomen
dat het een stemming tegen de re
gering gold. Men solt niet met Vlaams
grondgebied. Zullen de liberalen weigeren België tegen een overweldiger
te verdedigen als zij niet in de regering zitten ?
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Waarom doen ze het dan met
Vlaanderen ?
Ellendige paljassen.
Op een doorbraak in Vlaanderen
vo'gende verkiezingen zullen ze op
deze wU^e niet moeten rekenen.
De P.V.V. blijft de oude franskiljonse partij, die ze altijd was.
Ze zal er de gevolgen van dragen.
De jonge kiezers in Vlaanderen
zullen onverbiddelijk zijn.
En terecht !
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IJZERTOREN
De nieuwe IJzertoren rijst stevig
en monumentaal de hoogte in. Thans
is de toren reeds 34 meter hoog en is
men aan de elfde verdieping. In de
kapel van O.-L.-Vrouw van de IJzer,
onder de nieuwe tore", werden de
stemmige glasramen geplaatst, gemaakt door de Vlaamse glaskunstenaar Eugeen Yoors, naar de bekende
tekeningen van Joe English. Sii^ds 16
maart 1962 is een nieuwe phase in de
aanbouw van het IJzermonument begonnen. Het betreft de bouw van z««
nieuwe verdiepingen : zowel de bakstenen muur als de betonwerken binnenin. Zo hoopt men tegen het einde
van het jaar reeds zestien verdiepingen klaar te hebben. De hoogte zal
dan 52 meter bedragen.

GEKNOEI IN DE REGISTRATIE
Heime.ijk wordt er gedokterd aan
de bestaande comités tot aankoop.
Deze operatie wordt dan een voorwendsel om een Waals comité bij te
fabriceren. Zo kan nog een stelletje
happige Waalse broertjes aan een
lekker baantje worden geholpen. Een
zonderling mensensoort die dierbare
staatsgenoten van ons : zij worden
des te vraatzuchtiger naar gelang zij
minder talrijk worden.
Bovendien wordt het comité Antwerpen-Brussel omgevormd. Het zou
het arrondissement Leuven, Mechelen en Brussel (min de agglomeratie)
omvatten. De bedoeling van de « hervormers » is blijkbaar er een tweetalig Brussels geval van te maken,
door de zetel in Brussel te vestigen.
De standplaats moet een eentalige
V aamse stad zijn Leuven of Mechelen.
Een andere oplossing
niet, heren !

"emen wij

Op de jaarlijkse betoging te Waterloo waren er volgens het blad van de
M.P.W. « Combat » 200 betogers uit
de Voer. Eigenlijk waren er maar 100.
Zoals men weet wordt te Waterloo
de nederlaag van Napoleon betreurd
en wordt er gerouwd omdat België
niet bij Frankrijk aangehecht werd.
100 Voerenaren riepen daar « Wallons nous sommes... Wallons nous
resterons » en Vive la France.
Zij zongen de Marseillaise.
Wat die 100 Voerenaren niet belet
in de Voerstreek de Belgische vlag
uit te steken.
Komedianten !

Open brief
aan Franske Blokmans
Student
te
ANTWERPEN

Frans,
Iels meer dan een maand geleden zijt-gij in de feestzaal
van uw Antwerpse school op het podium geroepen om er uw
vracht boeken, een retorikadiploma, een handdruk en het
klassieke bemoedigend klopke op de schouder in ontvangst te
nemen. De Brabanconne werd gespeeld, het spcechke ov^r
« de drempel van het nieuwe leven » werd afgestoken en er
werd u verzekerd dat bij het verlaten van uw school, alle
einders voor u openliggen.
Ge zult moeten toegeven, Franske, -dat het juist is :
alle einders liggen voor u open. Mak naasl de becstenhof
vertrekken de treinen die V, vanop de drempel van uw nieuw
leven over alle einders heen, voeren naar waar ge wilt zijn ;
naar Gent, naar Leuven, naar Brussel of zelfs naar Luik bi
goeste en appetijte. Als gij wilt verder studeren, Frans, hebt
gij de keus en er is maar een enkel klein bezwaarlje : voor
universitaire studies moet ge over de einder. De Brabangonne
en hei bemoedigend klopje, op de schouder verhelpen daaraan
wel niet.
Natuurlijk, Frans, kunt ge u beperken tot de keuze die
Vlaanderens metropool u thans biedt. Gij kunt
Wikinger
worden en bij de paters nog een paar jaar uw broek gaan
verslijten. Maar wellicht zeggen de paters en hun beperkt
programma u niet veel en hebt gij andere ambities.
In dat geval, Frans, moet gij terecht bij uw vader.
Indien 'hij goed bij'kas'ié,^ betaOtt'-hij itf>e{-«^^«
fe^«,/i4,.^„,,„„
Gent, te Leuven of elders waar zijn en uw voorkeur u naartoe
zullen voeren. En als de centen voor een « kot » cf> niet af
hunnen dan moet gij Frans, maar doen wat reeds een goed
kwart miljoen d,igelijks doet : pendelen.. Daar. is neg noo'd
een student aan gestorven en met-de nodige moeite en het
gebruikelijk verlies aan tijd komt ge er ook weL
Er is natuurlijk nog de mogelijkheid dat er ooit in
Antwerpen eens een universiteit komt, Frans. Maar eerlijk
gezegd kan ik U niet aanraden, daarop te wachten want het
zal nog wel effe duren zeggen ze in het Noorden. Ge hebt
wel een burgemeester die Antwerpen niet loslaat, er is wel
een V.E.V. dat de metropool zou willen uitgerust zien met
een weidse campus en wat erbij hoort, er wordt 'wel veel
geschreven en gewreven over een Antwerpse universiteit maar
rap gaan is tocti een ander liedje.
Iedereen, Frans, is er over akkoord dat Antwerpen recht
heeft op een universiteit. Iedereen aanvaardt de cijfers die de
noodzakelijkheid en de mogelijkheid van een dergelijke universiteit aantonen. Maar met noodzakelijkheid en mogelijkheid
is men in België en dus ook te Antwerpen nog nergens. Want
de politieke noodzaak en mogelijkheid, Frans, dat is een ander
paar mouwen.
Politieke noodzaak en mogelijkheid, beste vriend, zijn
ongezouten woorden. Men neemt ze niet graag in de mond
en men geeft er de voorkeur aan, het wat hoger te gaan
zoeken, in de regionen van de .ideologie en de ctiek. Zoals
onze vriend Houben, eminent C.V.P.-er, die vreest dat, wanneer Antwerpen een Rijksuniversiteit zou krijgen, er ook een
vrije universiteit zou zijn.
'•' Noodzaak en mogelijkheid, vriend Frans, zijn in dit
land nooit de laatste argumenten geweest. Zelfs nieC ideologische noodzaak en mogelijkheid. Grattez Ie Russe et vous
trouverez Ie Tartare, heeft ooit iemand gezegd. Siroop de Belg
het vel af en gij vindt de politieke paling.
Rechts kijkt men de kat uit de boom, is men volmondig
voorstander van universitair onderwijs te Antwerpen, maar
heeft men dingen op het oog die welliclit zeer eerbiedwaardig
zijn, Frans, maar die tenslotte voor u en voor uw Antwerpse
medestudenten niet van allereerste noodzaak zijn. En links
ijvert men maar en ageert men maar en houdt men zijn
hart vast voor een spoedige oplossing. Want wat een gedroomde gelegenheid voor heel wat socialisten» om via de eis voor
een Antwerpse universiteit weer wat aansluiting te vinden
bij een Vlaamse Beweging die men so wie so af en toe eens
kan gebruiken.
j Daarotn, Frans, denk ih dal hel nog een lijdefi^zal
duren. De heren die het in dit land voor het zeggen hebben,
bevinden zich wonderwel met een Antwerpse universiteit die
men lijk een wortel aan een touwtje voor de neus van de / %,
Vlaamse ezel kwam zwaaien. Bij gebrek aan de oude, ver-trouwde schoolstrijd zit er in die kwestie van de Antwerpse
universiteit te veel politieke muziek om de zaak nu zo maar
dadelijk op te lossen.
Tot op de trein dus maar en de groeten van
dio Genes.

ENGELSEN TEGEN FRANSE
AANMATIGING
De Linie, het weekblad van de Jezuïeten, van 20 juli wijdt een artikel
aan « Het Frans in de wereld ».
Daarin wordt het bekend blad
« The Times Literary Supplement »
aangehaald.
Dat blad schrijft dat « de Fransen
met veel arrogantie zichzelf een erelegioen van intellektuëlen toekennen,
die in elk kritisch examen moeten
zakken ». Volgens het Engels blad is
het allemaal erg pretentieus, maar
absoluut onleesbaar en zeer duister.
Wat vreemdelingen de Franse kuituur verwijten is niet enkel haar pretentie, maar haar onbeschaafde minachting; voor andere talen en kulturen. « Deze minachting ontaardt
trouwens vaak in echte' -vijandschap ».
Vo'gens het Britse blad heeft de
Engelse letterkunde een open oog op
de wereld, ^e Franse ziet alleen
Frankrijk.
Inderdaad.
De Fransen zijn navelaanbidders.
De franstalige Brusselaars en Walen eveneens.

m

TAAL VAN EUROPA
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ïn de Westeuropese Gemeenschap
die Duitsland, Italië, Frankrijk en de
Beneluxlanden omvat luidt de taalverdeling aJs volgt :
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Duits 57 miljoen.
Italiaans 50,1 miljoen.
Frans 49,2 miljoen.
Nederlands 17,1 miljoen.
Een miljoen franstaligen uit Zwitseriand zitten niet in de Europese gemeenschap, 30 miljoen Duitstaligen
evenmin (Oost-Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland).
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De vier talen worden thans-op gelijke voet behandeld.
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Wat zou er gebeuren indien Engeland met zijn 50 miljoen inwoners bij
de Europese gemeenschap komt ?
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Een Amerikaanse meningspeiling
in Duitsland die de theoretische
vraag stelden welke de taal de Duitsers als eenheidstaal voor Europa
wilden zien verkozen 63 % het Engels tegen 15 % het Duits en 22 %
Esperanto en andere talen.
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Het Engels is inderdaad de tweede
taal in Duitsland, Italië, Nederland
en ook Frankrijk. Alleen Vlaanderen
heeft nog Frans als tweede taal.

W
^
=

Het Frans maakt dus geen enkele
kans meer als algemene omgangstaal.

^
p
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Engels, Russisch-en Spaans verdelen de wereld. Zelfs in West-Europa
maakt het Frans geen kans meer.

m
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Is het daarom dat De GauUe tegen
de Europese eenheid is.

OE VOLKSUNIE

5

VAN REX NAAR MOSKOU

ZETELAANPASSING

« Rex of Moskou » was .een leuze
van Leon Degrelle.
Van Kex naar Moskou is de weg
die graaf De Cecillon, leenheer van
Teuven bewandelt.
De Cecillon was provincieraadslid
te Luik voor Rex. Hij was toen een
vertrouwensman van Leon Degrelle.
« Le beau Leon en Ie beau Cecillon »
spotten toen een paar Voerenaren,
die wat Frans kenden.
Te Teuven hield De Cecillon meeting met Degrelle.
Het kan verkeren.
Thans zijn de M.P.W. zijn bondgenoten.
De mannen die in de kleurpartijen
pers vaak kryptokommunist en genoemd worden. En die elke oudRexist zouden opeten.
Dat is de ontwikkeling van de potentaat De Cecillon, die als groot
grondbezitter op een middeleeuwse
wijze nog de plak zwaait over de boeren-lijfeigenen in de streek.

De cijfers van de Volkstelling zijn
nu bekend. Volgens die cijfers dienen
er 18 kamerzetels bij te komen waarvan 5 voor Brabant (3 Brussel, 2
Leuven), 4 voor Antwerpen, 3 voor
Limburg en West-Vlaanderen en 2
voor Oost-Vlaanderen.
Voor Wallonië krijgt alleen Luik
een zetel bij.
Onze Vlaamse socialisten hebben
steeds beweerd dat ze de zetelaanpassing pas zouden goedkeuren na de
volkstelling.
Wij zijn thans zo ver.
Wij zullen thans zien of h e t eerlijk
bedoeld was dan wel of het komedie
was.

OPHITSING
In de Voerstreek duurt de ophitsing voort. De fransdollen doen geregeld een beroep op Luik, Vise en Verviers om kalk- en plakploegen te leveren en om baldadigheden uit te h a len.
De Vlaamsgezinden worden het
spelletje beu. Waar ze tot nog toe alle inmenging van buiten uit afwezen,
zullen zij dit voortaan niet meer.
Als Luik, Vise en Verviers in de
dans springen dan binnen kort ook
Tongeren, Hasselt, Mechelen en Antwerpen. Er zijn gelukkig meer Vlamingen dan Walen.
En wat de bedreigingen van huisbekladding en huisvernieling betreft
hoorden we in de streek dat het oog
voor oog, tand voor tand, huis voor
huis zou gaan.
Alle ernstige mensen hopen dat de
briesende fransdollen op tijd naar de
^^^ dokter g^a^n, voor een bedarend
oScWtjè^WMt ^fi VftS.r^e.na^fs^.Jiojiden
niet van geweld.
De Vlaamsgezinden ook niet. Maar
terugslaan zullen ze.
'
De tijd dat de Vlamingen verne'' derd werden is voorbij. Voor goed.

ANTWERPEN BIJ LUIK
I n alle ernst is in de Senaat gediskussieerd over de taal van de Voerstteek.
I n de Voerstreek is 95 % van de
bevolking kerkganger.
Welnu, het parochieblad voor de
zes Voerdorpen is eentalig Nederlands.
I n geen enkele mis wordt in het
Frans gepreekt.
Als men weet hoe vlug de Kerk
franstalige preken gelast — men kijke naar de kust, naar Eisden, naar
Tienen, n a a r Leuven, naar Antwerpen — dan kan men merken hoeveel
franstaligen er in de Voerstreek wonen !
Als men dus de Voerstreek bij Luik
wil, zou men beter eerst Antwerpen
bij die Waalse provincie inlijven.
Te Antwerpen zijn er immers nog'
Franse preken.
Al sterven die daar ook wel weg.

HOE ENGELS TWEEDE TAAL ?
Als voor acht kinderen is 6de latijnse en 6de moderne in de atenea
Engels als 2de taal gevraagd wordt
door de ouders, wordt dit toegestaan.
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Niet te Brussel.
De eerste dag van het schooljaar
krijgen alle leerlingen van de zesde
een formulier mee naar huis, waarop gevraagd wordt of het kind Engels dan wel Frans als tweede taal
dient te krijgen. Net zoals gevraagd
wordt of de kinderen godsdienst moeten volgen of zedenleer. Voor Engels
of Frans als tweede taal wordt echt e r de vraag alleen in de zesde gesteld.
Nadien k a n men niet meer veranderen.

Vanzelfsprekend zullen we van nu
af aan geregeld en uitvoerig op dit
wezenlijk demokratisch vraagstuk
van gelijke vertegenwoordiging tussen Vlamingen en Walen temp-komen.

ARGUMENTEN
De Voer heeft geen gemeenschappelijke grens met Belgisch-Limburg.
Daarom kan het niet bij Limburg
komen.
Komen dat geen gemeenschappelijke grens met Henegouwen heeft
kan echter wel naar Henegouwen
gaan.

Waarom zou men dan echter Baarle-Hertog niet aan Nederland geven
in plaats van het bij de provincie
Antwerpen te laten ? Het is immers
een eiland in Nederland.
En waarom in Limburg Opglab*
ïek niet bij Tongeren-Maaseik ge>egd in plaats van het bij Hasselt •
t. Truiden te laten ?
Want ook dat is een eiland !
Alle argumenten zijn goed voor de
franstaligen.
En de Vlaamse kleurpolitiekers zitten er zo dom op te kijken als koeien
op safraan.
Heeft ons volk de vertegenwoordiging die het verdient ?

Hoe b«o«b« ontvangen
HUISZOEKINGEN
Een volksvertegenwoordiger stelde volgende vraag
aan minister Vermeylen :
« I n Leuven heerst er een
zekere beroering. Zogezegd
naar aanleiding van de
protestaktie tegen franstalige sermoenen in sommige kerken aldaar, werden
in het Leuvense een paaip
weken geleden bij tientallen personen huiszoekingen en ondervragingen gedaan door de leden van de
B.O.B.-Leuven.

waren te geloven dat het
bevuilen en overschïïderen
van franstalige opschriften
gedaan werd door personen, die op 6 mei en op 13
mei vereenzelvigd waren
bij het storen van de eredienst, enerzijds in de StPieterskerk, anderzijds in
de kapel der paters Picpussen.

