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DE ROOKPO 
Zelden liceft een ongeluk de publieke opinie 

o/eer bei oerd als thans de / .nk \dn Lcopolds-
burg 1 oen enkf'lc ind inden beleden een N1 eg-
tuig \an het Belgisch lege nabii Uetinold m 
DuitsTnd per mgeluk werd naai beneden ge
haald — een knlastrofe \dii grolei ifnietin-;ea 
dan die van Leopoldsbin y — werd dit feit nan-
•weliiks uitgetild boven de gewone aktualiteit 
\ an de dag Fr was een ongeluk geweest, er wa
ren doden — men betreurde het b ii Isgrond g, 
maar men innaa idde het als een met te \er-
mijden noodlot. 

Niet /o met Leopoldsburg ' Wat de openbTre 
mening thans \olop aan het gisten brengt 7i\n 
niet zozeer de afmetingen \an de katastrofe, 
dan wel de onmenselijke randverschijnselen 
ervan. 

Er is \ooieeist de \raag naar de materiele 
schuld. Het publiek is zo maar met bereid, een 
enkele onbenullige sergeant te laten opdraaien 
voor de hele zaak. ledere dag bhjk duideliiker, 
dat de ware \eiantwoordeli(kheid \eel hoger 
ligt. Jonge onderofficieren met een totaal on
voldoende militaire opleiding en met de — ge-
bruikeliike ' — gebrekkige menseliike opleiding 
worden op rekruten losgelaten met tuigen, 
waar \an ze het gebruik en de gevaren niet ken
nen. Hier IS met een sergeant alleen, maar een 
gans sisteem fout. 

Dat een onderofficier die nauwelijks ouder is 
dan zi|n rekruten, zich God de Vader waant 
ligt in de lijn van een zeer slechte en totaal af
tandse mihtaire traditie. Ook hier hgt niet de 
fout bi] de sergeant alleen, maar bij het ganse 
sisteem. 

Om naar gans dit misselijk en onmenselijk 
sisteem een onderzoek m te stellen en te voor
komen, dat in de toekomst opnieuw dergelijke 
rampen zouden gebeuren heeft de Volksunie in 
de Kamer — samen met woordvoerders van 
andere partijen — de oprichting geëist van een 
parlementaire onderzoekskommissie. Het ver
zoek stuitte op de brutale weigering van de 
minister van Landsverdediging, P.W. Segers die 
verklaarde dat hij liever ontslag nam dan een 
parlementair onderzoek te dulden. 

Ten overstaan van deze ongehoorde en bru
tale weigering stelt zich de vraag naar de ver
antwoordelijkheid van de minister zélf. En die 
is met zo gering I 

Het is een feit dat een week na de ramp nog 
steeds geen officiële \ersie ervan werd gege
ven. De rookpot was — ei zo na — een doofpot 
geworden. Er is vervolgens het onstellend ge
brek aan gewone menseh|kheid ten opzichte 
van de familieleden der getroffenen geweest. 
Zii werden er van verwittigd dat er «iets» ge
beurd was en voor de rest mochten zij dagen
lang hun plan trekken Het departement kwam 
niet eens op de voor de hand liggende idee ver
voermiddelen voor de lange leis naar 1 eojDolds-
burg ter beschikking te stellen van de/e men
sen met o m als gevolg dnt de fimilieleden van 
het eerste slachtoffer een kwartuur na diens 
dood aankwTmen Er is de missehike komedie 
met de eretekens — topjiunt van militaire fan-
tazie ' — die ostentatief op de begrafenissen 
werden meegedragen, ook tegen het uitdrukke
lijk verlangen der familie m. Er is — nu nog 
steeds ' — het totaal cebrek aan kontakt tussen 
het publiek en het departement, wat van op 
Landsverdediging met mondjesmaat doorzijpelt 
in kranten en radio is nauwehiks berichtge
ving te noemen 

Al deze omstandigheden — en het zijn deze 
omstandigheden die het drama zijn volle relief 
geven ! — behoren goeddeels tot de verant
woordelijkheid van het departement, van de 
minister zélf Maar de minister zegt njet. 

Men heeft de plicht zijn zonen naar het leger 
te sturen. Als ze er kapot worden gemaakt, 
heeft men recht op enkele grammen blik en een 
lintje. 

Maar voor de rest : Maul halten ! 
Dat is op Landsverdediging de demokratie ! 
En de minister maakt er zich van af door te 

verklaren dat hij een parlementaire onder
zoekskommissie zou beschouwen als een blijk 
van wantrouwen. 

Alsof m de gegeven omstandigheden dat wan
trouwen niet dubbel en dik gewettigd is ! 

Alsof in het licht van de ramp te Beverlo, 
het wantrouwen niet tot plicht is geworden 
voor iedereen die bekommerd is met een 
jeugd, die toevertrouwd dient te worden aan 
onverantwoordelijken. 

t.v.o. 

DOOR DEZE POORT GAAT FRAULEIN CAPPUYNS, DOCH

TER VAN DE BRABANTSE VICE-GOEVERNEUR, ELKE 

DAG NAAR HAAR FRANS-DUITSE KLAS. HET STALEN 

HEK VAN DE EUROPESE SCHOOL TE UKKEL IS DE 

SCHEIDINGSLIJN T U S S E N HAAR EN DE GEWONE «STER

VELINGEN, ZIJ DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WET 

DIE HAAR VADER MOET DOEN NALEVEN. OVER DIT 

WEL ZEER KRASSE STAALTJE VAN WETSONTDUIKING 

VOERDE DE VOLKSUNIE, BIJ MONDE VAN REIMOND 

MATTHEYSSENS, DEZE WEEK VERDER HET PAR

LEMENTAIR OFFENSIEF. ZIE OP BLADZIJDE DRIE. 
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DE V O . 

HET EUROPA VAN 

MORGEN 
Zondag 5 april 1964 gaat in het 

Sportpaleis te Antwerpen de 1ste 
Eiiropeade door Wij vaardigen 
geen « Beatles » af als « ambassa
deurs » die een stoim van hysterie 
ontketenen (vo'gens onze dagbla
d e n ' ) . 

WIJ zetten nonderden schoon 
ïingende Vlaamse meisjes en kna
pen op 't podium om tuim 1600 
buitenlandse jonge mensen uit 9 
verschillende landen te begroeten 
met een welkom-lied : « Nu kan de 
lente komen! ». 

Aan de vooravond van de lente 
is het « van zijn tijd » en tevens 
gekoppeld aan de symbolische be
tekenis voor ons eigen volk : «We 
worden weer een schoon en stam-
bewust volk »! Vlaandeiens zon-
ne gaat aan 't dagen ' 

Onze jeugdscharen zingen onder 
de leiding van 2 topfiguren uit 
onze Vlaamse volkszangbewegmg : 
Eniiel Hullebroeck (ja j a ' hem 
zelve!), Armand Preud'homme 

Daarnaast treedt de jeugd van 
Vlaanderen en van de Europese 
buurstaten aan met zang en 
dans. 

Het geheel s taat onder de lei-
dmg van Johan Van der Bi acht 
die vondsten deed inzake regie 

Het wordt een ware veropenba
r ing ' 

Als vergrijsde strijder in de 
Beweging (met een Jong ha i t en 
een onverwoestbaar optimisme In 
de toekomst van ons volk) roep 
ik al de ouderen op om naast de 
jeugd (de tieners, de twens en 
de anderen) op post te zijn. Psy-
cologisch moeten we oud en jong 
bij nationale initiatieven in sterke 
band verenigd blijven. Samen ge
ven we dan aan de buitenlanders 
de boodschap door, wie we zijn; 
wat we kunnen; hoe we m Vlaan
deren onze gasten weten te ont
vangen. 

Voor kosteloze affiches en 
strooibiljetten schrijve men " Se
cretariaat Européade 1964 
Schnjnwei kerstraat 9. Antwer
pen. 

De programma - brochuur (met 
de mtiziek van 24 liederen) is zo 
pas vera;henen. Prijs : 10 P. In 
de rijke verzameling onzer 
Vlaamse liedbundels is zi] de 
8 prettigste » verschijning die we 
tot op heden mochten begroeten 

Daar kan oud en Jong en ook 
het buitenland aan snoepen! 

W.D. 

« DE LINIE » 
Waarde Redaktie, 

Nu « De Linie » zelf m haar 
doodsbericht de beschuldiging niet 
heeft gewraakt, is het duidelijk 
dat partljdruk hier medeplichtig 
is. 

Wat gebeurd is moest gebeu
ren. Haar doodsvonnis was gete

kend op de dag dat zij op poli
tiek tel rein 'n i echte lijn trok al 
was deze nog zo verheven en se
reen. 

In ons land met zijn chustelij-
ke, zogenaamd niet-contessionele 
pai t i j , IS het zelfs voor leken, 
maar onder leiding van geestelij
ken piaktisch onmoge ijk alhoe
wel op zichzelf aanvaaidbaar — 
n politieke stelling m te nemen. 

De leken nu zun verontwaar
digd Maar laten z j zich bezin
nen Moesten zijzelf met ze'fstan-
d g die taak op zich nemen ' Ik 
hoop dat zi] het nu inzien 

Het A C V d? Boerenbond enz 
weiden door piie=ters opgelicht 
en bestuurd totdat de leken zelf 
mond.g en moedig werden 

Als « De Linie » of haai geest 
niet door leken wordt ovei geno
men en vei spreid zou het b ijken 
dat zij nog onmondige en bange 
kinderen zijn die iich alleen ach
ter moeders lok — in casu Jezuie-
tenrok — veilig voelden Wat 'n al
leszins bedenkelijke moed zou 
zijn Het tegendeel moge hun tot 
eer strekken 

D V. - Leuven. 

GEKANDIKAPTEN 
Geachte Redaktie, 

Alle katholieke medisch - peda
gogische instituten zijn sedert eni
ge maanden akkooid geiaakt geen 
enkel gehandikapt kind meer op 
te nemen. Deze maatregel is hen 
ingegeven uit budgetatie overwe
gingen. Het IS immers zo dat de
ze instellingen voor elk geplaatst 
kind slechts de helft tot de drie 
vierden ran de prijs worden be
taald die gegeven wordt voor kin
deren opgenomen door iijksmsti-
tuten Het is hen aldus onmoge
lijk geworden aan deze kmderen 
de vei zorging te bieden die hen 
uit de aard van hun toestand 
moet worden verstrekt. Door hun 
aktie willen zij het ministerie 
van volksgezondheic en het gezin 
ertoe bewegen aan hen dezelfde 
toelagen per kmd te verstrekken 
als de toelagen gegeven aan de 
rijkscentra voor gehandikapten. 

Het IS pijnlijk aldus te verne
men hoe de christelijke volkspar
tij het katholiek bijzonder onder
wijs beschermt tegen de diskn-
minaties die zich voordoen Het is 
eveneens veibazmgwekkend hoe 
de pers het stilzwijgen bewaart 
terwijl diezelfde pers anders 
steeds bereidwillig ingaat op elke 
aktie ten voordele van de gehan 
dikapten. 

Als katholiek sympathisant van 
de Volksunie zou ik het erg op 
prijs stellen mdien een van onze 
volksvertegenwoordigers de ver
dediging van deze katholieke m 
richtingen zou op zich nemen 

Gert - Gent. 

ZANGFEEST 
Zoals reeds aangekondigd op 

het vorige zangfeest, zal het 27e 

Vlaams Nationaal Zangfeest 
plaats hebben op zondag 24 mei 
te 14 uur 30 in het Sportpaleis -
Antwerpen 

Het A N Z kan nu reeds mede
delen dat dit Vlaamse feest bij 
uitstek een nieuw succes tegemoet 
gaat Het aanta l genummerde zit
plaatsen weid dan ook gevoelig 
verhoogd om aan een gioter deel 
van de 25 000 vei wachte toeschou
wers de kans te bieden zitplaat
sen te bemachtigen, die de laaste 
jaren steeds vooraf waren uitver
kocht 

Prijzen der plaatsen • genum
merde zitplaatsen ; 100 en 50 P; 
niet genummerde zitplaatsen : 
30 P , staanplaatsen • 20 F. 

Bestellingen van kaarten kun
nen nu al gedaan worden door 
s toi tmg op postgiro 963 36 ANZ -
Antwerpen (naam - volledig 
adres aantal en soort kaarten 
vei melden a u b . ) . 

De bestellingen worden na 1 
april uitgevoerd met inachtname 
van de datum van stortmg 

Mooie vensteraffiches kunnen 
gratis bekomen worden op het 
A N Z . hoofdsekretanaat - Otto 
Veniusstraat 15 Antwerpen (het 
verlangde aantal opgeven a u b . ) . 

AN.Z. 

ZELFBESTUUR 
Al werd onz taal verbannen 
uit leiding en uit rijke stand, 
de arbeid onzer mannen 
behoort ons eigen Vlaamse land. 
Daar willen wij voor vechten, 
want nu komt Vlaandrens grote 
uur • 
wij zijn niet langer knechten, 
maar eisen dringend zelfbestuur! 

Walter Wouwendonk. 

De redaktie araagrt «eeo veranv 
woordeUlkneio IOOJ de innouo der 
gepubUceerdt ezersbrieveo. Ze be-
tioudt zich net recht van teuze en 
inkorting voor Ovei de lezersru
briek wordt geen orlerwlsselin)! 
eevoera 

"1 
OW KANS... •: 

OP 
MILJOENEN!.. " 

D R I N G E N D E O P R O E P 
Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen 

die wegens de teeraktie Oostende zwaar nadeel boe
ten en gevangenisstraf opliepen, doe ik een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktie, wij mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zij in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassart. 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort, waarmee wij een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400 000 F) hebben kunnen vereffenen 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelijke partijen worden betaald Indien wij niet 
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bljeen,brengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd 

Stort daarom onmiddellijk uw milde bijdrage op 
postcheckrekening 868997 van Bert Raets, St Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr H. Ballet 

o,5o BECO o,so 
R I J D T Z U I N I G ! 
R I J D T VEILIG ! 

0.50 B e c o s u p e r b e n z i n e 0,50 
L e v e r i n g v a n 

i f i a s e n s t o o k o l i ë n 

^ BECO 
Paardenmarkt 20 

Antwerpen 
Telefoon ; 

(03)320477 - (056)109.37 

Graaf- en grondwerken met of zonder vervoer 
Voor verkaveling van gronden, verhuring van 
alle materialen zoals 
rups- en autokranen, bulldozers, kamions, ena. 

Vraag onze prijs ; 

P.V.B.A. ALWABO 
Kouterstraat 12, Kieldrecht, telefoon : 0 3 / 7 5 . 4 4 . 3 1 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE » dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretarlaat : 

M, Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CON ST AISTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon (03) 39.92.06 
Brand • Leven - Familiaal - Ongevallen 

LOUIS MOUS 
HEIDEBAAN, 107 

SINT-NIKLAAS 

TELEFOON : (03)763001 

AutomohiUsten opgelet! 
Voorziet U tijdig van nieuwe banden 

De beste merken aan de voordeligste voorwaarden. 

Herrubbering van banden binnen de 24 uren. 
Montage gratis - Hergroeven - Reparaties. 

Uitbalanceren der wielen. 

Batterijen VARTA. 

Alle herstellingen met waarborg. - Eigen werkhuis 

Benzine APO-Super 0.60 onder de normale prijs. 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M Lemonnierlaan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSCS 
• 

algemene handelsopleldlng 
Schoolgeld : maximum 

8.000.- F per jaar ol 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld 
• 

De school waar Vlamingen 
slcb thuis voelen. 

Beter en voordeliger 
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(( Reeds drie keer hebben de Kranten en 3 e om

roepers van radio en T . V . de dood moe ten mel

den van een jonge rekruut , die is bezweken aan 

de gevolgen van een oefening met een giftige 

rookpot . 

Wi j betuigen hier onze oprechte deelneming aan 

de familie van de overleden rekru ten . 

Volgens ber ichten zou de toestand van een vierde 

r ek ruu t nog zorgwekkend zijn. W i j wensen hem, 

a lsmede zijn aange tas te kameraden , een spoedig 

en volledig herstel toe en 'dringen er op aan , da ï 

alles zou in het werk worden gesteld opdat geen 

enkel letsel zou overblijven. Mocht dat menseli j

kerwijze niet mogelijk zijn, dan staan wij er op 

dat bij bli jvende invaliditeit een ruime schade

loosstelling zou worden toegekend, alsmede van

zelfsprekend de ruimst mogelijke schadeloosstel-

Img aan de familieleden van de overleden re

kru ten I,. 

De Volksunie . 

HIJ ZEGDE NEEN! 
Namens de V.U. werd verleden dinsdag in de kamer het woord gevoerd door 
Volksvertegenwoordiger Mattheyssens bij de bespreking van de begroting van 
Landsverdediging. Onze woordvoerder begon met de verklaring die hier bo
ven staat, om vervolgens uitvoerig in te gaan op de ramp van Leopoldsburg. 
We citeren uit zijn tussenkomst : 

« Om in de toekomst dergelijke 
smartelijke en dramatische ongeval
len te voorkomen is het nodig dat wij 
de juiste toedracht van de zaak ken
nen. De schuldigen moeten worden 
gestraft en niet de kleine schuldige 
alleen onderaan de ladder van de 
hiërarchie. Ais er schuldigen zijn 
tussen de heren die met sterren en 
baretten zijn getooid, dan moeten zij 
ter verantwoording worden geroe
pen. 

De legerleiding en het departe
ment doen zeer weinig om de juiste 
toedracht van deze zaak bekend te 
maken. De verklaring van de heer 
Minister in deze Kamer verleden 
donderdag heeft weinig licht ge
bracht in de zaak, hoewel reeds 9 da
gen verstreken na het ongeluk. 

Een zeer belangrijk element zijn de 
omstandigheden, waarin de rookpot 
in de afwateringsbuis is geraakt. De 
heer Minister zei hierover dat die om
standigheden nog niet klaar werden 
uitgemaakt 

In de gegeven toestand moeten wij 
ons dus verlaten op de persberich
ten en de uit 'atingen van de betrok
kenen. 

Volgens die persberichten zou he t 
departement van Landsverdediging 
eerst het verhaaltje hebben verspreid 
dat de dodelijke rook door een wind
stoot in de buis is terecht gekomen. 
Dus totaal « toevallig » en zonder 
enige menselijke tussenkomst. 

Volgens de verklaringen van de 
aangehouden wachtmeester, zou hij 
zelf de rookpot in de buis hebben ge

worpen. Hij zou dat gedaan hebben 
om de oefening « echter » te maken 
en de rekruten te wennen aan de 
kruitdamp bij het afschieten. 

Deze verklaring van de beschu'dig-
de zelf is voor hem zeer bezwarend-
Bovendien geeft hij een psycholo
gisch verklaarbare drijfveer van zijn 
daad. 

De versie van de betrokken wacht
meester lijkt ons veel dichter bij de 
waarheid dan de officiële verklarmg 
van het ongeval door -het departe
ment. 

En dan rijst vanzelf de vraag : 
waarom heeft het departement zijn 
versie ineengetimmerd? Dan is er 
voor ons maar één redelijke uit'eg : 
bij de schuld van de wachtmeester 
gaat het departement of de hogere 
legerleiding niet vrij uit. 

Inderdaad, de betrokken wacht
meester wist niets af van de giftig
heid der rookbom. Men zou nu kun
nen opmerken dat hij een slechte 
leerling was aan wie de instructie 

IN DE KAMER : VOORTGEZET V.U.-OFFENSiEF TEGEN 
GiLSON & FRANS-DUITSE ORTSKOMMANDANT CAPPUYNS 
Ver leden week reeds hebben onze volksver tegenwoordigers V a n der 
Eist en Mat theyssens minister Gi lson aangepak t over het schandaal 
C a p p u y n s . Deze week zet te Mat theyssens het offensief verder . V a n op 
d e Kamer t r i bune heeft hij minis ter Gilson o p n i e u w aangepak t over het 
schandaa l . H e t gebeurde d insdag ti jdens het vragenhalfuur t je en de 
tekst d iende dus vooraf afgegeven. De vraag diende dan ook reglemen
tair verpakt en de funktie van de be t r okkene niet vermeld. H e t w a s de 
geschikste me tode o m van de min is te r v lug een an twoord , al d a n niet 
on twi jkend , te b e k o m e n . 

Hieronder volgt de tekst van de 
tussenkomst van onze woordvoerder : 

« Krachtens artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 13 januari 1964, 
tot vaststelling van de bevoegdheid 
van de vlce-gouverneur van de pro
vincie Brabant heeft deze ambtenaar 
o.a. opdracht te zorgen voor de toe-
passüig van de wet op het gebruik 
der talen in het onderwijs. 

Volgens artikels 10 en 11 /an de 
wet van 30 juli 1963, houdende taa i -
regeling In het onderwijs, in het ar
rondissement Brussel-hoofdstad, is in 
het lager onderwijs van de 2e graad 
af het onderricht van het Frans of 
het Nederlands als tweede taal ver
plicht. 

Voor het secundaire onderwijs is de 
tweede taal het Frans of het Neder
lands wanneer een tweede taal op het 
leerplan voorkomt. 

Het Is duidelijk dat in beide onder-
wijsstadia. alleen het Frans of het 
Nederlands wettelijk de tweede taal 
kan zijn. 

Bij de bespreking van de recente 
taalwetten, werd door de voorstanders 
van deze wetten ia hun poging om de 
Vlamingen te verzoenen met onaan
vaardbare bepalingen, voorgehouden 
da t deze wetten normale taaitoestan
den in Brussel-hoofdstad zouden 

scheppen. Het verplicht onderwijs 
van het Frans en het Nederlands, 
was een aangewezen middel om tot 
veralgemeende tweetaligheid en vol
strekte gelijkheid zowel van de taal 
der meerderheid ais van deze der 
minderheid te komen In de hoofdstad 
van allen 

Om de toepassing van deze wetten 
en hun beweerde heilzame uitwerking 
te waarborgen, zou een hoge ambte
naar worden aangesteld. 

Een nederlandstalige Brusselst 
krant deelt in haar nummer van za^ 
terdag 22 en zondag 23 februari me
de, dat een kind van een hoge ambte
naar belast met het toezicht op d« 
toepassing van de taalwet ingeschre
ven is m de Franse afdeling van de 
Europese school met het Duits all 
tweede taal. 

Kan de heer minister mij medede
len of deze berichtgeving met de wer
kelijkheid strookt "> 

Indien het antwoord bevestigend is, 
wil ik tüeraan enkele beschouwingen 
vastknopen. Wanneer een hoge amb
tenaar zijn kind onttrekt aan de wet
telijke verplichting Nederlands te le
ren, dan handelt hij in strijd met da 
geest en de letter van de wet, die hij 
krachtens zijn ambt verplicht Is to« 
te passen. 

Ik wil niet eens onderzoeken of de
ze ambtenaar in zijn bezorgdheid zijn 
kind te vrijwaren voor de besmetting 
van het Nederlands, een nieuwe wets-
ontduiking begaat, door zijn kind in 
een Europese school te plaatsen die 
opgericht werd voor Europese ambte
naren. 

De houding van deze ambtenaar is 
een honende kaakslag voor de Vla
mingen en hun taal ; zij getuigt bo
vendien van een stuitende driestheid, 

(vervolg blz. 7) 

ten dele was verspild. Maar deze 
veronderstelling gaat niet op, want 
de betrokken wachtmeester was de 
4de van zijn sessie op 24 kandida
ten. 

Men zou er kunnen op wijzen dat 
hij maar een invaUer was en niet 
thuis hoorde in het peloton waarmee 
hij op oefening was. Dat zou de ver
antwoordelijkheid vergroten van die
genen die hem het bevel gaven aan 
de oefening deel te nemen. 

Maar de andere onderofficieren on
der wier bevel hij stond, wisten even
eens niets af van de giftigheid van 
de rookbom. Volgens de verklarin
gen van de betrokken wachtmeester 
zouden ze hem, voor hij de bom in 
de afvoerbuis wierp, op zijn vraag 
hebben geantwoord dat er geen ri-
siko was. 

Deze verklaring wordt gestaafd 
door de houding van de wachtmees
ter, die de rekruten voor kinderen 
schold, toen zij hoestend en kronke
lend van de pijn in het gras lagen. 

Om in de toekomst dergelijke dra
matische ongevallen te voorkomen 
moet hier volle klaarheid komen. 
Voor de veiligheid van de militairen 
en in het belang van het leger zelf. 

Naast het gerechtelijk onderzoek, 
moet een parlementaire onderzoeks-
kommissie worden ingesteld zoals de 
jeugdverenigingen, die terecht be
zorgd zijn Om de veiligheid van de 
miliciens, die vorderen. 

