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SPECTACULAIR 
PROTEST 
VOOR RECHT 
EN VRUHEID 

VANDENBUSSCHE DURFDE WEER EENS NIET ! 
Zaterdagavond nam TV-journalist Jan Schodts een kort interview af van de toen nog « onderge
doken » Mik Babyion. Fons Robberechts legde dit op de beeldband vast. Een en ander kon — met 
wat goede wil — nog in het journaal van zaterdagavond verwerkt zijn, maar... directeur-generaal 
Vandenbussche dierf het niet aan. Wellicht kon hij BSP-er Wim Geldolf niet tijdig bereiken om 
zijn toestemming te vragen ? 

Als één man staat de partij achter de zes par
lementariërs die op de Vlaams-nationale feest
dag te Brugge betoogden tegen de verdrukking 
van volksgroepen in de machtige Sovjet-Unie. 
In dezelfde rechtlijnigheid waarmee VU-kamer-
leden en senatoren het opnamen voor N.-Ierland, 
Biafra, Bangla-Desj 

Het bezoek van Sovjet-minister voor Buiten
landse Zaken, Gromyko, bood aan de VU de 
gelegenheid om het, voor het wereldforum, op 
te nemen voor de vergeten groepen, waar de 
Russische en de Belgische ministers van Buiten
landse Zaken herinnerden aan een bondgenoten-
strijd voor de bevrijding van de volkeren ! 

De waardige en gedurfde contestatie was NIET 
gericht tegen de inhoud noch tegen de strekking 
van de HARMEL-GROMYKO-besprekingen in
zake Oost-Westontspanning en de voorbereidmg 
van een « Europese Veiligheidskonferentie ». 

Tegen iedere onderdrukking en volkerenmoord 
zal de VU in verzet komen, ook, als 't moet, op 
straat tegen machthebbers, hoe hoog ook geze
ten. 

De II juli-betoging van de VU-parlementa-
riërs lag niet alleen in de lijn van het bevrij-
dingsnationalisme, zij lag ook in de lijn der bes

te demokratische tradities : zonder geweld, kor* 
rekt en met verantwoordelijkheidszin. 

Alleen parlementariërs konden de boodschap 
der verdrukte volkeren in de Sovjet-Unie op het 
hoogste vlak laten horen. 

Als één vuist hebben de vingeren van alle 
getrouwen zich gesloten rond de betoging en 
rond Mik BABYLON. Omdat het voor iedereen 
in dit land duidelijk is geworder dat de repres
sie een politieke tint heeft gekregen. Nooit — 
ook niet in de koningskwestie, de schoolstrijd 
en de stakingen tegen de eenheids wet — werd 
een parlementariër aangehouden omwille van 
grove, ja gewelddadige politieke incidenten. 

Dat de stem der kleinen en machtelozen nooit 
kan worden gesmoord, hier noch waar ook in de 
wereld, dat is de betekenis van de VU-betoging 
te Brugge. 

Zinvoller 11 juli-herdenking kon men zich niet 
indenken. 

Hoopvoller boodschap voor de verdrukten en 
ontheemden kon de Vlaams-nationale partij niet 
brengen. 

dr. M. COPPIETERS, 
Senator 

ook « wij » met' vakant-ie 

Als een loden mantel ligt de zomerhitte over 
stad en land, maar wij willen niet klagen : hoe
lang hebben wij met zijn allen niet getracht naar 
wat echt-zomerse dagen na de maandenlange re
gen en kou. Wij zijn dit jaar niet gezapig m de 
vakantiesfeer gegleden, daar zorgde de drukte rond 
Mik Babyion voor. Toch is nu ook voor de jongens 
van de drukkerij en voor de redaktie — eindelijk — 
het moment voor een welverdiende vakantie aan
gebroken. Het eerstvolgende nummer van « Wij » 
zal op 19 augustus in uw bus vallen. Inmiddels, 
waarde lezer, wensen wij U van harte een ver
kwikkende vakantie in een omgeving naar uw zin. 