De opdracht was dan ook
gebeurlijk het materiaal
terug te vinden door huiszoekingen met de toestemming van betrokkenen.
Slechts één heeft geweigerd, trouwens op beleefHet weze mij vergund, de wijze, en d a n werd ook
Mijnheer de Minister, U niet aangedrongen.
hieromtrent enkele ophelderingen te vragen.
Volgens verslag van de
Met welke bedoelingen heer Procureur des Koen in wiens opdracht ge- nings werden er geen vrabeurden deze huiszoekin- gen gesteld, wat betreft
politiek lidmaatschap of
gen?
wijsgerige overtuigingen.
Welke was de precieze
Er schijnt niet gevraagd
opdracht die daarbij aan
te zijn geworden of de onde B.O.B, gegeven werd ?
Krachtens welke wette- dervraagde personen de
lijke bepalingen heeft de protestaktie goedkeurden,
B.O.B, het recht navraag maar wel of ze er aan deel
te doen nopens iemands
politiek lidmaatschap en
wijsgerige overtuiging, zoniet waarom werd deze
dubbele vraag dan gesteld?

leden van de B.O.B. niet
buiten h u n bevoegdheid
gegaan en moet er dus niet
tegen hen ingegrfepen worden.

ANTWOORD VAN
VVB-LEUVEN
Er dient opgemerkt te
worden, dat niet de Onderzoeksrechter, maar wel het
Parket (Openbaar Ministerie) de huiszoekingen oplegde. Het parket kan echter nooit een huiszoeking
«bevelen», wel «verzoeken».
Krachtens art. 10 van de
Grondwet kan iedere Belg
weigeren huiszoekingen te
laten verrichten, wanneer
de wettelijke bepalingen
inzake huiszoekingen niet
nageleefd worden. Wanneer de Onderzoeksrechter
de huiszoeking beveelt, kan
niemand zich daartegen
verzetten. In Leuven was
er dus geen sprake van
«bevel» en kon iedereen

Heeft de B.O.B, het
-recht te vragen of de. betrokken personen een bepaalde aktie goedkeuren ?
Welke overtreding hebben de betrokken personen
begaan en van welk misdrijf werden ze bovendien
gebeurlijk verdacht ?
Waarom werd de huiszoeking verricht in afwezigheid van de te ondervragen personen, zonder
voorlegging van een door
de Procureur des Konings
ondertekende machtiging
met de klaarblijkelijke bedoeling de angst van de
echtgenoten en de ouders
te misbruiken ?
Mannen met opgeslagen jaskragen en deukhoed die
Welke maatregelen schikt komen aanbellen, voorspellen niet veel goeds gewoonde heer minister te nemen lijk zijn het dieven of B.O .B.-leden.
tegen de verantwoordelijke personen die op deze
wijze h u n bevoegdheid te
buiten zijn gegaan ?
de toegang tot zijn huis
genomen hadden.
Het onderzoek ging dus beletten, ook aan de B.O.
B., vermits de leden van
over het bevuilen van gedit orgaan geen drager wavels , enz. op de openbare ren van een bevel van de
ANTWOORD VAN
weg.
Onderzoeksrechter.
VERMEYLEN
Betreffende het recht op
De huiszoekingen mogen
navraag over iemands posteeds plaatsvinden met
De door het achtbare lid toestemming van de inwo- litieke overtuiging heeft
de minister gelogen en
bedoelde
huiszoekingen ners.
niet gelogen. Deze vraag
werden door het parket
Volgens de gegevens die werd wel gesteld, wat de
van Leuven a a n de B.O.B.
bevolen daar er redenen in mijn bezit zijn, zijn de minister ook moge bewe-

ren. Het is echter zeer
goed mogelijk, dat die vragen « schriftelijk achtergebleven » zijn, dus niet in
het Proces Verbaal opgenomen zijn. Op die manier
kon de minister dan ook
beweren, dat « volgens het
verslag....» geen vragen
van dergelijke aard gesteld geweest zijn.
Betreffende de machtiging tot huiszoeking is het
antwoord van de minister
niet volledig. Volgens de
rechtspraak (Hof van Beroep, Gent, 4-1-51; R.W.
50/51, 1033) kan alleen
door het gezinshoofd toelating gegeven worden tot
huiszoeking. Sinds de wet
van 30 april 1958 is de m a n
echter niet alleen meer gezinshoofd en is dus de toestemming van beide echtgenoten nodig om huiszoeking geldig te laten verlopen, vermits beide echtgenoten gezinshoofd zijn.
Bij afwezighéld "Van de
man kan de vrouw echter
geacht worden 'n stilzwijgend mandaat ontvangen
te hebben van de man om
' de toelating te verlenen.
Dus is het de vrouw a a n geraden uitdrukkelijk te
verklaren dat zij geen
mandaat ontvangen heeft
van de man, met als ge^
volg dat zij geen toelating
kan geven voor huiszoeking.
Dit alles geldt, indien 't
een huiszoekingsmandaat
betreft, uitgaande van de
Procureur des Konings of
het Parket, als mede bij 'n
ongemotiveerd
mandaat
van de Onderzoeksrechter,
In die gevallen wordt dus
aangeraden de toestand
tot het huis te ontzeggen
aan om het even wie, die
huiszoeking wil verrichten.
Ingeval van gemotiveerd
bevel van de onderzoeksrechter moet de huiszoeking echter toegelaten worden.
Bij betwiste gevallen kan
men zich best wenden tot
de besturen van de Vlaamse verenigingen.
Wat het buiten bevoegdheid treden van de B.O.B.
betreft is het antwoord inderdaad zeer juist, want de
leden van de B.O.B, hebben zich niet schuldig gemaakt aan overtreding
van art. 148 Strafwetboek;
zij hebben echter misbruik
gemaakt van de onwetendheid van de echtgenoten
en/of kinderen (wat nog
erger is).
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BELLA
twijfelachtig of de scholen,
bij gebrek aan leerkrachten,
na het verlof weer zullen
openen. Het handjevol geneesheren staat machteloos
tegenover de gevaren van een
eventuele epidemie. De nood
aan gewone technici is ontzettend : de havens zijn verlamd door het gebrek aan
kraanmannen, telefoon en t e legraaf zijn ontredderd door
het heengaan van het personeel.

pSSSSÜWWKW' , " " C . ' S ' K ' i ^ ^ ^ '

Reeds tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in Algerië
bleek dat een z w a r e krizis de n i e u w e Staat bedreigde :
ernstige meningsverschillen in de leiding, die tot d a n toe
d e h a n d e n vol h a d gehad met het voeren v a n de oorlog
of v a n de o n d e r h a n d e l i n g e n , traden plots naar buiten en
b r a c h t e n het land op de rand v a n de burgeroorlog.
D e z w a r e krizis w e r d — voorlopig ? — b e z w o r e n toen
Ben Bella enkele dagen geleden zijn zegevierende intrede
'deed in Algiers o m er, midden een juichende menigte, de
h a n d te d r u k k e n v a n eerste minister Ben Yoessef Ben
Khedda.

Men weet dat de Franse regering initiaal gerekend had
met de emigratie van circa
100.000 pieds-noirs. Dit cijfer
moet thans reeds met vijf
worden vermenigvuldigd. De
landvlucht der pieds-noirs,
die een werkelijk probleem is
geworden niet alleen voor de
betrokkenen zelf maar ook
voor Algerië en in meerdere
mate wellicht nog voor het
Frankrijk van morgen, is één
der wrange vruchten van de
Gaulle's Algerijnse politiek :
het jarenlang aarzelen en
schipperen eerst en vervolgens
de machteloosheid tegen een
terreur die geen overwinning
wist af te dwingen, maar er
in daagde iedereen een overwinning te onthouden.

WAARHEEN MET ALGERIE?
Ben Bella had weinig
moeite om de overwinning
op zak te steken. Zijn jarenlange gevangenschap tijdens
de Frans - Algerijnse oorlog
heeft hem een buitengewone
popularit-eit opgebracht; het
volstond dat zijn opponenten
zich gedurende een paar weken rekenschap konden geven van deze niet-getaande
populariteit en reeds legden
zij zich neer bij het onvermijdelijke. Ben Bella had
nog een andere zware troef
achter de h a n d : hij wist
achter zich de meerderheid
te verzamelen van het leger
dat, na de roem van oorlogsjaren en overwinning, weigerde te aanvaarden dat zijn
rol was uitgespeeld.

gericht, de emigratie dei
pied:--noirs stop te zetten en
de Fransen te herinneren dat
de akkoorden van Evian in
ruime mate voorzagen in
Frans-Algerijnse samenwerking.
Het blijft een groot vraagteken, hoelang de belangen
van Ben Bella en Boemedienne mekaar zullen dekken.
Boemedienne wenst van het
leger de garant te maken van
een echte Algerijnse revolutie en de hoeksteen van de
Algerijnse staat. Hij heeft
echter niet de steun van alle
wilayas. Ben Bella ziet in het
leger momenteel de enige
hefboom om zijn revolutionaire inzichten te verwezenlijken. Deze inzichten zijn

Het bondgenootschap van
de meerderheid der militairen is echter een zware hipoteek voor Ben Bella's overwinning. Het leger is geen
homogeen geheel; de wilaya's worden voorlopig nog
steeds bestuurd door militairen die weinig of geen binding hebben met het centraal gezag te Algiers.
De 60.000 soldaten en officieren samen vormen wel
een « Nationaal Algerijns
Leger »; in werkelijkheid
zijn ze opgedeeld in minder
of meer onafhankelijke eenheden die slechts luisteren
n a a r het dlrekte militaire
gezag in de eigen wilaya.
Over een enkele zaak slechts
zijn de militairen het eens :
zij eisen voor zichzelf het
volle pond der overwinning
op. Ze ontvingen reeds de
toezegging dat de kandidaten voor de aanstaande verkiezingen door de wilayas
moeten worden aanvaard.
De sterkste figuur in het
leger is de 37-jarige kolonel
Hoeari Boemedienne.
Hij
staat achter Ben Bella, maar
reeds thans is het zeker dat
beide mannen er een verschillende zienswijze op na
houden over sommige problemen. Zo is Boemedienne een
absolute tegenstander van
enige Europese aanwezigheid
in het onafhankelijke Algerië,
aanwezigheid die hij als «neokolonialisme» bestempelt. Ben
Bella, daarentegen geeft er
zich volkomen rekenschap
van dat het land over kortere
of langere termijn de Europese — lees Franse — hulp
nog niet kan ontberen; zijn
bemoeiingen gedurende de
laatste dagen zijn o.m. er op

De lang verwachte handdruk
niet altijd die van het leger
en het valt niet lastig te
voorspellen dat — in Algerié
net als voordien elders op zoveel plaatsen — de revolutionaire catalizator al vlug
als lastpost zal worden beschouwd.

Het menlngverschil over de
noodzakelijkheid
van
de
Franse
aanwezigheid
kan
daarbij al vrij. spoedig als
:olijtzwam fungeren. De emigratie van 500.000 pieds-noirs
stelt het land voor verschrikkelijke moeilijkheden. Het is

In het klimaat, geschapen
door de kolonels van gisteren,
gedijen de kolonels van. vandaag wonderwel.
T.v.0.
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Rare bondgenoot.

De West-Duitse regering
die onlangs opnieuw de denazifikatie van het gerecht
ter hand nam, heeft besloten gebruik te maken
van de dossiers die de kommunistische regering van
Oost-Duitsland heeft opgemaakt tegen enkele WestDuitse magistraten.
•

Anti-Stalinisme

Een Russische emigre, L.
Pistrak, voormalig medewerker van het Instituut
voor neurophisiologie te
Leningrad, heeft in een
boek onder de titel «Kroestsjev onder Stalin » een
grote hoeveelheid dokumentatie uit Sovjetbron
over het verleden van de
huidige Russische leider
bijeengebracht. In de zuiveringsjaren
gebruikte
Kroestsjev
liefst
stijlbloempjes zoals hierna :
«Wiens handen beven en
knieën knikken vooraleer
hij tien vijanden heeft gelikwideert, is een gevaar
voor onze revolutie. Voor
iedere druppel bloed van
een eerlijk arbeider zullen
we een emmer van het
zwarte bloed der vijanden
vergieten». Uit die dagen
stamt een gedicht dat,
voorzien van 10 miljoen
handtekeningen, door de
Oekraïense kommnnisten
aan Stalin werd aangeboden : « Als eerste liefde,

rein en waar — ligt nieuw
het land; we zijn thans
één. — En aan het hoofd
van onze schaar — Nikita
Kroestsjev, Stalins vriend».
B Ei v a n K o l u m b u s ?
De drie Laotische prinsen hebben gedokterd aan
een sisteem dat de te Geneve voorgeschreven neutraliteit van het Laotische
leger moet verwezenlijken.
Ieder bataljon zal bestaan
uit drie kompaniën : een
pro-westerse, een neutrale
en een kommunistische. 't
Bevel over de kompaniën
zal beurtelings waargenomen worden door een officier van één der drie strekkingen.

plichtsbesef in de Zweedse
welvaartstaat.
Bij
zijn '
aankomst in Stockholm
enkele dagen geleden verklaarde hij thans : «Mijn
opmerkingen over Zweden
ontleende ik aan een Ame-

•

Citaat

« Een internationaal verdrag over schapevlees zal
wel nooit worden gesloten.
Dat zullen de Engelsen wel
alleen
moeten
blijven
eten », verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
Gerhard
Schroder, naar aanleiding
van de E.E.G.-onderhandelingen met Engeland te
Brussel.

•

Gfeen v u u r
aan de muur.
De Westduitse prezident
Lübke zou op 13 augustus,
verjaardag van het oprichten van de beruchte muur,
aan de sektorengrens het
woord voeren op een massademonstratie. Tegen dit
opzet is protest gerezen en
de prezident zal vrede
moeten nemen met de
klassieke sight-seeing van
de muur.
Het protest
Itwam van de Amerikanen.
Prezidentiële v o r m i n g
Tijdens zijn prezidentschap had D. Eisenhower
zich laatdunkend uitgelaten over het hoog aantal
zelfmoorden,, de dronkenschap en het gebrek aan

rikaans tijdschrift. Sindsdien echter ontmoette ik
talrijke vrienden die uit
Zweden terugkeerden en
die me zegden dat ik het
verkeerd voorhad ».

•

Citaat

« Ik was juist uit Europa
teruggekeerd en Amerika
oefende op mij evenveel
aantrekkingskracht uit als
een dode ratelslang in de
koelkast.
Wat heeft ons
toch de overtuiging bijgebracht dat wij een vitaal,
gezond, vrolijk en scheppend volk zijn ? » - Henry
Miller, Amerikaans auteur.
•

•

Alleen kijkjes over de
muur worden toegelaten.

Vraag

Als Jack, Bob en Ted
Kennedy samen in een
zinkende boot zitten, wie
wordt dan gered ? Antwoord: : Amerika ! (Laatste Kennedy-mop uit Washington).
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UNIVERSITEIT
Op het binnenlandse politiek
vlak is de grote periode van windstilte ingetreden. Ministers, volksvertegenwoordigers en
senatoren
zitten op de Balearen, a a n de
Azunrkust of in Skandinavie. De
broodschrijvers van de k r a n t e n
moeten zich dan ook m a a r zien
t e behelpen door het herkauwen
van wat voorbij is of met het debiteren van beschouwingen over
de hangende problemen, en in
België zijn die bijzonder talrijk.

Standaard
Manu Ruys
reageerde
zeer
scheirp op een artikel van de
Volksgazet waarin a a n de C.V.P.
verweten wordt tegen een Antwerpse universiteit te zijn.
Buys beschouwt die beschuldiging als een der socialistische thema's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen.
Hij beweert d a t de C.V.P. niet tegen een universiteit te Antwerpen
is, m a a r zij wensen « het probleem echter te bestuderen en op
te lossen in het r a a m van de noodzakelijke hervorming ©n uitbreiding van het gehele universitair
onderwijs in België ». Hij besluit
zijn artikel als volgt :
« Dit alles vergt een grondig
onderzoek.
D a a r o p dringt
de
C.V.P. aan. Dit verzoek is verantwoord en mag niet worden beschouwd als een verkapte vorm
van sabotage. Ck>k van katolieke
zijde heeft men de rapporten van
prof. Coet&ier geleze»» ée jnemo•randa.--van. het Vlaams Ekonomisch Verbond, en kent men de
behoeften van de Vlaamse bevolking. De Vlaamse
rechterzijde
staat, op h e t politieke vlak, zeer
positief tegenover de idee van een
universiteit te Antwerpen. Men
wenst echter te waarschuwen tegen een improvizatie die geïnspireerd woi"dt door zuiver politieke
motieven. Alleen wie te kwader
trouw IS kan zich daarover ergeren. »
Bed. : En hoe denken de kardinaal en Mgr. Van Waeyenberg
daarover. En hebben die geein invloed in de C.V.P. ?
Wij ontkomen in ieder geval
niet a a n de indruk dat de,C.V.P.
evenzeer voor een universiteit te
Antwerpen is als de officiële B.S.P.
voor de splitsing van Nationale
Opvoeding en Kuituur...