Deze commissie moet haar onder
zoek niet alleen beperken tot dit ene 
dramatische geval, maar grondig de 
opleiding én van de instructeurs én 
van de miliciens onderzoeken. Zij 
moet afrekenen met militaire ta-
boe's en drilmetodes die « das Mili-
tSr > hier en elders bij de massa ha
telijk maken en de gezondheid en 
het leven van de Jonge mensen die 
haar zijn toevertrouwd in gevaar 
brengen ». 

Maar de miulster zeede u e e n l 

Pw 1 êaHe ewopitnnt » te VkM 
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aan Amedee Verbruggen 

kasseilegger en 

Waaslander 

Amedee, 

Twee dingen hebben er me toe aangezet, mijn wekelijks open 
briefje dit keer eens aan u te richten. Daar is ten eerste het feit 
dat onze goede vrienden uit St. Niklaas u binnenkort nog eens op 
het podium gaan sleuren — als « eregast » heet dat tegenwoor
dig, als « feestvarken » zult gijzelf wel zeggen — om u in de 
bloemetjes te zetten. Uitstekend idee! 

En vervolgens, Amedee, is er mijn zoon. De appel valt niet 
ver van de boom en gelijk mijn vader indertijd een waakzaam 
oog moest houden op mijn vorderingen — of het gebrek daar
aan! — in de school, zo moet ook ik op mijn beurt af en toe wat 
ruimte hakken in mijn karige tijd om mijn bezorgd hoofd te buk
ken over de (nogal slordige) schriften van mijn spruit, om hem 
daaruit de eerste beginselen van een indrukwekkend aantal we
tenschappen op te vragen. Nu geviel het deze week dat de voort
zetter van mijn stam gekonfronteerd werd met de bazisgegevens 
van de natuurkunde en dat ik mij wilde vergewissen van zijn 
-wetenschappelijke bagage op dat domein. 

Ik ondervroeg hem dus, Amedee, over de soorten gronden. 
Het antwoord was nogal bevredigend : kalk-, klei-, zand- en 
mergelgronden. Het kwam er uit gedreund met de vlotheid van 
een vaak-gezongen liedje en dan volgde — als toegift op mijn 
vraag — een ongevraagd en onverwacht refrein : « het Waasland 
is het voorbeeld van een zandgrond die vruchtbaar gemaakt 
werd met grote inspanningen en organische meststof. Men noemt 
het Waasland de Tuin van België ». 

Met de slag, Amedee, dwaalden mijn dorre gedachten af van 
de leerstof om na een korte wijl bij u te belanden. Nee, nee, niet 
omwille van die organische meststoffen, dat begrijpt ge zelf wel. 
Maar om die tuin, om de met grote inspanningen vruchtbaar 
gemaakte zandgrond van het Waasland. 

Wanneer iemand, Amedee, een weerbarstige en ondankbare 
grond met zijn zweet en met zijn noeste werkkracht vruchtbaar 
gemaakt heeft, dan wel gij in uw geliefde Waasland. Dat Waas
land met weliswaar het « rijke » stadje St. Niklaas, maar met 
daarnaast die andere kleine steedjes en gemeenten die in uw 
jonge tijd nog te boek stonden als « de zwarte hoek van Vlaan
deren •». Het « arm Vlaanderen » van pater Stracke. 

In dat arm Vlaanderen zijt gij tientallen jaren lang de tui
nier geweest, de kromgebogen hardnekkige wroeter die de bloem 
van de Vlaamse opstanding wou telen in de barre zandgrond. Na
dat gij de harde hogeschool van de IJzer vier jaar lang had 
doorlopen, zijt gij teruggekeerd naar dat Waasland om er de 
bronzen klok te worden van het volks verzet. 

Gij zijt niet « geleerd > en moest een kasseilegger een diplo
ma krijgen, het zou uw enig ezelsvel zijn. Maar ook zonder dat 
de gaven van uw geest nauwkeurig gemeten en geijkt werden op 
gezegeld papier, heeft iedereen ze moeten erkennen. De vrienden, 
die in uw kielzog jarenlang meegetrokken zijn om u voor de 
honderdste maal te horen spreken over uw schoon en verheven 
Vlaams ideaal, in de eenvoudige woorden die direkt naar het 
hart van ons volk gingen omdat ze direkt opwelden uit het hart 
van een volksjongen bij uitstek. De vijanden, geleerder en hoger 
in stand, in fatsoenlijker pitteleer en een leopoldsorde aan het 
knoopsgat, die tot op het hemd uitgekleed werden door uw bij
tend en opstandig — maar nooit kwetsend — woord. 

Gij zijt de boezemvriend en vertrouweling geweest van de 
groten uit onze strijd en — voor zover zij nog leven want de fla
mingant leeft in dit land vaak korter dan anderen! — vandaag 
nog bevestigen die groten graag en vol overtuiging dat Amedee de 
kasseilegger niet hun mindere was, noch in verstand, noch' in 
hart. En zeker niet in tong. 

Gij zijt, Amedee, het oerbeeld en het voorbeeld van wat een 
grootse idee, van wat de Vlaamse beweging kan maken van een 
man die zijn leven lang de rug gekromd heeft naar de grond om 
te werken. Die, net als zovele tienduizenden, ook na het werk 
de rug had kunnen krommen in dienstbaarheid en knechtschap. 
Maar die zich wist op te richten tot een reuzengestalte, tot een 
titaan waarnaar wij vandaag nog bewonderend opkijken. Al zijt 
gij, Amedee, nogal kort van stuk. 

De sociale inslag in de vroegere Vlaamse beweging? De 
mensen die daarover graag een boompje opzetten, moeten maar 
eens een pijpke gaan roken bij u thuis, aan uw stoof op een 
kalme avond. Zij zullen heel wat kunnen opsteken uit wat gij, 
een Vlaamse arbeider, hen te vertellen hebt over een halve eeuw 
Vlaamse strijd. Zij zullen, Amedee, wijzer naar huis gaan dan 
zij gekomen zijn. En u geren zien, zoals 

dio Genes. 

N.B. Natuurlijk heb ik mijn zoon gezegd dat het Waasland de 
Tuin van Vlaanderen is. Wat dacht ge? 

KOMPLEET ! 

In de Vlaamse vleugel 
van het Nationaal Komi-
tee der C.V.P. (dat schitte
rend paritair organisme van 
een partij met 72 % Vlaam
se stemmen) werd de ont
slagnemende De Saeger ver
vangen a s lid door Antoine 
Bekaert, zoon van wijlen 
Leon Bekaert, de voornaam
ste geldschieter van de 
C V P 

De familie Bekaert - Vel-
ge - Verhaegen - De Nayer 
is volledig franssprekend. 
Een Velge is uitgever - eige
naar van « La Métropole >, 
de beruchte franstalige Ant
werpse Mie Petrol. 

De Bekaert-trust is nu in 
de Vlaamse vleugel van de 
C.V.P.-leiding vertegenwoor
digd door twee man : Antoi
ne Bekaert en de onlangs 
geridderde Jan De Spot, di
recteur - generaal der « Tre-
filerles Bekaert ». 

HUiSTAAL 

De huistaal van Jan De 
Spot is natuurlijk het Frans-
Zijn kinderen studeren te 
Leuven trouwens in die taal. 

Diezelfde taal is ook de 
lievelingstaal van Albert 
Coppé, schoonbroeder• van 
De Spot en Belgisch verte
genwoordiger in de Hoge 
Autoriteit der E.G.K S. te 
Luxemburg. 

Mijnheer Coppé heeft 
grootse plannen. Hij zou 
willen terugkeren in de Bel
gische politiek Niet natuur
lijk om er 's nachts met 
kalk of plakborstel op uit te 
trekken. Wel om, zoals 
Spaak, van de verheven 
wipplank van zijn' funktie in 
een internationaal organis
me te springen naar de 
toppen van het Belgische 
partij leven. 

Vanwaar die plotse be
langstelling voor de « klei
ne » Belgische politiek? 

Vriend Albert Coppé 
vreest dat de a.s. versmel
ting van de Europese gezags
organen zijn gouden job in 
gevaar zou kunnen brengen. 
« Gouverner, c'est prévoir ». 

DE ENIGE 

Vriend Albert Coppé, 
wiens huistaal zo Frans is 
als zijn naam, was tot op 

heden de enige « Vlaming » 
die België vertegenwoordigt 
in de top-organen der drie 
Europese gemeenschappen. 

Voor de goede orde noe
men we even de andere he
ren Belgische vertegenwoor
digers. 

In Euromarkt worden we 
vertegenwoordigd door de 
ex-waFingant J. Rey, die 
onlangs nog in het blad van 
de « Grand Liège •» een voor 
de Vlamingen zeer beledi
gend artikel schreef. 

Bij Euratom is het de 
franstalige Brusselse socia
list De Groote. En bij de 
E.GK.S. de Waal Finet. 

We brengen die opsom
ming niet alleen om eens te 
meer het absolute gebrek 
aan evenwicht in nationale 
en internationale toporga
nen aan te klagen. 

Wij brengen ze vooral als 
illustratie van weiricht het 
grootste gevaar dat de 
Vlaamse Beweging boven 
het hoofd hangt : de be
stendiging van het Fransta
lig Belgisch overwicht in de 
Europese strukturen. 

Wanneer we ons in Euro
pa laten doen zoals we ons 
in België steeds hebben la
ten doen, hebben we er 
voorgoed gelegen. 

En wanneer we het vraag
stuk van onze zelfbeschik
king niet hebben opgelost 
vooraleer de Belgische 
strukturen opgaan in de 
Europese, komen we voor
goed te laat. 

BERICHTGEVING ! 

Terwijl het hele land met 
spanning iedere uitzending 
der nieuwsberichten van de 
B.R.T. beluisterde om te 
vernemen, hoe het met de 
gezondheidstoestand van de 
getroffen rekruten te Leo-
poMsburg was gesteld, be
gonnen drie dagen aan een 
stuk de nieuwsberichten on
veranderlijk met de dood
strijd en de dood van de 
Griekse koning. Over Leo-
poldsburg geen woord. 

Van berichtgeving gespro
ken! 

De Griekse koning is voor 
99,9 % van de B.R.T.-luiste-
raars een illustere onbeken
de Zijn overlijden is nieuws 

Amedee Verhmggen mei Borms en Jef de Gendarm 

van het vierde knoopsgat. 
Maar ja, de koninklijke 
rouw-tamtam moest geroerd 
worden omwille van het sa-
krosante protokol. 

Hebben wijzelf immers 
niet een vorst en zou hefi 
niet katastrofaal zijn, moes
ten wij niet onmiddellijk: 
vernemen hoe lang het Bel
gisch hof de rouw gaat dra-i 
gen voor de Griekse kolle-
ga? 

De doden en de sterven
den van Leopoldsburg wa
ren daarnaast absoluut on
belangrijk; het bloed dat zij 
spuwden was rood en niet 
blauw. 

« NIEUWE » P.V.V. 

Omer Vanaudenhove heeft) 
in een trotse motie gewezen 
op het «schitterend voor
beeld, gegeven door de afde-< 
ling Eisene van de P.V.V.». 

Wat is dat schitterend 
voorbeeld ? Dat de afdeling 
Eisene, al thans volgens de 
P.V.V.-voorzitter, op haar 
lijsten voor de gemeen
teraadsverkiezingen plaats 
heeft gemaakt voor 
« nieuwe mensen », kandida
ten die niet uit de oude libe
rale partij komen. Vanauden
hove ziet daarin het bewijs 
dat de P.V.V. werkelijk het 
verzamelpunt is geworden 
van « goedwillenden » van di
verse strekking : een waar
achtige centrumpartij . 

Het loont wel de moeite, 
die « nieuwe mensen > even 
onder het vergrootglas te ne 
men. 

Wie vinden we op kop van 
de P.V.V.-lijst te Eisene ? 
Charles Janssens, mme Cle
ment, de heren Chamart-
Houssa en Henry. Dit nobele 
viertal werd bij de vorige ge
meenteraadsverkiezingen ge
kozen op de lijst « Union ixel-
loise », die zo blauw was als 
blauw maar blauw kan zijn. 

DE REST 

Op de zesde plaats s taat 'n 
gewezen socialist. De brave 
jongen kwam echter reeds 
vorige verkiezing op met dë. 
blauwe € Union ixelloise», 
Op de tiende plaats s taat dan 
eindelijk de eerste kandidaat 
die «nieuw» is, een zekere 
de Heusch die sedert jaren 
een poujadistische lijst sierfl. 
Hij is de enige tussen de 18 
eerstgeplaatsten die niet in 
de vorige gemeenteraad zafl 
als blauwselachtige. Of meï 
andere woorden : de 12 
blauwselventen die vorige 
keer verkozen werden, s taan 
alle vooraan in de lijst. 

Ons verwondert dat geeü 
zier : de «nieuwe» P.V.V. 
stinkt naar de motteboUen 
van de vroegere liberale pa r -
t i j . 

Maar dat schoenlapper 
Vanaudenhove het nodig 
vindt om van zo'n drol in een 
puntzak een «schit terend 
voorbeeld» te maken en en 
een motie aan te wijden, be-« 
wijst dat de man verlegen' 
zit om échte argumenten. 

De P.V.V. is — evenals de 
liberale" partij zaliger — heli 
laatste rezervaat van hef 
reaktionair franskiljonism«( 
Te Eisene en elders. 
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HERNIEUWEN I 

Binnenkort komt de 
postbode bij de kwartaal
abonnementen het kwi3t-
schrift voor de hernieu
wing aanbieden. Leg het 
geld gereed en verwittig 
uw huisgenoten Maak het 
u en ons gemakkelijk: een 
abonnement tot einde 1964 
kost slechts 160 fr. Mogen 
we in deze beslissende 
maanden op u rekenen, op 
uw trouw aan ons blad ? 
Wij danken u bij voorbaat 1 

KLEINTJES 

Een stelletje brave jongens 
uit knalrode, rozerode, blau
we en gele jeugdbewegingen 
heeft zich, naar aanleiding 
van de rookbomvergiftiging 
te Leopoldsburg, met veront
waardigde motie's gericht tot 
de voorzitters van de ver
schillende parlementaire 
rrakties. 

Dat was een uitstekend ini
tiatief. 

De verontwaardiging van 
de knapen belette hen alvast 
toch niet, er totaal het (poh-
tieke) hoofd bij te verhezen. 
Zij richtten hun spontane 
teksten aan de parlements-
frakties van alle partijen, 
kommunisten Inbegrepen. 
< Toevallig» niet aan de 
Volksunie. 

Hun gemeenschappelijke 
deler ? Anti-Vlaams waar
schijnlijk ! 

VERZOENINGS

PROCEDURE 

We hebben vorige week uit
voerig kommentaar gebracht 
bij het feit dat C.V.P.-volks-
vertegenwoordiger Wigny op 
de Rondetafelkonferentie 
voor de Grondwetsherziening 
terug de verzoeningsprocedure 
heeft opgediept, alhoewel die 
door het C.V.P.-kongres in 
december ji. werd verworpen. 

De Saeger slikte deze zo
veelste bittere pil en t racht te 
ze te vergulden door te ver
klaren dat Wigny slechts wat 
gegekscheerd had. 

Inmiddels had Wigny in 
de «Courrier de l'Escaut» zijn 
lievelingsidee verder uitge
diept en breedvoerig behan
deld. 

Ondanks alle formele ver
bintenissen laat de C V P . be
tijen. Ondanks alle bittere 
ervaringen gebaart De Sae
ger van krommenaas. 

« ' t Is toch maar om te 
gekscheren » zei de zot en hij 
stak zijn hoofd in de strop. 

VAL.EUREUX LIEGEOIS 

De Luikse M.P.W. is zowat 
de grootste doom in het 
B.SP.-vlees. De P.V.V, zit 
verveeld met een federalis
tische P.V.V.-federatie Luik. 
Het kon niet anders of ook de 
C V P . moest last krijgen met 
haar « valeureux Liègeois >. 

In de Luikse C V P . geven 
een stel onverbeterlijke reak-
tionairen de toon aan; zij 
hebben het sinds 1961 op de 
partijleiding begrepen omwil
le van de CVP.-B.S.P.-koall-
tie. 

C.V.P.-parlementair Hetbiet 
had vorig weekend de taak op 
zich genomen om de Luikse 
partijgenoten van de dwalin
gen huns weegs te genezen op 
een voorlichtingsvergadering. 
Slecht is het hem daarbij be
komen. 

Nauwelijks had hij de mond 
geopend of de geachte toe
hoorders gingen aan het Jou
wen. Op een bepaald ogenblik 

kon Herbiet zich niet meer 
verstaanbaar maken. Hij 
vroeg kwaad aan zijn gehoor, 
of hl] al dan niet verder 
mocht doen. Een ijzige stilte 
was het — welsprekend 1 — 
antwoord : Herbiet mocht 
zijn papieren bijeenrapen en 
het afbollen. Minister Har
mei, die na hem moest spre
ken, gaf er de voorkeur aan 
langs een achterdeurtje on
gezien buiten te sluipen. 

Links of rechts, socialist of 
reaktionair : de Luikenaars 
doen zich in de drie grote 
partijen opmerken. Slechts 
over twee dingen zijn de 
Luikse vrijbuiters, van de 
achterlijkste reaktie tot het 
meest doorhollend progressis-
me, het roerend akkoord : dat 
de Voer Waals is en dat de 
flamins met deugen. 

Maar we geven het graag 
toe • de « cité ardente » doet 
haar naam eer aan en zorgt 
rijkelijk voor politieke af
wisseling. 

Mochten Gent of Antwer
pen ook zo'n buitenbeentjes 
zijn ! Maar dan Vlaamsge-
zinde. 

ERNSTIG ZIJN. J O S 

Jos Van Eynde wijdde zijn 
hoofdartikel in « Volksgazet » 
van verleden dinsdag nog 
maar eens aan de Volksunie. 
Dat wordt een wekelijkse vas
te traditie ! 

Hij schreef o.m. : « De h. 
Van der Eist en consoorten 
hopen (...) een rezultaat te 
bekomen (bij de volgende 
parlementsverkiezingen, n.v. 
d.r.) waardoor zij het gezicht 
niet zouden verliezen. Eén 
enkele zetel winst — zij heb
ben er nu 5 — zou daarvoor 
reeds voldoende zijn». 

Ernstig zijn, Jos ! Als de 
V.U. volgens u maar één ze
tel méér waard is op dit ogen
blik, waarom dan om de ha
verklap zo'n lange en ge
spierde anti-V.U.-artikels in 
uw blad ? Zuiver energiever
spilling ! 

verlening van Leopoldsor-
den. 

Het geven van een lintje : 
dat IS zo ongeveer de grens 
tot waar de militaire fanta
sie reikt 

Een Leopoldsorde, ver
leend wegens «verd.ensten»' 
Alsof de ouders het hun zo
nen ooit als « verdienste » 
zullen aanrekenen dat zij 
vermoord werden door de 
militaire stompzinnigheid 

De lintjes - vaudeviUe 
wordt echter totale smaak-
loosheid en onbeschoftheid, 
daar waar de Leopoldsorde 
tegen de uitdrukkelijkp wil 
van de familie in toch ach
ter een lijkkist aangesiouwd 
werd Das MU tar had be er 
zijn menselijkheid en be
langstelling getoond door de 
families van meet af aan 
materieel behu pzaam te 
zijn — o a inzake vervoer — 
dan door de lintieskom«die. 

En tussen haakjes : onze 
koning is nog al wat raoper 
in Spanje dan in Leopolds
burg! 

VRAAGTEKEN 

De « Gazet van Antwer
pen » titelde enkele dagen 
geleden : «Wordt zetelaan
passing voor einde der le
gislatuur goedgekeurd? ». 

Wij zouden zeggen : loei, 
Frutje, daaraan durven 
twijfelen! Lefèvre heeft dat 
toch herhaaldelijk uitdruk

kelijk bevestigd. 

LiCHTGERAAKT 

Het ministerie van Buiten
landse Zaken geeft een pers
bulletin uit dat o.m. gestuurd 
wordt naar de Belgische di
plomaten in het buitenland. 

Het bulletin bevat o.m. 
persknipsels in verband met 
de aktlvlteiten en de politiek 
van het departement. Uiter
aard wordt in deze persknip
sels 't departement herhaal
delijk aangevallen; een pers
overzicht zonder pro en con
t ra is ondenkbaar. 

Enkele dagen geleden werd 
het persbulletin in beslag ge
nomen op bevel van de se-
kretaris-generaal van het de
partement. Want — onge
hoorde lef ! — een krant had 
het aangedurfd, de taalpoll-
tiek van de secrekaris-gene
raal op de korrel te nemen en 
het desbetreffend persknipsel 
was in het bulletin terecht 
gekomen. 

Zo'n majesteitsschennis 
was natuurlijk onduldbaar en 
de secretaris-generaal is niet 
zo'n perfekt demokraat, dat 
hij het nam. 

Hoeven we te vertellen dat 
de secretaris-generaal in 
kwestie — Vandenbosch is 
zijn naam — nog maar een 
keer een baron is ? Wie fos
sielen verzamelt, zoeke ze bij 
de Belgische adel. 

LEOPOLDSORDE 

Een der misselijkste as -
pekten van de ramp te Leo
poldsburg l8 de posthuma 

liii«pi»»««*^'* 

Tf(K' ktvccht men goC(h panhe7';oh1aten ' 

En Lefèvre houdt toch 
steeds woord. 

BROSJURES 

Sommige lezers vragen ons 
nog de brosjure van Paul 
Martens: De verkiezingen van 
de Volksunie in cijfers. Deze 
brosjure is echter helaas uit
verkocht. Wel is er nog een 
voorraad aanwezig van de 
brosjure van Paul Martens : 
De Zuidnederlandse Taal
grens in het Belgisch parle

ment (127 blz) , geïllustreerd 
met tal van kaarten, die o-
veral een gunstige bespreking 
kreeg. Deze brosjure kost 50 
fr. 

Eveneens is nog voorradig 
de uitstekende brosjure « Het 
tweede aktivisme », waarin da 
geschiedenis van de koUabo-
ratie '40-'45 voor de eerste 
maal objektief verklaard 
werd. Deze brosjure beslaaH 
88 bladzijden en kost 40 fr. 

De liefhebbers kimnen hefi 
bedrag sturen op de girore^ 
kening van de Volksunie nr, 
1416.97, Brussel h 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Massart, de uit de B.S.P. gesloten Waalse fe

deralist, had na zijn interpellatie betreffende 
het Waalse peütionnement een motie van wan
trouwen tegen de regering ingediend. Het was 
zijn bedoeling een naamstemming over zijn mo
tie te laten houden. Niet dat hij zich begooche
lingen maakte omtrent de uitslag van deze 
stemming. Hij wist dat zijn motie zou worden 
afgewezen ten gunste van de motie van ver
trouwen in de regering, aanvankelijk mede in
gediend door zijn ex-partijgenoot Toubeau. De
ze laatste moet het karweitje toch wat te gortig 
hebben gevonden want bij de stemming was de 
pro-regeringmotie ondertekend door zijn ex-
partijgenoot Bracops, burgemeester van Ander-
lecht. Dezelfde .burgervader die, blijkbaar wat 
ongerust over zijn bekendheid bij het nage
slacht, nu reeds zijn onsterfelijkheid heeft ver
zekerd door zijn naam (met functie) te geven 
aan een laan in zijn gemeente. Massart wou al
leen bereiken, dat zijn motie niet bij zitten en 
opstaan zou worden verworpen maar bij naam-
stemming; dan komen de namen in het verslag 
en dus in de openbaarheid. Maar dit wilden de 
ex-rode broeders juist niet. Want daarmee zou
den zij de ruim 600.000 ondertekenaars van het 
petitionnement nog al pijnlijk tegen het Waalse 
hoofd hebben gestoten, met het gevaar dat zij 
zich dat zouden herinneren bij de verkiezingen 
die niet meer zo heel ver af zijn. Zij wilden wel 
de motie-Massart als partijrobotten kelderen, 
maar dan in de moedige naamloosheid. 

Vóór de stemming zocht Massart gejaagd naar 
de reglementaire vereiste 11 (Waalse) recht
vaardigen om met hem de naamstemming te 
vragen. Zijn buurman, de select geklede mid
denstandsvertegenwoordiger L'Allemand 
(gunst, wat een afgrijselijke naam voor een on
verschrokken Waalse patriot) had hem reeds 
zijn steun toegezegd. De P.V.V.-ers die van alle 
hout pijlen maken tegen de regering, hadden 
met oprechte spijt moeten bedanken. Massart 
had echter de steun toegezegd gekregen van een 
drietal versteende Waalse reactionairen die 
steeds tegen de regering stemmen. Toen de mo
tie ter stemming kwam, vroeg Massart de naam-
stemming. «Wordt dit voorstel gesteund ? >, 
vroeg reglementair de voorzitter. Vijf leden 
stonden recht : Massart, L'Allemand en drie 
kommunisten op zoek naar poUtieke munt. Mas
sart werd feestelijk in de steek gelaten door al 
de Waalse socialisten, diegenen incluis die het 
petitionnement zelf hebben ondertekend, en 
door de 3 reactionaire C.V.P.-ers. De hoofde
lijke stemming werd dus afgewezen. Nadien 
werd de motie bij zitten en opstaan verworpen. 
Echter zonder enig spoor van sen owua achtag 
te laten. 