Dit nummer van « Wij » draagt reeds enigszins 
de sporen van de naderende vakantie : wij moes
ten het deze week in minder tijd en met minder 
mensen zien te klaren. Wij menen niettemin dat 
« Wij » U met de binnenbladzijden over de taal
grensregeling van 1962 een interessante basisfor
matie hebben gebracht over een aangelegenheid 
die in het komende najaar in Vlaanderen heel 
wat kwaad bloed kan zetten. Ook de aktualiteit 
rond de aanhouding van ons Roeselaarse kamerlid 
hebben wij naar best vermogen verwerkt. Een en 
ander weze voor U het bewijs dat de Volksunie, 
ook wanneer het merendeel van onze landgenoten 
luiert in zonniger oorden, niet op haar lauweren 
wenst te rusten. Laat de vakantie voor ons allen 
een krachtbron zijn om de strijd voor Vlaanderen 
straks weer met hernieuwde moed verder te zet
ten. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I TO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Alvorens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken bij 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 

Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 
Tel. 016/310.50 

Deskundige voorlichting l 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis reclitstreeks aan verbrui
ker voor : diepvries, wek. ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd 

tchooldreef 19 — Gentbrugge 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder )AN DE MOOR 
VU-gemeenteraadslid - Tel. 52.01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrijksestraat 3 - MENEN 

Gevelstenen - Bev. epening[ tegen 
barsten en scheuien in uw sctiit-

derwerk - Verven 
Speciale pri|zen voor «Wij»-lezers 

|. WILLEMS 
Ern«st.4«aratlaan 57 - Edeg'em 

Tel. 57.32.80 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - BREE 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 • HALEN 

Tel. 013/41.742 en 41.743 

MIELE - AEG - LINDE 

' ESTHETICA 
Sctioonheidsinstituut 
Parfumerieartikelen 

Dambruggestraat 55 - Antwerpen 
Tel. 33,72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 

UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 
Koop bij ons in vertrouwen 

Weverij VAN HOUTE 

Tapijten - Vaste >' oerbekleding 
Woolmark . Nylon - Draion 

Garantiemerk «Prado» - « V T W . » 

VLAAMSE TAPIJTWEVERIJ 
Broekstraat 138/140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van l-iet goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 

bi) Carnotstraat en Turnhoutsebaan 
Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook . alle kleine. 

VOOR UW VERBLIJF AAN ZEE I 

De ideale oplossing bij : 

WEST LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel 058 526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 

— PRO'"^EKTUS OP AANVRAAG — 
Vertiuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

Cafe-Restaurant DE PLUIM 
OVERMERE-DONK 

wordt opnieuw uitgebaat door de 
FAMILIE LATEIR 

vanaf 19 mei 1972 
ONZE SPECIALITEIT : Paling in 
't groen met verse tuinkruiden 

Tol. (09)79.51.51 

Vlamingen die van Blankenberge 
houden, U kunt terecht bij 

A. SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNIQUE 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 Blankenberge - Tel. 050 42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buffet 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekeli|kse rustdag . woensdag 
Bellestraat 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5 000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714,47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016'347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 '612.84 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek rustdag, vriid 15u tot zat 15u 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraaf 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 

Vertrouwelijk adres 
ERKEND VERDELER keukens ALNO 

en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

Verllchtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK • BRUGGE 
200 m, buiten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 1 000 
verschillende verlichtingseiementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

Alle schilder- en behangwerken 
Vloerbekleding 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherlna-Lombeek 
Tel. 053/67889 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 3 9 1 9 27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN AAN HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12,500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9 000 F 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

Alle herstellingen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherlna-Lombeek 
Tel. 053/67919 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 

Uitbater • TERSI JULIEN 
vol. pens, 300 fr alles inbegr, 

VERZEKERINGEN VAN ALLE AARD' 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 

LUC THIBAUT & CO 
Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en villa's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schrijf : 

EMIEL V A N DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunsfdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

VOOR COMFORT IN HUIS... 

VAN DER CRUYS 
Badkamers - Keukens 

Sanitair 
Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 

Tel. 02/52.29,15 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decoratiewerken 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70,65 39 

HANDELAARS i 

BALLONS MET UW N A A M 
SUCCESRECLAME 

Tijdelijk gratis opblaastoestel 
PRIJS - STALEN ' 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME. 

Tel. 052/479.24 
Ideaal bij braden), handelsbeurs, 

winkelopenmg 

PUBLI SKY 
lUchtreklame 

7 vliegtuigen in dienst 
Luchthaven 1200 DEURNE 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS 

GALONS - NAAIBENODiGDHEDEN 

Voor uw verlof te Blankenberge 
moderne studio's te huur. 