DE
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Ook deze Antwerpse kraint liei
's anderendaags dezelfde (telegeleide ?) klok horen :
« Wij zijn positief voor universitair onderwijs te Antwerpen, en
hebben dit ook m e e n n a a l s bepleit.
M a a r men moet rationeel te werk
gaan bij de opbouw van dit onderwijs. D a t l>etekent : de aanvang zijn de kandidaturen. Daar-

n a a s t is er te denken a a n universitair onderwijs rekening houdend met de .specifiek maritieme
en industriële bedrijvigheid in de
handelsmetropool. Men moet denken a a n de financiële problemen
en het
wetenschappelijk
peil.
Daarom waren en blijven
wij
voorstander van spreiding
der
kandidaturen onder leiding, financieel en wetenschappelijk, der
bestaande
universiteiten.
En
waarom dan de wet van 1911 niet
herzien om dit te vergemakkelijken en alle universiteiten dezelfde mogelijkheden te geven. De
Nationale
Raad voor
Wetenschapsbeleid dacht trouwens ook
a a n spreiding in
taovenvernoemde
zin.
Het gaat hier dus geenszins om
een C.V.P.-standpunt, of om strijd
tegen Antwerpen met zijn nood
a a n hoger ondei-wijs. Eens de
spreiding gerealizeerd, ook te Antwerpen, en zeker op de eerste
plaats mede te Antwerpen, moeten de toekomstige omstajndigheden uitwijzen, hoever en hoe
groot het nieuwe moet evolueren
en groeien.
Wij kennen de dokumenten, in
verband met het universitair onderwijs, en speciaal in verband
met Antwerpen uitgegeven. Voorzichtigheid en planning willen
niet zeggen dat de zaak niet mag
en moet • geaktiveerd worden. I n
elk geval dient zij echter buiten
alle politieke twisten te worden
gehouden. Dit kan niet anders
dan schadelijk zijn. »
. RfJu -.:. Eerst de problemen
grondig instuderen... Uitstekend '.
• -Maar> in, Belgdsch politiek jargon
betekent dit gewoonlijk dat men
het probleem op de lange baan
wenst te schuiven. Dat de zaak
buiten de politieke twisten dient
te blijven ! Zeker ! Dat de Vlaamse C.V.P.-er, zoals de Volksunie,
er voor zorgt dat de strijd voor een
universiteit te Antwerpen geen
socialistisch monopolie wordt.
Beweren dat men pro is zonder
er iets voor te doen betekent
niets. En voor ons is het om het
even of het een rijksuniversiteit,
een gemeentelijke of een vrije universiteit is, als het m a a r geen
tweetalig-franse is zoals te Leu-

Volksmacht
Het weekblad van het A.C.V.
trok enele konklusies uit het beëindigde stakingskonflikt te Olen.
Zo o.m. de volgende :
« Naar aanleiding van de staking heeft de pers die de arbeiders steunde het licht geworpen
op de ontelbare misstanden die m
de Olense fabrieken nog in zwang
waren. Bij het lezen ervan zullen
velen zich de ogen hebben uitgewreven en zich hebben afgevraagd
of ze wel een k r a n t van 1962 in

Wenst U een ogenblik de taalstrijd te vergeten ?
Koop d a n een perceel grond te Salau in Spanje
d e p r a c h t i g e k u s t v a n de Middellandse Zee.
Gelegenheid om vakantiewoningen te bouwen.

aan

h a n d e n hadden. Het besluit uit
dit alles ligt voor de hand. Er is
in België — nu nog — een patron a a t aanwezig dat niet terugdeinst
voor de ergste sociale uitbuiting
zolang de arbeiders niet in verzet
komen. Uit zichzelf, uit eigen sociale overtuiging, zijn deze pètroons tot geen enkele vooruitgang
bereid. W a t men van hen wil bekomen moet worden afgedwongen.
Zij hebben niets geleerd of niets
begrepen. Hun enige drijfveer is
h u n eigen hebzucht en zij gaan
juist zover als de arbeiders h e n
duwen.
Welnu, de arbeiders moeten dit
weten en zij moeten er zich rekenschap van geven dat zij tegen een dergelijk patronaat, d a t
geleid wordt door de machtigste
kapitalistische groep van België,
namalijk de « Société Gétiérale
de Belgique », slechts opgewassen
zijn indien zij n a u w a a n elkaar
gesloten blijven in h u n syndicale
organisaties. Het is voor de arbeiders nog niet de tijd om te ontwapenen, verre van daar, dat is
te Olen gebleken ! »
Red. : Voor wanneer een gezamenlijk optreden van A.C.V. A.B.V.V. om de « Société Generale » on andere holdings onder
kontrole te brengen ?

Het blad van de Vlaamsgezin,
de radikale socialisten m a a k t e een
balans op van het regeringswerk
in
het
afgelopen
jaar. Ook
« Links » blijkt ontevreden. Wie
is eigenlijk wel enthoesiast over
deze regering « waarover binnen
honderd j a a r nog zal gesproken
worden » ?
« Van socialistisch
standpunt
uit IS de balans van deze regering
zeker minder bemoedigend. De afstand tussen de beloften van h e t
regeringsprogramma
(om
niet
eens te spreken van h e t partijof verkiezingsprogramma van de
B.S.P.) en de daden van deze r e .
gering blijkt bijzonder groot. Var

GIJ BEZOEKT
DE BALLEAREN?
GIJ BEZOEKT
SOLLER?
Bezoek dan ook
de enige Vlaamse Bar
bij «Piet de W - V l a m i n g »
•
Volksuniepropagandist
vanaf het eerste uur
te Puerto de Solier
op 50 meter van
hotel Mare nostrum,
Eden en Roma.
•
Uitgelezen drank

•
Allerhande
buitenlandse
biersoorten.

de afschaffing van (Je 6 miljard
pnrechtstreekse belastingen, erfenis van Eyskens eenheidswet, die
n a een j a a r coalitie moest plaatsgrijpen spreekt niemand meer. De
fiscale hervorming zelf, die tegen
begin 1962 moest gestemd zijn,
zet h a a r slakkengang en... h a a r
hjdensweg in het parlement verder. Zij is reeds zozeer verminkt
en vervormd dat niemand nog
durft te gewagen van een werkelijke « democratisatie » der belastingen, zoals zij door de BSP
nagestreefd werd. Met hot kolendirectorium . en de investeringsmaatschappij, die als ersatz moest
dienen voor werkelijke structuurhervormingen, schiet het evenmin
op. I n weerwil van een uitzonderlijk gunstige economische toestand
worden geen ernstige pogingen
aangewend om te verhelpen in de
strukturele kwalen van onze economie, wat zware gevolgen zal
hebben zodra de conjunctuur omslaat.
In tegenstelling met alle kongresresoluties van de B S P werd
de uitrusting van de gendarmerie
gemoderniseerd, het legerbudget
verhoogd, de militaire dienstplicht
op een verkapte manier Verlengd,
en ons leger met atoomwapens
uitgerust. In weerwil van alle beloften en geruststellende verklaringen van onze partijleiders werden zwaxe
toegevingen gedaan
a a n onverrechtvaardigde clerioale
eisen o.m. op het stuk van Nilos
en van de benoemingen in het officieel onderwijs. En de machtshonger van de clericalen is nog
niet gestild. »

DE

Maakte eveneens een balans op
van het voorbije parlementaire
jaar, balans die niet schitterend uitvalt voor de regering.
I n het artikel vonden wij o.m.
volgende bedenking waarmee wij
het niet helemaal eens kunnen
zijn :
« W a t m e n over het eerste ontwerp Gilson ook moge zeggen, h e t
dient erkend dat het in het algemeen door de Vlamingen kan aanvaard worden zoals h e t althans
door de Kamer met een ruime
meerderheid
werd
goedgekeurd.
Natuurlijk vinden wij het spijtig
dat Edingen werd opgeofferd en
de Platdietse streek werd prijsgegeven. Doch liever een taalgrens
welke ons voor 90 % voldoening
schenkt, d a n verder uitstel wat
ongetwijfeld steeds meer in ons
nadeel zou uitvallen. Door de onverantwoorde
houding
evenwel
van een a a n t a l Senatoren dreigt
men in oktober van vooraan te
moeten herbeginnen. »
Bed. : Wij zullen wel niet moeten aantonen dat wij voor de definitieve afbakening van de taal-

Ook

U

koopt uw

POLDEH

Dit zeer degelijke streekwoekblad in de Antwerpse Polder verspreid bracht deze week e/n beschouwing en een uitgebreid a r t i .
kei over het plan van V.U. gemeenteraadslid H. Schiltz om het
beheer van de haven te hervormen.
Het blad juicht dit plan toe omdat het onder meer machtsmisbruik zou beletten zoals op dit
ogenblik en omdat bij Antwerpen
aangehechte gemeenten terug autonoom zouden worden, iets waarvoor het blad sinds jaren op de
bres staat.
PJW.

Hef vrije
Waasland

HERMES
SCHOOL
54 Zuidlaan
Ml M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel

•
Volledige sekretariaatkursus
In twee jaar.
•
Steno- en
daktylografle
in vier talen.
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentie
•
De school waar Vlamlnsen
zich thuis voelen.
Beter en voordellser

brandstoffen

BENZINE - MAZOUT ENZ.
bij het vlaamse v e r k o o p k a n t o o r

•
Stemmige
Vlaamse muziek.

PANRO-BENZ
Dijkstraat, 53 Oudenaarde
Tel. 055/325.97
Wij leveren over het ganse vlaamse land.
Mooie teruggaven - getrouwheidspremie.

M a x i m u m komfort voor m i n i m u m kosten

DE CENTRALE LUCHTVERWARMING
MET S i E R T E G E L - O V E N
K O M B I N A T I E MET O P E N HAARD MOGELIJK
(Duitse slsteem»
Natuurlijke • of geforceerde mebtclrculatle
Brandstof ; mazout, kolen, eaa
Spaarzaam door laeet brandstofverbruik
Betrouwbaar,
eezelllge bulselljke sfeer
De modernst* en meest rersprelde verwannlnj In hel bnltenlanO.

Inlichtingen : VIKING
Koninklijkebaan 306, St-Idesbald. Tel. «58/21615

grens 2ijn. Maar niet tot efk«
prijs !
Bij de huidige regeling krijgen _
de walen niet alleen alle Waals
gebied terug dat in Vlaamse provincies lag m a a r bovendien krijgen zij Houtem, Ten Brielen, Tombroek, h e t gebied benoorden de
spiere, d'Hoppe, Mark, Edingen,
Kokejane,
Herbeek,
Klein-Ternaaien, de Platdietse streek en
faciliteiten
in een hele reeks
Vlaamse gemeenten. En wat met
de Voerstreek ?
Dat is geen kompromis grensafbakening! Dat is een afbakening waarbij de Vlamingen hebben afgestaan al wat de Walen
vroegen.
Daar kunnen wij ons onmogelijk bij neerleggen, want het g a a t
om onbetwistbaar Vlaamse gebieden. Ze horen bij Vlaanderen.

Lnrak p.T.b.a. • Antwerpen
Dokamentatle en i t a d l e gratis
UorkiraTelel 150 . TeL t8.43.8Y
op nanrtaag.
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Zoals verleden week a a n g e k o n d i g d b r e n g e n wij
een overzicht van de t o e s t a n d in elk V o e r d o r p afzonderlijk. O n z e r e d a k t e u f Staf de Lie haalt hierbij de feiten aan terwijl W i m Jorissen deze in een
afzonderlijk artikel b e s c h o u w t en v a n besluiten
•

•

•
:
•
:
j
•

voorziet.

ï
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Men zal zich afvragen hoe het mogelijk is dat een in de
grond Limburgse en dus Vlaamse streek op het oog verlangt bij Luik dus bij Wallonië te blijven. Enerzijds
vind dit zijn oorsprong in het verlangen de toestand te
zien behouden zoals hij is met de voordelen hieraan verbonden (op dit ogenblik worden belaslingen aan Limburg
betaald en is de doeanedienst eveneens Limburgs zoals
trouwens ook het bosbeheer) en anderzijds zijn er plaatselijke omstandigheden waardoor de bevolking onder een
geweldige druk staat. Het is belangwekkend deze omstandigheden dorp voor dorp onder het vergrootglas te
nemen.

Feodale
lijfeigenen
dienen bevrijd
K Waa! Vlacimsgezind.
Te Moelingen is de burgeineester afkomstig uit Wallonië maar hij is nu een
Vlaamsgezinde die zelfs de
Leeuwenvlag uithangt.
Er is echter een notaris die
ovev veel invloed beschikt
namelijk Houbiers die afkomstig is uit Moe'ingen
zelf, vroeger tot de partij
van de burgemeester behoorde maar afscheurde. De man
is steenrijk en bezit talrijke
eigendommen. Hij heeft deze eigendommen zo verdeeld
dat een groot aantal mensen
een stukje hebben zodat hij
een belangrijk deel van de
bevolking onder druk kan
zetten.
Begrijpelijkerwijze
dat er aan verschillende
boerderijen gevlagd werd...
•

Onder druk.

Te 's Gravenvoeren zijn de
mensen kalm en braaf, uitgenomen de leden van de
M.P.W Het zijn allemaal ongeletterden die lid zijn van
deze Waalse beweging. Het
overgrote deel
kent zelfs
geen
gebenedijd
woord
Frans, zelfs de plaatselijke
sekretaris niet.
De man
heeft een bordje aan zijn
poort hangen waarop staat
geschreven : « Ferméé la
barrière » met twee of drie
fouten Onlangs waren de
M.P W.-ers op nachtelijke
kalktocht geweest en in een
bepaalde s'ogan die 18 woorden bevatte hadden ze nie'"

minder dan dertien taalfouten
geschreven.
Iedereen
weet dat deze slogans in
Wallonië gedikteerd worden
en ze h&dden ze blijkbaar
slecht van buiten ge'eard. De
meesten — arbeiders — gaan
inderdaad naar het Luikse
werken en staan onder sociale druk, ze gaan kalken
voor hun bazen. Ze bekenden
ronduit dat ze evengoed voor
Limburg zouden propaganda
maken indien deze provincie hen evengoed betaald
werk zou
verschaffen als
Luik.

tens Voeren. Zijn echtgenote
is hoofdonderwijzeres in de
gemeenteschool te St. Martens Voeren, waar zij altijd
haar (goedbetaalde) b.'ood
heeft verdiend door in het
Nederlands les
te geven,
maar toch is zij Waalsgezind.
Laten wij voor Moelingen
en 's Gravenvoeren nog vermelden dat de ordemacht,
die onder Vise (Wezet) valt
« tegen » is d.w.z. antiVlaams terwijl deze voor de
andere Voerdorpen •< voor »
is; deze laatsten zijn Limburgers. De geestelijkheid

drie onder Limburg vallen).
Zegt inen de Luiksgezinde
Voerenaars dat alles gaat
verfransen zo de Voerstreek
voor goed bij Luik zou blijven dan steken ze de handen
in de lucht en zeggen « Ha
nee dat niet ».
•

Vier posten
voor één echtpaar.

Een ander voorbeeld vormt
de toestand te St. Pieters
Voeren waar de heer Pinckers sekretaris is. Hij heeft
al zijn studies in het Neder-

verkozen werd onder leiding
van Degrelle. De man moet
zich toen reeds de « Leider »
van de Voerstreek gevoeld
hebben.
De vrouw van Pinckers
(die dus sekretaris is te St.
Pieters Voeren is sekretaresse te Teuven. De familie
Pinckers heeft dus wei ekstra reden om pro-Luiks te
zijn want de heer Pinckers
is ook nog sekretaris te Remersdaal en te Berheau een
Waaig dorpfe. "Viei*"'vettye^''
taalde posten dus voor een
echtpaar en
deze posten

Notarissen en leenheren
beheersen Voerstreek
De burgemeester van 's
Gravenvoeren, de heer Michiels is een Waals gezinde
die na de gemeentesaadsverkiezingen een Vlaamsgezind
lokaal ondeugdelijk liet verklaren zogezegd omdat de
zaal niet aan de vereiste
normen voldeed. Bij de jongste « feestelijkheden » heeft
hij in diezelfde zaal gesproken !
De sekretaris van de gemeente is een hevige Wallingant, afkomst'g uit St Mar-

van de zes Voerdorpen is
langs de andere kant volledig pro-Limburgs en Vlaams
ingesteld. Alles gebeurt in
het Nederlands.
•

Niet verfransen

Te St. Martensvoeren is de
burgemeester een Vlaamsgezinde, twee schepenen echter
zijn Waalsgezinden. Een ervan is afkomstig uit Wallonië en de andere is gehuwd

lands gedaan maar zit onder
druk van zijn schoonvader,
oud - sekretaris Kevers van
Teuven. De man durft eenvoudigweg niet voor zijn eigenlijke overtuiging uitkomen. De burgemeester van
St. Pietersvoeren is goedgezind maar heeft af te rekenen met zijn schepenen die
in dit dorpke met zijn goeie
driehonderd inwoners samen
met vermelde sekretaris de
ogenkijkers zijn van heer-

gaan verloren (misschien op
een na) als de Voer bij Limburg komt.
Te Teuven is er een grote
groep Vlaamsgezinden die
alles in h e t werk stellen om
de aanhechting bij Limburg
mogelijk te maken en hun
overtuiging niet onder stoeof banken steken.
Daartegenover is het laatste Voerdörp Remersdaal een
broednest van Waalsgezinden. De burgemeester is een