Massart zag er wat bleek en vertrokken uit. 
Hij riep ontgoocheld en bitter naar de dichte 
rijen van zijn vroegere partijgenoten : «Wallo
nië is goed vertegenwoordigd >. Hij scharrelde 
mompelend zijn papieren bij mekaar en verliet 
de vergadering. 

Voordien had Reimond Mattheyssens met een 
knijpende vraag betreffende de vice-gouverneur 
minister Gilson even aan de tand gevoeld. 

Bij de bespreking van de begroting van 
Landsverdediging is het dramatisch ongeval 
van Beverlo herhaaldelijk ter sprake gekomen. 
De socialist Dujardin die het eerst op de tribu
ne kwam, stelde de oprichting voor van een 
parlementaire onderzoekscommissie, die niet al
leen het ongeluk van Beverlo zou onderzoeken 
maar ook het reglement en de interne tucht 
onder het kijkglas zou nemen. Minister Segers, 
eenzaam in zijn bank, luisterde zwijgend en ge
sloten als een Sioux. Na een paar sprekers 
kwam hij onverwacht op de tribune. Hij zei dat 
het parlement al de gewenste inlichtingen zal 
bekomen, die uit een grondig en uitgebreid on
derzoek aan het licht zouden komen. Hij ver
klaarde zelf het onderzoek, mét de militaire 
overheid, niet tegen haar, te zullen verrichten. 
In deze omstandigheden, zo vervolgde hij, is 
een onderzoekskommissie een blijk van wan
trouwen tegen de minister. Mocht het parle
ment toch deze commissie instellen, dan zou IiiJ 
ontslag nemen. 

Segers was rustig als steeds, maar beslist 
De C.V.P.-ers juichten toe. De socialisten waren 
verrast en onthutst. Het torpederen van de re-
geringskoalitie hadden de heren niet op het 
oog. 

Reimond Mattheyssens zei de instelling van 
de onderzoekskommissie te steunen en niet te 
begrijpen waarom de minister het hoogste ge
zag van het land, nl. het Parlement, niet wou 
erkennen. 

Hij onderzocht uitvoerig de omstandigheden 
waarin het ongeval van Beverlo zich voor deed. 
Hij plaatste de versie van de wachtmeester te
gen die van het departement, en besloot dat de 
eerste de juiste is. Hij kloeg scherp de schreeu
wende taaitoestanden in het hoger officieren-
kader aan. Spreker nam het op voor het Ver
bond van Vlaamse Reserve-officieren en hekel
de vinnig het verdwijnen onder druk van «Zen-
ding>, een Vlaams en kristeUjk officierentijd
schrift. Hij drong aan op de instelling van taal-
kaders en bepleitte opnieuw de verhoging van 
de soldij tot 20 fr. Tot besluit eiste hij drasti
sche besnoeiingen van die loodzware begroting, 

Mk Claes. 



DE VOLKSUNIB 

Z O P A S 

V E R S C H E N E N 

Enkele dagen geleden is 
een fraaie brosjure van de 
pers gekomen. 24 b ladz i j 
den in een moderne d r ie 
kleurige omslag 

De brosiure oevat de 
merkwaard ige icorrgresre-
de die door par t i jvoorz i t te r 
mr Van der Eist op 15 de 
cember jl. te Mechelen 
werd gehouden : de tekst 
van deze kongresrede weid 
aangevuld met M n j k e 
voetnota ' s 

Dit hoogst Delangrijk 
d o k u m e n t hoor t t hu i s bij 
ieder V.U.-lid. De bros jure 
Is te oestellen op orus Na
tionaal Sek re t a r i aa t , M. 
Lemonnie r laan 82, Brussel 
1 (per 1176 97), tegen de 
orijs van 10 F . 

Voor de afdel ingen die 
voortverkopen, gelden spe-
"iiale voorwaarden . 

<3EEN « REGIONALIST » 

Ti jdens een spreekbeur t 
voor 'n verenig ing van a c a 
demici der Luikse un ivers i 
t e i t heeft de heer Clerdent , 
p rov inc ie -goeverneur van 
Luik ui tvoer ig gehande ld 
over de ekonomie van zijn 
provincie . 

Hij ve rheugde er zich over 
d a t Luik een hoge we lvaa r t 
blijft gen ie ten en d a a r i n 

s lech ts voorafgegaan word t 
door B r a b a n t , a lhoewel de 
Luikse cijfers toch nog 10% 
hoger liggen d a n h e t Ri jks-
gemiddelde. Hij noemde de 
modern ize r ing van de Luikse 
s t a a l - en i jzer indus t r ie 
« spek taku la i r ». 

Hl] wees er op da t , ingevol
ge de s lechte demograf i sche 
toes tand , de provincie in e n -
ke e j a r e n t i jds 14.500 a r 
be idsk rach ten heeft ver loren. 

Voor de rest plei t te hij voor 
een verbe te r ing der ve rb in 
dingswegen n a a r Luik. Hij 
zegde, de ekonomie van Luik 
n ie t « regional is t isch » te wil
len zien 

Wat te begr i jpen is ! De 
Luikse ekonomie m o e t in 
d iens t blijven s t a a n van gans 
he t land, ook en vooral van 
d e . . Vlaamse p e n d e l a a r s . 
D a a r o m d a t p 'eidooi voor be 
tere verb ind ingen . 

Een éch te «brede» en «na
tionale» visie ! 

KAAS VAN BROOD 
De « S t a n d a a r d » van ver

leden z a t e r d a g s t ip te a a n in 
de kroniek <.< Van K a m e r l e d e n 
en S e n a t o r e n » ; « I n he t ge
val Cappuyns heeft de 
Vlaamse C V P zich de kaa s 
van h e t brood la ten e ten door 
de V.U. De w a a k z a m e R a y 
m o n d Mat theys sens en ook 
F r a n s Van der Eist r iepen 
Gilson te r verantwoordlg ing». 

De « S t a n d a a r d » s t ip t 
verder a a n d a t h e t an twoord 

van de min i s t e r beneden a l 
les was en d a t « de Vlaamse 
C.V.P. n u beseft, een k a n s ge 
mis t te hebben ». 

O.i. heef t de Vlaamse C.V.P. 
vooral een k a n s gemis t op 
Her tog inneda l . Had ze d a a r 
h e t been stijf gehouden , d a n 
kon die vervelende V.U. h a a r 
v a n d a a g de C a p p u y n s - k a a s 
n i e t van h e t brood snoepen . 

En d a t de Vlaamse C.V.P. 
er n ie t als de k ip p en bij is 
om bijvoorbeeld inzake C a p 
p u y n s onmiddel l i jk te r eage 
ren , ve rbaas t ons niet . Die 
j ongens zijn nog al t i jd bezig 
m e t de l ec tuu r van de d a g e n 
lange t r i omf -a r t i ke l s van 
Verroken en es. n a He r tog in 
neda l . 

D O S S I E R BELGIF 

Onze TV-medewerke r zal 
stel l ig wel n ie t verzu imen, in 
zijn rubr iek deze week u i t 
voerig t e rug te komen op de 
eers te u i t zend ing in de TV-
reeks « Dossier België ». W i j 
zelf o n t h o u d e n ons dus m a a r 
van alle k o m m e n t a a r over 
h e t geheel der u i tzending . 

We wensen s lechts a a n te 
s t ippen d a t de 3 be langr i jk 
ste medewerke r s a a n deze 
u i t zend ing — Leo Picard . 
Max L a m b e r t y en e p Van 
I sacker s.j. — zich positief 
u i t l ie ten over de r ezu l t a t en 
van de V l a a m s - n a t i o n a l e 

par t i jpo l i t i ek in de twin t ige r 
en der t ige r j a r e n . Leo P i ca rd 
n o e m d e de V l a a m s - n a t i o n a l e 
p a r t i j een noodzakel i jke 
« p r i k k e l » , Max L a m b e r t y 
sp rak van een « z w e e p » en 
p a t e r Van I sacker h a d h e t 
over een gelukkige « s t i m u 
l a n s ». 

« Pr ikkel », « zweep » en 
« s t i m u l a n s » : dr ie r e d e n e n 
a lvas t om h e t bij de Volks
un i e te houden . En d a a r n a a s t 
zijn er nog heel w a t a n d e r e ! 

B R U S S E L S E K . O . O . . . . 

De Brusselse Kommiss ie 
van O p e n b a r e O n d e r s t a n d 
b e h e e r t twee z iekenhuizen 
die — h e t vergt wel geen b e 
toog — bed iend worden door 
een medisch korps d a t p r a k 
t i sch u i t s lu i tend f r ans ta l ig is. 
Tegen deze t o e s t a n d e n werd 
reeds he rhaa lde l i jk van 
Vlaamse zijde gepro tes tee rd , 
waarb i j er s teeds werd op 
gewezen d a t de mees te B r u s 
se laa r s die ten las te van de 
K.O.O. val len, Vlamingen 
zijn. De p ro tes t en hebben n a 
tuur l i jk nooit gebaa t . 

I nmidde l s is er een n i e u w 
e l emen t in de zaak gekomen. 
De fak tu l t e i t der g e n e e s k u n 
de van de Brusselse Univer 
si te i t wordt geleidelijk a a n 
ve rnede r l ands t , zodat de n e -
de r l ands ta l ige s t u d e n t e n van 
he t d o k t o r a a t b i n n e n k o r t 
s tage zouden moeten doen in 
f rans ta l ige z iekenhuizen ! 

O m een dergel i jke on!zin t e 
voorkomen werd de Brusselse 
K.O.O. -verzoch t , ofwel de 
twee ta l ighe id in h a a r h o s p i 
t a l en te eerbiedigen, ofwel 
één der hosp i t a l en voor t e 
behouden a a n de Vlaamse p a 
t i ë n t e n . 

. . . V E R D E D I G T T A A L W E T I 

De Brusselse K.O.O. hee f t 
l a t e n we ten d a t h e t voorbe 
h o u d e n van een der h o s p i t a 
len a a n Vlamingen n i e t in 
overweging k a n g e n o m e n , 
o m d a t de t aa lwe t twee ta l ig 
heid voorschr i j f t ! 

D a t is wel h e t t o p p u n t van 
c in i sme en kwade wil : de 
he ren , die j a r e n l a n g de t a a l 
wet m e t wellust en o v e r t u i 
ging a a n h u n laars hebben 
gelapt , be roepen zich op d i e 
zelfde t a a lwe t w a n n e e r h e n 
gevraagd wordt , r eken ing t e 
houden me t de Vlamingen ! 

Daarb i j moe t en we b e d e n 
ken d a t die Brusselse K.O.O. 
n ie t zo m a a r dr ie vage l e t t e r s 
zijn, een n a a m l o o s iets zonder 
ge laa t De Brusselse K.O.O. 
is een a p p a r a a t d a t volge
s touwd zit m e t Dolitieke b e 
noemingen . 

De ware v e r a n t w o o r d e l i j 
ken •? Zoals s teeds : de k l e u r -
oar t i jen ! 

Dezelfde k l e u r p a r t i j e n die 
ve ran twoorde l i jk zijn voor 
de ve r f r ans ing van de V l a a m 
se s t ad Brussel . 

DE ANTI - ATOOMNARS 
Zondag vindt de UN eede anti-atoommars 

plaats. 
Het is de uiting van de algemene vre

desbeweging, die over heel de wereld 
in de meest verscheiden kringen aanhan
gers telt. Die beweging is geboren uit het 
inzichf dat men iets moet doen om de 
vrede blij%end te veroveren. De vredes
beweging mag inderdaad geen zuiver 
passieve verzuchting zijn; er dient ook 
aklief iets voor ondernomen te worden. 

Om de oorlog&gruwel het treffendst af 
te schilderen grijpt de eigentijdse vredes
beweging naar het beeld dat sinds 191.') 
hel scherpst de oorlogsvernietiging sym
boliseert : de atoombom. 

Vredesbewegingen zijn mets nieuws. 
Voor de oorlog was de Vlaamse Bewe
ging er veel aktiever van doordrenkt. Dit 
kwam door het feit dat de Vlaamse Be
weging toen voor een flink deel gedra
gen werd door de fronlers, oud-soldaten 
van de IJzer. Zij wisten uit ervaring aan 
den lijve wat oorlog betekende. 

De geest van die beweging kwam het 
sterkst tot uiting in de jaarlijkse IJzer
bedevaarten. Op de voet van het IJzer
monument stond en staat nog in 4 West-
europese talen : nooit geen oorlog meer. 
En wanneer na de jongste oorlog als 
hoogste uiting van Belgisch unitaristiscli 
patriotisme de IJzertoren gedinamiteerd 
werd, herrees met de puinen ervan een 
nieuw monument : de Paxpoort of de 
poort van de Vrede. 

Wij moeten thans de lijn van de vre
desbeweging van de vooroorlogse Vlaam
se Beweging slechts doortrekken om mee 
op te stappen in de betoging van morgen, 
zondag. Wij nemen doodeenvoudig de 
draad van de vooroorlogse Vlaamse Be
weging ook hier weer op. 

De inrichters van de anti-atoommai .̂  
doen een beroep op allen. Zij sluiten nic 
mand uit. Wij vinden bij het bescherm-
komitee evengoed onze Nobelprijswin
naar prof. Corneel Heymans, als P.V.V.-
ers, socialistische en C.V.P.-parlementari 
ers, evengoed het Katoliek \ laams Hoog-
studenten Verbond van Gent en Leuven 
als Volksuniafdelingen, jong-socialisten 
">n kommunisten. 

Sommigen hebben bezwaren dat er ook 
kommunisten mee opstappen. Wij geven 
onze mening voor wat ze waard is, maar 
ons kan het niet schelen. Wij vinden het 

zelfs pikant dat ook kommunisten opstap
pen achter spandoeken die uitdrukkelijk 
het vervaardigen van atoombomnien -to
wel in i^usland als in de Verenigde Sta
ten afkeuren. Gaat hnn vredesi|ver /.o 
\ e r dat /e ook zelfstandig optreden te
genover lie Sovjet-l'nie ? 

In eUv geval zou het fout zijn niet aan 
een vredesbeweging mee te doen omdat 
ook kommunisten opstappen. De vredes-
drang is zeker zo groot bij niet-konimu-
nisten ais bij kommunisten. 

Overigens is het onze persoonlijke me
ning dat de beste wijze om de kommunis
ten te bestrijden niet die is van met de 
handen b<vven bet hoofd weg te lopen, 
waar zii komen, maar rustig door te wer
ken en zo nodig hen van de passende re
pliek te dienen. 

De Volksunie heelt de anti-atoommars 
vorig jaar gesteund. Zij doet het ook dit 
jaar. 

De objektieven zijn inderdaad lovens
waardig. 

Afschaffing van alle kernwapens. 
Een volledige en gelijktijdige ontwape

ning. Het besteden van het geld van de 
militaire uitgaven voor sociale en kul-
turele doeleinden. 

£ e n niet-aan vals verdrag lussen de Xa-
vo-landen en de landen van het verdrag 
Warschay. 

Geen enkel vredelievend mens kan er 
iets tegen hebben. Integendeel, allen zul
len er voor zijn. 

Men zou kunnen opwerpen niet een op
pervlakkig realistische visie dat wij er 
toch weinig kunnen aan veranderen. 

Dit nu is allerminst realistisch. Zoals 
\ele beekjes een grote rivier maken, zo 
vormen vele zelfs kleine bewegingen in 
tal van landen een wereldstroming. 

Met wereldstromingen is elke staats
man verplicht rekening te liouden. 

In sommige kringen wordt de Volks
unie verweten dat ze zich zou opsluitci 
in de enge Vl.-nationale problematiek. 
Het is een typisch verwijt dat nationaal
voelenden zouden bekrompen zijn. Natio 
naai gevoel sluit toch universeel voelen 
niet uit. Bijlange niet. Het zou trouwens 
tijd worden dat men niet langer eng 
staatsnationalisme — in achteruitgang — 
zou verwarren met volksnationaal voelen 
— krachtig in opmars. Wij kunnen het 

verwijt echter best omkeren en '^nv nf-
vragen waarom men overal eldeis uei 
bevrijdingsnationalisme goedkeurt en het 
in Vlaanderen bekampt ! Al hebben wij 
daardoor al het gewicht van de Vlaamse 
strijd te dragen, toch hebben wij belang
stelling voor heel het wereldgebeuren. 
Vechten voor een eigen staatsvorm voor 
een volk is echter de politieke logika zelf. 
De Vlamingen, die zich tegen federalis
me voor Vlaanderen verzetten, zijn de er
gerlijke stompzinnigen, niet wij ! Dat ze 
zich dit voor gezegd houden. 'En als ze 

ons niet willen helpen, zullen ze tegen 
v\il en_ dank meegesleurd worden omdat 
men zich niet straffeloos tegen de logika 
/elf verzet. 

Oorlogen zijn voor de Vlaamse Bewe
ging, net zo goed als voor de mensheid 
zelf, steeds een ramp geweest. Wij heb
ben én als mens én als Vlaming dus re
denen genoeg om de vredesbeweging uit 
alle kracht te steunen. 

Daarom zal ook de Vnlk-iunie morgen 
zondag meeinarsjeren. 

\Nim Jorissen 



PE VOLKSUNIE ' 
éS •i-K' 

Onlangs verscheen te Luilc een kleine brosjuur meï een grote titel T 
•« Le Choix : une Belgique flamande ou l'union générale des forces 
wallonnes ». 
Het was « Le Comité d'Etude pour une Nouvelle Action Wallone » dat 
voor de uitgave instond. 
Vermits de Volksunie zowel op de eerste als op de laatste bladzijde 
wordt vermeld en daar het steeds leerrijk is de andere klok te horen, 
past het dat wij dergelijke lektuur ook onder ogen van onze lezers 
brengen. Tenminste onder vorm van vrij vertaalde uittreksels. 

ZO ZIEN DE 

WALLINGANTEN HET 
Bij wijze van inleiding doen de 

waliinganten een aanval zowel op het 
verouderde unitarisme als op het im
perialistische Vlaams-nationalisme : 
« Van V.N.V. tot V.U., die er de stuk
ken van bijeengelijmd heeft, kondigt 
het Vlaams-nationalisme zich aan 
als een blijvende werkelijkheid en, 
helaas !, als een nationalisme van de 
ergste soort : aanvallend, imperialis
tisch en veroverend. En dit Vlaams-
nationalisme, als een reageermiddel 
optredend, heeft de omtrek van een 
zich teweerstellend Frans Belgié 
sterk afgetekend >. 

Deze omtrek werd afgebakend door 
de taalwetten van 1932, 1935 en 1938. 
« Wanneer morgen de grens zal vast
gelegd zijn, zal het behoren tot 
Vlaanderen of Wallonië wettelijk er
kend zijn ». 

Om de Vlaamse boeman te ont
maskeren doen de schrijvers een 
sprong in de geschiedenis en maken 
enkele merkwaardige vaststellingen. 
Om te beginnen de weemoedige on
dertitel : « Et pourtant il y eut une 
Belgique»... In dat België ging alles 
opperbest; er was geen taalstrijd, 
want « iedereen » sprak Frans. 

«De revolutie van 1830 werd door 
haar makers, zowel Vlamingen als 
Walen, gewild opdat ons de Neder
landse taal niet zou opgedrongen 
worden. Dit is het essentiële element 
dat België geschapen heeft ». 

En wat hebben de Vlamingen nu 
durven doen ? Ze hebben Vlaanderen 
vernederlandst, quelle horreur ! En 
kijk, dat volstaat volgens onze Waal
se vrienden om de Belgische staat op 
te doeken, want : « Dit is het tegen
overgestelde van 1830. Sedertdien be
staat er, kontraktueel, geen België 
meer >. Voor ons niet gelaten ! Dat 
het « Belgique de papa » in vrede 
ruste, en vooruit met het federalis
me... 

Maar opgepast! Want indien niets 
meer goed gaat in de unitaire staat 
en indien ook het federalisme zou fa
len, dan zouden de Vlamingen «te
ruggeworpen worden naar een Ne
derland, waarvoor de meesten niets 
dan afkeer voelen, terwijl de Walen 
wel zouden weten waarheen ze gaan». 
De Gaulle verwacht hen met open 
armen. Zouden we wellicht Wallonië 
niet kunnen ruilen voor Frans- ^ 
Vlaanderen ? 

Het « Vlaams » is trouwens onder
geschikt aan het Frans : « De eis tot 
gelijkheid der beide talen is een be
drog, vermits de tweetaligheid altijd 
de Vlaming zal bevoordelen, die dik
wijls min of meer tweetalig is van bij 
de aanvang. » 

Op politiek gebied zijn de Walen de 
sukkelaars bij uitstek. En het wordt 
hoog tijd een steunfonds op te rich
ten om ze bij te springen in hun 
nood : « De Belgische solidariteit van 
1830 bindt de Walen niet langer. Maar 
ze blijven in de Belgische ketenen 
van de wet van het getal». Behalve 
aan de kop dan toch, zouden we me
nen ! 

De politieke partijen moeten onder 
Waalse druk komen, om zich los te 
maken van de Vlaamse overheersing 
(!) : De C.V.P. wordt door haar 
Vlaamse vleugel geleid». Indien dit 

waar was, zou het maar normaal zijn, 
gelet op de samenstelling van het 
C.V.P.-kiezerskorps. Zover echter 
gaat de gedachtengang van de op
stellers der brosjuur niet. 

En de B.S.P. ? « Door haar deelna
me aan de regering maakt ze de ver-
vlaamsing mogelijk. Zo legt de 
Vlaamse rechterzijde haar wil op aan 
de massa der Waalse socialisten ». 

Voorwaar een originele belichting 
van de huidige regeringsformule ! 

Vlamingen en Walen hebben te-
genstelde belangen. Zulks wordt o.m. 
aangetoond door het verschil in be
handeling dat de Vlaamse en Waal
se krijgsgevangenen in 1940 te beurt 
viel ! Maar dat heeft bovendien een 
zeer bijzondere reden : «Indien de 
Duitsers de Walen langer iri de sta-
lags hielden dan de Vlamingen, is het 
misschien omdat ze tegenover de Ar-
deense jagers niet dezelfde dankbaar
heid moesten tonen als tegenover 
het Vlaamse 15e Linie». En daarmee 
kunnen onze oud-strijders het stel
len ! 

Nadat hulde wordt gebracht aan de 
werking van wijlen André Renard, 
worden de regerings- en andere 
voorstellen afgewezen. Noch provin
ciale decentralisatie, noch opstand 
der gematigden kunnen de waliin
ganten bekoren. Zij wensen niet in te 
gaan op proefballonnetjes die door 
het Hof via Van Zeeland werden op
gelaten. De versleten unitaire for
mule moet vervangen worden door 
een volledig nieuwe struktuur. De 
Volksunie zou het niet beter kunnen 
zeggen : « Om de krisis te voorko
men in het parlement, denken de 
deskundigen aan een goocheltoertje, 
dank zij hetwelk een B.S.P.-C.V.P. 
koalitie zonder horten de huidige 
C.V.P.-B.S.P.-koalitie zou opvolgen ». 

Spaak wordt vervolgens op de kor
rel genomen omdat hij Frankrijk, de 
grote liefde van alle Walen, verraden 
heeft voor Ie US.A, En ze halen de 
Waalse Ekonomische Raad aan, waar 
deze schrijft : «De Walen hebben 
geen enkele reden om te wensen, dat 
een ander land dan Frankrijk het 
leiderschap van een Europese federa
tie of alliantie zou opnemen ». En zij 
voegen hieraan toe : « De Walen, die 
vandaag drie tegen vijf staan in het 
raam van België, hebben geen enkele 
reden een politiek Beneluxkader te 
wensen, waar ze met drie tegenover 
vijftien zouden staan ». De Dietse be
weging zal waarachtig geen wortel 
schieten in Wallonië... 

Bovendien verwijten ze Spaak « dat 
hij om de Belgische unitaire struk
tuur te redden niet zal aarzelen toe 
te geven aan de eisen der Vlamin
gen ». De Vlamingen in Brussel doen 
dan maar best. Spaak op de lijst van 
het Vlaams Front te zetten ! 