Hardschreeuwers kennen
zelf geen w o o r d frans

Foi'.i bovenaan : neergekalte 1 eldesverklaring aan zichzelf, van de Luikse knokploegen.
De tweede foto toont het in aanbouw
zijnde
Vlaams
Huis te 's Gravenvoeren

met een Nederlandse die
geen woord Frans kent; hijzelf trouwens ook niet. Zoals
men ziet is Waalsgezind zijn
in de Voerstreek een eigenaardig iets. Men heeft ons
verzekerd dat het deels te
verklaren is door het feit dat
velen
van
de
zogezegde Waalsgezinden dit zijn
om finantiele
of andere
voordelen. d« meesten zouden de toestand ook willen
houden zoals hij is zo n a a r
taal, belastingen, beheer en
doeane (welke thans alle

schappen die het in Teuven
ook voor het zeggen hebben
Teuven is namelijk het
dorp dat onder de knoet zit
van Graaf de Cecillon een
man van Franse afkomst.
Sinds lange jaren is deze
graaf
burgemeester
van
Teuven. Hij is een feodale
kasteelheer met talrijke eigendommen
die
verpacht
worden aan het grootste gedeelte van de landbouwers.
Belangrijk is dat deze graaf
de Cecilion in 1939 voor de
Rexisten in de provincieraad

landbouwer die nooit veel
instrukties gehad heeft zoals hij dat zelf zegt en die
onder de knoet zit van Senator Baltus van Aubel.
Dat is kortweg, een overzicht van de gemeentelijke
toestand in de Voerdorpen,
waar ogenschijnlijk
feeststemming heerste bij de Senaatsbeslissing maar waar
in werkelijkheid een bevolking leeft die zwaar onder
druk staat zowel op sociaal
als op ekonomisch gebied.
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OP
Onze plicht

in de

Voer

Z i j n het de 5 % W a l e n die in de V o e r s t r e e k p r o b e r e n een
fascistische terreur te d o e n h e e r s e n ?
N e e n . D e u h r a ' s zijn b u i t e n l a n d e r s zoals b u r g e m e e s t e r D e
Cecillon of franskiljons, zoals de notaris H o u b i e r s te
Moelingen, z o o n v a n een V o e r g e z i n d a t plat spreekt. D e
m a n m e e n t echter dat n u overal het F r a n s buitenvliegt —
Indochina, M a r o k k o , T u n e s i ë , Algerije — hij het in d e
V o e r s t r e e k m o e t i n p l a n t e n . Z o a l s alle franstaligen leeft
hij n o g in d e geest v a n de 1 8e en de 19e e e u w en begrijpt
hij niet dat wij 1 9 6 2 schrijven.

meentec'skretaris vaak nodig
heeft.
Het inrichten van sociaal
dienstbetoon door Vlamingen
is dan ook een vraagstuk dat
dringend dient opgelost.
Voor de oorlog hadöon
Vlaams nationale parlementairen er zitdagen. De C.V.P.
volgde.
Nu de Volksunie geen verkozene heeft in Limburg die
het kan doen, gaat de C.V.P.
ook niet !
Ook op dat gebied is de
zweeppartij dus nodig.

EEK

waar de verfransers het meest
druk uitoefenen.
En die Vlaamsgezinden laten zich geen schrik aanjagen.
Zij lachen om de dreigementen van de ouderwetse
verfransers.

'•

ft'<

Alleen de volksmensen, die
nog niet klaar zien, zitten
met de schrik en gehoorzamen
aarzelend
naar
de
wachtwoorden van middeleeuwse en 18e eeuwse leenheren en grootgrondbezitten.
W.J.

p/^'''™""'"

VLAAMSE STEUN VOOR
BANGE VOLKSMENSEN
Hij is gemeenteraadi'lid en
behoorde tot de meerderheidspartij van de Waalse burgemeester. Deze Waalse burgemeester echter ziet dat Moelingen Nederlands is en legt
zich normaal bij dit feit neer.
De notaris vormt nu een
partij op zijn centje ! Tegen
de burgemeester. En als beschaamde bondgenoot van de
M.P.W.-oppositie. Wat hem
niet belet de ra^ochte Voerenaars h u n eigen taal, die ze
nu reeds 1500 jaar spreken,
te willen qiitnenj^^n.^^ „^ ^,, ,,
Opvattingen-uit'"het tash)^'-'
nialistisch tijdvak.
Overal in de wereld echter
verdwijnen de kolonies.
En de Voer zal geen Franse
kolonie meer worden.
Daarvoor zijn de Vlamingen al te wakker. Wij zijn in
1962.
•

Teuven en Remersdaal

Te Teuven en te Remersdaal gaan de verfransers nog

lelijker te keer dan te Moelingen. In Remersdaal zwaait
De Secillon de plak. Hij is
fransman van afkomct. Beter
ware hij in dat land gebleven. De gemeentesekretaris
is de heer Pinckers, zoon uit
een vlaamsgezinde
familie
die vlaamsgezind gebleven is.
De heer Pinckers, die ook nog
gemeentesekretaris is te StPieters-Voeren en te Berneau,
een aangrenzende verwaalste
gemeente (sinds de Franse
omwenteling), is de schoonzoon van de meer dan 80 jar ^ ë heer keVers, oud-gemeentesekretaris en fransdol
tot en met.
Mevrouw Pinckers-Kevers
is gemeentesekretareese te
Teuven en even fransdol als
haar vader. Het gezin bezet
dus de post van gemeentesekretaris in 3 van de 6 Voerdorpen. A's men bedenkt dat
de Voerbewoners geen Frans
kennen en ze vaak met F r a n se dokumenten te maken
hebben, die ze niet verstaan,
begrijpt men dnt men de ge-

^^i^ir
Het kasteel te Teuven, resi dentie van de Secillon. De
verbodsbepaling op het bord is gesteld in de taal van
het volk, het beste bewijs d at dit Nederlandstalig is.

•

Voeren.

's Gravenvoeren heet in de
volksmond Voeren. St PietersVoeren en St Martens-Voeren
heten afgekort in de L>ireek
St Pieters en St Martens. Deze dorpen herbergen het
minst fransdoUen.
Zoals in de andere dorpen
zijn hier enkele M.P.W.-ers,
die plakken en kalken. Zij
kennen geen Frans.
In de drie Voerens zijn er
dan echter ook een geringer
aantal aktieve Vlaamse elementen woonachtig.
Het grootst aantal strijdende Vlaamsgezingen vindt men
te Moelingen en te Teuven

Doden monument te Hom burg aan de grens van de
Vaerstreek 9 10de van de gesneuvelden dragen Vlaamse namen.
' ^•-' Jv' >'
'

TERREUR m DE VOER
(Vervolg van blz. 12^
Een zware administratieve
druk wordt sinds jaren uitgeoefend door de openbare besturen en voornamelijk door
de regionale diktator Pinkers,
die schepen te Teuven is en tevens gemeentesekretaris te
St Pieters-Voeren, te Remersdaal en te Berneau, terwijl
zijn echtgenote sekretaresse
is te Teuven. Hij is de stroman van de grote grondbezitters van de streek en kan
dch gerust permitteren brutaal tegen tegenstrevers te
ïijn en zelfs ze te bedreigen.
Hij is h e t die in het dagblad
« Le Jour » van Verviers op
24-3-62 ophitsende proza liet
^er..ohijnen en tot vechtpartij en en andere gewelddaden
:)phitste. Vermelden wij nog
ie nefaste rol van 't plaatseijk weekblad « Journal d'Au^el».
De overgrote meerderheid
van ons volk eist de vastlegging der taalgrens en dit in
het algemeen belang van het
land. Dat zelfs een meerderheid in een bepaalde eLreek
bij een taaistreek zou wiUen
blijven waarbij zij niet hoort,
heeft geen enkele betekenis
vermits zij rechtstreeks in
strijd is met de geest van de
wet. Het algemeen belang
moet zwaarder wegen dan de
private of regionale belangen
van de enkeling. Het is om
deze redenen dat referendum
en volksraadplegingen, die
trouwens in onze wetgeving

niet voorzien zijn, daarenboven volledig uit den boze zijn.
Een Vlaming die zijn recht
opeist wordt als een verrader
becchouwd, diegenen die hem
willen verdrukken doen dit
op het belang van de nationale eenheid. De tijd van « La
Belgique sera frangaise ou ne
sera pas » is nochtans lang
voorbij. De werkelijke verraders zijn diegenen die aan
beide
volksgemeenschappen
weigeren te geven wat ieder
toekomt.
•
Tot slot wil ik hier nog een
voorbeeld geven van de terreurpraktijken die in sommige streken heersen.
Te Verviers bestaat een
« Bond der Vlamingen van
Oost-Belgiè » dat is toch hun
goed recht. Niemand heeft
ooit er aan gedacht het de
Walen kwalijk te nemen dat
zij te Antwerpen, Gent of elders een bond of vereniging
oprichten.
Welnu, in strijd met deze
breeddenkende houding is de
« Bond der Vlamingen »~ en
zijn voorzitter de heer Gouverneur sinds maanden het
voorwerp van bedreigingen,
ge
Idaden, bijzonder sinds
zij de verdediging van de
Vlaamse Voerstreek on ~ zich
genomen hebben.
Het sekretariaat werd reeds
met hakenkruizen beschilderd, de ruiten werden ingegooid en doodsbedreigingen
geuit. Het plaatselijke blad
« Le Jour » heeft zich eveneens onderscheiden bij al deze ophitserij. Na herhaalde-

lijke doodsbedreigingen met
mitrailletten en dynamiet,
moest het sekretariaat zelfs
dag en nacht door een politiewacht beschermd worden.
Ik twijfel er niet aan dat de
leden van deze achtbare vergadering hun keus reeds zullen gedaan hebben en zich
niet zullen medeplichtig m a ken aan gebiedsroof en zoala
de leden van de Kamer het
Vlaams karakter van de voerstreek zullen erkennen en ze
logischerwijze in de geest van
de huidige wet, bij een Vlaamse provincie zullen voegen.

STEUN
DE VOER
Wie aktief wil meewerken aan de opbouw van |
het Vlaams Huis, Hof de |
Voer te 's Graven-Voeren i
kan een of meer aandelen I
van duizend frank onder- l
schrijven op Giro 1532.37 i
I van Stichting Overmaas i
v.z.w. 's Graven-Voeren.
Er zijn 300 aandelen in
het -totaal, interest 3 % j
elk jaar worden 20 aandelen uitgeloot en terug betaald.
De Vlaamse propaganda i
in de Voer zal versterkt i
worden.
Wie ons wil helpen kan
storten op postrekening :
1532.37 van de Stichting
Overmaas v.z.w. 's GravenVoeren.
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ANTWERPEN
Let wel.
In de maand augustus houdt
Reimond
Mattheyssens
geen
spreekuur.
Aan de bevolking van Ranst en
omliggende gemeenten.
Zoals reeds medegedeeld werd
bij middel van ons rondschrijven
van begin juli, houdt de Heer Paelinckx, Provincie - raadslid, zijn
tweede zitdag voor Dienstbetoon
op zondag 12 augustus van 9 uur
30 af tot omstreeks 12 uur in cafe
De Zwaan, Onze
Lievewouwestraat 1, te Ranst (nabij de kerk).
BRUSSEL
Bestelwagen.
Het arrondissementeel bestuur
dankt van h a r t e de honderden
personen, die h u n duwke gaven
voor de aankoop van onze bestelwagen. Deze wagen, die in feite
h u n wagen is, werd aangekocht en
zal volgende maand, ter gelevenheid van een grote volksvergadering, plechtig overhandigd worden a a n Bob Maes en zijn trouwe medewerkers.
Een laatste reeks duwkes wordt
thans dringend verwacht voor de
kroon op ons werk : een degelijke mikro- en luidsprekerinstallatie. De afdelingen en de vrienden
die ook daarin h u n aandeel willen hebben, kunnen storten op
P.R.K. 8654.50 Volksunie Arrondissement Brussel te Londerzeel.
GENT
Op 5 oogst 1.1. tussen 14 uur
(tijd : plaatselijk blad « Die
Poorte ») en 14 uur 30 (tijd ;
weekblad « De Volksunie ») vertrokken we met vijf volgeladen
(niet lezen « overbevolkt » wegens
de overtredingen !) auto's n a a r
Latem.
We danken de personen die h u n
wagen ter beschikking stelden. E n
wie niet meeging heeft het zich
alleen te beklagen... met h e t - v a s t
voornemen bij ons in te schrijven

voor de IJzerbedevaart.
(Inlichtingen in dit blad, of ook : Beukelaarstraat 33, Boomstraai 17 en
Rijmdam 13).
En tot 19 oogst !
DIKSMUIDE
IJzerbedevaart 1962.
Zoals voorgaande jaren wordt op
de vooravond van de IJzerbedevaart in het Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Diksmuid? een verbroederingsavond ingericht.
Goed Vlaams orkest, samenzang, declamatie.
Korte toespraken door Adv. Guido Van In, Karel Dillen, Dr Herm a n Le Compte.
Alle Volksunie m a n n e n worden
in de Volksunie tent verwacht.
Zondag 19
oogst, IJzerbedevaart.
Om 15 uur spreekt in h e t
V!aam.s Huis Pater Brauns, waarna de film m a r s op Brussel, IJzerbedevaart
1937,
landdag,
enz.
wordt afgerold.
DWOBP
Zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 oogst 62 heropening van
het café « De Leeuwerik », Kerkstraat 34, Dworp, door dhr Chabert J a n .
Daar dhr Caiabert heel bereidwillig zijn lokaal ter beschikking
stelt van alle Vlaamse verenigingen, waaronder ook de Volksunie,
achten alle Vlaamsegezinden Uit
Dworp en omgeving liet als h u n
plicht bij deze gelegenheid kennis te maken met het lokaal en
de sympatieke lokaalhouder.
Stemming zal er voorzeker zijn!
Op de laatste k e m v e r g a d e n n g
werd door de kernleden een nieuw
voorlopig bestuur voorgedragen.
Onmiddellijk
hierop
besprak
men, onder leiding van onze gloednieuwe voorzitter dhi' Willem Pelis, h e t verdere jaarprogramma.
Deelname IJzerbedevaart op 19
oogst 62.
Vertrek van de bus voor dhr Pr.
Seylders. Na Diksmuide
uitstap
n a a r de kust. Onkosten 125 P.

DE BESTE WENTELPOORT

Tnschi'ijvingen : L.F. Deweyer J.B. Onnoekx - F. Dwyck - P. Dehollogne.
Vanaf de m a a n d september zal
een afgevaardigde van de Vlaamse ziekenkas regelmatig
zitdag
houden in het lokaal. Op diezelfde
dag zal de hr. Talloen zich ter beschikking houden van de Dworpe.
n a a r s om h e n alle mogelijke inlichtingen te verschaffen op sociaal, financieel e.d, gebied.
Op zaterdag 29 september 62,
8 uur 15. voorlichtingsvergadering.
Dhr Toon Van Overstraeten en
d h ï Talloen worden als sprekers •
gevraagd.
Eveneens op 29-30 .september en
1 October 62 richten we een monster-mossel en frietkermis in, met
Weinstube, muziek, dans, enz. De
gedeeltelijke
opbrengst van
dit
feest moet dienen Om in december aüe Dworpse kinderen te vergasten op een schoon Sinterklaasen Kerstfeest.
Waarlijk prachtig initiatieven !
Hard werken nu om ze te verwezenlijken !
Eerstvolgende
bestuursvergadering : vrijdag 17 oogst 62 om
8 uur 15.
ETTERBEEK-SINT-JOOST
In j a n u a r i dit j a a r werd in dit
gewest een eerste Vlaams nationale vergadering belegd voor ruim
100 aanwezigen.,
Van een paar abonnementen in
1959 is men er gekomen tot meerdere tientallen en op 11 augustus
wordt deze afdeling gesticht e n
wordt de statutaire bcstuursverkiezing gehouden.
GENT
Alitiviteitsverslag.
Spijts de verlofperiode
mogen
wij ons voor de m a a n d juli verheugen in een aantal nieuwe leden en abonnenten. De steunzegelactie liet ons toe reeds een niet
onaardig bedrag te mogen boeken.
Toekomende m a a n d
zullen er
meer gedetailleerde cijfers medegedeeld worden.
Er werd een eerste geslaagde
kontaktvergadering belegd te St.
Denijs Westrem met het doel een
vaste Volksuniekern in het leven
te roepen en op 16 september te
starten met een eerste propagandatocht op deze gemeente.
Verder werden de leden- en
abonnentenlijsten op punt gesteld
en werd ook een aanvang gemaakt
met een uitgebreide sympathisantenlijst.
Langs deze weg doen wij dan
ook nog een oproep voor meer
medewerkers voor hogervermelde
propagandatocht. Voor h e t ogenblik zijn reeds drie afzonderlijke
ploegen gevormd. Wie tot n u toe
zijn deelname a a n die tocht nog
niet heeft medegedeeld, stelt zich
in verbinding met onze sekretaris
E. DeUaert, Holdaal 32, Gent.
(Tel. 22.24.27). Vergadering op 16
september a a n h e t huis Roeland
om 8 uur 15.

BERINGERSTEENWEG • Z O N H O V E N
T E L : (011)132.31

V.M.O. GENT
Zoals gemeld, moet de propagandawagen van een nieuwe motor voorzien worden. Die h e t zijne
bijdragen wil k a n steeds storcen
op giro n r 6125.00 K. Van Damme Merelbeke of in café Rubenshof bij Rik of café Tijl bij Raf
een bijdrage in de koUektiebus
storten. Stylo's « Volksunie - Federalisme » zijn eveneens in beide lokalen verkrijgbaar, alsook in
het Vlaams huis Roeland.
Ziekenkas Flandria.
Vanaf heden zullen de V.M.O. m a n n e n bijspringen om te werven en in te schrijven bij de onzijdige Vlaamse ziekenkas.
De aanvragen zijn de laatste
tijd Zo talrijk dat onverwijld moet
bij gesprongen worden, d a a r de
vrijwilligers van Flandria h e t alleen niet meer bolwerken kunnen.
Deze talrijke aanvragen zijn als
zoveel bewijzen en van h e t vertrouwen in de ziekenkas gesteld
en van h e t klaar inzicht in de
doelstellingen der gek'eurde mutualiteiten. .
Wie meer inlichtingen over werking, bijdrage, grotere voordelen,
spoediger regeling enz. verlangt
te weten, kan steeds 'n beroep doen
op de goeie wil van onze militan• ten, die ook .wat d a t betreft. ten
dienste staan.
Dienstregeling.
Zaterdag 11 oogst kolp. Gent,
verzamelen Vlaams Huis Roeland
om 15 uur. Te 17 uur voor alle
V.M.O. - m a n n e n vergadering in
de bovenzaal van de Roeland met
de sekretaris van de ziekenkas.
Zondag 12 oogst kolp. Ledeberg,
verzamelen a a n St. Lievensbrug
om 9 uur 30.
Naar Diksmuide.
De autobus vertrekkende a a n
café Rubenshof n a a r de IJzerbedevaart, gaat niet zoals eerst voorzien n a a r Soetenaaie, m a a r wel
n a a r Wakken, voor het bijwonen
van onze strijdvergadering. Inschrijven kan men in voornoemd
lokaal, bij de Vlaamse vrienden
kring p.c. 2615.11 of bij de mili.
tanten. Het vertrekuur is op 7 uur
30 gesteld
Mars op Brussel.
Alle militanten, Vlaamse
turners en doelbewuste propagandisten worden opgeroepen 'Voor de
eerste voorbereidende bijeenkomst
op dinsdag 14 oogst te 20 uur 15
in h e t Vlaams huis Roeland. Persoonlijke uitnodigingen volgen.

EREMBODEGEM-CENTRUM
Het plaatselijk IJzerbedevaartkpmiteit richt op 19 oogst e k . de
jaarlijkse reis in per autobus n a a r
Diksmuide.
Prijs : 100 F (p'. ,atsen beperkt),
vertrek te 7 uur 30 op Dorpsplein.
Inschrijvingen voor 17 oogst bij
De Dier J a n Vrijheidstraat.
Remy Piet Meerlaanstraat 11.
De Scheppers Gustaaf A. Van
de Maelestraat.
D'Hondt
Luc
Ninovesteenweg
145.

PERK
Daar de regen op zondag 5 augustus zeer kwistig viel, moesten
de verkopers van ons blad Steenokkerzeel overlaten voor een volgende keer en zich beperken t o t
Perk. Er werden in deze kleine gemeente meer bladen verkocht dan
verleden j a a r in Elewijt, Eppegem, Zemst en Perk samen. De
plaatselijke
verantwoordelijken
hebben zeer goed meegewerkt en
h e t bleek dat zij ook tegen 1 september zullen klaar komen met
een afdeling en een bestuur voor
h u n gewest.

EREMBODEGEM-TERJODEN
De V.U. afdeling richt een a u t o .
bus in n a a r Diksmuide. Prijs 100
F. Vertrek te 8 uur a a n Vlaams
Huis « De Blauwvoet » (inschrijvingen aldaar).

SINT-PIETERS-LEEUW
Op een avond heeft Bob Maes
met zijn ploeg honderden p a m fletten gebust in deze belangrijke
gemeente.
Aan deze zal de eer te beurt
vallen om h e t eerste bezoek te

WELLE
De V.U. afdeling richt een autobus in n a a r Dücsmuide Prijs
100 F. Vertrek te 8 uur op Dorpsplein. Inschrijven bij F r a n s Bosselo Kortestraat 66.

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS

Of aan V.M.O.-sekretaris Ei-ik
D'Hondt,
Ninovesteenweg
145,
Erembodegem.
Of in Vlaams Huis « De Vriendschap » Kerkstraat 9, Aalst.
Vorige zondag (5 oogst) hielden
we kolportage te Lede.
Resultaat : 7 m a n die op 1 u u r
1/2 een totaal van 100 n u m m e r s
verkochten. We verwachten van
U, Volksunieleden, dat we bij de
volgende kolporiage met meer leden zullen zijn !

V.M.O. AFD. AALST
Vlaamse vriend, gij die Vlaan-.
deren helpen wilt met r a a d e n
d a a d w o r ^ lid van de V.M.O.
a«€f n a a m en adres op a a n
VJW.O.-leider Joris Vonck, Gr<4e
B a a n 145, Herdersem.

Foto en Smalfilmgroep Kultura.
Doet langs deze weg een dringende oproep tot alle Vlamingen
zich kosteloos te laten aansluiten
bij een foto en smalfilmgroep, met
een Vlaams kultureele Inslag.
Alle foto- en ismalfUmliefhebbers
kunnen nadere inlichtingen v e m e nemen a a n onderstaand adres :
Foto c n Smalfilmgroep Hultura,
Piliep van de Elzaslaan 35 te Kortrijk. Tel. (056)357.72.

krijgen van onze nieuwe bestelwagen met onze propagandisten,
die e r op 26 augustus ons blad
zullen verkopen.
Bijeenkomst te 8 u u r 45 a c h t e r
de KVS of te 9 u u r 30 a a n de
hoofdkerk van Sint - Pieters ^
Leeuw.
GEBOORTEN
Te Oostende vernemen wij de
geboorte van een dochtertje in h e t
gezm Degeyter - CJuvelier. Het
kindje werd Kaatje genoemd. Onze hartelijkste geKikwensen.
HUWELIJKEN
Op 4 dezer traden onze vrienden J a n Sleurs en mej. Wouters,
dochter van onze volksvertegenwoordiger, in h e t huwelijk. Onze
oprechte gelukwensen.
Op 14 augustus treden onze
vrienden Staf Oleeren en Mej. R.
Hendi-ickx te St. Truiden in h e t
huwelijk.
Wij bieden hen hiermee onze
hartelijkste gelukwensen aan.

ZOEKERTJ
Vlaams en kristelijk gezin in
Ukkel zoekt juffrouw of dame, die
de moeder wil bijstaan bij h e t
huishoudelijk werk en de zorg
voor de kinderen. Het zwaar onderhoudwerk en de was zijn niet
inbegrepen. Tel.
<.02)^j,4^5^.„
Heer 43 j . Brab. Export importhandel in Brussel verl. kennism.
voor huw. met juffer 35 j .
Schrijven bur. blad 135,
Heer 43 jaar, werkman, wenst
in betrekking te komen voor huwelijk met Vlaamsvoelend meisje
of eventueel wed, met kind.
Schrijven bui'eel blad V.A.
Buiten-meisje + 15 Jaar, gevraagd voor hulp in Vlaams gezin.
Schrijven n a a r : Mw Sebille, Posl^
s t r a a t 61, Brussel 3, of zich aanbieden na 15 oogst.
Juffr. 24 j . tweetal, gedipl. <^voedster kinderkolonie, zoekt verandering van werk. Bediende, winkeljuff., assistente bij geneesheer,
jiefst Limburg of omgeving.
Schrijven nr 134 bureel blad.
Aalst en omgeving : herhalings.
lessen, voorbereiding _ examen, enz,
door ervaren leerkracht. Lager- en
lager midd. onderwijs. Schrijven
« De Volksunie » onder n r 727.
Gediplomeerde sierkunsten (specialiteit
binnenhuisarchitektuur)
hoger I n s t i t u u t St. Lukas Brussel
3 zoekt ï>assende betrekking.
Schrijven : Wim Jorissen, Beethovenstr. 16. Brussel 7.
Regentes kan a a n
leerlingen
van het lager middelbaar onderwijs bijlessen geven In wiskunde
en n a t u u r k u n d e om deze voor te
bereiden op volgend schooljaar of
op herkansingsexamen. Telefoon
33,13.30,
«Verkoopkantoor - Panro-Benz»
(benzine, mazout, enz.) verlangt
in kontakt te bomen met flinke
medewerkers in gans het Vlaamse
landsgedeelte
voor de verkoc^
van brandstoffen.
Schrijf
heden nog a a n ons
adres : Dijkstraat 53, Oudenaard&
Tel, 055-325,97.
Flinke vijftiger
volledig blind,
wonende te Gent en voor h e t
voor h e t ogenblik werkende te
Brussel zoekt plaats als teleionist of ander passend werk.
Schrijven bureel blad n r 131.
Bedlende, 53 Jaar. om zijn overtuiging nu nog in 1962, gebrood.
roofd, zoekt passende werkgelegenheid als bedlende of eventueel magazijnier. liefst omgeving G e n t
Schrijven bureel
blad letter»
M.V.P.
Vlaania nationalist vader van 0
kinderen eoekt plaats als chauffeur of magazijnier U e ^ omgeving 0 « n t • Kortrijk ot Brugge.
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AINlWtKriSM
IJzerbadevaart-uitsiap.
Inschi-ijvingen lokaal Salvator,
Oude K o o m m a r k t 66.
Pi-ijs + 100 P n a a r gelang a a n tal inschrijvingen.
Thuiskomst 11 uur 30.
Leeuwenvlaggen.
Vlag bij elke gelegenheid met
de leeuw.
Vlaggen katoen bedi-ukt, 150
m X 1.50 m.
Prijs 225 P. Huui-prijs 40 F
per dag.
Voor
verenigingen
speciale
voorwaarden.
Bergers G. St.. Jansvliet 19,
Antwerpen. Tel. 33.91.65 P.C.
6175.11.

HAMME
Vlaams huis.
Ook Hamme heeft hu
zijn
Vlaams huis; officiële opening op
11 aug. h e t wordt ingewijd door
p a t e r Van De Walle. Ter gelegenheid van Hamme kermis is het
Vlaams huis open. Ter gelegenheid
van de inhuldiging wordt er een
tentoonstelling ingericht door het
plaatselijk
IJzerbedevaart komitee.
IJzerbedevaart.
Het
IJzerbedevaartkonutee
in
samenwerking met de kultuurverenigingen richt een Durmekaravaan in n a a r de IJzerbedevaart.
Prijs van de autobus 100 P. Inschrijven bij de plaatselijke afdelingen of Ringstraat 29. Hamme.
22 september ? Mechelen ?

2de m a r s op Brussel.
Inschrijvingen.
Café Tyrol, Nationalestraat 22,
Antwerpen.
Bergers G., St. Jansvliet 19.
Codde Maurits, Hoogstraat 75.
Eenheidsprijs 48 P.

KONTICH
Grote anti-Gilson meeting en
fakkeloptocht
op
donderdag
20 september 1962 om 8 uur m
Kontich.

MOLENBEEK
IJzerbedevaart : een
autocar
wordt ingelegd door h e t kanton
Molenbeek; prijs 120 P drinkgeld
van autovoerder inbegrepen.
Inschrijven bij de plaatselijke
besturen van h e t k a n t o n of tel.
79.10.64 voor J e t t e ; tel. 25.48 52
voor G a n s h o i e n - Koekeiberg; en
tel. 25.50.94 voor Molenbeek.
MEBKSEM
Onze leden en vrienden kunnen
alle dagen inschrijven voor de reis
m e t autobus n a a r de Bedevaart
a a n den IJzer te Diksmuide.
Wie niet weet waar n a a r toe op
woensdagavond 15 oogst zal altijd
iemand vinden in ons lokaal Tijl,
er is die avond geen vergadering,
m a a r bestuurleden zullen aanwe•Zig zijn om inlichtingen te geven
over de Bedevaart, over een speciale aangelegenheid,
over
de
iBangkring, over de bieravond en
andere zaken die in h e t verschiet
liggem.
Woensdag 22 oogst, te 20 uur
zitdag voor sociaal dienstbetoon.

WETTEREy
Van Laeys en de Voerstreek.
73 senatoren stemden voor h e t
behoud van de voerstreek in Luik,
71 senatoren stemden voor de
overheveling n a a r Limburg.
D a t is de taal van de cijfers.
Achttien Vlaamse senatoren waren echter afwezig op h e t ogenblik
van de stemming.
H u n stemmen zouden nochtans
doorslaggevend geweest zijn. Een
Van deze 18 afwezigen was natuurlijk ons Wetters notarieel monument Van Laeys. W a t kan h e m de
toekomst van de Vlaamse Voer
schelen ? Voor h e m telt in de eerste plaats zijn eigen portefeuille.
Waarom zou hij anders in de senaatscomissie van financiën
de
fiscale h e i v o r m m g met alle middelen bestrijden ? D a a r zal hij in
ieder geval niet afwezig zijn op he"
ogenblik
van
een
belangrijke
stemming.
IJzerbedevaart.
De Vlaamse Ksmg richt op zondag 19 augustus een autobus in
n a a r de IJzerbedevaart. Vertrek
a a n het Vlaams Huis te 8 uur.
Prijs : 80 F . Inschrijvingen
:
Vlaams Huis.
Kermis-Vuurstoet.
Ter gelegenheid van de kermis
en de vuurstoet zullen de bewoners van bepaalde straten anderm a a l verzocht worden h u n huis
te bevlaggen. Vlamingen doen dit
natuurlijk
met de
leeuwenvlag.
Wie er geen heelt, kan er nog
vlug een bestellen in het Vlaams
Huis.
Mutualiteit Flandria.
De Wetter&e afdeling v a n onze
mutualiteit telt reeds dertig leden. Al onze leden en sympathisanten zullen het als Vlaamse

W a l gebeuri er te Turnhout

I n genoemde gemeenteraadszitting stemden de socialisten
tegen deze benoemingen, d a a r
zij bevordering van de oudste
in graad eisten. Ons C.V.P.huishouden is echter een an-

dere mening
toegedaan, en
houdt meer van vriendjespolitiek.
Het is een publiek geheim dat
de benoemingspolitiek in het
politiekorps niet geschiedt op
h e t stadhuis, m a a r wel in de
Korte Begijnenstraat.
Zo werden op 2 juli 1.1. een
primair en een gediplomeerde
bevorderd tot de graad van politielnspekteur : deze laatste
bezit een diploma, geldig tot
h e t bekomen van de graad van
politiekommissaris en adjunktpolitiekommissaris.
Elders worden deze gediplomeerden in de hogere politie,
kaders ingeschakeld, doch te
Turnhout wordt een vriendje
van het A.CjW., zonder diploma, gelijk gesteld met houder
van een diploma.
Twee leden van het korps
werden bevorderd tot de graad
vaji Bijzonder Agent : d e ene
is voorzitter van h e t A.C.W.
syndikaat - afdeling Politie, de
andere is taxichauffeur van onze vrouwelijke Schepen. Kennis
moet ge niet hebben, verdiensten buiten het korps komen
eerst in aanmerking !
I n de lagere graden van de
benadeelden zitten mensen met
allerlei diploma's. We treffen
daar kandidaten a a n met een
diploma van volledige bestuurswetenschappen en volledig middelbaar onderwijs; die heren
brwigen h e t met veel geluk tot

plicht beschouwen zich bij Flandria te verzekeren.
En bovendien zullen ze minder
betalen om minstens evenveel terug te trekken. Wie van een andere mutualiteit overkomt, moet
geen wachttijd doen en verliest
geen enkel van zijn rechten. I n lichtingen en
inschrijvingen
:
Crapoen, Serskampsteenweg 147,
Wetteren.

St. Gillis) met proefnummers bewerkt worden. Wie deze belangrijke aktie wil steunen, storte op
P.R.K. 4084.97 van Torfs J.E. —
Brussel 3. Bij de volgende verkiezingen willen we aan de franskiljons bewijzen d a t we ons stemm e n a a n t a l in Groot-Brussel kunnen verdrievoudigen en d a t we
zelfs daar een rechtstreeks yerkozene kunnen halen.

WATERMAAL-BOSVOORDE
Nu Wij, dank zij een milde
schenker, in h e t bezit zijn van al
de kiezerslijsten van Groot-Brussel zullen ook de stille gemeenten
(Oudergem,
watermaal.
Eisene,

Private kinderhome
Lombardsijdelaan 144,
Tel. 058-238.45.