Ook de Vlaamse federalisten zijn 
verdachte kerels : « ze marsjeren mee 
met de Belgische traditionalisten te
gen de Walen ». En dat ze een slecht 
karakter hebben, wordt vooral door 
de Voerstreek bewezen (van Komen 
en Moeskroen wordt niet gerept in 't 
boekje) : « Het geschil om de Voer Is 
het ganse Belgische geschil. Indien 
de Vlamingen gelijk hebben in de 
Voerstreek, hebben ze gelijk in Brus-

Renard, heengegaan en nooit vervangen in hei wallingantisme. Zag hij-hel ook zo T 

i 
sei en Brussel is hun hoofdstad, zo
als hun marsjeerders verklaren». En 
de schrijvers halen nog maar eens 
het recht van de mens tegen het 
recht van de grond aan. 

Dat de waliinganten van 1964, net 
zoals wij, de geest van 1830 zeer goed 
begrijpen, wordt nogmaals bewezen 
door volgende passus in het stukje 
« Principes » : « Indien wij het be
staan van Wallonië verdedigen en 
van het ganse Franse volk in België, 
is dit niet door een kleingeestig na
tionalisme. Maar wel omdat, zoals 
onze voorvaderen het gedaan hebben 
in 1830, we ons niet willen afscheiden 
van het grote Frankrijk waartoe we 
door taal en levensopvatting behoren. 
Wij willen niet dat onze kinderen van 
de school af zouden bewerkt worden 
door de tweetaligheidsmachine opdat 
ze niet eeuwig tot burgers van twee

de rang zouden teruggebracht wor
den, vermits ze nooit zo goed twee
talig zullen zijn als de Vlamingen ». 
Voor deze lof past hier wel een ge
meend woordje van dank. We heb
ben altijd wel het vermoeden gehad 
dat een Vlaming slimmer is dan een 
Waal. 

Het besluit van de brosjuur geven 
we onvertaald. 

«Il faut une force unie des Fran-
gais de Belgique qui sache s'imposer 
aux partis. (...) Sous le nom de MPW 
OU sous un autre, il faut que eet or-
gane s'affirme comme puissance po
litique. L'économique, le social, sui-
vront. Soyons libres; nous saurons 
bien que faire de notre liberté ». 

De Vlaamse lezer gelieve zijn be
sluiten zélf te trekken. 

E. Slosse 

MATTHEYSSENS TEGEN CAPPUYNS 

Vervolg van blz. 3) 

al of niet spitsvondig ingekleed, die 
voor een ambtenaar gewoon ondenk
baar zou moeten zijn. 

De betrokkene heeft zich hiermee 
in de morele onmogelijkheid geplaatst, 
een wet die hij klaarblijkend afkeurt 
en daadwerkelijk ontduikt, door an
deren te doen toepassen. 

Het behoud van deze ambtenaar op 
zijn post is een officiële aansporing 
tot wetsontduiking, en een nieuwe be
vestiging van wat wij reeds wisten nl. 
dat de taalwetten een bespottelijke 
fopperij zijn. 
Ik wou van de heer minister verne
men of hij in deze omstandigheden 
van plan is deze persoon in zijn ambt 
te handhaven ? ». 

Gilson antwoordde dat hij de vraag 
aan de minister van Nationale Op
voeding had overgemaakt. Hij zou In 
de eerstvolgende dagen aan het ge
achte lid al de gewenste ophelderin
gen verstrekken. 

Dat is al een andere houding;, dan 
de aanmatigende toon van dezelfde 

Gilson, die in de vaste afdeling ver
klaarde, dat het hier een privé-aan-
gelegenheid gold waarvan hij zich 
niets aantrok. 

Reimond Mattheyssens heeft intus
sen, na een spoedbestelling aan Gil
son, een verzoek tot interpellatie tot 
Gilson en de beide ministers van Na
tionale Opvoeding ingediend. 

Inmiddels heeft de regering, blijk
baar wat opgeschrikt, langs de pers 
een proefballonnetje opgelaten. De 
regering zou de Europese School la
ten sluiten voor «niet-Europese > 
Belgen. De leerlingen, onder wie de 
telg van de vice-gouverneur, die ten 
onrechte werden ingeschreven, mogen 
de lessen blijven volgen. Voor de 
Franse afdeling wordt het Neder
lands echter de tweede taal in plaats 
van het Duits. Zo zou het nageslacht 
van de vice-gouverneur toch besmet 
worden door het Nederlands. 

De vice-ffouverneur is echter voor 
de Vlamingen onmogelijk geworden. 
Hij blijft de man die een wet, die hij 
moet teepassen en doen toepassen, 
heeft ontdoken. 
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In de loop van Ket jaar 1963 werd door de Belgische doeane 250.000 
kgr boter aangeslagen. Hoeveel vertegenwoordigen deze 250 ton in het 
geheel van de miljoenen kilo's die jaarlijks veilig over de grens ge
bracht worden ? Niemand kan daar op antwoorden; er kan alleen 
maar naar gegist worden. Sommigen menen dat per maand 1 miljoen 
kilo's overgesmokkeld worden — of 1 2 miljoen per jaar ! — anderen 
schatten de cijfers nog veel hoger. Feit is, dat langs heel de noorder-
grens dagelijks honderden bedrijvig zijn om het verschil in prijs dat be
staat tussen een pakje hier en aan de overkant, om te zetten in klin
kende munt. En feit is het ook, dat dagelijks een onmenselijke strijd 
wordt geleverd tussen doeane en mokkelaars, strijd die doet denken 
aan rauwe westerns of keiharde gangstergeschiedenissen. Hoewel de 
gewone doeaniers van de velddienst dikwijls in zeer moeilijke omstan-
cligheden opmerkelijke rezultaten behalen, spreken de mannen van de 
vliegende brigade met hun Highwaypatrolwagens toch het meest tot 
de verbeelding. Vandaar dan ook onze titel, die wij boven 'n paar bij
dragen, waarin wij een zo duidelijk mogelijk beeld zullen schetsen van 
jvat het smokkelbedrijf juist betekent, plaatsen. 

HOE DOEN ZE HET ? 
Om te weten hoe de smokkelaars te 

werk gaan volstaat het de kranten
berichten dienomtrent van een enkel 
Jaar na te kijken. Daarin worden de 
verhalen verteld van smokkelaars die 
gevat werden bij het overbrengen 
van hun waar hetzij per auto, te voet 
of per schip. Inderdaad er wordt — 

en in niet onbelangrijke mate — ook 
per schip gesmokkeld, vla de Schelde 
en verschillende kanalen. Zo werd 
half 63 te LlUo een zandaak in beslag 
genomen waarin niet minder dan 
6 000 kgr boter opgestapeld waren. 
De grote en m het oog springende ge
schiedenissen handelen echter over 
de smokkelaars die hun waar per au
to overbrengen. 

„.Aangeslagen bofer ; slechti 15* ?.,* 

Op dit gebied zijn ?anse benden 
aan het werk, die dikwijls georgani
seerd worden door pientere handels-
lui op een wijze die doet denken aan 
een gesmeerdlopende handelsonder
neming. Ten lange laatste zijn er ook 
de smokkelaars te voet of per fiets die 
— hoewel minder spektakulair — 
toch een niet onbelangrijke hoeveel
heid over de grens weten te brengen 
en die daarbij het minste gevaar lo
pen om gesnapt te worden. 

GEORGANISEERDE BENDEN 
Er bestaan werkelijk georganiseer

de smokkelbenden waarvan sommige 
tot twintig leden tellen Ze worden 
geleid door mannen die achter de 
schermen blijven, de opdrachtgevers 
die de zaak meenknutselen en de vet
ste winsten opstrijken zoniier dat zij 
ooit bij de kraag gegrepen worden. 

De organisator koopt de wagens 
aan — elke bende heeft er twee tot 
drie — hij werft ook de chauffeurs, 
de mechaniekers die voor het onder
houd van de wagens instaan, de In-
lichtingsagenten die de doeane In de 
gaten houden en mogelijke hinder
lagen moeten opsporen. Verder legt 
hij de nodige kontakten in Nederland 
en in Belgié en stippelt voor de rest 
de smokkelwegen uit. Er zijn — naar 
het blijkt — zowel Nederlandse als 
Belgische « smokkelbazen >; de leden 
of de organisatoren van een bende 
zijn niet altijd te zoeken in de echte 
onderwereld zoals velen wellicht me
nen, maar wel in de minst opvallende 
beroepen omdat een smokkelaar juist 
niet mag opvallen door een levens
wijze die hem zou verraden. 

PANTSERWAGENS.., 
De wagens die de baansmokke-

laars gebruiken zijn meestal tweede
handse, zware Amerikaanse wagens 
die bovendien omgebouwd worden. 
Naast een opgefokte motor die de au
to's een snelheid bezorg \ van 200 km 
per uur worden ook zware stalen pla
ten mgebouwd die de berijders moe
ten beschermen tegen de kogels van 
de doeane Vele smokkelwagens zijn 
ook voorzien van ekstrastevige 
schokbrekers waardoor het mogelijk 
wordt de meest onoverkomelijke ob
stakels van de tegenstrevers te « ne
men >. Hinderlagen en versperringen 

met slagboom en stalen « asperges * 
vormen voor deze wagens geen zware 
noeilijkheid. 

De smokkelauto's hebben doorgaans 
ook in de bovenwand een kijk-luik 
'angswaar bovendien kraaiepoten 
i^unnen uitgegooid worden. Verder 
ijn de chauffeurs beschermd door 

ophaalbare stalen schermen die — 
net als bij pantserwagens — voor
zien zijn van een kijksleuf Anderen 
hebben zelfs een periskoop net als In 
een duikboot, zodat de chauffeur on
gehinderd kan verder rijden zelfs al 
wordt er frontaal op de wagen ge
vuurd. In de wagens wordt nog ander 
materiaal meegevoerd zoals rook
bommen of wapens, hoewel deze laat
ste minder worden aangetroffen om
dat het ontdekken van een revolver 
of een sten-gun bij eventuele aan
houding de smokkelaars in kwalijke 
papieren kan brengen. Hoewel soms 
gesmokkeld wordt met gepantserde 
vrachtwagens of afgedankte rupswa-
gens van het leger, die een lading van 
5 ton kimnen meenemen, laden de 
personenwagens — die voorzien zijn 
van ekstra-sterke veren en ekstra-
brede banden — doorgaans een g©* 
wicht van 2.000 kg boter. 

.„EN KRAAIEPOTEN 
Tot de meest gekende maar ook a^ 

meest-levensgevaarUjke afweerwa-
pens van. de smokkelaars behoren de 
kraaiepoten. Het zijn ofwel kromge-
nepen nagels, ofwel aan elkaar ge
laste scherpe ijzeren pinnen. Sommi
ge benden vervaardigen ze aan de lo
pende band, halfautomatisch net als 
In een fabriek! De lading kraaiepo
ten die vanuit Nederland met een 
smokkelwagen meegenomen wordt, 
komt niet mee terug, maar wordt in 
België verkocht aan andere benden. 
Er schijnt trouwens een levendige 
handel te bestaan in dergelijk af
schrikwekkend materiaal. De kraaie
poten vormen werkelijk een levens
gevaarlijk wapen dat al menige doea-
nier het leven heeft gekost of ten 
minste erge ongevallen heeft veroor-i 
zaakt. Diegenen die dergelijke wa-« 
pens gebruiken — en hier gaat he€ 
dan toch steeds tijdens helse achter
volgingen die* tegen een snelheid 
van 150 tot 200 km per uur gehouden 
worden — zijn moordenaars in óo 
echte zin van het woord. 
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SMOKKEL TE VOET 

OM EEN HUIS AF TE BETALEll 

SMOKKELSTRATEGIE 

Een smokkeiwagen — vooral deze 
die toebehoort aan een bende — gaat 
niet zomaar Jukraak over de grens. 
Eerst en voor a werd een reisweg 
uitgestippeld, meestal langa voor 
de leek onberijdbare paden en sluip
wegen. De spionnen in Belgié gaan 
de gangen na van de doeane en sei
nen iedere verdachte beweging Een 
aktie vanwege de tolbeambten — 
vooral wanneer het om een belang
rijke bende gaat — wordt zomaar 
niet ongezien voorbereid Wanneer 
alles veilig bhikt te ziin wordt als 
speciale voorzorgsmaatregel ook nog 
een « voorloper » uitgezonden Deze 
voorloper rijdt per auto of per motor 
voor de smokkeiwagen uit Bi] de 
minste onraad wordt er via een spe
ciale kode (meestal een bepaald ge-
knipper met de achterlichten^ een te
ken gegeven aan de smokke aars die 
rechtsomkeer maken ofwel een an 
dere weg nemen In de meeste ge
vallen hebben de smokkelaars ook 
een « ontsnappingswoning », gewoon
lijk een boerderij of een afgelegen 
hms waar zij aan de achtervolgers 
kunnen ontkomen door bhksemsnel 
het erf op te njden en de wagen in 
een schuur of achter een stal te ver
bergen Soms ook gebeurt het dat zij 
zo maar in het wilde weg een of an 
der erf op rijden om de smokkeiwa
gen achter te laten en hem s ander-
daags wanneer er geen onraad is (dat 
wordt wel uitgekiemd door « hel
pers »), met de waar terug op te h a 
len. Meestal durven de bewoners 
niets aan de doeane of de poUtle 
vertellen, want de smokkelaars zijn 
doorgaans mensen uit de streek en 
bovendien zouden er wel eens tegen
maatregelen kunnen getroffen wor
den indien iemand te veel zou gaan 
vertellen. 

onwetend over waren, de versperrin
gen worden doorbroken en ae acn-
tervolgmg ingezet. Een der volgenae 
weken zullen wij deze acntervoigmg 
vanuit het oogpunt der toimensen be
kijken, nu vanuit dit der smokke
laars. De kraaiepoten worden uitge
worpen, rookbommen, gebroken fies-
sen en bokalen . Wanneer dit de 
achtervolgers nog niet tot stilstand 
brengt en zij de smokkelaars weten 
in te halen, gooien deze het over een 
andere boeg. Ze verlaten de goed be
rijdbare wegen en schrikken er zelfs 
niet voor terug de beemden of de 
bossen in te vluchten Wanneer zij 
hier — waar zij het voordeel hebben 
de streek op hun duim te kennen — 
nog met weten te ontsnappen, dan 
laten zij hun auto ofwel op eigen 
kracht een eind verder bollen of r i j 
den hem plotseling ergens uit het 
zicht om vervolgens op eigen kracht 
de benen te nemen. 

FANTASTISCHE WINSTEN 

Gebeurt het dat de smokkelaars 
toch bij de lurven gevat worden, dan 
heeft men uiteindelijk toch maar te 
doen met « onderhorigen » die door 
de organisator (weliswaar zeer vet) 
betaald worden, maar niet de hoofd-

Ktaaiepolcn en loolbommen : ouveiture lol mooid .. 

joenen belopen in een tijdsbestek van 
ongeveer zes maanden. Het verlies 
van enkele wagens of van enkele ton
nen boter kan de bende niet knak
ken Dat behoort tot de « onkosten » 
die, naar men heeft uitgerekend, zo
wat 15 tot 20 t.h, bedragen van de 
winsten die door een bende kunnen 
gemaakt worden. 

SMOKKELEN TE VOET 

Het feit dat de boter ten onzent 
om en bij de 100 F kost en in Neder
land slechts 65 F, ontgaat natuurlijk 

landwaarts tiegen, maar die weinige 
stonden later breed en dik aas keri 
miswijven terugkeren. Anderen wei 
ten het nog beter aan boord te leg
gen : ze moffelen de boter weg in eea 
kinderwagen helemaal onderaan de 
krijtende zuigehng Talrijk zijn óok 
diegenen die 's nachts opereren Z«g 
gaan te voet met een vracht boter — 
die tot veertig en zelfs vijftig kilo kan 
bedragen — op de rug over de grens. 
Dergelijke smokkel gebeurt zelfs in 
georganiseerde groepen die — even-« 
als de gemotoriseerde benden — ge-« 
dekt worden door spionnen en voor-i 

SMOKKEL GEORGANISEERD ALS EEN HANDELSZAAK ; 
r 

IEDER JAAR TWAALF MILJOEN KILO OVER DE GRENS 
WEINIG AANHOUDINGEN 

Zo bekeken is er niet veel kans dat 
de smokkeiwagen gesnapt wordt. En 
inderdaad, men schat dat slechts on
geveer 15 t.h. van de boter die over
gebracht wordt, aangeslagen wordt. 
En zelfs dan nog is het meestal 
slechts de buit en de auto die in be
slag kunnen genomen worden, want 
doorgaans weten de mannetjes te 
ontsnappen. Het gaat namelijk zo : 
de doeane-jongens leggen een hinder
laag, stelt dat de smokkelaars hier 

verantwoordelijken zijn voor de zaak. 
In feite wordt een bende nooit vol
ledig opgerold. De veroordeelde 
chauffeur of begeleider weet dat zijn 
boete betaald wordt door de organi
satie en dat zijn gezin geen nood zal 
kennen, want ook hier wordt door de 
«zaak» bijgesprongen. Uiteindelijk 
worden er fantastische winsten ge
maakt die tot in de tientallen mil-

ook de enkeling niet. Wij spreken 
niet eens van de gewone huisvrouw 
in de grensgebieden die voor haar 
huishoudelijk gebruik niets anders 
dan Nederlandse boter zal gebruiken. 
Daar zijn in de eerste plaats de lui 
die voor eigen rekening werken. Wie 
enigszins vertrouwd is met de grens, 
zal ongetwijfefd de vrouwen kennen 
die slank van lijf en leden Neder-

t,JM hij stoppen of gas ^ewn f.M 

lopers. In lange rijen (tot zelfs 20 
of 30 deelnemers) trekken aeze 
smokkelaars van Nederland naar 
Belgié. Ze gaan langs vaste smokkel-
paden die lopen langs dijker hagen, 
doorheen weiden en akkers, over 
boerenerven en moestuinen. Geen 
hindernis is veilig voor deze mannen: 
als hun pad langs een poort voert dan 
moet deze openblijven; zijn er ergens 
honden die te veel lawaai maken, dan 
krijgen ze — indien ze niet tjdig op
gesloten worden — giftig vlees te 
eten, s taat er ergens een haag in de 
weg dan wordt er een gat in gemaakt 
en stuiten zij op een draadafspan
ning dan wordt deze gewoonweg 
doorgeknipt. 

De smokkel te voet betekent een 
hondenstiel omdat hij 's nachts dient 
te gebeuren, de vracht en de weg 
moeilijk is en omdat de smokkelaars 
overdag hun gewoon werk dienen te 
doen om niet op te vallen. Het bedrijf 
is echter lonend : er wordt van ze
ven tot negenhonderd frank per keer 
mee verdieni. Hoevelen in de grens
gebieden betalen niet een huis of een 
auto af met het geld dat verdiend 
wordt in die donkere smokkelnach-
ten ? 

Dat het met het smokkelbedrijf 
toch niet al goud is wat blinkt, dat 
het zowel voor smokkelaars ('t neer
schieten van een hunner onlangs 
heeft het nog bewezen) als voor doe
ane maar al te vaak neerkomt op le
vensgevaar en dat uiteindelijk tal 
van mensen — waaronder niet het 
minst onze Vlaamse landbouwers — 
er de dupe van worden, zullen wij in 
een volgende bijdrage nauwkeuriger 
Uiteenzetten. 

S.D.L. 



10 DE VOLKSUNIE 

A Va een niet ona'irdig slioic-
piognamma mei en tonü ( ui i v 
'BrolJie^n, bracbL Omei Grawel on^ 
vonge week dondeidag de eeish' 
ajleveting min zijn « DO^^lhH 
BELGiE 1), een map waarin hij 
gegevens over de grote Belgische 
viaagb-tuklien heejt verzameld 
waaivan hij om, de drie welten een 
deel vnor de kamera zal brengen. 
i oor een lieer dat de Vlaamse 7 1-
binnenlandse politieke problemen 
aandurft, kunnen we mets anders 
dan in de handen klappen en ho
pen dat alles objeklie] zal vei lo
pen. 

Erg, ongerust hoeven we on.'; o-
verigens op dit stuk niet te ma
ken. Omer Grawel laai steeds de 
twe& zi]den van de (dilmaed Bel
gische) medalje zien Zodat we er 
vast ap rekenen in een tweede, e-
ventueel in een derde idizending 
ook een Vlaains-nationalisl aan 
het woord te horen 

Want alle lof i'oor de eerste uit
zending ten spijt — en, we wensen 
duchtig met het wierookoai Ie 
zwaaien — kunnen we er ons toch 
niet helemaal mee vei zoenen lal 

Grawet niet ook even is gaan aan
kloppen bij de Vlaamse Bciueging 
op hnar slrijdbaaiste vleugel, hv. 
hij een oiid-VW er Want nu weid 
wel de mening imn enkele mensen 

IJ.VI rtiiigd orei hel lussen-ooi logs 
l Intimi nalionali-,ine. maar de rne-
I iiiij rail .a/ l'hKinis-nalion li^me 
zill ri'ischiin niet vooi lit /."ni"-
/(/ hm \\ nh U'ileinh'-i dnniii'.e-
!• n i'fi ilufii irri oi> hi'l -.chiioi. 
\n h'l 'iinih"! ifin ilt' din otult'r-
!•/ ntiili I III II, 11)1 run 'i< ( 
^ liiitiiii'-niilioniiti me in de /iissi/i-
Oi.rKii.s" li]ii irii' I OOI on', i'i i tan 
oniiiinsliii ('(". noemde hi I iii-
liuniihsine len iiilernaid iniUiqe) 
}iiilihi'l een nn eie spiiik oin i in 
i-liiniiliin', en een dcide hatt '\"t 
01 ri ie -iceep iti iii andeien dieil 
mursjeien De noodznlxelnkheid en 
liet nul van de Fionlpailn en van 
hel I \ l I en vnn de \ olli^iinie) 
iieid dus voliloenile en vnniiit on-
l eiilaehie hni'h helji'i'nloond 

Zodai we Uinei Giawei mei een 
geiii',1 (jemoed aon de tweede it-
Icveiiny lalen beginnen indien 
hij objektiel blijtt 'en waarom zon 
hij niet ? i kan dal voor ons met 
slecht eindigen De waarheid zul 
er trouivens mre gediend 2((;i Ln 
wal wil dl Tnttiqi TV-lxijher u -
genlijk nog meer ? 

A Vooraleer enkele woorden ti 
zeijgen oivf hel verloop i iie il-
loop van I Een legen allen «, 
moeten, wi hiei zeer kiachtig 
proiesieren tegen de manier 
uaarop d-e I lunmse TV de kandi
daat-winnaars van dil spelpr&-
gramina verbi-edt Ie lachen of zelfs 
maar te glimlachen. Gelukkig 

T'n''Kir:^msMV''m 

^ï %l 

We herirneren er onze kijkers nog eens aan dat volgende 
weet. dinsdag, 17 maart, de «Bezette Stad» op het T.V.-
scherm komt -i Bezette Stad is een film van Jos Jacobs (foto 
hierboven), naai het gekende gelijknamige oorlogspoëem van 
Paul van Ostaiien De muziek bij deze film is van Jef Maes, 
Domien De Gruyter zegt de tekst, Hubert Van Herreweghen 
adviseerde en Marcei van der Borght ontwierp de decors. 
S'erk aanbevolen ! 

voor de kijker.', en de faam van 
de Vlaamse TV is de h. Van Lan-
degem een altijd lachende figuur 
en is hij er, alle TV-verbod ten 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Ieder jaar moeten we vaststellen dat de inspanning op het 
front van de abonnementenslag verflauwd wanneer er een 
dozijn weken van het nieuwe jaar voorbij zi]n. Om heel eer
lijk te zijn : zo is het ook weer eens dit jaar. De rezultaten 
van de voorbije week zijn wel niet bar-slecht; ze konden ech-
jter heel wat beter. 

Om te beginnen dan maar 
de klassering volgens de 
aanwinsten van de jongste 
week : 1 Antwerpen, 2 Aalst. 
3 Mechelen, 4 Dendermonde, 
5 Hasselt, 6 Leuven, 7 Brus
sel, 8 Oudenaarde - Ronse, 
9 Oostende - Veurne - Diks-
muide, 10 Gent. 

De vijf laatstgeklasseer-
den van dit lijstje zouden 
we net zo goed kunnen laten 

wegvallen; hun rezultaat 
was van die aard dat men 
lastig gewag kan maken van 
een « erelijst >. Ze lagen 
nochtans hoger dan de niet-
genoemden en we hebben er 
dus maar de voorkeur aan 
gegeven, volledig te zijn. 

Om helemaal volledig te 
zijn geven we hieronder dan 
nogmaals het klassement 
over de gehele periode van 

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

• OVERPELT 
• NEERGLABBEEK 
• HELCHTEREN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST JOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
m SCHOTEN 

Rechtstreeks Van eigenaar 

HOLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 6 2 
Antwerpen 
Telefoon: 37 .54 .38 

Direktie : R u * van der Paal 

de abonnementens^ag. Hier 
vali geen enkele verschui
ving t.o.v erleden week te 
noteren : 1 Aalst, 2 Meche
len, 3 Roeselare, 4 St, Ni
klaas, 5 Antwerpen, 6 Oos
tende, 7 Brugge, 8 Brussel, 9 
Gent, 10 Dendermonde, 11 
Hasselt, 12 Oudenaarde, 13 
Tongeren, 14 Leuven, 15 le 
per, 16 Turnhout, 17 Kort
rijk. 

Vorige week reeds kondig
den we aan dat de abonne
mentsprijs tot einde 1964 
thans 160 F bedraagt. Het 
einde van het eerste kwar
taal 1964 is een goede pe
riode om nog eens de in
spanningen op te drijven 
en een reeks driekwart jaars
abonnementen te maken. 

Welk arrondissement zet 
zich aan die taak? Waar 
warden vanaf vandaag en
kele dagen lang stelselmatig 
huisbezoeken gedaan ? 

Binnenkort wordt een 
speciale aktie ondernomen 
om de abonnementenslag in 
de helft van het laar dege
lijk voor te bereiden en te 
voeren. Einde mei zal over 
het gehele Vlaamse land een 
speciale geleide inspanning 
worden geleverd om de be
slissende slag te leveren. 

Tegen dan moet ieder ar
rondissement een fatsoenlijk 
uitgangspunt, een ernstig 
vertrekciifer hebben. 

Binnenkort staan we voor 
de gemeenteverkiezingen. De 
parlementsverkiezingen vol
gen vlak daarop — indien 
het al niet omgekeerd zal 
zijn. Iedere Inspanning die 
nu geleverd wordt, kunnen 
wij ons besnare'^ tijdens de 
kiesstrijd die zo al hard 
genoeg zal zijn. Iedere frank 
die we nu in onze propagan-
de kunnen beleggen, hoeft 
niet meer geschoold te wor
den op het ogenbik dat wij 
allemaal handen te kort 
zullen hebben. 

En ons blad blijft ons 
beste propaganriamiddel. 
Doe he t daarom nu! 

SjUjt, in geslaagd zaterdagavond 
achter de rug van Tony Corsari 
toch enkele keren een glimlach 
op zijn lippen te krijgen. Maar 
waar moet het met « Een tegen 
allen » heen, indien dat laeh-ver-
hod niet opgeheven wordt? 

Voor de rest was het zaterdag
avond een gelukte aflevering van 
het spelprogramma in kwestie. 
De spanning bleef tot het laatste 
ogenblik, de kijker kreeg waar 
voor zijn geld en er waren geen 
betwistbare zaken op te merken. 

Regisseur Hugo Hellemans moet 
er dus voorlopig nog niet aan 
denken naar ander werk uit Ie 
zien I 

Er is aan deze afdevering van 
« Een tegen allen » een joernalis-
iieke staart gekomen. « De Stan
daard » insinueerde nogal duide
lijk dat de verliezende kandidaat 
zijn nederlaag niet kon verteren 
en op weinig fraaie wijze daar
over te werk ging. 

Zo dramatisch is de hele zaak 
niet, vooral als men weet dat 
« De Standaard » het niet heeft 
geslikt dat na Hertoginnedal een 
deel der lezers overliepen naar de 
K Gazet » Een minder fraaie ui
ting dus van konkurrentiegeest 
en broodnijd. 

0 Kijkt U ook naar filmen voor 
de jeugd, geachte lezer? Wij doen 
dat soms wel en we beklagen ons 
dal achteraf zelden of nooit. Over 
de film voor de jeugd die zondag
avond op het scherm verscheen 
— « Hei grote avontuur » van ir-
ne Sucksdorff — zijn we zelfs ge
woon in de wolken. Onder deze 
poëtische pienl, boordevol prach
tige naluuropnamen, wil iedere 
cineast graag zijn naam zeilenI 

Anderzijds moet het ons van 
het hart dat deze film gemaakt 
iveid door een Zweed, iemand 
die dus behoort tot een volks
groep die niet groter is dan di 
Vlaamse. Maar een volksgroep ooi 
die niet gehinderd wordt dooi 
een volksvreemd keurslijf En eei 
volksgroep dus die kultunruitin 
gen kent waaraan wij nog lani 
met toe zifn I 

0 Wij hebben de indruk da 
h De kat » dinsdagavond voor di 
eerste maal 'aan de kant van di 
koord is geraakt, zonder al te ei 
ge ongelukken. « Siroop » ver 
toonde nog heel wat zwakheden 
in dialoog en spel, maar het wa
ren deze maal de zwakheden van 
een patient aan de beterhand er 
met meer van een « Kat n in vo 
Ie krisistoestand. 

Zodat we, met meer hoop 'dai 
ooit, kunnen zeggen • we komei 
er, pootje voor pootje, maar u 
komen er... 

..f 
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• ZONDAG 

11 00 ; H Mis — 14 30 : De kat op 
de Koord : Stroop — 15.00 • XlVe 
Festival van bet I ta l iaanse ' liea, 
Reportage van de finale die op 1 
februari jl. lm de fee&tzaai van bet 
Casino te San Rerao üeeft plaats
gehad — 15 50 : Ruitersport. Rechfc-
streeto.e reportage van de kam
pioenschappen van Dortmund 
Jumping _ j.a30 : Klein, klein, 
kleutertje ; «Kraakje ontvangt ka
bouter Kandelaar» — 17 30 • 
Handbal. Rechtstreekse reportage 
van de finale om de Ie en de 2e 
plaats ln de wereldkampioenschap
pen gehouden te Praag — 18.4:5 : 
Filmprogramma voor de jeugd 
19.30 : FUmmuseum van de scha
terlach. Charlie m een filmstudio, 
iiJmJtlucht met Charly Chaplin — 
19 55 : Sportuitslagen — 20 00 : 
TV-nleuws _ 20.20 : Henk in 
Wonderland, een fantasie met en 
rond Henk Van Moutfoort — 21 25: 
Sportweekend . aportaktuallteiten 
in woord en beeld — 22 00 : Tijds
beeld : «De oude man en de stad» 
— 22 25 : Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
15 00 : Televisum : jeugduitzendfi» 
met Bob Davidsen vanuit de Stads
schouwburg t» Mechelen — is.eo I 
Teletaalles ; Nederlands — i a » f 
De wereld van de vogels : een fflm 
van de Franse televisie — 19.60 i 
De Weerman — 19.5S : Sport la % 
kort — 20.00 : TV-nieuws — sa jo j 
Moulüi BougE : geromwioeeirtf 
biografie van de Franse schiMw 
Toulouse-Lautrec — 22 lo • V*f» 
52£i f̂ *̂ ** '•^^^'^ '• Auteurs «© 
gast ln onze studio — 22 40 • 
Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
} ? ; ? ° « " . ' ^ ' p 8 ® ° °P ^ t p le inI . 
(Cintl in piazza) een film van de 
Italiaanse televisie — 19.30 • Te-
kenfllma voor long en oud ; De 
Fllntstones _ 19.68 : Sport in ' t 
fcort - 20.00 : TV-nleuw£ - 2a20-
De buiimian, TV-spel van Jeanne 
l ^ ^ w ^ f ^ ^ v , Nederlandse v ^ 
Itog Ne) Bakker — 21 15 : Ptomiè-
^ ??'LJ?"'f™™™* ° ^ ' filmnieuws 
S5oJ?^*^^°*^" " Ît nieuwe films — 
23 00 • Medium : Toneel — 22.10 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
19 00 : Tlenerklankén : een pro
gramma voor de jongeren — 
19 25 : Zoeklicht op de kulturele 
aktuallteit. Realisatie : Jo Ropcke 
— 19 45 : De Weerman — 19 50 : 
Sport ln ' t kort — 20 00 : TV-
nleuws — 20 20 : Panorama — 
2105 : Speelfilm • De spionnen 
(Les espionsi splonagefllm van 
Henri-Georges Clouzot met Vera 
Clouzot, Curd Jürgens, O.E Hasse 
en Peter Ustinov (Franse versie 
met Nederlandse onderschriften -
voor volwassenen) — 23.05 - Me
dium — 2315 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• VRIJDAG 

• D INSDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Mozaïek. Magazine over de vri]e-
tijdsbestedlng — 19 00 • Sport m 't 
kort — 20 00 TV-nieuws — 20 20: 
Bonanza, TV-Westem — 21 10 : Be
zette stad TV-tlbn van Jos Jacobs 
naar het poëtische werk van de 
Vlaamse expresslonlstlsclïe dichter 
Paul Van Ostasren ültzencUJag 
n.a.v de 36e verjaardag van a*1n 
overlilden — 21 50 De Ierse Op
stand 1913-1923 (Rebellion-Ireland 
1813-1823) • een flliBmontagB — 
32.46 ; Tweede nieuwsuitzending 

19.(J0 : Teletaalles : Frans. «Ce ca-

19 20 : Tlenerklankén : een program
ma voor de longeren - 19 50 De 
Weerman — 1955 ; Sport ln ^ 
^ ï , l , r 2 ° ° ° TV-nleuwa - M.aO: 
Penelope : de uitzending voor dm 

T m i S i ^ . ^ " Serenisslma — 21 30: 
Tweede nieuwsuitzending — 21 40 • 
Eerste loge — 22 20 • Viilon-Mfc 
taa^d-vertolkt : Balladen en ° r o ^ 
w ^ F r ^ . „ ? ^ ^??^""' m i d d e l t 
wer Francois Villon, gekozen u i t 
de complete vertaling van ^ t a 
wprk door Ernst van AltemT 

• ZATERDAG 
10 00 : Teletaalles : Prans — 10 20 t 
f-,^c™°'" ®®° nieuwe wereld — 
1105 : Maskers : film van de Jft-
panse talevisie — 16.30 : Klata. 
klein, fcleutertie — 16.50 • ^ 3 
? r ° L " ^ _ Sport : Zwemcompetltl«6 
ts Mechelen — 17 50 : Sclaooltel». 
visie Natuurkunde — 19 00 R » 
ligieus programma — 19.30 Auto. 
rama het magazine voor de auto» 
moblliatOQ _ 19.86 : Sport ia "• 
kort — 20.00 : TV-nieuws — 20.30 * 
Eén tegen allen — 21 35 Echo -4 
22 00 : Eurovisiefestival van I M | 
lichte lied 1964 Rechtstreekse ufti 

zending van de finale die plaata 
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De voorbije oorlog is, zowel in ziin oorzaken als in zijn gevolgen, nog 
steeds een zeer dankbaar tema, nlzt alleen voor historici maar ook voor 
literatoren. Van de aanvankelijke, gemakkelijke en voor het eigen ge
weten zeer geruststellende en konfo'-tabele oplossing, waarbij alle fou
ten en vergrijpen, alle schuld en elke misdaad alleen bij de verliezer 
ontdekt werden, is men zeer langzaam bezig te geraken tot een objek-
tiever en eerHjker inzicht. Deze evolutie wordt echter nog ten zeerste 
belemmerd door de jarenlange eenzijdiee propaganda en door de angst 
om de dingen bij hun naam te noemen. 

INLEIDING 

TOT 

EEN BOEK 

I N . MEMORIAM FRANS 
iiiiiüiwiiiiiiiiiMiiiiiniiii 

TINEL 
HMIIIi 

In een zeer gedokumenteerd werk 
over de aa-ooriogse rechtspraak 
kloefi je vroegere Cubaanse minister 
van Justitie José Martinez de 
schijnheiligheid er van aan. Hij ver
wees naar de tienduizenden die zon
der enige vorm van proces na de oor
log werden afgemaakt en Wj citeerde 
cm. het geval Brasillach Sartre re
pliceerde daarop in « France-Obser-
vateur »; « C'est ia gauche qui a con-
damné Brasillach a mort». Men kan 
zich bezwaarlijk een erger beschuldi
ging indenken tegen de partijdigheid 
van zulk een rechtspra?,!?'. ."̂ '̂ V̂v 

Maar het is dezelfde mentaliteit 
die nu nog de publieke opinie over
spoelt, via pers en nieuwsbureau, ra
dio en televisie Deze eenzijdige opi
nievorming brengt niet slechts de 
morele objektiviteit m gevaar en ver
ontschuldigt of verzwijgt schuld en 
•misdaad wanneer zij de eigen partij 
of ideologie dienen : ze staat ook een 
verzoening tussen de volkeren onder
ling en tussen de partijen binnen elk 
volk in de weg, vermits zij de haat 
onderhoudt aan de ene zijde, de ver
bittering en de wrok aan de andere 
kant. 

Doch niet slechts op het gebied der 
opinievorming en der rechtspraak 
kunnen wij het feit van een onver
biddelijke strengheid tegenover an
dersgezinden en e«n zeer brede tole
rantie tegenover gelijkgezinden waar
nemen. Ook in de geschiedschrijving, 
waar historische objektiviteit toch 
eerste vereiste zou moeten zijn, wor
den feiten en gebeurtenissen, perso

nen en groeperingen, ideeon en 
geestesstromingen geoordeeld naar
gelang zij passen binnen het konfor-
mistische kader 

Het gebrek aan nauwkeurigheid en 
nauwgezetheid waarmede sommige 
pseudo-histonsche werken geschre
ven worden, kan geïllustreerd worden 
met tal van voorbeelden Wij vermel
den slechts dat in het zeer tenden-
sieuse werk van Tetens over het hui
dige Duits and de commissaris voor 
Dantzig van de Volkenbond Jacob 
Burckhardt (de historicus) wordt ge
noemd, t̂ ê wjjl . het in feite Carl 
Burckhardt, diens neef, was die déze 
funktie vervulde Dit is slechts een 
kleine, onopzettelijke vergissing 
Maar hoeveel werken "ertonen niet 
dergelijke — bewuste of onbewuste 
— fouten en verkeerde voorstellin
gen? 

De opzettelijke verwarring tusser 
begrippen en ideeën, de veralgeme
ningen en de kollektivizering van de 
schuld, de « conspiration du silence » 
rond eigen fouten en misdaden, dit 
alles heeft een geestelijk klimaat ge
schapen dat alle vrijmoedigheid, elk 
eerlijk onderzoek zo niet belet, dan 
toch ten zeerste bemoeilijkt. 

Nog weegt het zwaard, dat de over
winnaar na de oorlog in de weeg
schaal van het recht wierp, door bij 
de beoordeling van wat er tijdens en 
voor de oorlog gebeurde 

Er zijn reakties gekomen, en dit 
niet alleen van de zijde van de ver
liezer. 

Te Gcnl oveih'eri veih'den inlouUuj heehUxmiwci Frans Tinol Zijn begrafenis op de 
gelend, ('ampo <anlo » te St Amandsberg vond verleden dinsdag plaats onder mas
sale deelneming can talloze viienden en bewonderaars 

Fran- Tinei wa.^ een toot van de Tinel-stam die zoveel grote zonen aan Vlaanderen heeft 
geschonken, zqn oom was de musicus Edgjrd Tinel; zijn broer Jef Tinel, die in het 
Gent':t woont, is een onzei populaiisle liedeikomponisten 
Frans Tinel was een kunstenaar in hart en nieren, een in-goed mens en een overtuigd 
Vlaams-nationalis^l Zijn overtuiging heeft hem geen rijkdom, maar heel wat moeiliik-
heden en ellende opgeleverd 
Zijn grootse, monumentale werken die in enkele gemeenten prijken, zijn een blij
vende verrijking van ons kunstpatrimonium. 
De foto hierboven loont Frans Tinel, naast Don) Amandus Dumon O.S.B., bij de in
huldiging van het Dom Modest Van Assche-beeld te Erembodegem, een der fraaiste 
werken van zijn hand. 

Zopas verscheen het derde deel van 
Bjrich Kern's « Deutsche Trilogie », 
een enigszins gepassionneerd doch 
moedig verzet dat scherp afsteekt 
tegen de kwijlende ruggegraatloze 
kruiperigheid van de in hun Wirt-
schaftswunder zelfgenoegzaam en ma 
teria istisch-geworden Duitsers. Maa 
ook het Joods tijdschrift « L'Arche > 
onderstreepte de verantwoordelijk 
heid van de geallieerde staatshoofder 
die verzuimden maatregelen te nemer 
om de uitroeiing der Joden te belet 
ten of althans ten dele te verhinde 
ren. Nog onlangs nam de Amerikaan
se • schrijfster en publiciste Dr. Han-
ne Ahrendt (auteur van «The Origins 
of Totalitarianism » en « Between 
Past and Future ») resoluut een stel
ling in ten overstaan van de Eich-
mann-zaak, die heel wat stof deed op
waaien en die zelfs een Dr. Martin 
Buber naar de pen deed grijpen. 

Als verslaggever op het proces 
Eichmann voor een Noordnederlands 
weekblad heeft Harry Mulisch een 
aantal subjektief getinte, doch zeer 
oorspronkelijke beschouwingen gege-

MARCEL MATTHYS EN DE GENEESKUNDE 
In 1851 verscheen te Brugge een boek van dr Isaak Jozef De Meyer : 
« Analectes Médicaux » (Medische bloemlezing). Dr De Meyer is de 
auteur van een aantal medische en medico-historische werken, waar
van de meeste, naar de gewoonte van die tijd, in het Frans gesteld zijn. 
Er moet nochtans op gewezen worden dat dr De Meyer de eerste is ge
weest die in die periode een Nederlandstalig werk uitgaf, een leerboek 
over verloskunde. 

Dr. De Meyer was daarenboven 
een medicus van formaat, met een 
reputatie die ver over onze grenzen 
reikte. Talrijke akademlsche titels en 
ijuitenlandse onderscheidingen ge
tuigen hiervoor. 

De heruitgave van zijn « Analectes 
Médicaux », dat de geschiedenis 
schetst van de geneeskunde in Brug

ge en het Brugse Vrije van 1050 tot 
1850, zal niet alleen de medici Inte
resseren. Het werk is tevens een ge
schiedenis van de ontwikkeling der 
geneeskunde tijdens deze acht eeu
wen en is ook van belang voor de 
heemkundige en de historicus, omdat 
het een groot aantal historische ge
gevens, dokumeaten (in oorspronke

lijke taal) en folkloristische aante
keningen bevat en daardoor een rij
ke bron van inlichtingen en feiten
materiaal is. 

De nieuwe uitgave van dit werk Is 
te danken aan dr. P. Van den Eynde, 
hoofdchirurg van het St. Janshospi
taal te Brugge, en aan dr. F.E. Joos, 
chirurg aan hetzelfde hospitaal. 

De publikatie werd technisch en 
literair verzorgd door Marcel Mat-
thljs, die tevens een nederlandsta-
llge biografie van dr. De Meyer ter 
inleiding schreef. 

Het werk is verkrijgbaar bij « De 
Pelikaan », Oude Zak 32, Oedelem en 
kost 150 F voor het gebrocheerde en 
180 F -voor het ingeboodea idxem-
plaar. 

ven over het geval Eichmann als fe-
aomeen van deze tijd. 

Mulisch is ook de auteur van een 
oman « Het Stenen Bruidsbed > 
vaarin het hoofdpersonnage een 
\merikaan is, Norman Corinth, die 
an de vernieling van Dresden heeft 
'eelgenomen. 

Dertien jaar na de oorlog gaat Co-
inth naar Dresden, om er deel te 

lemen aan een kongres van tandart
sen. Daar wordt hij opnieuw gecon
fronteerd met zijn daad van dertien 
jaar geleden. Hij heeft al die jaren 
geleefd zonder enig besef van schuld, 
zonder enige wroeging. Maar nu 
wordt het Immorele, het misdadige 
van wat hij — ook op bevel, zoals 
Eichmann! — heeft uitgevoerd, be
wust In hem en hij tracht tevergeefs 
zijn geweten te sussen met een ver
wijzing naar de gruwelen die « de 
anderen » deden. 

Mulisch vlecht In dit *oek verle
den en heden in suggestieve beelden 
ineen en bereikt zo, veel meer dan 
door de klassiek^ psychologische ont
leding, een langzaam zich vervolma
kend totaalbeeld. 

Het gaat er niet om, vrij te spre
ken of te beschuldigen — maar wel 
om het onlogische en het moreel-
onjuiste aai; te wijzen van de toe
passing van een veralgemenend prin
cipe op basis van uiterlijkheden zo
als het dragen van een uniform of 
een kenteken. Schuld of onschuld 
zijn morele begrippen die niet van 
een uiterlijke vaak zeer toevallige 
positie afhankelijk zijn, maar wel 
van een innerlijke gesteldheid en 
van een vrijwillige en geestelijk-
aanvaarde deelneming aan moreel-
goede of slechte daden. 

Mulisch heeft zijn boek in de 
weegschaal geworpen waarin schuld 
en onschuld werden afgewogen. Het 
is geen beschuldiging tegen de ene 
of de andere zijde, maar een aan
klacht tegen de onmenselijkheid van 
waar ze ook komen moge, een aan
klacht tegen de onmenselijkheid van 
de oorlog zelf, niet als fysische gru-
Tvel alleen, maar als ontwaarding van 
het menselijke, als vernietiging van 
alle menselijke waarden. 
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Kin«en Uel i f lex T a p l f l e x 
e n z I n l i c h t i n e e n : 
( ' l a e s s e n s - C o r n e l i s S c l i u t -
s t r 18 ü e u r n e - T 36 13 12 

Bezoek h e t P a y o t l e n i a n d 
G u e u z e K r i e k 

g o e d e s p i j z e n v i n d t ü In 
a f s p a n n i n g 

o DE KROON » 
o L.V -Lombeek (054)32381 

Voor al un Vlaamse iektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
PauJ BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g » g r o e p e n 
E l l s a b e t h i i 0 5 T 632.70 

G e n i e t v a n d e l e k k e r e 
ko f f i e « De O l i f a n t > 
In b e t V l a a m » H u i s 

a PETER BENOIT » 
Frankrijkiel ** Antwerpen 

Voor uw modern Interieur: 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6. Brussel 
met : Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester-uurwerlimaker 

SLAETS 
Dewinterstr, 11 Oudergem 
t 72 45.43 - terminus tr 35 
10% korting leden V U 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder Ingericht voor 
groepszeizen. scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof U 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
9n&> 
iVao aa a2 Serman Segers 
trade oaa; ran lAoaoook 
Gent «tan -IP '»'•'• -«n. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land. 
• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

-.l^iJL^ 

PERSSmOBl 

ROOK 

EN 

VUUR 

Niet vereeten t weldra 
Dort rhi«»rbrauhof III 
te BrusseL 

De droevige 7,aak van de rook-
potoeteninir in het kamp van Be-
verlo, heeft heel w i t stof doen 
opwaaien in onze pers. Overal 
woj'dt de eis gesteld dat de laak 
niet zou beperkt blijven tot de 
klassieke zondebok op hef v'ak 
van sergeant. Ondertussen blij
ven nog enkele weekbladen po
gingen doen om hel mistgordijn 
dat rond het verdivijnen van De 
Linie werd opgehangen te doen 
op trekken. 

Een andere zaak d e . vooral in 
de buitenlandse per? stof deed op-
• lan. is een soort konngsrom.m 
in Alexandrijnen geschreven Als 
hier het gezegde waar is. « waar 
rook is, is er vuur »? 

DE GAZJS.T 
Vindt dat in verband met de 

zaak te Beverio het offcrlam wat 
te gemakkelijk naar de slacht
bank wordt geleid. 

« De belangstelling van een 
parlementaire onderzoekskom-
missie in deze aangelegenheid zou 
wellicht ook kunnen 'o jdragen tot 
respekt voor verhoudingen bij de 
beoordeling van verantwoordelijk 
heden. Het kan niet de taak van 
het parlement zijn het gerecht, 
ook niet het krijgsauditoraat te 
beïnvloeden Het mag echter de 
magistraten bekend zijn dal hun 
op de vingers gekeken wordt en 
dat het publiek er zich over ver
baast hoe in deze zaak een jon
geman, die geen misdadiger is, in 
de voorbereiding van zijn verdedi
ging door langdurig voorarrest 
gehinderd wordt terwijl anderen 
alle gelegenheid Krijgen van de 
spreiding en zo mogelijk van de 
afwenteling van hun responsabili-
teit ernstig werk te maken. » 

iBJoe^^Hpumt 
Marcel Reynders stelt zich niet 

tevreden met wat hi j « de halve 
verklaringen van minister Segers 
In d« kamer » noemt 

« De heer Segers heeft gemeend 
hierop reeds te moeten antwoor
den want in de Kamer verklaarde 
hl] het volgende : 

« Deze oefening was voorzien op 
het werkbord van de opleidings-
dlrektle van de eenheid. De eska-
dronskommandant bevond zich 
wel op het terrein en verplaatste 
zioh van de ene groep naar de an
dere. Op het ogenblik van de fei
ten bevond hl] zich niet bl] de 
gebruikte doorgang. » 

De wachtmeester helaas wel, en 
daarom moet « Barbertje han
gen... » 

Intussen, steeds volgens de mi
nister van Defensie, wOTdt het on
derzoek naar de verantwoordelijk
heden voortgezet en dit is maar 
best ook, want wi] kunnen niet 
aanvaarden dat in zulk een tra
gisch geval, heel de verantwoor
delijkheid op de schouders van 
een ondergeschikte wordt gelegd. 
Waarom dienen dan de officieren 
In he t leger van de heer Se
gers? » 

Volksmacht 
Het blad van het ACW klaagt 

naa r aanleiding van die zaak, de 
fcastegeest aan die nog steeds 
heerst in hogere legerkringen, ook 
en niet In het minst op taalgebied. 