De
Turnhoutse
gemeenteraad, 15 C.V.P.-leden en 6 socialisten, vergaderde op 2 juli 1.1. in openbare, deels in geheime zitting. Op de dagorde,
onder paragraaf 31, vinden we:
<( Over te gaan tot bevorderingen van personeelsleden '>.
Inderdaad, op 12 juni 1962,
besliste h e t College van Burgemeester en Schepenen, d a t
er kortelings zou overgegaan
worden tot bevorderingen in
het politiekorps. Deze beslissing
werd op 13 juli 1962 schriftelijk a a n de leden van het Turnhouts politiekorps bekend gemaakt, met de vermelding van
de te begeven graden : adj u n k t - politiekommissaris, bijzondere agenten en
inspekteurs. Over de eventuele benoeming van een « adjunkt .
kommissaris - inspekteur » geen
woord ! 2^dat voor deze benoeming geen kandidaturen konden worden voorgedragen, tenzij... ! ...de kandidatuur van de
m a n die 's anderdaags 's morgens na bovenvermelde gemeenteraadszitting aan een agemtop-dienst (hij zelve was in verlof !) vol belangstelling vroeg
(I hoe de collega's zijn benoeming wel kommentarieerden ? »

St. Jan,
Westende.

de graad van inspekteur ! We
vrezen dat, wanneer ze niet leren kruipen, ze het niet ver
zullen brengen ..
Zoals hoger gemeld, werd
buiten ieders weten, een adjunkt - kommissaris - inspektemr benoemd : op de gemeenteraadszitting werd dit zaakje
bliksemsnel afgehandeld, zodat
ieder voor een verrassing stond.
Een zekere heer Goossens, afdelingshoofd op het Turnhoufs
stadhuis, voorzitter van C.C.
O.D. dirigeert aUes van achter
de schermen en speeflt hier
voor <( de derde man ». Zijn
kleine broer profiteert van de
invloed van grote broer en zo
m a a k t kleine broer een ontstellend vlugge loopbaan; op enkele jaren van politieagent, tot
inspekteur, bijzonder agent en
adjunkt
politiekommissaris.
Twee maanden geleden werd
hij voorgesteld voor de plaats
van politiekommissaris : of er
bergen verzet werden om ook
dat nog te bekokstoven ! Maar
d a t ontglipte hem ! Gelukkig
maar dat een ander treffelijk
m a n tot dit ambt werd verkozen ! Op 2 juli 1.1. kwamen de
A.C.W. vriendjes
weer tussen
beide, en met de hulp van on.
ze vroede vaderen C.V.P. Schepen Volksvertegenwoordiger Lode Peeters en Schepen Mevrouw Dergent, mocht onze
kleine broer zich weerom verheugen in een bevordering.
Een rechthebbende met 34
jaren dienst blijft met lege
handen zitten, maar daar storen die heertjes zich niet aan.
Het verwondert ons dan ook
geen zier dat de Heer Burgemeester, als hoofd van de politie, stelselmatig weigert te vergaderen met de gemeenteraadskommissie voor politiezaken...
De heren zitten m e i h u n vinger in de kaas !
We wachten de bekrachtiging
van deze beslissing door de provincieraad af, maar we vrezen
sterk d a t men zich daar niet
zo gemakkelijk laat maneuvreren.
Duren is een schone stad,
maar... blijven d u r e n !

Zetelfabriek
Boterberg

Wat gebeurt hier ?

LEDEZIJDE

De 17e-eeuwse vlieg
op de wang: is weer mode.
Wie met zijn tijd meegaat,
drinkt echter het bier
van de brouwerij LOOTENS
te Koekelare
gebrouwd naar aloude
Vlaamse mode :
zuiver hop en mout.

De Stichting Lodewijk de Raet organizecrt van 25 tot 29 september 1962
t e ANTWERPEN, jeugdherberg OP-SINJOORKE, Erik Sasselaan,
een belangrijke studieweek voor jongeren (minimum 18 jaar)
over de Vlaamse Beweging nu.
De stichting richt deze studieweek in voor de jongeren die
bereid zijn zich samen te bezinnen op de voornaamste aktuele aspekten van de Vlaamse Beweging op demografisch, kulturcel, tkonomisch, sociaal en politiek gebied.
Wij roepen vooral de jongere kaderleden van de Volksunie
op om in de mate van het mogelijke deel te namen aan deze
buitengewoon interessante studieweek.
Inschrijving : gefechiedt door storting van 130 F voorschot
op de P.C.R. 833.14 van de Stichting, Koudenbcrg 72, Brussel I.
De volledige bijdrage voor onderdak en voeding is 500 F m a a r
wie deze som een volledig of gedeeltelijk beletsel vindt k a n om
reduktie of zelfs vrijstelling verzoeken.
Voor alle inlichtingen : Koudenberg 72, Brussel I.

LEDE

AlletnvardsUr

Engel & O
Eigen produktl*
Uitgebreid gamma
Aan hui» geleverd
Prospektus
op verzoek
TEL (053)

225.60

Alle kenners en fijnproeveri van duits bier,
liefhebbers van « stimmungsorkesten »
vinden elkaar terug In het

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)

Tervuurse Vest 77
LEUVEN
Oberbayern-Leuven
ü drinkt er Dortmunder THIER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTJES !

DE VOLKSUNIE
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DR. ROOSSENS SCHANDVLEKT
r i J D E N S het debat over het eerste o n t w e r p Gilson in d e
Senaat heeft onze senator D r Roossens een belangwekkende t u s s e n k o m s t g e h o u d e n . E e n groot deel e r v a n
handelde over de Voerstreek. De bijdrage v a n Dr R o o s sens w a s zeer goed g e d o k u m e n t e e r d . W i j laten hier d e
belangrijkste gedeelten volgen :
Na de bespreking in de
Kamer en de stemming van
het Wetsontwerp scheen deze zaak volledig van de baan.
Het Vlaams karakter van
deze streek was onweerlegbaar bewezen en niemand
dacht er aan dat er nog een
nieuwe diskussie zou ontstaan.
Nochtans stellen wij vast
dat sindsdien een nieuwe aktiviteit van ketters waar te
nemen is. Deze verdedigen
een leer die ik naar de naam
van h u n aanvoerder het
« Neo-Baltusianisnie » noem.
In tegenspraak met allerlei cijfers en statistieken
waarvan ik h e t tendentieus
karakter zal bewijzen, is de
huidige toestand der bevolking op taalgebied de volgende :
Deze cijfers moeten vergeleken worden met deze die
voorkomen in de verdediging

Moelingen
's Gravenvoeren ..
St. Martens-Voeren
St. Pieters-Voeren
Remersdaal
Teuven
Aantal

Aantal

van een wetsontwerp in de
Kamer in het jaar 1933
neergelegd door de heer J e nissen, voliksvertegenwoordiger voor Luik, liberaal en
wallingant, alhoewel
zijn
naam dit niet zou doen veronderstellen.
Het aantal franssprekenden is hier lichtjes hoger
omdat rekening gehouden
werd met de personen die
alhoewel van Vlaamse afkomst en zelfs van Vlaamse
uitdrukking, uit snobisme,
vrees of andere dwang verklaarden franssprekend te
zijn.
Dat de laatste cijfers vernoemd door de Neo-Baltusiaanse
annexionisten vals
zijn en zuiver boerenbedrog,
om niet het woord vervalsing uit te spreken, zal ik
binnen enkele ogenblikken
bewijzen.
De Voerstreek was steeds
sterk verbonden met het
Vlaamse land en in het bijzonder met Limburg. Op administratief gebied hangen

Algemeen
sinds jaren reeds verschillende diensten van Limburg
af.
Voor de dienst « Douane
en Accijnzen » is de streek
verbonden met Limburg.
Voor de kontrole op de
overdrachttaks is ,de Voerstreek aangewezen op Tongeren, bijgevolg op Limburg.
De gegevens van het kadaster voor de streek worden bewaard in Limburg.
De dienst der gebouwen is
gevestigd in Limburg.
De direktie van Bruggen
en Wegen voor de Voer bevindt zich in Limburg.

gevolg van de uitgeoefende
dwang en terreur die ik
straks nader zal omsclirijven.
Er bestaat vast en zeker
een verlangen naar Vlaams

— doeanierc' van de vliegende
brigade van Eupen stellen
zich bijzonder brutaal aan
tegen vlaamssprekenden.
— sommige
ambtenaars,
postbedienden onder a n dere, waren eentalig f rans

een ware terreur wordt
uitgeoefend tegen vlaamse
of limburgsegezinde inwoners. Alle middelen zijn
goed, huurders worden
door franskiljonse eigenaars bedreigd met opzeg-

REUR IN
Wat de arbeidsvoorziening
en werkloosheid betreft, dienen de loontrekkenden zich
te wenden tot Tongeren.
De aangiften van en de
kontrole over
de rechtstreekse belastingen gebeurt
voor de mensen van de Voergemeenten te Tongeren.
De diensten,
afhangend
van h e t Ministerie van
Landbouw, behalve deze voor
de veeverbetering, worden
geleid vanuit Limburg.
Tenslotte is een gedeelte
van het beheer der postei-ij-

ansspreIcenden

nederlandssprekenden

20
40
30
2
40
7

780
L361
921
296
389
743

139

743

en toevertrouwd aan een
Limburgse direktie.
Waarom bleef ^eze toestand bewaard ? Om de eenvoudige reden, dat men hier
staat tegenover een nederlandssprekende
bevolking,
die in h a a r eigen taal diende voorgelicht en geholpen,
anders waren al deze diensten reeds lang overgeheveld
naar Luik.
De sociale en kulturele organizaties hebben h u n provinciale zetel in Limburg.
De parochie - geestelijkheid was steeds uit de streek
zelf of uit Limburg afkomstig en de Bisschop heeft de
taal van de kerk Vlaams behouden.
Het lager middelbaar onderwijs in de Voerstreek is
Vlaams. Bij besluit van 1 februari 1957 heeft Minister
Collard, met terugwerkende
kracht op 1 september 1956,
de gemeenten
Moelingen,
Remersdaal, 's Gravenvoeren, St. Martens - Voeren,
St. Pieters Voeren en Teu-

helang

imegt

ven, die bij het schoolkanton Aubel behoorden bij het
schoolkanton Tongeren gevoegd. Er bestaat geen middelbaar
onderwijs.
De
dichtstbijgejsgen
instellingen van middelbaar onderwijs zijn te Vise, Herve of
Verviers. De
verplaatsing
naar Tongeren is verder en
duurder.
Indien voor het ogenblik
een meerderheid der studerende jeugd frans middelbaar onderwijs verkiest, is
dit deels om gemakkelijk-

heidsredenen

en deels het

BIJ

LUIK

BLIJVEN BETEKENT

VERLIESVAN VOORDELEN
la
middelbaar onderwijs. Het
sukses van een private bus
ingelegd om kinderen naar
de Tongerse scholen te brengen is hiervan het beste bewijs.
'
Het dialekt door de bewoners van de Voerstreek
gebezigd is ontegensprekelijk Vlaams. Taalkundigen
kunnen redetwisten of het
hier een Vlaams, platduits
of Saksisch dialekt betreft.
Dit is van ondergeschikt belang, het is in ieder" feeval
geen frans noch waals. De
beschaafde omgangstaal is
ongetwijfeld nederlands

en vulden alle formulieren
in h e t frans in, ook voor
mensen die hen niet verstonden.
wie voor h e t gerecht te
Luik een vertaler wil a a n vragen krijgt van zijn advokaat te horen dat de
zaak reeds op voorhand
verloren is.
een bekeurde die op de
politierechtbank de nederlandse rechtc-praak vroeg,
kreeg te horen « Encore un
énergumène a la Grammens ».

ging van huurkontrakt,
neringdoeners worden, onderbedreiging van boycot,
verplicht antivlaamse affichen uit te hangen.
Een vlaamsgezinde veearts
van de sieek, de heer Nyssen wordt vals beschuldigd
en zonder reden gedurende vier dagen te Luik vastgezet.
Men mag dus wel spreken
van een echte terreur die als
doel heeft een streek die voor
92% zuiver nederlandstalig is
, als. jtnajastaUgi < ter -xJoen» "doorgaan.
(Zie blz. 9)

Dat
de Voerstreek
in
schijn en dan nog oppervlakkig verfranst is ,kan ons
niet verwonderen.
De toestand die n u in de
Voerstreek heerst, is gelijk
aan deze die vijftig jaar terug in gans h e t Vlaamse
land heerste. De tot dan toe
gevoerde verfxansende politiek dreef op dit ogenblik
een groot aantal jonge mensen naar
franse scholen,
franse verenigingen, franse
regimenten
en dergelijke
Iedereen aanvaardt nu dat
dit verkeerd was; waarom
het dan ook niet nu aannemen voor de Voerstreek.
Dit is ook de zeer eenvoudige maar misdadige reden
waarom voor het ogenblik
75 % en niet zoals beweerd
90 %, der militianen franse
eenheden vragen. Hier ook
spelen de geringer afstand,
alsook de rekruteringscentra

het

zwaarst

een zeer nefaste en denationalizerende rol.
Sinds jaren wordt een systematische propaganda gepaard met allerlei dwangmiddelen gevoerd. Hierna
enkele voorbeelden :
— tot in 1951 was de schoolinspekteur een eentalig
franssprekende. De onderwijzer moest zijn vrageij
vertalen omdat de leerlingen hem eenvoudig niet
verstonden.
— de elektriciteitsmaatschappij die de Voerdorpen bedient zendt eentalig franse bedienden.

De Voer is een prachtige str eek die toeristisch fel zou
kunnen uitgebaat worden in dien ze bij Limburg kwam
en dit in het vordeel van de bewoners.

u
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MATTHEYSSEKS
VLAAMSE

EIST

ders niet eens 10%. Het is
onduldbaar dat de kansen van
de kinderen der werklieden
onrechtvaardig worden beknot. Bovendien is het een
verlies voor de gemeenschap
doordat niet alle bekwaamheden en talenten tot ontwikkeling komen.
Reimond
Mattheyssens
toont aan de hand van statistieken aan dat de Belgische
universiteiten hun bevolking
grotendeels betrekken uit hun
onmiddellijke omgeving of ge-

Bij d e b e g r o t i n g v a n N a t i o n a l e O p v o e d i n g en K u i t u u r
heeft R e i m o n d M a t t h e y s s e n s m e t k l e m de oprichting v a n
e e n universiteit te A n t w e r p e n bepleit. Hij w e e s op het
b e d r o e v e n d laag kultureel peil in V l a a n d e r e n , spijts de
v e r h e u g e n d e o p g a n g . H i e r a a n , zo vervolgde hij, h e b b e n
d e o p e e n v o l g e n d e o v e r h e e r s i n g e n schuld. D e grootste
schuld treft echter de Belgische Staat, die een uiterst
verderfelijke verfransingspolitiek heeft gevoerd. Scherp
deed hij o p m e r k e n dat de a v r e e m d e d w i n g e l a n d » — die
door d e m u i t e r s in 1 8 3 0 werd verjaagd — de eigen kuit u u r b e v o r d e r d e terwijl de eigen regering de eigen kuUuur
bestreed. D e Belgische Staat heeft zijn noodlottige kultuurpoUtiek niet gewijzigd als gevolg v a n een n i e u w inzicht of uit b e z o r g d h e i d voor de N e d e r l a n d s e k u i t u u r ,
alleen echter o m d a t hij d a a r d o o r w e r d g e d w o n g e n door
een sterke V l a a m s e B e w e g i n g . Hij valt snedig de huidige
regering a a n die de m o e i z a a m v e r k r e g e n , gedeeltelijke
v e r n e d e r l a n d s i n g hoogst gevaarHjk bedreigt, door haar
taal en schoolpoltiek in de Bruselse r a n d g e m e e n t e n en
b e p a a l d e g e w e s t e n in V l a a n d e r e n .

een hoogst belangrijke economische funktie vervullen. De
Vlaamse
bedrijven
zullen
steeds meer een beroep moeten doen op gespecialiseerde
krachten en vorsers. De universiteit die dergelijke scholen moet verstrekken is derhalve een economische noodzaak.
De Antwerpse universiteit
dient open te staan voor allen
die daartoe, de nodige intellectuele geschiktheid bezitten,
ongeacht hun godsdienstige

Vlaamse
arbeiderskinderen
iDorden benadeeld
we-t. De universiteit moet
materieel en psychologisch
dichter bij de geschade bevolkingslagen
worden
gebracht.
Om al die redenen moet er
een Vlaamse universiteit komen.
Voor de vestigingsplaats
lijkt Antwerpen aangewezen.
Deze stad ligt in een belangrijke agglomeratie en een gewest met ruim 800.000 inwoners, dus met hoge recrutering_' nogelijkheden. Bovendien is zij een wereldhaven
en een belangrijk industrëel
centrum. Daarenboven zal zij
volgens de economisten, in de
sterke economische opgang
van het Beneluxmiddengebied

IN DE KAMER

of filosofische overtuiging:.
Een eerlijk ideologisch pluralisme is hier de oplossing.
De universiteit te Antwerpen is een Vlaamse rechtseis
tot gedeeltelijke schadeloosstelling voor de onberekenbare kulturele schade door de
Belgische Staat aan Vlaanderen berokkend. Öet is een
rechtmatige eis voor betere
toekomstkansen der Vlaamse
jeugd. Het is een eis van de
democratie en een economische noodzaak in het wordend
Europa.
De universiteit te Antwerpen, is een kulturele hefboom
en een instrument tot verhoging van de volkswelvaart.