« Op dit ogenblik levert de kas
te haa r strijd op de volgende 
Stelling : het corps der hogere of
ficieren (tot kolMiel) en dat van 
de sgn. hoofdofficieren (de gene-
i«ate). I n deae categorieën zijn de 

verhoudingen beslist slecht De 
minister heeft in de Senaat, ze-
dJgheidshalve, geen cijfers ge
noen-d doch zich in percenten uit
gedrukt. In het Vlaamse percent 
— 25 t.h. voor de hogere officie
ren en 27 t.h. voor de generaals 
— zijn n.et enkel de Vlamingen 
maar ook de tweetalige Walen ge
rekend. » 

U^^iJSaasknd 
Vooraanstaand weekblad in het 

Waasland, is bepaald niet zacht 
als het terugblikt op het geval 
van de Linie. Onder de titel « De 
geest van de Linie zal niet ver
dwijnen » schrijft het. 

« Financiële moeilijkheden heb
ben niet , te maken met het ver
dwijnen van « De Linie ». Het 
blad IS financieel in evenwicht. 
Bovendien ging het aantal lezers 
en abonnees de jongste iwee jaar 
gestadig m stijgende :ijn. Tegelijk 
met deze vooruitgang kon echter 
een kleine groep zogenaamde « in-
tellektuelen * de strekking van 
« De Linie » niet verder appre
ciëren. Zij behoren m het land 
nog steeds — zeer ten onrechte — 
tot de dunne bovenlaag van de 
« prestige-dragers » en liggen aan 
de ba=is van een onverdraagzame 
en hatelijke kampanje tegen « De 
Linie » en haar redaktie. Zij tre
den, eens te meer m de geschie
denis van het katholieke Vlaan
deren op als de misleiaers, als de 
valse voorlichters, van de verant
woordelijke overheden die bij het 
uitgeven van « De Lin e » betrok-
sen zijn. Onze verachting voor dit 
soort mensen Is grenzeloos Zij 
zullen de schuld op zich kunnen 
nemen, indien de Kerk in Vlaan
deren, nadat zij in de negentien
de eeuw de arbeiders heeft afge
stoten, nu in de twintigste eeuw 
ook de mtellektuelen zal verliezen. 
Thans zijn de intellektuelen, ge
sproten uil de brede lagen van de 
bevolking, een sociologische kate-
§orie die zich helemaal onder-
scheldt van de vroegere leidende 
stand, leidende stand die echter 
nog steeds de sleutelposities bezit 
en van zichzelf ten onrechte 
meent dat ze de mtellektuele tra
ditie van ons volk belichaamt. 
Juist door hun star dogmatisme, 
door hun gebrek aan eerbied voor 
de naa r waarheid zoekende mo
derne kristen, tonen zij zich het 
tegendeel van intellektueel. » 

BURGER 
WELZIJN 

Onafhankelijk blad uit Brugge, 
kant zich tegen de gedachte da t 
het nog zou mogelijk zijn dat het 
Belgisch episcopaat de bokke-
sprong van de verkiezingen van 
1958 zou herhalen. 

« Malaise en onbehagen In het 
Waalse land, ook malaise in het 
Vlaamse land, waar de intelligent
sia geen antwoord kreeg op de 
vraag naar het waarom van de 
Ltnie's verdwijning. Volksgazet 
ziet in deze opgelegde verdwijning 
het eerste teken aan de wand voor 
de Vlaamse nationalisten, dat deze 
bij de a.s. verkiezingen andermaal 
een tik van de kromstaf zullen 
krijgen. Wat doet het blad dan 
met de eerste gevolgen van he t 
oekumenisch koncille en met de 
pleidooien voor pluralisme en ver
draagzaamheid, de stellingname 
van de paus, dat de Kerk zich bul
ten de politieke strijd dient te 
houden ook al was de boodschap 
van de paus gericht tot ons land, 
nu juist geen voorbeeld of Illustra
tie van deze stelling. Het zou 
hoogst verwonderlijk zijn, moest 
het belgisch episkopaat zich an
dermaal wagen op het zo gevaar
lijke pad van de openlijke im-
menging in de politieke strijd. » 

DE POST 
Op rijn gekende, geestige ma^ 

nier doet Wout We'iinck op zijn 
beurt het Liniemisterie ui t de 
doeken. 

« Er zijn twee uitdrukkingen in 
de ofticiële terminologie, die mij 
bijzonder dierbaar zijn. namelijk 
« om gezondheidsredenen » en 
« om administratieve redenen ». 
Zij zijn kort en duidelijk, een 
soort officiële code voor de om
slachtige uitdrukking : « We klet
sen maar wat en doe nu maar , 
alsof je het gelooft ». 

Natuurlijk moeten wij, argeloze 
boeren en burgers, ook onze ei
gen bijdrage tot het spel leveren. 
Wij moeten inderdaad doen, alsof 
wij het ge'oven, anders gaat het 
effekt verloren. Daarom is al de
ze opschudding over het opheffen 
van de « Vlaamse Linie » mis
plaatst. De bedoeling is miskend 
geworden. » 

STERN 
Was een van de vele buitenland

se bladen dat schreef over Prins 
Alexander, die volgens deze bla
den een zelfmoordpoging zou ge
daan hebben in verband met een 
Uefdeszaak. Wij laten het blad 
aan het woord. 

« Aexander van België, 21 jaar, 
geneeskunde studerende zoon van 
ex-koning Leopold en Prinses Li-
liane van Rethy werd in een Pa-
rijse kliniek behandeld wegens 
een tablettenvergiftigmg, Volgens 
« Paris Jour » zou de Prins uit 
lietdeskommer een zelfmoordpo
ging gedaan hebben. Hij zou met 
de dochter van een van zijn pro
fessoren op wmtersportverlof ge
weest zijn. » 

Wij herinneren ons nu het klei
ne bericht in de binnenlandse 
pers dal de prins gedurende ver
schillende dagen in de coma 
heeft gelegen. Hij zou wat te veel 
pillen genomen hebben tegen 
tandpijn. 

GENTE 
Gekend I tal iaans weekblad 

stuurde een speciale reporter en 
bracht een ruim verslag over de 
prinselijke gedragingen te Leu
ven. 

Uit het vraaggesprek van de re
porter met Prof Maisin onthouden 
we. 

« Tijdens he t tweede j aa r is hij 
beginnen vrienden maken tussen 
zijn medestudenten en is hij be
lang gaan stellen in h u n manier 
van leven. Dat Is zo waar dat 
zelfs zijn studies er een beetje de 
weerslag hebben van ondervon
den. En het schijnt mij normaal 
da t hij het dan, zoals alle Jon
gens van zijn leeftijd aangenaam 
gevonden heeft om de meisjes het 
hof te maken. . . 

« En dan het avontuur met een 
neger-studentln waarover Is ge
sproken, wat Is daarvan waar » 
vraag ik. 

c Ik weet er niets van, ant
woordt de professor droog, ik heb 
er nooit horen over spreken ». 
Maar het lijkt ml] eer dat hl] 
geen zin heeft er over te horen 
spreken, want hl] haas t zich om 
van onderwerp te veranderen. » 

Waar professor Maisin, de man 
van Acapsul, ondertussen katego-
rlek in blijft, is in de bewering 
dat er tussen rijn dochter en 
Alexander ooit iets is geweest. 

« Op voorstel van de professor 
werd dit aan de reporter herhaald 
door Marie-Rose zijn dochter die 
na haa r terugkeer uit Zwitserland 
een auto-ongeval had waarvan ze 
herstellend is. 

Hoe de vork aan de steel zit bij 
dergelijke prinselijke eksploten 
zal een gewoon sterveling wel 
nooit te weten komen. Feit is dat 
na zijn misprijzende uitlatingen 
over de Vlamingen, na de studen
tenrellen te Leuven, de Delvaux-
kunstminnende handel en deze eer
der misterieuze zaken, deze jonge
man gevaar loopt onze nationale 
geschiedenis m te draaien, niet als 
Alexander de Grote, maar Alexan
der de verschrikkelijke. Ï 

Pan 
Het Brusselse satirische week

blad, gaf in zijn nummer van vo
rige week een tekening van Leo
pold en Liliane s tar tklaar voor de 
reis naar Mexico. Ons aller Alex
ander doet zijn ouders uitgeleide 
en krijgt van Leopold een laats te 
sermoen dat we in volgend onder
schrift samengevat krijgen. « Et 
pendant notre absence sois sage 
et ne fais pas 1'enfant ». 

De laatste zin is in het Neder
lands niet te vertalen. 

LANDBOUWLEVEN 
Geeft ons een ander staalt je 

van een stuk leven, recht uit de 
natuur gegrepen. Het geldt he t 
optreden van de Waalse CVP-
boerenvolksvertegenwoordiger Jac 
ques, die het niet eerste minister 
Lefèvre aan de stok had 

« De Eerste-mtoister meende 
daarop nog eens te moeten waar
schuwen, dat de socialisten de re
gering zouden verlaten mdien een 
aanta l CVP-leden tegen de begro
ting van Landbouw zouden stem
men. 

Hierop schoot Mathieu Jacques 
opnieuw uit : Hewel, dat de rege
r ing het aftrapt. Elke keer dat de 
Eerste-mlnister zich tn de televi
sie laat zien, verliest de C7VP 
10.000 stemmen. 

En dan tot de Eerste-mlnister: 
— Moest men hier tn deze vergti-
dering een geheime stemming 
mogen uitbrengen, dan zou men 
u verbieden nog voor de televisie 
te verschijnen. Gij , Eerste-mlnis
ter, zijt de grote schtüdige. Het 
is uwe fout dat de s t raat re 
geert. Eerst komen de landbou
wers op de s t raa t en nu ook de 
geneesheren. Het Is he t enige mid
del opdat men naar iemand zou 
luisteren. 

Toen de h. Lefèvre glimlachte, 
liep de h. Jacques naa r zlJn tafel 
en slingerde hem In he t gelaat : 
Trap he t af en keer niet meer 
terug. » 

Daarmee is de kombine ontmas
kerd die wij speelden met Lefè« 
vre. 

De Volksunie betaalde hem l»-
dere keer 10.000 F als hlJ op de 
TV wUde komen. 

Walter lAiyten. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 
Oe wet van 9.8.63 verplicht O. a a n te sluiten bl] een wette

lijk erkend verzekenngsorganlsme. 
Uw tsxa kan niet moeilijk zijn. 
U hebt slechts een keusl 
De « Vlaamse Ziekenkas » alleen is uw vertrouwen waardl 
Zij is 100 % Vlaams ZU al leea als Vlaamse mutualiteit , 

kan bogen op 12 laar strijd en ondervinding ZIJ axieen neeift, 
toen Vlaanderen nog verguisd werd de kastanjes uit het vuur 
gehaald voor sociale neropstanding 

O zult bewijzen dat o die strijd waardeetrt. 
D zult aansliuten bl] de oudste en de grootste Vlaamse 

mutualiteit, de < Vlaamse Ziekenkas ». 
Ze beschikt oven afdelingen tn gans het Vlaamse land. De 

Vlaamse ziekenkas werd gesticht in november 1951 en wette-
Ujk erkend op 16 4.62 

Knip onderstaande strook uit en stuur hem m open om-
slsig, met frankering 50 et., naar ons C!entraal Seoretafflaat, 
Klpdorp 50, Antwerpen. teL 03-32.31.39, 

Ondergetekende -. a 
wonende te ;.,M.iï.iï.ïiii......i. « 

verlangt het bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse 
ziekenkas op te uur . 
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BEWEGINGSLEYEN 
BRABANT 

ERPS-KWERPS-KORTENBERG 

Na een korte werking van een 
paar mensen, kon op zondag 8 
m a a r t de stichtingsvergadering 
van de nieuwe afdeling plaats 
hebben. 

Verheugend was de ruime op
komst van V.U.-leden. Onze arr . 
voorzitter gaf een overzicht van 
s ta tu ten en grondbeginselen der 
Volksunie. De bestuursverkiezing 
verhep heel vlot, waarna dhr. Pel
grims nog even de noodzakelijk
heid van een Vlaams-Nationale 
par t i j belichtte en een korte 
schets maakte van de ontwikke
ling der naoorlogse Vlaamse be
weging en de huidige stand van 
zaken. Nogmaals werd bewezen 
da t Vlaanderen slechts heil kan 
verwachten van een Vlaamse par
t i j , waar me t a a n allerlei mach
ten gebonden mensen m t overtui
ging samenwerken. 

Na de vergadering hield het 
nieuwe bestuur een korte bespre
king. De verschillende funkties 
werden toegeweeen en de noodza
kelijke administratieve zaken af
gehandeld. De arr . sekr. wees op 
enkele punten die steeds de hoofd
schotel blijven, nl. abonnenten-, 
ledenwerving en huisbezoeken. 

Dit jonge dinamische bestuur 
is een waarborg voor de werking 
en de uitbreiding in een streek 
waar op 12 km. van Brussel de 
nefaste invloed van de hoofdstad 
zich reeds laat voelen. 

ZAVENTEM 

Op 18 april te 20 uur in zaal St. 
Mlchiel, Sta t ionstraat 103, bij B. 
Morren, Vlaams lentefeest inge
richt door de V.U. afd. Zaventem. 

Iedereen hartelijk welkom I 

VRIJDAG 3 APRIL : GROTE MEETING TE GENT 
als inzet van de gemeenteverkiezlngsstnjd, in de zaal « Roe
land » te 20 uur. 

Mr. F Van der Eist zal handelen over de politieke toe
stand in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen; 
ir. G. Deroo behandelt het tema « V.U.-vernieuwing noodzake
lijk in het bestuur der Stad Gent ». De vergadering wordt voor
gezeten door dr Leo Wouters. 

Nadien vertoning van twee filmen : de betogingen te Ant
werpen en te Gent. 

LIMBURG 

GENK 
Het provinciaal dansfeest van 

Vriendenband Limburg kende zo
als de vorige jaren weer een da
verend succes. Alle getrouwen 
waren op post en hebben er zich 
uitstekend vermaakt. Als voor

aanstaanden vaij de VU bemerk
ten we Dhrn Joris Degraeve, pro
vincieraadslid Ir. Clem Colemont 
en Renaa t Vanheusden naas t 
vooraanstaanden uit de Vlaamse 
kulturele verenigingen. 

PEER 

We delen de lezers mede da t de 
aangekondigde voordracht van 
K P . Marcel Brauns s.j. wegens on
voorziene omstandigheden moest 
afgelast worden. 

LANKLAAR 

Onder leiding van onze vrijge
stelde Gustaaf Begas werden te 
Lanklaar, Vucht en Leut Volks-
uniebladen gratis uitgedeeld n a 
de hoogmis. 

MAASEIK 

Het sociaal dienstbetoon wordt 
te Maaseik gedaan door dhr. 
Everts Albert die thans op vol
gend adres zijn bureel heeft : Re-
lindisstr. 5 Maaseik. 

SMEERMAAS-LANAKEN 

Morgen zondag 15 maar t wordt 
in het « Jeugdpark » te Smeer-
maas een prachtig toneelspel op
gevoerd namelijk « Nu he t Dorp 
niet meer bestaat » door he t ge
zelschap : De Vlaamse Comedie 
van Brussel. 

Het is een actueel stuk van de 
hand van Tone Brulin. 

Aanvang te 19 uur 30. Leden 
van het Davidsfonds, Vrienden
band betalen slechts 10 P toegang. 
Anderen 20 F. 

NIEL BIJ AS 

Ten huize van de provinciale 
voorzitter vergaderden verschil
lende bestuursleden, V.U.-leden 
en vooraanstaanden van Vlaamse 
organisaties om de aktie in ver
band met de kooünijn te Water
schei te bespreken. Binnenkort 
meer over deze aktie. 

OOST-VLAANPEREN 

DENDERLEEUW 
Kolportage. 

Na de schitterende s tar t te Ni-
nove, gaan we deze maal Erembo-
degem een handje toesteken. 

Vertrek aan de Klok te 9 uur. 
Propagandisten : op post! 

GENT 
Op he t plan van de gemeente

verkiezingen is men te Gent reeds 
een heel eind opgeschoten. Voor
bereidende vergaderingen werden 
reeds belegd waar uitvoerig de 
wijze van propaganda werd bestu
deerd. 

Het belooft in leder geval een 
harde kiesstrijd te worden. 

Wij vestigen nu reeds de aan
dacht van alle sympatisanten er
op, dat Op 3.4.1964 in de zaal Roe
land, een openingsmeeting wordt 
belegd. 

Als inzet voor de verkiezingen 
wordt dit zeker een succes. Ieder
een weze dus op postl 

Help ook onze propaganda fi
nancieren. Koop onze steunbons, 
zo brengt U ook Uw steentje bij 
tot de uitbouw van de Vlaams na
tionale gedachte in Gent. 
Kolportage. 

Wij r ichten nogmaals een war
me oproep tot alle sympatisanten 
om deel te nemen aan de kolpor
tage te Drongen op zondag 15.3. 
64. 

Verzamelen aan de Roeland om 
9 uur. 
Zleledienst. 

Zondag 5 aprü om 11 uur 30 in 
de kerk der Paters Dominlkanen 
wordt een H. mis opgedragen ter 
nagedachtenis van Dr Borms en 
aUe Vlaamse gefusiljeerden. 

Alle nationalisten worden hier
voor hartelijk uitgenodigd. 

RONSE 
Het afdelingsbestuur kreeg en

kele nieuwe medewerkers. Zij 

werden in de plaatselijke werking 
Ingeschakeld sinds de jongste bui
tengewone bestuursvergadering 
die gewijd was aan de gemeente
raadsverkiezingen en waarop o.m. 
overwogen werd ook te Ronse een 
Vlaamse lijst in te dienen. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

ROESELARE 
Lente te Roeselare. 

Maakt een vogel de lente niet, 
dan zullen toch de meer dan 500 
danslustige vrienden te Roeselare 
op 21 maart , de lente binnendan-
sen op de tonen van het orkest 
Pol Rutger, in de zalen «De Beurs» 
vanaf 21 uur. 

Wie verleden jaar de gezellige 
doch stijlvolle sfeer meemaakte, 
zal dit j aa r beslist niet willen ont
breken... zoals ook de attrakties 
en verrassingen niet zullen ont
breken. Zij die prijzen willen 
schenken voor de tombola, kunnen 
zich wenden tot Toon Deslmpe-
laere, Kalkenstraat , Roeselare, tel. 
20964. 

Zij die plaatsen wensen te laten 
reserveren, kunnen terecht bij Mik 
Babyion, tel. 20208. De toegangs
prijs tot het feest is 50 P . 

Abonnementenslag. 
Met de 20 nieuwe abonnementen 

door Karlos Vermeulen en J a n 
Deforche gemaakt (mannen die 
woord houden) werd de klip van 
de 300 nieuwe ruim omzeUd. 

Thans de laatste twee weken 
alle r iemen bij om ons doel (400) 
te bereiken. We rekenen voOTal op 
Meulebeke, Oostroaebeke, laegem 
en Roeselare. 

Werftochten. 
Verleden zondag werden door 

onze onvermoeibare propagandis
ten weer 320 nummers aan de 
m a n gebracht. Zondag alle zeilen 
bij voor Bumbeke (door Roese
lare) , voor Wingene (Meulebeke, 
Ardoole, Wingene en Pit tem) en 
voor Sint Elools Winkel. We ja
gen er zondag 400 door. Want dan 
volgen twee rustweken (feest te 
Roeselare en Paaszondag). 

Daarna pakken we de < grote 
centra » Roeselare, Tielt en Ize-
gem aan. 

Propagandanummerwerklng. 
De week van 20-21 maar t star

ten we met de propagandanum
merwerking in het arrondissement. 
Ieder week worden 1000 nimimers 
verstuurd. Zij die zich verantwoor
delijk stelden voor de verzending, 
worden om stipte uitvoering van 
de opdrachten verzocht. 

Vooral de afdelingen mogen niet 
ten achter blijven. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Iste vrijdag der maand 20 mx • 
20 uur 30. Herberg « De Vriend
schap », Kerkst t 9, teL 053-261-50. 
Senator Dlenpendaele. 
BEVBREN-WAAS 
Isto zaterdag der maand, 9 ma -
11 uur. Oafé « Royal », Markt 5, 
tel. 03-75.72.2L Dhr W. Van Re-
moorter. 

DENDERHOUTEM 
2de vrijdag der maand, 21 uur • 
21 uur 30. Casino, Dorp. TeL 054-
337.58. Senator Diependaele. 

DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 19 uur -
19 uur 30. Herberg « De Klok », 
tel. 053-666 53. Senator Diepen
daele. 

EREMBODEGEM-TERJ. 
1ste vrijdag der maand. 18 uur 30-
19 uur. < De Blauwvoet », Gee-

raardsbergsestwg. Senator Diepen, 
daele. 

ERWETEGEM 
Elke dag Ten huize na tel af
spraak 09-70.05.25. Senator Diepen
daele. 

GENT 
ledere dag, op telefonische af
spraak, Krljgslaan l i a TeL 09-
22.39.42. Volksvert. L. Wouters 
I s t a 2de en 3de vrijdag der 
maand, vanaf 20 uur s Huls Roe
land », Korte Krulsstr. 3, volks
ve r t Dr L. Wouters. 

GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Les-
sensestr TeL 054-420.73. Senator 
Diependaele. 

IDDERGEM 
Elke 2de vrijdag der maand, 18 
uur 30 19 uur. Café Roxy, Hoog-
str. 57. Senator Diependaele. 

NE VELE 
Elke 1ste zaterd. der maand, ten 

huize van Dr Wannljn. Volksvert. 
Dr L. Wouters. 

KALLO 
1ste vrijdag der maand, 20 uur -
22 uur Pabrlekstraat 45 TeL 03-
75.70 88 Dhr De Vooght. 

KEMZEKE 
Elke zaterdag, 9 uur - l i MUI. VOOT-
raadstr . 43, teL 03-71-72.82 Dhr. P. 
D'Hollander. 

KWAREMONT 
Elke zondag 10 uur • 12 uur. Ten 
huize. Dorp. TeL 055-381.61. Dhr 
Gies Ciosyns. 

LEDE 
1ste vrijdag der maand, 21 uUr • 
21 uur 30 a Relnaert », teL 053-
227.31 Senator Diependaele 

NEDERBRAKEL 
3de vrijdag der maand, 20 uur • 
20 UUT 30. Café « Transvaal », 
Wielendaalstr, teL 055-433.62. Se
nator Diependaele 

NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur • 
18 UUr 30. « De Ster ». Stations
plein, teL 054-320.95. Senator Die
pendaele. 

OUDENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur • 
19 uur « In de Jambon ». Mark t 
TeL 055-319.5a Senator Diepen
daele. 

STEKENE 
Elke donderdag. 19 uur • 21 uur. 
Statlestr. 72, teL 03-71.74.43. Dhr 
A. Heysen. 

ST. NIKLAAS 
Elke zaterdag 9 uur • 11 uur. 
Raapst raa t 93 Dhr E. Neels. 
2de maandag der maand. Café 
c Stad Nantes ». Volksvert Dx 
Wouters. 

VELZEKB 

ledere dag, op telefonische af
spraak. Tel 09-70.08.32. Volksvert 
R Van Leemputten. 
WELLE 
2de vrijdag der maand. 20 uur . 
20 uur 30 « Oambrlnus », Dorp. 
TeL 053-666.62. Senator Diepen
daele. 

ZOTTEGEM 
1ste maandag der maand, 16 u u r -
17 uur. « S t Jorishof », M a r k t 
TeL 09-701052. Senator Diepen
daele. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedelclclngslaKen 
(Brevet . 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkasaej^ 
(Brevet - 5127611 

MHT 
SPECIAAL 
BREVET 

flK.SI2fót 

.STAR: 
TE ZELE (O.-Vl.) 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien O geen 7erkope( 
in aw omtrek kent stuuz 
ons een kaartje en v4 
zenden O bel sdres raa 
de dlcbtst bllgelegea 
verkoper. Stat Zele. 

FAMILIE GEVRAAGD 
als gerant 

van het schoonste café 
van het land. 

Verzekerde broodwinning. 
Antwoorden kantoor blad. 

eiAZM ** MONTUtat, 

Waiter ROLAND 
. eW^mnrd 0|>lM« • 
K«»«««A 68 —ABfewtiwg 
|UI ««-k «p M Ukmmmm% 

KAPITALEN 

Uw geld blijft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 

Om het even welke som. 

Schr. kan. bl., onder M.V.R. 

HET ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN 

een van de 30 g roo t s te tussen de 24.455 
b o u w b e d r i j v e n van he t l and . 

B I E D T U 
E E N V I E R D U B B E L E WAARBORG 

— 15 j a a r o n d e r v i n d i n g 
— m e e r dan 4.800 t ev redeh k l iën ten 
— 300 a r b e i d e r s in vas te d i ens t en 

200 specia l i s ten 
— r u i m s t e f inanc ie r ing en w e e r g a l o 

ze se rv ice . 

P r i n s Boudewi jn l aan , 323, Wil r i jk , Te l ; 49.39.30 
w e r p e n . Tel : 32.92.18 • O n d e r b e r g e n , ii. Gent, 
s t r aa t , 39, Genk, Te l : (011)544.42 

YILLABOUW 

• Schu t t e r shof s t r aa t , 19, Ant-
Te l : (09)25.19.23 • Molen-

T o o n a a n g e v e n d e rea l i sa t ies i n 

k lass ieke , m o d e r n e en landel i jke 

stij l . 

Een gezell ig bezoek a a n w e r v e n 

en verwezenl i jk ingen over tu ig t U 

en geeft de doors lag . Onverge

li jkeli jke g r o n d e n k e u s in gans 

he t l and . 

U w hypo theek is onze zorg 

Wij b o u w e n ook op u w grond 

Steeds or ig inele o n t w e r p e n vol

gens u w wensen , eisen en per

soonl i jkheid . 

®iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiii>i>>ii>f 

I BON I 
I BOUWTIJDINGEN | 

1 Home bui ld ing b lad van he l 1 
= ALGEMEEN BOUWBEDRIJF = 
= KUNNEN. i 
1 Deze bon, behoorl i jk ingevuld = 
= en ons t e rugges tuurd geeft 3 
i r ech t op Gra t i s J a a r a b o n n e - 3 
= ment . g 

1 •• ' É 
^ , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • — 
= Naam : 2 

= Adres : 3 

1 H a n d l e k e n i n g : 1 
3 3 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii® 
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A N T W E R P E N 

BERLA.4.R 
Na enkele weken geleden de 

mensen van het Centrum te heb
ben vergast op de t'ilm en de dias 
over de federalistische betoging te 
Antwerpen kwam nu Berlaar-Hei-
kant aan de beurt. De talrijke 
eanwez gen, onder wie de gemeen
teraadsleden Torfs en Docx en 
waarbij ook de jeugd zeer sterk 
vertegenwoordigd, kwamen* op
nieuw onder de ban van die reus
achtige manifestatie. Lic. Wa' ter 
Luyten hield een voordracht over 
de evolutie van de politieke toe
stand sinds de betoging. Wat de 
afdeling betreft kunnen we he t 
nieuws meedelen dat gemeente
raadslid J. Verbruggen aanvaard 
heeft deel uit te maken van de 
bestuursraad van de Volksunieaf
deling. 

BORGERHOUT 
Op de ledenvergadering van 

maandag 2 maar t mochten we 
To'ksvert. Mattbeyssens begroeten, 
die zou handelen over de huidige 
po'itieke toestand. 

Gezien de betrekkelijke wind-
Btilte waarin we trians leven gaf 
de spreker een algemeen over
zicht over de recente politieke ge
beurtenissen. Na vooreer.^it de tri-
bulaties rond de luchthaven van 
Deurne behande'd te hebben, ging 
Eijn aandacht vooral naar de be
sprekingen rond de giondwetsher-
Eiening die ontegensprekelijk naar 
een tweede Hertogmnedal voeren. 

Vervolgens kwamen de part i j 
congressen aan de beurt waaruit 
wij mogen besluiten da: de kleur-
parti jen eensgezind het federa'is
me blijven bekampen. Wanneer 
dan nog de oauseiijke boodschap, 
he t verdwijnen van het weekblad 
€ De Linie », de overtredingen 
van de nieuwe taalwet, enz. wor
den aangehaald, dan kunnen w j 
er vaa verzekerd zijn dat een 
zware verkiezingsstrijd voor de 
boeg staat. 

Onze mandataris doet een drin
gend beroep op de leden om door 
een bestendige en sterk doorge
voerde fffopaganda de Volksunie in 
a.1 de lagen van de bevolking te 
doen doordringen, 

MECHELEN 
Het kolportagesisteem neemt 

Steeds verder uitbreiding onder de 
algemene leiding van Frans Van 
DesseL De ploeg Nijlen, versterkt 
met de mannen van Puurs, ver
kocht op een goed uur tijd de 
100 voorradige nummers. De ploeg 
Lier deed het al niet veel minder 
!n Kessel en op de Bist op 23 fe
bruar i en te Bomem met steun 
van enkele stevige WiUebroekena-
ren op 8 maart . Wanneer komt de 
ploeg Berlaar - Koningshooikt 
klaar? 

W I L ' U J K 
Orae oproep voor aktieve mede

werkers bleef niet zonder gevolg; 
dan'c zij ons weekblad, kwamen 
venichillende personen zich aan-
me?den. 
Kolportage. 

/laterdag 21 maart , wijk Ooster-
ve d. Begin te 14 uur. 

'3eze wijk moet gans bewerkt 
op één namiddag; daarom doen 
w.J beroep op iedereen zodat twee 
p'oegen kunnen gevormd worden. 
Aan u, dit mogelijk te maken. Bij
eenkomst JuuJ Moretuslei 310, of
wel Oosterveldlaan 197. 

Op 4 april gezellig samenzijn te 
Hoboken. Wie gaat mee? 

Geef naam en adres op bij G. 
Celis, J. Moretuslei 310, tel. 
38 42.8i. 
Abonnementenwerving. 

Prachtige resultaten, en nog 
een aantal goede vooruitzichten. 

U dit dit leest, hebt U reeds 
Iets gedaan? 

E R A B A N T 

ANUERLECHT 
Aan elke afdeling werd ge

vraagd, om eens per jaar een 
voorliciitingsvergadering te hou
den en een ledenfeest te organi
seren. De afdeling Anderlecht is 
er terecht fier op reeds deze ver-
p ' chtingen vervuld te hebben. Op 
17 jarHiari een meeting (4000 pam

fletten werden dan verspreid bij 
de Vlaamse inwijkelingen) en 
thans op 7 maart een geslaagd 
bal in aanwezighrid van volks-
vert. Dan. Deconmck, Dr. Valcke-
niers en de h. Vanthournout, 

De volgende akttepunten zijn 
thans : vernieuwing der lidmoat-
schapskaarten en nieuwe l^den en 
abonnees. 

Het bestuur doet een oproep tot 
alle leden en abonnees om adres
sen van vlaamsgezinden door te 
geven aan "het afdelmgssekreta-
riaat : Delhrouck Guidb, Ander-
lechtse Weggevoerd nstr.^.at 13, 
Brussel 7. 

Aan de meegedeelde adres'-fn 
zal een huisbezoek gearacht wor
den. 

BRUSSEL 
De werfploeg die zich om de 

veertien dagen inzet om in een 
van onze 119 gemeenten ons blad 
te verkopen, h e f t besloten dat zo
veel mogelijk van de opbrengst 
van deze werking zal gestort wor
den voor her Steunkomitee. Dank 
zij de goede verkoop van ons blad 
te Lond^rzeet (16 tebruari) en in 
Buken en Nos.'-egem (8 maart) 
werd deze week een tweede stor
ting van 500 F gedaan. 

NOSSEGEM-BUKEN 

N ettegenstaande net barre win
terweer waren zondag 8 maar t 
toch zeven propagandisten, waar
onder een dame, op post voor deze 
werftocht. 

Nossegem kreeg zijn beiu't, maar 
bij gebrek aan kenners van de 
streek, kreeg niet Nederokkerzeel, 
maar Buken uit het kanon Vil
voorde ons bezoek De opbrengst 
(400 P) eaat voliedig naar het 
Steunkomitee, 

DILBFEK 

Als lid van het Verbond der Dil-
beekse Verenigingen, ontvingen 
wij van het gemeentebestuur een 
uitnod.gmg tot deelname aan de 
officiële manifestatie op touw ge
zet ter gelegenheid van de ver
heffing van de parochie St. Am-
brosius-Dilbeek tot Dekenij, op 22 
maar t a.s. 

Te 16 uur in de St-Ambrosius-
kerk : kunstconcert. 

Te 17 uur : plechtige Mis met 
kan se'rede. 

Na de mis, optocht van atle ver-
erugmgen met vaandel. 

Te 18 uur 30 : korte akademi-
sche zitting op het Gemeentehuis. 

BRUSSEL-NOORD 
Kon. Vereniging « Kunst en 

Moedertaal », Brabants t raa t 24, 
St-Joost-ten-Node brengt voor het 
voetlicht drie eenakters : 

« Terreur » van J a n Ceuleers, 
regie Jozef Van Ransbeek. 

«Kilian heeft de Ogen geopend» 
van Willem M. Roggeman, ge
speeld door « Toneel Vandaag » 
onder leiding van Rudl Van 
Vlaenderen. 

« De Vrouw van zijn Dromen » 
van J a n Ceuleers. Regie Jozef Van 
Ransbeek. 

Studio Nati<Miaai Toneel. Zater
dag 21 maar t 1964 te 19 uur 30, 
Rogier Centrum te St-Joost-ten-
Node. 

Algemene toegang : 30 F (kin
deren vergezeld van hun ouders 
kosteloze toegang). 

MOLENBEEK 
Langs deze weg worden alle le

den er van verwittigd dat voort
aan het nieuw adres van de kan-
tongevolm. De Berlanger J. luidt : 
Le Lorreinstraat 28, Molenbeek. 

SCHAARBEEK 
Jaarli jks feest. 

De afdelingen Evere, Schaar
beek, Sint-Joost, en Brussel-stad 
gesfM-oten uit de vroegere adeling 
Brussel-Noord-Oost, geven op za
terdag 11 april vanaf 20 uUr in het 
lokaal « Luxor », Paviljoenstraat 
56 te Schaarbeek hun jaarlijks ge
zel'ig samenzijn. 

Het programma is enig : Jef 
Burm treedt op samen met Jef 
Van den Bergh, pianist. 

Leden betalen 20 F. niet-leden 
30 F. Inkom gratis voor de kinde
ren. 

Elke aanwezige ontvangt een 
gratis biljet VOOT een tombola met 
talrijke nuttige prijzen. Vorige ja
ren waren er prijaea als : radio-
toestel, ets van Dtrk Baksteen, 
soöllderijen. koffiemolen, stoffen. 

damesmantel. Ook dit jaar wordt 
die avond een festijn, waarop alle 
vrienden welkom zijn. 

ZAVENTEM 
Op zondag 22 maar t wordt in 

Zaventem de kroon geplaatst op 
een prachtige repks werftochten 
door d t kanton. 

Het wordt weer een werftocht 
uit so'idariteit, want de opbrengst 
gaat naar het Steunkomitee. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS. te 9 uur 15 op het Dailly-
plem of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Zaventem. 
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LIMBURG 

ALKEN 

Prinses van Vlaanderen. 
De derde grote schifting voor de 

verkiezing van de prinses van 
Vlaanderen, zal plaats hebben te 
Alken in de grote zaal Monty en 
dit op zondag 22 maart te 20 uur. 
De inrichter? doen een oproep tot 
alle Vlaamse meisjes (minimum 
16 jaar en nier ouder dan 26) om 
dee! te nemen. De kandidaten 
moeten Nederlandstalig zijn en de 
kandidaturen moeten voor 18 
maart aangetekend toegezonden 
worden aan een van volgende 
adressen : 

Dhr Van Straeten, zaal Monty, 
Alken: Leo Banken, Kerkstraat 
180. Millen (Limburg) 

De kandidaturen moeten verge
zeld zijn van een recente foto. 

De voorstelling der kandidaten 
op 22 maart zal geschieden door 
Jef Burm. De jury is als volgt sa
mengesteld : de voetballers Jef 
Jurion, Rik (Toppens, Leo Rit /en, 
G. Deckers; de ioernalist Staf de 
Lie; Bert De Clercq. afgev. beh. 
Mellor-fUms; de kunstenaars Lu-
do Laagland en Yvo Baekelandt. 

De vijf eerstgeklasseerden ko
men in finale tijdens de grote 
folkloristische Tijl Uilenspiegel
feesten te Millen op 18, 19 en 21 
juli. Volgende prijzen zijn reeds 
voo''zien ; 1) een droomreis naar 
de Balearen; 2) een droomreis 
naa r de Azuren kust; 3) enz. t ran-
sfstorradio's, enz. De kans bestaat 
om proef te draaien voor een ne-
derlandstalige speelfilm. 

Na de schiftingswedstrijd groot 
bal met de Ritme-Klub. 

Inrichting Schutt°'-sg'lde Millen, 
Davidsfonds, V.T,B, - V.A.B., 
Vriendenband, A.N.Z., Noordstar-
fonds. 

O O S T - V U A A N D E R E N 

Kaderdag der provincie Oost-
Vlaanderen op 11 april a.s. cmder 
het tema «gemeenteverkiezingen». 
Nadere inlichtingen volgen. 

AALST 

Dank zij een stel voorbeeldige 
en offervaardige propagandisten, 
is het te Ninove een buitengewoon 
geslaagde werftocht geworden : 
455 verkochte nummers, 3 abonne
menten. 500 P steun. 

Het moet zondag 15.3.64 nog een 
betere uitslag worden. 

Erembodegem heeft een Vlaams-
natlonale faam hoog te houden. 

Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr., Aalst te 8 uur 
30 of kerk Erembodegem Cen
trum, te 9 uur. 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

De kolportage-ploeg Aalst s tor t 
1.000 P aan het steunkomitoo voor 
de gestraften wegens de teeraktie 
Oostende. 
Oproep. 

Het arr, bestuur Aalst doet een 
oproep tot alle Volksunie-sympati-
santen om de arrondissementskas 
te helpen spijzen. 

Wij moeten finantieel gereed 
zijn om de zware last van de aan
staande verkiezingen te kunnen 
torsen. 

Onze propaganda-aktie moet 
overweldigend zijn. Veel zal af
hangen van uw medewerking. 

Stort onmiddellijk uw bijdrage 
op Kredietbank Nr. 325-15900 van 
Financieel Comité Arrondissement 
Aalst, Lokerenveldstr. 111, Aalst. 

DENDERHOUTEM 
Op zaterdag 21 maar t 1964 groot 

« Daensisten-dansfeest » in de 
zaal Breughelhof, Vondelen 36 te 
Denderhoutem. 

Twee orkesten zorgen voor de 
s temming; eerste dans te 9 uur 
30. Plaatsbespreking tel. (053) 
28141. Vondelen 55, Denderhoutem. 

DENDERLEEUW 
Gezellig samenzijn ter gelegen

heid van het vijfjarig bestaan der 
afdeling en de overhandiging van 
de V.U.-partijvlag op zaterdag
avond 11 april m de nieuwe zaal 
van het palinghuis « Plezante 
Hof », Steenweg op Aalst te Den
derleeuw, 

Vlaamse muziek afgewisseld met 
stemmige orgelklanken, dit alles 
overgoten met een saus van de 
meest pikante cabarethedjes van 
Kor van der Goten. 

Lekkere dranken. Belegde brood-
• Jes. 

Parkeergelegenheid. 
Begin : 20 uur. Einde : 's ande

rendaags. 

GENT 

3.4.64 : ma.ssaie meeting in het 
licht van de komende gemeente-
verkiezmgen Vertoning van de 
filmen t Voifcsuniebetogmg » en 
t Federale Mars te Antwerpen ». 

12 4 64 : kolportage met ge-
luldswagen te St. Denljs-Wtstrem 
en Afsnee ' 

10.5.64 • Kolportage m De Ptnte. 
14.6.64 kolportage In S t 

Amandsberg 
5.7.64 : kolpKy.tage te Merelbeka 

september lulden wij dan, in sa-

ZOTTEGEM 

Vrijdag 3 april, in het St. Jorla-
hof te Zottegem, receptie aangebo
den aan de voorzitters en sekreta-
rissen der afdelingen van het ar
rondissement Aalst-Oudenaarde. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BOESELABE 
Op aondag 12 april in de zaal 

Pat r ia te 15 uur gaa t he t 6de i»-o-
vlnciaal zangfeest van he t A.N.Z.-
West-Vlaanderen door. Reeds n u 
is de medewerking verzekerd van 
het St. Vlncentiusmeisjeskoor, da t 
laureaat was in het Nationaal 
Koortomool in 1963. Ook he t Ve-
remanskoor. Richten, Die Booee 
en de Karel Mestdaghkring zijn 
van de part i j . 

Samen zullen ze met U zingen 
onder de leiding van R. Veremans 
en R. Deruwe. 

Presentatie : G. Vermeersch. 

Vlaamse Pmancierings- en im-
mobiliénmaatschappij, met ak-
tiviteit op de Kanarische Ei
landen, wenst m dienst te ne
men ; 
1. Vijftalig (spaans) bureel-
hoofd. 
2. Spaansfcennenoe vrouwelijke 
bediende. 
3. Vertegenwoordiger met fi
nancieel inzicnt en immobl-
liënkennis. 
Schrijven kantoor blad, onder 
LDH 

70EKERTJ 
Dett en eerlijke neer 35 j . z»ekt 

werk (autovoerder) te Schoten of 
Merksem. 

Schrijven naar Deridder a.. Ua. 
denlei 123, Schoten. 

13 

Huurwoning : 5 (ol 10) ruimr 
ten - hof - kom v. eentalig Reiegem 
(Brussel) - 700 P. Tel. 78.99.35-

14 

Wie biedt mij een vaste betrek
king aan van reklame-ont werper
tekenaar? 

Betreft aue ontwerpen zoals 
aanplakbiljetten, folders, kartons, 
naamkaar ten , standen, enz. 

3 jaar praktijk mzake neon en 
plexlüchtrekiamen. Ontwerpen, uit
tekenen en konstmktle. 

Op hoogte pistoolschlldermj 
voor piext alsook van de moge
lijkheid tot Dlaatsing. 

Houder van dlpioma. Voor ver
dere inlichtingen gelieve telefo-
nisch kontakt te nemen na 18 uur 
30 telefoon 03-36.43.34. 

15 

Wie bezorgt bepr Juffï. On be-
zit van schrijfmachine) thuiswerk? 
Schrijven van adressen - plooi-
werk - plakwerk - sorteren (rf der-
geüjks. Ook naaiwerk en herstel
lingen. Schrijven kantoor blad. 

IS 

Beproefd groot gezin uit het 
Antwerpse, vader ongeneesujk 
ziek, vraagt hulp bil Pleohtise 
Kommunle (kleed). Zich wendea : 
sekretariaat Volksunie, Orota 
Steenweg 156, Berchem . Antwer
pen. 

Wie bezorgt he t Verbond van 
Blauwvoetvendels en Vlaamse 
Meisjesscharen een lokaal ia de 
omgeving van het Roglerpkleln 
(Noordstation) te Brussel 

Desnoods tegen vergoeding. 
Scör. of tel. J . Steegmans, Frans 

Halssquare 3, Anderlecht-Brussel 
7. Tel. 22.95.94. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
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ARRONUIS8EMKNT ANTWERPEN 

Volksunie week. 
Van 19 tot en met 24 april 1964. 
Massaal Lenteoffensief onder het motto : 

Wij hameren verder! » 
Met de medewerking van alle kaderleden, propagandisten 

en simpatisanten. 
Zondag 19 april : 

In de voormiddag grote kolportage met het weekblad « De 
Volksunie » door de gemeenten Borgerhout en Deurne. 

Met deelname van 200 propagandisten en zes microwagensl 
Maandag 20 april : 

Abonnementenslag! 
Onze kaderleden en propagandisten op bezoek in alle ge

meenten van ons arrondissement. 
Dinsdag 2J april : 

Propaganda-offensiel m de middeiistad. 
Draagborden- en spandoeken-aktie door onze militanten. 

Woensdag 22 april : 
Jongeren-avond • « De jeugd moet leven in het land dat nu 

wordt opgebouwd ». 
Spreker : lic. Walter Luyten. 
Toegankelijk voor alle jeugdleiders, universitairen, studen

ten en Jongeren. 
Te 20 uur 30 In het lokaal « Peter Benolt », Frankrijklei 8, 

Antwerpen. 
Donderdag 23 april : 

Massale fakkeloptocht door heen de middenstad. 
Verzamelen vanaf 20 uur aan het lokaal « Peter Benolt » 

Vertrek ; 20 uur 30. 
Daarna grote slotmeetmg te 21 uur 30, in de zaal « Palla

dium », Offerandestraat 42. 
Voorzitter : Dokter Hektor Goemans 

Sprekers : 
Volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens. 
Volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist. 

Vrijdag 24 april : 
Tot slot van de Vollcsunie-5-dagenweek : 
Reuze-bal met het orkest « De Reizende Troebadoers ». 
Zaal 8 Palladiiun »; deuren 19 uur 30, aanvang 20 uur. 
Trekking van de tombola ten behoeve van het boetefonds 

der 17 teerkladdersl 
Oproep : van nu af zullen de verschillende afdelingen zor

gen voor de nodige vaandels, spandoeken en draagborden in 
verband met de fakkeloptocht. Nieuwe richtlijnen volgen! 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Richtlijnen voor alle afdelingen. 

Van nu al zullen de verschil
lende afdelingen zorgen voor de 
nodige vaandels spandoeken en 
draagborden In verband met de 
fakkeloptocht. 

Slogans en teksten zullen toege
stuurd worden aan alle sekretaris-
sen. 

O p r o g j r ^ t <8Ht">teJfifeafi'b^iC le
den van de muziekkapel, vende
liers en vaandeldragers : zonder 
een uitzondering verzamelen alle 
mil i tanten op donderdag 23 april 
a a n het lokaal « Tourist », Groen
plaats 15, Antwerpen. 

Bijeenkomst vanaf 19 uur 30. 
Vertrek stipt te 20 uur naar het 

verzamelpunt « Peter Benoit », 
Frankrijklel. 

Balkaarten en loten, 
In het teken van de 5 dagen-

Volksunle-week zullen vanaf he
den onze propagandisten in alle 
gemeenten balkaarten en loten ten 
behoeve van de 17 teerkladders 
aanbieden bij al onze leden. 

Wij vragen aan deze laatsten 
zeer mUd te zijn. 

Mededelingen voor alle militan
ten, leden van de muziekkapel, 
vendeliers. 

Donderdag, 19 maar t : algemene 
vergadering voor alle mili tanten. 

Spreker : J . Van Hoogten. 
Lokaal : et Tljl », Antwerpsestr. 

59, Mortsel. Begin te 20 uur 30. 
Zaterdag 21 maar t : tweede op

treden van de muziekkapel. 
Verzamelen vanaf 14 uur aan 

het lokaal « Tljl » te Mortsel. 
Vervoer per autokar, inschrij

vingen in het lokaal of op het se-
kretar iaat . 

Vertrek stipt te 14 uur 15. 
AUen op post. 

DEUKNE 

Ledenvergadering. 

Op maandag 16 maar t 1964 om 
20 uur 30 zal onze ledenvergade
r ing plaats grijpen in bet lokaal 
c Plaza », hoek Gallifortlel en De 
Monterljstraat te Deurne ( O 
(over cinema Plaza) . 

Dagorde : bespreking van de or
ganisatie van de V.U.-week; be-
stuursverklezing. 

Bal « Vlaamse fcrlng ». 
VSTlj nodigen O allen uit op ons 

« Lentebal ». Dit zal plaats heb
ben op zaterd. 4 april 1964 om 20 
uur In de zaal e Tlrolerhof », De 
Robianostraat te Borsbeek. 

HOBOKEN 
Hiermede nodigen wl] a^e le

den en slmpatizanten uit op onze 
gezellige worstenbreodavond op 4 
april om 20 uur in lokaal « Pal
l i e t » », Elioskplaats 115. Twee 
worstenbroden met kattie a an de 
p n j s van 35 F. tnsohrljvlnees : 
op bet sekretarlaat F, AnOumls-
•en, E6m. Cretsstr. 25; K. Bnie-

iemans, Poddenestraat 36; lokaal 
ff Pallieter », Kioskplaats 115, tel. 
38.42.38. 