De oprichting van een
Deze meer dan 'n eeuw oude
politiek is rampzalig voor Vlaamse universiteit is niet
Vlaanderen. Daardoor alleen alleen een Vlaamse rechtseis,
werd Vlaanderen geestelijk maar tevens een sociale eis.
De «cleyne luyden» beverminkt door deze Staat,
betoogt onze woordvoerder toogt spreker worden schrospits, het wordt nog steeds op melijk te kort gedaan : Zij
onduldbare wijze misdeeld op maken de overgrote meerdergebied" «tani'' h®gerr.»oiideP3wijs. ..iaei,d d,er bevolking" u i t ' e n leUniversiteit te Antwerpen
Voor een bevolking van 5 veren niet eens 20 % van de
miljoen
nederlandstaligen studentenbevolking. De arbeizijn er slechts 2 universiteiten, oJ één universiteit voor
•
•
2,5 miljoen inwoners. Voor
4 miljoen
franssprekenden
zijn er drie universiteiten of
1 universiteit voor 1,350 miljoen inwoners of hetzij haast
voor de helft.
En weer wordt een jammer- beperkt tot 100 en 155 miljoen
Ten opzichte van het bui- O n z e v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r Dr Leo W o u t e r s heeft bij klacht geuit om deze last te terwijl de mijnen zelf zouden
moeten instaan voor 165 miltenland, zo vervolgt spreker, het laatse K a m e r d e b a t v a n het zittingsjaar o p 13 j u h helpen dragen.
slaan wij nog een slechter fi1962 een t u s s e n k o m s t g e h o u d e n betreffende een w e t s De Staatskas, reeds overbe- joen.
Verschillende vragen rijzen
guur. In Schotland met zijn o n t w e r p v a n d e regering d a t i n d e r h a a s t voorgelegd werd. last, weigert ditmaal deze
5,2 miljoen inwoners zijn er 4
hierbij
op :
som af te dokken.
universiteiten.
Zwitserland
1.
zal
deze
compensatie geen
Maar de regering kan blijkmet een bevolking van 5 milweerslag hebben op de prij baar toch niets weigeren aan
joen telt 7 universiteiten.
zen van elektriciteit- en
de heren van de mijnsector.
Frankrijk zal in 1970 over 35
petroleumprodukten ?
Deze heren zijn een beetje 2. zal de daling van deze p r i j universiteiten beschikken of
De regering had nog in der nochthans zware, rug te jaloers op de welvarende proéén universiteit per 1,250 milzen, die reeds vroeger uoor
haast en op het laatste ogen- schuiven.
ducenten van de elektricijoen inwoners.
de regering was aangekonVan 1945 tot 1957 hebben teits- en petroleumsector en
digd, hierdoor niet onmo-i
De Vlaamse
provincies, blik een wetsontwerp in de
Kommissie
van
Ekonomische
de
onderscheiden regeringen, daarom hebben zij een fijne
gelijk worden ?
Brabant niet meegerekend,
leverden in 1960 53,3% van de Zaken laten afhandelen, om de Waalse kolensector bedol- suggc-'-ie gedaan aan de mi- 3. deze compensatie-regeling
zou slechts voor één jaar
rijksbevolking tussen 18 en het te laten stemmen op de ven onder rechtstreekse of nister van Ekonomische Zageldig zijn ? Kunnen we dat
25 jaar. Deze provincies le- laatste zittingsdag van het onrechtstreekse toelagen, die ken; nl. een compensatie systientallen miljarden bedroe- teem in te voeren waardoor
geloven ?
verden slechts 39,3% van de parlementair jaar.
die 420 miljoen zouden opgeHet ging er om een com- gen.
Het compensatie-stelsel, dat
studentenbevolking. Deze onreeds zoveel schade berokkengunstige verhouding zal nog pensatie voor de koolmij nen
de aan de Limburgse mijnen
ongunstiger worden zonder te vinden, van 420 miljoen die
en er zoveel winst afschuimspeciale initiatieven. Immers deze mijnen nodig hadden om
de, ten voordele van de Waalvolgen:* de
vooruitzichten de sinds februari verhoogde
se bekkens heeft bewezen,
zouden in 1970 deze provin- lonen te kunnen uit betalen.
dat zulk stelsel een zware last
De regering legt deze lait
cies 50,2% der bevolking lelegt
op een bepaalde sector,
gedeeltelijk
op
de
elektriciveren tussen 18 en 25 jaar, en
die daardoor geremd wordt in
nog slechts 36,1% van de stu- teits- en petroleumsector, —
zijn expansie mogeh.ikheden
maar het lijdt geen twijfel
dentenbevolking.
en zijn ondernemingslust.
dat
deze
dat
zullen
verhalen
Voor 1960 waren er op de
De Waalse kolensector heeft
op
de
verbruikers,
d.i.
op
alle
27.930
studenten
slechts
al genoeg expansie geremd in
burgers
:
11.815 nederlandstaligen of
het Vlaamse landgedeelte,
Onze volksvertegenwoordi42,3%. Volgens vooruitzichten
door 't inpalmen sinds 1945
zouden er in 1970 op 50.592 ger Leo Wouters, kloeg dit
van haast al de beschikbare
manoeuver
als
volgt
aan,
van
studenten slechts 20.988 nemiljarden, die zoveel rationederlandstaligen zijn of nog op de tribune :
ler hadden kunnen aangeslechts 41,5%. Het aandeel
Wij zijn er aan gewoon gewend worden, — opdat wij
van de nederlandstaligen zou raakt, dat de kolennij verheid,
nogmaals de petroleum- en
in verhouding nog dalen.
telkens zij om sociale rede- Waalse mijnen palmen sinds jaren de beschikbare milenergiesector zouden remmea
Om enerzijds de verhoogde nen, zekere lasten te dragen
in hun uitbreidingsmogelijkjarden in.
studentenbevolking onder te krijgt, of een lichte verhoging
heden, en dan voornamelijlc
brengen, en anderzijds de ervan, zoals nu weer het gevoor wat de petroleumsectOT
bracht
worden
door
bovenverNu wordt, een voor de ganVlaamse achterstand en ach- val is, wegens de sociale voorbetreft, de mogelijkheden te
melde sectoren.
Antwerpen en Zeebrugge.
teruitstelling goed te maken delen, die in februari 1.1. aan se kolensector schamele verDe
minister
heeft
dat
in
is het dringend geboden een de mijnwerkers werden toe- hoging van sociale lasLen, princiep aanvaard, maar de
Daarom zullen wij dit ontVlaamco universiteit op te gekend, — dat deze nijver- voor een bedrag van 420 mil- last voor beide producenten. werp niet stemmen.
heid tracht de last van h a a t joen opgelegd.
richten.

Waalse slokop - mijnen
Lasten op kap v.d.

verbruiker
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Verleden week brachlfii wij hel
eersle gedeelte van de bijdra-ge van
«1126 T.V.-medewerker
over
een
T.V.-eksperiment
in Japan.
Hier volgt hel tweede en laatste
deel
Voor de debatten in de T) -khib
waren de afleveringen
van deze
edukatieve reeks uitzendingen
van
zeer groot belang. Een grote hinderpaal voor de dorpen,
andere
dan uit het distrikl Kanton,
was
nochlans
de zeer grote verscJieidenheid
der aangewende
landbonwmethodes.
De
TV-uitzendingen moesten
zich inderdaad
beperken tot de gebruikte
metodes
uit één bepaald distrikt, hier dan
die uil Kanton.
Hoofdzaak
ivns
echter in de klubs tot een debat te
ko'men^ liet voornaamste
deel wns
de' passiviteit
der bevolking
Ie
overwinnen.
Ondanks
alle moeilijkheden is men hier in de meesle
gevallen toch in geslaagd.
VoQT de eigenlijke
resultaten
verwijzen we de lezer naar verdere
paragrafen.
Enkele
interessante
gegevens willen we de lezer echter niel onthouden
De grootste
belangstelling
ondervonden
de uitzendingen
nr 3 en 5.
Volgen
daarop de nrs 1, 3, 8, 11 en IS.
Minst
belangstelling
kregen
de
nrs 7 en 10. Meer
gedetailleerde
grafieken leren ons dat vooral die
onderwerpen
sukses hadden,
die
handelden
over hinderlijke
tradities, o.a. die
erfkwestie.
(zie

bijgaande

wil

natuurlijk

het percent gunstige stemmen
tol
85 % /
A'H weten we wel dat men in
alle dorpen
dergelijke
spektakalaire zaken niet kan vinden.
Hel
aantal dergelijke
gevallen
bewijst
meer dan voldoende dat het geen
uitzonderingen
zijn !
Een zeer merkwaardig
feit was
de grote verandering
in de hou-

beelden in verband met de bekomen resultaten.
Wat we
hebben
opgetekend
zal echter volstaan
om
de lezer te overtuigen van de grole
vol, die door de TV kan
woréen
gespeeld in de opgang der
minder
ontwikkelde
streketi
naar
een
familiaal
en
gemeenschaps-leven,
op een normaal niveau.
Wonderen
zijn hier natuurlijk
niet ie verwachten.
Maar een langzame
»n
grondige verandering
in de levensgewoonten
en -voorwaarden
van
gehele
dorpen
loont
zeker
ée
moeite.
We zouden echter ongelijk
hebhen dit artikel te besluiten
zonder
even te wijzen op de mogelijke
invloed van de TV op onze
eigen
mensen en
streken.
We mogen niet bitter
worden,
maar bekijkt U even de
besproken
onderwerpen
in de reeks
«Een
landbouwerdorp
op de weg
van
de vooruitgang ». Wat zou V er
van denken zo wij deze reeks, in
aangepaste versie, ook voor eigen
volk loensten te zien produceren
?
Jvb.

I n h o u d \ a n « Een Landboiiwersdorp op de weg van de
\ ooruitgang »,
1. Le\on dor J a p a n s e landbou-

2. Wacirom h u w e n de jonge
meisjes liefst geen landbouwer '
3. Toekomst v a n de jongste
zonen in een landelijke familie. (Wegens h e t speciaal
.erfrecht van de o u d s t e ) .

Sonia Verboven op h e t p o d i u m t i j d € n s h e t festival t e K n o k k e .

Een overzicht van de
resultaten
van hel gehele eksperiment,
en
meer in het bijzonder van de speciale TV-reeks « Een
landbouwersdorp op de weg van de vooruilgang n, werd hoofdzakelijk
bekomen door de vergelijking
der ingevulde vragenlijsten
van vóór en
van na de periode van hel eksperiment.
Een eerste resultaat, dal echter
moeilijker
is na te gaan, is de
mentaliteit
van de bevolking.
Het
waf er nochlans niet minder reëel
om. We zouden zelfs durven beweren : dit is veruit het voornaamste element op de erelijst van de
ganse onderneming.
Uit deze verandering zal zich op lange
termijn
het uiteindelijk
doel
ontwikkelen:
verwijdering
van alle
schadelijke
facetten
van de Japanse
traditie.
lezer

duidelijk uit alle veislagen der in
de TV-Klubs gevoerde debatten. De
vaslgeankerde
gewoonten
bleken
hier echler een zeer grote
liinder7iis II. zijn voor elke
vooruitgang.
Zelfs wanneer men de
noodzakelijklicid van een verandering
inzag, leek het de bewoners nog een
o iiogelijktieid
loc de
Iradilie
overboord te gooien i '

lijst)

RESULTATEN
V A N HET
EKSPERIMENT

De

ival muleiiêle
zaken
vernemen.
We gaan hem die niet
onthouden,
al moeten we dan ook zeer beknopt
zijn.
In het doip Talaliagl ivcrd, ah
gevolg
van de
TV-uitzendingcn
en van liet debat in de klub, voor
het eerst snelgroeiende
rijst verbouwd. In hetzelfde dorp werd nu
ook voor hel eerst voldoende
aan-

graag

dacht gegeven aan de
schadelijke
insekten,
en overgegaan
tot de
aankoop
van enkele
grole
verstuivers.
Het dorp Kawaehi kocht, na de
speciale TV-reeks, een
uitgebreide
besproeïngsinstallalie
voor groentenkweek.
Een nieuw
wegennet,
ter vervanging
van de
bestaande
meestal onooglijke wegeltjes,
werd
hier eveneens aangevat. De mentaliteit van het dorp scheen
zo
grondig gewijzigd,
dal men niet
langer met een slechte
infra-slruktuur wilde verder
werken.
Ook de levensgeivoonten
der betrokken dorpen ondergingen
grondige veranderif^gen.
Als gevolg der
speciale
TV-uitzending en
begon
men de behoefte
te voelen
het
familiaal en gemeenschaps-leven
te
verbeteren.
Dit blijkt meer
dan

Ziehier een zeer sprekend
voorbeeld van de invloed der TV-uitzendingen
op de gewoonten
van
een dorpsgemeenschap.
In Talsuno, een bergdorp van het
distrikt
Shinki, was het water eerder zelden en van slechte kwaliteit.
De
VI ouwen waren dan ook verpliclit
het drinkwater
zeer ver ie gaan
halen.
Verschillende
doi pelingen
drongen er sinds lang op aan dat
men een waterleiding
zou aanleggen. In september 195G haalden
hun voorstellen echter nog slechts
Cl % der hierover
uitgebrachte
stemmen.
In april 1957 daarentegen, na het TV-eksperiment,
steeg

Vlaams

•wen etn mefWéffèntr'pt^^'^i^Ve 'fol

• ZONDAG
14 15 tot 17.18 : Reportage van ftet
internationaal tennistornooi te Oostende — Tijdens de pauze te 16 30 :
Panorama (de week In beeld) —
19 00 : Stieren vechters (Filmklucht
met Stan Laurel en Oliver Hardv)
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het
manneke — 20 30 : In 80 maten de
Wereld rond (varlétéprogramma) —
21.30 : Sportweekend — 21 55 : Tussen licht en schaduw (6e afl. : De
rol van zijn leven) — 22 20 : Tweede nieuwsuitzendinK

• MAANDAG
10 30 : Ridder Lancelot (5e afl.)
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Het
manneke — 20 30 ; Zoeklicht —
20 45 •. NTS : Kabaret met Ton van
Duinhoven — 2140 : Het 87e politiedistrict (TV-feuilleton) — 22 30 :
Taptoe : De Schaatsenrijders, ballet
— 22 45 • Tweede nieuwsuitzending

DINSDAG
19 30 • Mel-0-Toons — 19 40 : Wetenschappelijke horizonten • Levenskracht (9e afl) — 20 00
TV.
nieuws — 20 30 • Een reis naai
Ecuador (Van Curacao naar Guaya.
quil) — 2100
NTS • Renée Lebas
zingt m de Smger-Concertzaal te
Laame — 21 25 • De zaak A D , door
Hans Tiemeyer
(Rederijkerskamer
K M Broedermin en Taelijver) —
22.40 : Tweede nieuwsuitzending.

• WOENSDAG
17 00 tot 18 00 : Eurovisie : Liedjes
en dansen u i t Europa : Een folkloreprogramma
uit Neustadt (Hol-

stem) aan de Baltische Zee —
19 30 : Mijn vriend Pllcka (18e afl.)
— 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : Het
manneke — 20 30 : Speelfilm ; Vader, moeder en negen kinderen —
22.00 : De zeven luchters (Fllmreportage van Dr Horst Dallmayr en
Caspar R. Mayr) - - 22 50 : Tweede
nieuwsuitzending

Huis Peter

Benoit \
m

Antwerpen, Frankrijklei 8, Tel. : 32.05.38 :
Tegenover dê Vlaamse Opera.
•
Het trefpunt van alle Vlamingen.
i
•
•
•

Niemand bezoekt voortaan Antwerpen zonder een :
bezoek te hebben gebracht aan het Vlaams Huis ! :
Dir. B. Stappaerts.
' •

• DONDERDAG

8. Slrijd

legen

de

land-

parasieten.

lO.Onlwikkeling van de melkproduktie.
11.Hoe de levensvoorwaarden
der l a n d b o u w e r s \erbeleren .'
12.Tien jaar k u l l u u r .
13.Het l a n d b o u w d o r p van morgen.

• Elektriciteitswerken : •
• nieuwbouw en alle andere •
[
Koelinstallatie :
:
: koelkasten alle doeleinden:
: Verkoop - herstelling ;
•
onderhoud
•
•
Kontant - Krediet
•

:

« LADELCO »

[

: Smetsstraat, 1, Deurne/Z •
•
Tel : 03/301417
•

m«t
G«brav«t««rcla badakklndagan
(Bravat ie S297«8)

Ressortmatrassen

• VRIJDAG

de

9. Be/oek aan een zuivelfabriek.

Schuimrubbermatrats«n

mat Oabravataarda karkauan
(Bravat it S12767)

19 30 • Charles Lindbergh (3e atl
van een reeks TV-biografiefen)
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het
manneke — 20 30 Speelfilm : Stalen haaien (Crash Dive), Oorlogsfilm van A Mayo, met T. Power,
A Baxter en D Andrews — 22 00 •
Première (fllmnicuws en nieuwe
films) — 22 45 : Tweede nieuwsuitzending.

19 00 : Internationaal landbouwmagazlne : Canada, Italië Joegoslavië
en Oostenriljk — 19.30
:Echo —
20 00 ; TV.nleuws — 20.30 : Zomercaprlolen (Uit het gemeentelijk Casino te Bredene) — 2130 : Dennis
O'ECeefe show (l2e afl.) — 21.56 :
Jazz from 61 (Het Ben Webster Sextet) — 22.20 ; Tweede nleuwaultzending.

van

6. - 7. Veibcleiiiig der g r o n d e n .