Stel niet uit tot morgen en stuur 
vlug een kaartje aan een van 
voornoemde adressen l 

WILLEBROEK 
De krachtproef van het jaar!. 
Op zaterdag 21 maar t 1964 te 
20 utir, in de nieuwe gemeen
telijke feestzaal (August Van 
Landeghemstraat 99, WiUe-
broek) spreekt E. Pater Dr. 
Brauns s.j. over het onderwerp 
« Radikalisme in de Vlaamse 
strijd ». 
Hardnekkig en vinnig als 
steeds, zal zijn toespraak op 
schitterende wijze de nieuwe 
koerswending in de Vlaamse 
strijd vertolken. 
In deze gemeentelijke feest
zaal, die meer dan 500 zit
plaatsen telt mag geen enkel 
plaats meer onbezet blijven. 
Daarin bestaat de krachtproef. 
Alle Vlaams-Nationalisten uit 
de Rupelstreek, Klein Brabant 
en het Mechelse steunen door 
hun aanwezigheid dit grootse 
initiatief. 

MEBKSEM 
Het bal. 

Het traditionele Half-Vastenbal 
van de Waterploeg is een echte 
meevaller geworden. Ei: waren 
veel meer gekostumeerden dan 
verleden Jaar en er was plezier en 
leute tot in de late uurtjes. Het 
zeer ritmische en knappe dansor-
kestje kon alle dansers tevreden 
stellen en hield er een goede ge
animeerde s t e m m i i ^ in. Er waren 
zeer weinig prijzen voor de tom
bola maar er werden zeer, zeer ve-
fe loten verkocht, die gemakkelijk 
van de hand gingen omdat alles 
ten bate van het kiesfonds kwam. 
Veel dank aan de milde schen
kers. 
De wijkleiders. 

Ten gerieve van onze leden en 
simpatisanten geven wij hier de 
namen en adressen van onze wijk
leiders : 

Oud-Merksem : Vissers Renaat , 
Gagelveldestraat 25. 

Nieuw-Merksem : MuUeman 
Theo, Azalealei 27. 

Tuinwijk-Merksem : Geens 
Frans, Katanjeboompleln 32. 

PUURS 
Alle Vlaamsgezinden uit de 

streek worden uitgenodigd op de 
voordracht van de gekende Vlaam
se schrijver Valeer Depauw te 
Kalfort-Puura op zaterdag 14 
m a a r t te 20 uur In zaal «De Hert». 

De auteur zal handelen over le
ven en dood van zijn vriend volks
vertegenwoordiger Leo Vindevogel, 
over wiens tereiditstelllng « De Li
nie » sprak als over een gerechte
lijke moord. Verder over « Het 
Vlaams-nationalisme in de moder
ne tijd ». 

TURNHOUT 
Voorjaarswerftocbten. 

U maart : Herentala Oaeld* 

ploegen samen). 
22 maart . Tielpn Wechelder-

zande 
5 april : Westmeerbeek • Zoer-

leparwijs 
12 april : St. Jozef en Achter-

Olen. 
1 april : Veerie en Emdhout. 
3 mei : Tuinhout cbeide ploe

gen). 

BRABANT 

BRUSSEL 
De Blauwvoetfederatie « Groot-

Brussel », Verbond van Blauw-
voetvendels en Vlaamse Meisjes-
scharen - Vriendenkring nodigen 
u uit Op hun prachtig Lentedans
feest. 

Op zaterdag 11 april 1964 vanaf 
20 uur in de zaal « De Groene 
Poort », te St.Jans-Molenbeek 
(Vlaamse poort), steenweg op 
Gent 12. 

Met medewerking van het volle
dig « Waltra Orkest » van S tan 
Philips en de « Dansschool Onder 
Ons ». 

Deelname in de kosten : 30 P. 

Werftochten met verkoop van ons 
blad. 

Het voorlopig programma is 
vastgesteld als volgt : 

22 maar t : Zaventem 
5 april Bever en St-Pieters-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april • Herne. 
3 mei • Lembeek (Halle) 
17 mei : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

wedei of gevaai op de wegen 
wordt de werftocht automatisch 
afgelast. Bij twijfel kan men de 
dag zelf nog bellen te 8 uur 16 
op nummer 15.51.75. 

DILBEEK 
Te onthouden data . 

Op zondag 12 april gaat een 
sterke afvaardiging uit Dilbeek en 
Itterbeek naar St. Martens-Bode-
gem de spreekbeurt van Z.E. Pater 
M. Brauns bijwonen. 

Steun met woord en daad deze 
verdienstelijke inspanning onzer 
zusterafdeling. 

ËBPS-KWERPS 
Bestuursverkiezing van de 

Volksunie, afdeling Erps-Kwerps-
Kortenberg. Deze verkiezmg zal 
plaats hebben op zondag morgen 
8 maar t 1964 om 10 uur, in zaal. 
« De Panne », Engerstraat 51 te 
Erps-Kwerps, 

ETTERBEEK 
Op vrijdag 20 maar t te 20 uur 

worden al de Vlaamse Verenigin
gen uit het Brusselse opgeroepen 
om enkele afgevaardigden naar 
Etterbeek te sturen, waar een ge-
dachtenwisseling zal plaats grijpen 
over de opportuniteit al dan niet 
met afzonderlijke Vlaamse lijsten 
op te komen bij de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Om het debat zo objektief moge
lijk te houden hebben de inrichters 
gemeend er goed aan te doen een 
(TVP-er, socialist en liberaal uit te 
nodigen om him standpunt dien-
Eiangaande uiteen te zetten. Van
wege de Volksunie zal niemand 
minder dan Wim Jorissen het op
nemen. Deze debatavond moet een 
soort vüigerwijztng zijn om te 
zien hoe de Vlaamse Verenigingen 
t.o.v. dit probleem staan. 

Deze avond heeft plaats in de 
Maalbeek, Oudergemselaan 154 
(reohttegenover het stadhuis van 
Etterbeek) op vrijdag 20 maar t te 
20 uur. 

JETTE 

Eerste groot Lentebal van de 
Vlaamse Verenigingen van Jette, 
op zaterdag 4 april 1964 te 20 uur 
in de feestzaal van het adminis
tratief centrum, A. Vanden-
schriekstraat, Je t te (op 2 min. v, 
h. s tat ion). 

KESTEB 
Alle Vlaamse oudstrijders en 

oudsoldaten van Midden • Pajot-
tenland worden ervan verwittigd 
dat binnenkort voor hen een ver
gadering wordt belegd om er een 
gewestbond V.O.S te stichten. 
Plaats, uur en lokaaJ worden nog 
nader bepaald. Uitnodigingen vol
gen. Men zegge het voort! 

PEPINGEN 
Zaterdag 14 maar t gaat te Pe

pingen, zaal Limburg, het 2de 
groot bal V.T.B. - V.A.B, door, op
geluisterd door het vermaard 
Brussels orkest van « Stan Phi
lips » en de T.V.-zangeres Marva. 
Begin de 21 uur. 

Al wie verleden Jaar de gi'ote 
bijval van het 1ste bal heeft mee
gemaakt zal ook deze dansavond 
niet wiüen missen. 

De Vlaanineen van het gewest 
zuDen niet na la ten V.T£.-V.A.B. 
t« s teunenl 

SINT-MAJITENS-BODEGEM 

Op zondag 12 april 1964 geven 
de Vlaamsgezinden uit de streek 
van Anderlecht mekaar rendez
vous te Sint-Martens-Bodegem, 
zaal Frans Van der Borght. Sta
tionsstraat. 

Programma : kleurenfilm over 
de IJzerbedevaart 1962, film « De 
Boerenkrijg » (Voor Outer en 
Heerd). 

Spreekbeurt door E P . dr 
Braims S.J. 

Vertoningen : te 15 uur school
gaande jeugd, te 17 uur 30 vol
wassenen. 

Toegangsprijs : 20 F en 10 P. 
De kaarten zijn genummerd voor 
een gratis tombola. 

LIMBURG 

NEEROETEREN 
Te Neeroeteren is men gestart 

met de ledenwerving en heeft 
men reeds verschillende huisbe
zoeken afgelegd. Br worden te
vens regelmatig Volksuniebladen 
verzonden. Zo gauw als mogelijk 
zal er een kolportage aan de kerk 
worden gehouden. 

In afwachting van de definitie
ve stichting van de afdeling 
Neeroeteren kunnen alle simpatt-
santen en kandidaat-leden kon-
takt opnemen met Piet Van Ven-
ckenroy. Bosstraat, Maaseik. 

OOST-VLAANDEREN 

BEVEBEN-WAAS 
Op 11 april te 8 uur 30 gaat in 

de zaal « 4 Eemers », Markt, een 
grote feestavond door. 

Vlaamse gezelligheid, leute en 
dans, waarop iedere oprechte Vla
ming uitgenodigd wordt. 

DENDERLEEUW 
Vlaginhuldiging. 

Senator Dlependaele overhan
digt Op 11 april de vlag aan het 
afdelingsbestuur. 

Kor van der Goten zorgt voor 
de stemming. 

Koop een s teunkaart bij acae 
leden en propagandisten of in het 
lokaal De Klok of in het Pallngs-
buis. 

ERWETEGEM 
Vrijdag 27 maar t (niet 13, 2!oal8 

gepland was) stichting van de 
V.U.-afd. Erwetegem, in « Ad Fun-
dum » te 20 uur. 

LEÜPEGEM (OUDENAARDE) 
I n zaal « PaUieter » reobtovèr 

de kerk, spreekt Pater M. Brauns 
S.J. op zaterdag 14 maar t te 19 
uur 30 over « Verdraagzaamiieid 
onder Vlamingen ». 

De avond wordt ingericht door 
de Vlaamse Vriendenkring van 
Oudenaarde, die verwacht dat de 
vrienden uit Oudenaarde en om
liggende deze enige gelegenheid 
niet zullen laten voorbijgaan. 

OKEGEM 
Vlaams-nationalisten uit de Den

derstreek, zaterdag 4 april is een 
datum die u zeker moet vrij hou
den. De Vriendenkring « Priester 
Daens » geeft immers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem, zaal < Vlaams 
Huis », Dorp. 

Kaar ten : 30 P. Aanvang 19 uur 
30. 

ST GILLIS-GBEMBEBGEN 
Op 21 m a a r t a.s. te 20 uur in ca

fé « Ros Beiaard », Grote Markt 
te Dendermonde : groot Breugel-
feest. Fri t met stoofkarbonaden. 
tombola, prijskampen, enz. Inkom 
45 F. Geschenken voor de tombola 
worden afgehaald : tel. 219.25. 

WAASLAND 
Avondfeest 21.3.1964. 

Kaar ten voor deelname aan het 
avondfeest zijn te bekomen bij al
le leden van de afdelingsbesturen 
of op het secretariaat tegen de 
prijs van 50 F (leden slechts 30 
F). 

Wij vestigen er de aandacht op 
dat zitplaatsen kunnen voorbehou
den worden in « Stad Nantes », 
Grote Markt. St-Niklaas, tegen de 
prijs van 10 F per plaats. 

Naast het orkest en het optre
den van Luc Van Hoesselt werd 
eveneens een Oberbayemorkest ge-
kontrakteerd dat de ganse nacht 
door m de feestkelder de minder 
danslustigen in stemming zal 
brengen. 

Omstreeks 10 uur vmdt de hul
diging plaats van Dr. Elewaut en 
Amedé Verbruggen. 

Nadien overhandiging van de af-
delingsvlaggen door de nationale 
voorzitter Mr. Van der Eist en drs. 
Wim Jorissen, nationaif secreta
ris. 

• 15 
Kolportage. 

Op zondag 15.3 1964. grote kol . 
portage te St-Niklaas waaraan al
le kaderleden van het arrondisse
ment zullen deelnemen. 

Bijeenkomst op de Grote Mark» 
te 8 uur 45. Einde wordt voorzien 
omstreek? 12 uur 30. 

Z O T T t G t M 
Zaterdag 18 apnl 1964 tweede 

V.U.-bal te Zottegem. zaal Par
king Orkest Clees Five Ben wenK 
voor de andere afdelingen van het 
arrondi-ïsement ; d^ datum vrij 
houdenl 

WEST-VLA ANDEREN 

BLANKENBhRGE 
De opening van de zaal « Ru-

benshof » mag zeker een kleine 
triomf worden genoemd; van de 
late avond tot de vroege morgen 
bleef er geen stoel onbezet. Eens 
te meer een mooi bewijs dat de 
Vlaamse kust en Blankenberge 
speciaal uit de winterslaap zijn 
ontwaakt en in de komende 
maanden voor heel wat verrassin
gen borg s taan! 

MEULEBEKE-TIELT 
Zaterdag, 29 februari 11. werd 

het tweede halfvastenfeest van de 
Vlaamse Vriendenkring Meulebe-
ke-Tielt een oven-ompelend sukses. 
Reeds rond 20 uur 30 kwamen de 
eersten der ± 450 danslustige 
vrienden de zaal binnen en toen 
sekretaris Denolf na verwelkoming 
der aanwezigen en n a voorstelllr^ 
VMi het dansorkest Paul Rutger, 
he t bal officieel opende en de 
voorzitter, architekt Albert Crop 
en zijn dame uitnodigde tot de 
c^eningsdans, was het werkelijk 
moeilijk om nog één zitplaats Je In 
de volle zaal te bemachtigen. 

Naast de talrijke vrienden uit 
Meulebeke en Tielt mochten we 
o.a. begroeten : de arr. V.U.-voor-
Bltter A. Desimpelaere en familie, 
de provinciale propagandaleider 
Mik Babyion, arch. J . Vromman 
ui t Wingene, de arr . V.U.-bestuurs-
leden Roels, apotheker Bekaerti 
Deman, ir. Verslype, Depoortar, 
verder vrienden uit Oostrozebeke, 
Ingelmunster, Wingene, Zweveze-
le, Harelbeke, Kortrijk, Deinze, de 
kuststreek, ja, tot zelfs uit de 
U.S.A. 

Voor de simpatieke animator 
Bert D'Hoore was het een koud 
kunstje om allen te begeesteren 
tot in de toppen der tenen. 

Na middernacht toen met d© 
tombola de kamavalsfeer intrad, 
beleefden we een knal-atmosfeer, 
die zich ontlaadde in een knette
rend applaus toen de joviale on
dervoorzitter der V.u!-afdeling 
Meulebeke, Wilfried Debouwer en 
zijn lieftallige dame, gekroond 
werden tot Prins en Prinses Kar
naval. 

Onze dank gaat naar allen^ die 
dit feest tot een sukses maakten. 
E!en speciaal dankwoordje voor 
bet ensemble Rutger en vota: de 
onvennoeibare Milo Vanseveren 
die met zijn ploeg voor een vlot 
verloop van de verdeling der t<Hn-
bolaprijzen zorgde. 

POPEBINGE 
Zondag 15 dezer gaat de kolpor

tage door te Vlamertinge. 
Alle uitgenodigden dienen <q» 

post te zijn aan de kerk te Vla
mertinge om 9 uur stipt. Werp al
le menselijk opzicht overboord en 
neem deel aan onze kolportages. 
Kongresrede. 

De kongresrede uitgesproken 
door Mr. Van der Eist, tijdens de 
slotzitting van het IXde Kongres 
der Volksunie te Mechelen op 15 
december 1963, is te verkrijgen op 
het arrondissementssekretariaat. 
Komstraat , 51, Poperlnge en in 
« Het Belfort », Grote Markt te 
Poperlnge tegen de prijs van 10 P. 

ST KBÜIS 
Ter voorbereiding van de ge

meente - verkiezingen vindt ap 
vrijdag 3 a^rll a.s. een mtieme 
samenkomst plaats te St. Kruis, 
in het gasthof « de Vrede ». Moer-
kerkestwg.; de leden ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. 

ÜVEIBLIJDEN 

Te Poperlnge overleed op 29 fe-
oruari Mevr. Julia Decroos, echt
genote van ons trouw lid Jozef 
Polcque. tevens sekretaris van het 
verbond V.O.S .-ildeling Popennge. 
De begrafenis had plaats op 4 
maart . Wij bieden aan de familie 
Folcque-Decroos onze gevoelens 
van kristelijke deelneming in 
rouw en gebed. 

Op zaterdag 28 februari jl. over
leed te Eisene op de leeftijd van 
46 Jaar de vriend Xaveer Deron. 

Wij bieden de familie onze ge
voelens van innige deelneming. 
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UITZICHTLOOS GEKNOEI 

waar wij ons niet zouden moeten verschansen 
achter de kunstmatige dijken van taalwetten. 
Dijken die door mollen ondermijnd worden. 

MET DE ALWETTERIJ 

W IJ hebben de nieuwe taalwet
geving met de grootste beslistheid bestreden 
omdat zij principieel onaanvaardbaar was voor 
de Vlamingen en een verloochening van de 
beginselen waaraan wij niet kunnen of mogen 
verzaken. Doch de eeuwige Vlaamse zwakkelin
gen hebben met veel omhaal van woorden be
toogd dat niettemin de nieuwe taalwetgeving 
zoveel goeds inhield, in zoverre dat een neder
laag haast omgetoverd werd tot een zegepraal. 

Zeven maanden na de publikatie van de nieu
we wetten in het Staatsblad blijft er van deze 
grootspraak niet veel over en is het reeds ten 
overvloede bewezen dat het uitzichtloos geknoei, 
het zielig grieventrommel-gejammer als uiting 
van politieke zwakheid en machteloosheid, on
verminderd voortduren. 

Interpellaties over de taaitoestanden in het 
4toomcentrum te Mol eindigen met vertrouwen 
te schenken aan de minister, nadat iedereen de 
wantoestanden toegegeven heeft. Het is een 
misselijke komedie. 

r l LLE machten zijn gemobili
seerd om de nieuwe taalwetgeving — in de geest 
van de oproep van de C.V.P.-voorzitter Van den 
Boeynants die aandrong op een soepele toepas
sing — af te takelen, te omzeilen, te saboteren. 
Alle middelen zijn goed. 

Ik denk hier aan het verhaal van een aantal 
Franssprekenden voor het Europees Hof te 
Straatsburg. Het Europees Hof ter bescherming 
van de mens. Terloops weze aangestipt dat 
Frankrijk nog steeds de rechtspraak van dit Hof 
niet erkent. 

Het Hof heeft reeds een aantal aanvragen op 
sommige punten ontvankelijk verklaard. 

Dl 'IT betekent nog niet dat bij 
het onderzoek van de zaak ten gronde de aan
vragers ook in het gelijk zullen gesteld worden. 
Maar alleszins wordt de Belgische Staat uitge
nodigd zich te verdedigen. Hoe zal hij dit doen ? 
Zoals minister Gilson vice-gouverneur Cappuyns 
verdedigt ? Door de Belgische regering werden 
twee leden van de Kommissie aangeduid : Me
vrouw Janssen-Pevtchin en de heer Welter; te
vens werden twee verdedigers aangesteld : Mr. 
Gomree en Mr. Bayard. Is wantrouwen ongewet
tigd ? In ieder geval is het m.i. nuttig de Belgi
sche Regering en al wie het aanbelangt tijdig 
te verwittigen. 

Mr. Ph. Vergels heeft op de openingszitting 
van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel dit 
probleem behandeld en in een uiterst zwak be
toog gepoogd aan te tonen dat de klachten on

gegrond zijn. Het is niet door spitsvondige in
terpretaties die de taalwetgeving ontkrachten 
dat wij ons te verdedigen hebben. Het is m.i. 
duidelijk dat niemand in een ander land dan 
België het in zijn hoofd zou krijgen een klacht 
in te dienen omdat de Staat alleen onderwijs 
inricht in de taal van het land en het is even 
duidelijk dat geen enkel Hof of Kommissie het 
zo ver zou durven drijven te beweren dat hierdoor 
de rechten van de mens geschonden worden ! 
Alleen in een zogezegd tweetalig land als België 
is dit denkbaar. 

E VENMIN als de Staat de rech
ten van de mens miskent door de ouders te ver
plichten hun kinderen onderwijs te laten vol
gen, door dit onderwijs te reglementeren en be
paalde programma's op te leggen, door velerlei 
beperkingen van de persoonhjke vrijheid of wil
lekeur in te voeren, kan men ernstig beweren 
dat de Staat de rechten van de mens overtreedt 
door in het hoger belang van de gemeenschap 
te beslissen dat de Staat alleen onderwijs in
richt of bekostigt in de taal van de gemeenschap. 
Dit is trouwens overal zo en in een toch wel de-
mokratisch land zoals Zwitserland is het begin
sel van de streektaal voertaal van het onderwijs 
van openbare -orde, mag er niet van afgeweken 
worden. 

In deze aangelegenheid moet het belang van 
de gemeenschap primeren op de vrijheid of de 
voorkeur van enkelingen, des te meer daar deze 
misbruik zouden willen maken van een zgz. 
recht Want het is overduidelijk dat de bedoe
ling die vooropzit is 't Franse taalimperialisme 
vrije baan te laten, de Staat, de gemeenschap te 
verplichten dit taalimperialisme in de hand te 
werken door de oprichting van Franse scholen 
op kosten van de gemeenschap. Wat spijtig ge
noeg inderdaad door de wet aan sommige ge
meenten opgelegd wordt. 

H ET is nuttig er aan te herinne
ren dat al deze miserie met de taalwetten in
herent is aan de unitaire staatsstruktuur van 
dit land. Het is wellicht ook nuttig tijdig te 
waarschuwen dat een verkeerde beslissing van 
het Hof te Straatburg niet voor gevolg zou heb
ben de Vlamingen te doen achterultwijken, 
maar hen zou verplichten vooruit te gaan naar 
een Vlaamse staat waar wij normale toestanden 
zouden kennen zoals in ieder normaal land en 

D IT brengt er mij toe nog eens 
terug te komen op het ongehoord schandaal van 
de vice-gouverneur die, benoemd om te waken 
over de naleving van de taalwetgeving, zelf het 
slechte voorbeeld geeft van wetsontduiking door 
zijn kind naar de Europese School te sturen en 
het daar in de Frans-Duitse sektie te plaatsen. 

Minister Gilson meent dat dit een privé-aan-
gelegenheid is en hij weet niet of dit door de 
wet verboden is. Dan kent hij de wet wel zeer 
slecht. 

Het is nochtans duidelijk wat de wetgever 
gewild heeft. In het arrondissement Brussel 
moeten de kinderen onderwijs krijgen in hun 
moedertaal en zijn de ouders door de wet ver
plicht een objectieve taalverklaring te onderte
kenen. (Art. 5 en art. 17) Ofwel is de heer Cap
puyns een Vlaming en is zijn huistaal Neder
lands, ofwel IS hij een verfranste Vlaming, een 
franskiljon. Ofwel heeft hij een Franse taalver
klaring ondertekend ofwel heeft men de Vlaam
se openbare mening op onduldbare wijze gefopt 
door een dergelijke kandidaat te benoemen. 
Daarbij komt dat volgens artikel 10 en 11 in het 
arrondissement Brussel de tweede taal het Ne
derlands of het Frans moet zijn : eveneens een 
wettelijke verplichting ! Artikel 20 voorziet dat 
in de internationale scholen in België gevestigd 
de wet toepasselijk is op leerUngen van Belgische 
nationaliteit. Zodat er wel geen twijfel mogelijk 
is dat vice-gouverneur Cappuyns een wetsont-
duiker is. 

door IHx.'P.'UutdmSUt 

D E heer Cappuyns is benoemd 
als socialistisch kandidaat. Het gedrag van deze 
sociahst is dan ook weer kenschetsend : zijn 
kind is waarschijnlijk te goed om met de gewo
ne volkskinderen naar een nationale school te 
gaan. Hij stuurt zijn kind als socialist naar een 
kaste-school, want dat zijn de Europese Scholen 
in de ogen van onze landgenoten; hij stuurt het 
als belgisch ambtenaar naar een internationale 
school. Een mooi voorbeeld van civisme. 

Dit betekenisvol incident is een nieuw bewijs 
dat de Vlamingen wel erg naïef zouden zijn nog 
te geloven dat er te Brussel inderdaad iets gaat 
veranderen dank zij zulke vice-gouverneur ! Dit 
heeft de Vlaamse mandatarissen v.d. regerende 
partijen niet belet, na het ontgoochelend ant
woord van minister Gilson, hun vertrouwen in 
de minister (en dus ook in de door hem be
noemde en beschermde vice-gouverneur) te be
vestigen door zijn begroting te stemmen. 

AT is van dergelijke ultzichlo-
ze politiek te verwachten ? Moet het failliet van 
de taalwetterij. nog bewezen worden ? 
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