We moeten hier
noodgedwongen
een lijn trekken
onder de voor-

19 30 • Uit de oude filmdoos (klucht
met Biliy Bevan) — 19 50 ; Een
goede les, poppenfilm — 20 00 : TVnieuws — 20 30 : Majim (documentair programma over de watervoorziening in Israël) — 2100 : Het
mannetje van de maan (Jean de la
lune), spel van Marcel Achard —
22 45 : Tweede nieuwsuitzending.

• ZATERDAG

5. Moohanisalie
bouw.

pleegden
te spelen ,zijn op verschillende
plaatsen
omgekeerde
verschijnselen
waar te nemen. Dal
(,s vaH een van de meest
merkwaardige
vaststellingen
na
het
eksperiment.
Want zelfs in Japan
kan de vrouiv, ondanks alles, veel
gewicht in de sclutal werpen waar
het de verandering
van
levensgewoonten
betreft.

m

DEZE WEEK
OP UW SCHERM

4. Gekromde r u g g e n en stijve
vingeren. (varf\\ege de rijslteelt).

ding van de maniielijlie
bevolking
t.o.v. het vrouweljik
deel van de
^urpsgememsi^ap.
Wüar'dc
vrou-

Cewatteerde bedspreien
Woüen dekens
Tel. 44641 en 44642
2ELB^
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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Onze verkozenen aan het werk
"—-v-^j^

"-"Tf)!^

door de Staat, wordt voor 't
ogenblik onderzocht door de
hoge raad van de binnenscheepvaart.
Ik herinner eraan d a t deze samengesteld is uit ver-

Franse taalrol talijker zijn
voor minder ondergeschikt
personeel.
Indien het juist is, dat te
Brussel X meer nederlandstalige dan franstalige per-

Ten einde met kennis van
zaken over de aanklacht t e
kunnen oordelen, verzoek ifc
de heer Minister mij langs
het Bulletin van Vragen en

ONDAGRUST OP
WATERWEGEN ?
tegenwoordigers
van alle soneelsleden
werken, dan Antwoorden te willen medekringen die in betrekking ben ik van oordeel, dat het delen hoeveel postagenten
staan met de binnenscheep- hoger kader zou moeten aan- (per graad en per taalrol)
vaart w.o. de nijverheid en gepast worden, d.w.z. dat te Brussel X in dienst zijn,
de havens; de rederijen, de men meer Vlamingen tot alsmede onder welke kateeigenschippers, de syndika- een hogere graad zou moe- gorie van het rijkspersoneel
ten van het varend perso- ten bevorderen.
hun graad gerangschikt is.
neel, de bevrachters alsmede
ambtenaren van zekere m i - Antwoord :
nisteries.
Het vraagstuk wordt on- P E R S O N E E L IN DIENST TE BRUSSEL X, INGEDEELD
derzocht door rekening te PER GRAAD, KATEGORIE EN TAALROL.
houden met de verschillenFranse
Neder!.
de economische en sociale Graad
mits
de
onderscheiden
vakCategorie
taalrol
taalrol
S e n a t o r D i e p e n d a e l e heeft
bonden de kwestie grondig faktoren. Op grond hiervan
verschillende p a r l e m e n t a i r e en aandachtig aanpakken, dient de raad a'dvies uit t e
Gewestelijk direkteur
Ie
v r a g e n gesteld :
en met inachtneming van brengen omtrent de voor- Chef van een sorteercentrum
stellen van de werkgroep
de belangen der rederijen.
Ie klasse
Ie
• Zondagrust
Ie
Het personeel dat de slui- waarvan afgevaardigden van Inspecteur en dd. inspecteur
1) Aan de Heer Merlot, zen en bruggen bedient, de vakbonden en ambtenaMinister van Openbare Wer- heeft immers recht op so- ren van mijn departement Totalen Ie categorie
ken, op 26 juni 1962, betref- ciale verbeteringen. Ook voor deel uitmaken.
Ik wacht op h e t advies dat
fende de zondagrust van h e t hen moet h e t mogelijk zijn
personeel der Waterwegen..
de volledige zondagrust in te mij binnenkort moet voor- Postontvanger Ie klasse
1
2e
ik zal d a n
voeren in navolging van wat gelegd worden
1
2e
Technisch
ingenieur
Vraag :
reeds verwezenlijkt werd in een Jj^slissing kunnen n e - Adjunct-postontvanger I e kl
3
2e
Mijnheer de Minister,
men.
sommige
andere
openbare
1
2e
Postontvanger
2e
klasse
Ik verneem dat, ingevolge
• P o s t k a n t o o r Brussel X
2e
13
9
Adjunct-postontvanger 2e kl
de voorstellen van een werk- diensten.
2- Aan de Heer Busieau, Adjunct-postontvanger 3e kl
2e
3
7
De Heer Minister gelieve
groep die U in de loop van
2e
26
21
oktober
1961 aangesteld mij langs h e t « Bulletijn van Minister van P.T.T., betref- Opsteller
2e
1
2
Tijdelijk opsteller
2e
I
Stagedoend technicus
2e
1
Tijdelijk ziekenverpleger

WAT MET BRUSSEL X ?
hebt, sedert 1 januari IL de
scheepvaart op alle waterwegen van h e t Rijk afgeschaft werd op 1 januari,
Pasen, 1 mei, Pinksteren,
Allerheiligen en Kerstmis,
en daardoor h e t personeel
der Waterwegen op die d a gen volledig vrijaf heeft.
Graag vernam ik nochtans
wanneer er zal ingegaan
worden op de overige voorstellen van geciteerde werkgroep, nl. :
— op deze die betrekking
hebben op de volledige
afschaffing
van
de
scheepvaart op bepaalde
waterwegen op al de zonen feestdagen;
— en op de stopzetting 's
middags van die dagen
van de scheepvaart op
sommige andere waterwegen.
Er zou mijns inziens moeten een oplossing betracht
worden om op al de waterwegen en kanalen de scheepvaart volledig af te scihaffen
op de zon- en feestdagen.
Volgens de opiniepeilingen
zou zelfs het grootste gedeelte van de scheepvaarders
met een dergelijke maatregel akkoord gaan.
Het ïigt voor de hand dat
een oplossing mogelijk is

Vragen en Antwoorden » te
laten weten welke oplossing
hij voor de aangelegenheid
in het vooruitzicht stelt.
Antwoord :
Ik heb de eer het geacht
lid het volgende ter kennis
te brengen : het vraagstuk
betreffende de afschaffing
op de zon- en wettelijke
feestdagen van de bediening
der kunstwerken — sluizen
en beweegbare bruggen —
op de waterwegen beheerd

fende de personeelstoestanden in het
postkantoor
Brussel X.
Vraag :
Het leidinggevend personeel van de Nederlandse
taalrol van het postkantoor
Brussel X (Zuidstation) beklaagt er zich over, dat h a a r
effektief ontoereikend is t e n
overstaan van het ondergeschikt personeel.
Daarentegen zou h e t leidinggevend personeel van de

Bn.ssol : oude Vlaamse siond, maar rte Kinderen van V'aanderen en
\oorftl de ceinoudlgsteu oilder h e a wordcu er uog bteeds bcnadceia.

49

44

1
21
34

5

3
16
49
6

62

76

36
88
«
14
7
2

70
238
l
17
6
4

Totalen 4e categorie

147

336

Schoonmaakster
Hulpkracht-beambte
Hulpkracht-besteller
Hulpkracht-dienstjongen
Hulpkracht-dienstpersoneel ...

6
20
167
16
8

15
87
670
29
15

Totalen 2e categorie

Tussengevoegd niet gelijkgegesteld opsteller
Eerstaanwezend-klerk
Klerk
Hoofdbrievenbesteller
Stagedoend voorman-mecanicien-elektricien

3e
Se
3e
3e
3e

Totalen 3e categorie

Sorteerder
Brievenbesteller
Boventallig besteller
Klasseerder
Definitief dienstpersoneel ...
Dienstjongen

N.V.D.R. : Wij vernemen verder dat Senator Diependaele het niet bij dit antwoord zal laten. Hij zal verder eisen dat het kader van
het leidinggevend personeel
der Nederlandse taalrol te
Brussel X uitgebreid wordt,
gezien h e t uitvoerend personeel der Nederlandse taalrol
driemaal zo talrijk is dan dit
van de Franse taalrol.

4e
4e
4e
4e
4e
4e

Ijzerbedevaarders !
Spreken af
Stappen af
Verwijlen

in

(( De Valk »

V.

't Gasthof aan het station
te Dikemuide. Slaapgelegenheid, eetmalen
enz.
Telef. 051 - 51039
STt*^**»"^'
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AFSCHEID
VAN
FILIP
DE PILLECIJN
Ü N weer luiden de doodsklokken over Vlaanderen. Weer heeft een vriend ons
voor goed verlaten. Met weemoed en treurnis in
het hart denken wij thans aan hem die wij niet
meer zullen terugzien, wiens warme, hartelijke
stem wij niet meer zullen horen. Voor onze geest
rijst zijn gestalte op, zijn lichamelijke gestalte,
zwaar en forsig, maar vooral zijn geestelijke gestalte zoals hij tot ons spreekt uit zijn boeken,
zoals wij hem gekend hebben. Wij trachten zijn
levensloop de overschouwen, zijn levenshouding
te benaderen.
Herinneringen stormen op ons los... Verre
herinneringen, van voor de oorlog, toen we Filip leerden kennen, in gezelschap van wijlen onze vriend Prosper De Troyer, de kunstschilder,
tijdens een memorabele reis in het buitenland.
Herinneringen van na de oorlog, toen we Filip terugzagen in de lange, kale gang in de gevangenis van St. Gillis. Meer recente herinneringen uit de jongste jaren... Dankbaarheid
overweldigt ons omdat wij hem hebben mogen
kennen, omdat wij het voorrecht hadden tot
zijn vrienden te behoren. Want hij was een
groot en schoon mens.
L I R . Filip De Pillecyn was een
groot kunstenaar, een groot proza-schrijver en
zal als dusdanig blijven voortleven en steeds een
eervolle plaats bekleden in onze literatuurgeschiedenis. Meer bevoegden zullen over Filip de
Pillecyn als schrijver hun mening zeggen en
hem de verdiende hulde brengen, hem die men
« de prins van het Nederlandse proza » genoemd
heeft. Zeker is het dat hij een begenadigd kunstenaar was, een ras-echt woordkunstenaar.
Om zijn aandeel, zijn verdiensten in de opbloei van de Vlaamse letterkunde naar waarde
te schatten moet men hem situeren in de jaren
toen zijn eerste, zo merkwaardige werken verschenen, moet men deze werken zien in het geheel van de Uteraire produl^tie van die jaren in
Vlaanderen. Pas dan beseft men ten volle welke verrijking, welke aanwinst dit voorbeeldig
proza, deze stylistisch zo verzorgde taal, deze eigen thematiek en eigen toon betekende voor de

Vlaamse letterkunde in het bizonder, voor de
Nederlandse
literatuur
in
het algemeen.
« Blauwbaard » (1931), « Hans van Malmedy »
(1935), maar vooral « Monsieur Hawarden »
(1935) en « Schaduwen » (1937) openbaarden
ons een fijnzinnig schrijver, die onovertroffen
gebleven is in de evokatie van een weemoedige,
verdroomde atmosfeer. Men zal zeker niet nalaten de aandacht te vestigen op de onmiskenbare bi-polariteit in de literaire produktie van
Filip De Pillecyn : tegenover monsieur Hawarden, de personnages uit « Schaduwen » e.a.,
staan een ganse reeks soldaten en helden :
Hans van Malmedy, de soldaat Johan, Rochus,
e.a.

F ILIP was in zijn diepste wezen een weemoedig, over leven en dood mijmerende man, die zich evenwel tegen deze wezenstrek verzette en met al zijn levenskracht
streefde naar het volle leven, naar de levensvreugde en de levensgeneugten. De soldaat was
in zijn geest uitgegroeid t o t d e incarnatie van de
mannendeugden bij uitstek. Hij verheerlijkte
de soldaat niet in een oorlogszuchtige geest,
maar de soldaat, de durver, de kamper, de held
als enkeling. Een geïdealiseerd beeld dat hem
begeesterde.
Geboren te Hamme aan de Durme hing FiUp
De Pillecyn met al de vezels van zijn wezen
vast aan dit land tussen Durme en Schelde, het
land van zijn jeugd, deze landstreek die hij zo
hartstochtelijk lief had en zo prachtig beschreven heeft. Ik herinner mij hoe fier en opgetogen hij zelf was over het prachtig boek « Eeuwige Schelde », d a t onder zijn redactionele leiding tot stand gekomen was en dat hij mij
schonk met de kenschetsende opdracht « In
trouwe kameraadschap ». Filip was inderdaad
een trouwe kameraad, een trouw man : gans
zijn leven is hij onwrikbaar trouw gebleven
aan de idealen van zijn jeugd, aan zijn overtuiging, aan zijn vrienden en zijn volk.
Want hij is niet alleen een groot kunstenaar
geweest, hij was ook een groot Vlaming en een
groot, edel mens.

V LAAMSGEZIND geworden in
zijn studententijd, maakte hij aan het front
tijdens de eerste wereldoorlog de frontbeweging
mee en droeg, zoals zo velen, voor gans zijn
verder leven de stempel mee van deze merkwaardige belevenis.
Hij was een Vlaamse oudstrijder, een V.O.S.,
een man van de generatie van de IJzer. Na de,
oorlog stond hij op de bres in de Vlaamse volksstrijd : hij schreef politieke strijdschriften,
hield redevoeringen, maar vooral was hij gedurende^jaren de hoofdredacteur van het satirisch weekblad « Pallieter ».
Tijdens ons laatste gesprek, bij hem aan huis,
had hij het nog over dit weem>Iad en vertelde

MAATKLEDING
volgens
methode

*
PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNEUE
BEDIENING

1 IJDENS de tweede wereldoorlog heeft hij gedaan wat hij meende zijn
plicht te zijn in dienst van zijn volk. Vanzelfsprekend kwam hij na de oorlog in de Belgische
gevangenissen terecht en werd hij door een
Belgische krijgsraad veroordeeld. Hij heeft het
fiere hoofd niet gebukt en heeft zich in de gevangenis 'moedig en waardig gedragen. Hij
schreef er o.m. de novelle « De boodschap »,
waarin hij zijn hunker naar rechtvaardigheid
beleed, terwijl de executJe van lotgenoten hem
het pakkend en schrijnend « Boek van de man
Job » deed schrijven.
Gans zijn leven is Filip De Pillecijn een strijdend Vlaming geweest, een Vlaams nationalist.
In de ogen van de lauwen, van de bourgeois, van
de arrivisten een « extremist », zoals Gerard
Walschap het zegde in zijn « In memoriam » voor
de radio. In waarheid : een eerlijk en moedig
man, die de trouw aan zijn volk en zijn overtuiging gesteld heeft boven het eigenzuchtig n a streven van officiële erkenning en staatsprebenden. Deze m a n was in wezen geen extremist,
maar hij dulde het onrecht niet zijn volk a a n gedaan, hij had dit volk te lief om een medeplichtige te worden van hen die de verantwoordelijken zijn voor de wantoestanden die de opgang van dit volk remmen.
Wij zijn Filip De Pillecijn erkentelijkheid en
dankbaarheid verschuldigd voor de aanmoediging en de steun die wij van hem mochten ondervinaeii; vooral gèaüreHafe dëfcfei-gtfe,«lÖfeUljlffe
jaren van de Volksunie. Bereidwillig werkte hij,
zolang zijn gezondheidstoestand het toeliet, mee
aan ons blad met de onvolprezen praatjes van
Casimir.

O

NVERWACHT is voor U, Filip,
het ogenblik van het afscheid van het leven gekomen. Gij hebt het leven hartstochtelijk lief
gehad. Gij hebt de goede dingen der aarde n a a r
waarde geschat en ervan genoten. De doodsgedachte was U nochtans vertrouwd... Gij keert
t h a n s terug tot de Vlaamse aarde, zoals gij het
in uw verbeelding voorzien hebt.
Adieu, Filip : a Dieu, moge God U genadig zijn
want gij waart een gelovig man en een rechtvaardig man. Uw nagedachtenis zal in ons leven.
Ons volk zal uw naam in ere houden en uw
boeken lezen, zolang dit volk zal bestaan.
F. VAN DER ELST

Gronden
Hypoteken
Bouwen van Landhuizen

ir

hypermoderne

hoe vrijzinnigen en katolieken, linksen en
rechtsen in een geest van Vlaamse strijdbaarheid, van non-conformisme, van opstandigheid
eensgezind meewerkten aan dit felle blad, dat
een grote invloed gehad heeft
Met veel zelfvoldoening dacht hij terug aan
deze periode uit zijn rijkgevuld leven. Aanvankelijk journalist, werd hij weldra leraar, eerst
aan het ateneum te Malmedy, later gedurende
vele jaren aan het ateneum te Mechelen.

, vpvn

Tel. 33 9165

Wendt U in vertrouwen tot de
maatschappijen
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