Zich wenden : 

A. SCHERPEREEL-DECNOOP 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 BLANKENBERGE 
Tel. (050)422,30 

WALTBR ROLAND 

OtHfliHKMri WH<HM. ttkmd door 

UiUMTlUAT M, ANTVIKPBN 
(Lat op h«( hui*numm*r | 

IWtloog » l« U 

ALLS OLAZEN 
ALLE MONTUREN 

ÖPPStT - 8-nBNCILWERK - POTOKO(>Vl 
I N K A 

Tumhoutacbaan 400 - Borgartiout 
m . . 03.80.70.00 

H O U T W O R M ? 
BetiandaWns vm dekworken tegen a l * hout-
Inuktea TVmma JAAR WAARBOna 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans hat 
land. P.VBA INDUSTRADE. Vanderzüpenatr. 
12, Wsmmel (BtJ - Tel 02/79.20.00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bljhulzen : Cogeli Otylal 73 

2600 Barchem-Antwerpan 
Tal. (03) 36,10.11 

Oant 

Groepen 

en 

maaf-schappifen 

voor U 

bedacht 
allerhande ! ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal OD vrijdag, zaterdag of zondagavond, 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur, 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten ilJn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasi - Fisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit • Krachtvleessehotol 

beter dan !n Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60 Tel. 016 287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl 33 T J3 31 20.37 . mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkeldcr) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa, 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02 18.74 89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel 053 228 53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw, 1 Tel. 056 715,36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03 53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Liclitervelde - 2.000 1. - Tel. 051 72 822 
DRONGEN : Autoweg Brussel Oostende - Tel, 09 26,74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011 736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619 71 
KNOKKE : Steenweg Knokke Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 nieuwe THIER BRAU-HOVEN ttz. : 
BERINGEN - MIDDELKERKE - en LANAKEN 

Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon . Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenweg 128. Korbeek-Lo 
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N A T I O N A L E L O T E R I J 

15 de TRANCHE 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 7 augustus 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

82.406 LOTEN VOOR EEN TOTAAI. VAN 7 2 M I L J O E N 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Kefelbutter 
' Osbroeksi-raat 47 

AALST 

m^ m^mmm WM mm 
KoaTQcat 

KMADMGQBUNa 

iMVOOSUtfUMASKIfN, INDUfitlU£ Hl V0]D)»iOS»liVI8Hlil> 

ETN JEURISSEN PVBA OoW.nterstrvu 
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weekend-uitstapje met journalisten 

Foto's De Post 

Boven l inks: Tijdens het voorbije weel^einde verschenen zowat overal in het 
Vlaamse land aanplakbiljetten op de muren met de foto van de gezochte 
« misdadiger ». 

Boven rechts : Mik zat nochtans niet ondergedoken in dichte bossen en hij 
leefde ook niet van veldvruchten en water uit de beek. Op de grote markt van 
Maaseik ging hij zaterdag doodgemoedereerd een koffie drinken. 

Onder links : Samen met een journalistenteam en enkele partijvrienden in 
zijn Limburgse verblijfplaats te Neeroeteren. 

Onder rechts: Fred Gilissen van radio Europe n 1 interviewt de opgespoorde. 
Dat deed ook Jan Schodts (BRT-TV), maar dit interview mocht niet op de 
beeldbuis komen (zie ook p. 1). 
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een ooggetui
genverslag 

Het klinkt allemaal « vre
selijk » als men het zo hoort. 
Te werk gaan als « bezete
nen » (zie « Volksgazet »). 
Slagen en verwondingen en 
rebellie aan agent (de offi
ciële stelling). « In burger » 
heeft men dan toch er aan 
toegevoegd na enkele dagen. 
Verschillende van onze 
mensen die er bij waren in 
Brugge gaven ons in al die 
officiële verwarring volgen
de sintese van het gebeuren. 
Toen onze parlementairen 
nadat hun spandoek was af
genomen samen met enkele 
simpatisanten aan de uit
gang van het museum de 
komst van Gromyko af
wachtten om dan door scan
deren van teksten hun ver
zet tegen de onderdrukking 
van de volksgroepen in de 
Sovjetunie te demonstreren 
werden zij cp een bepaald 
ogenblik erplicht de straat 
te ontruimen. De betoging 
was zeer vreedzaam geweest 
tot dan. De Brugse orde
handhavers hadden blijk
baar nog nooit op TV gezien 
hoe « anders » in een ganse 
reeks landen gedemon
streerd wordt bij de komst 
van vreemde politieke figu
ren die de ergenis opwekken 
van een deel van de bevol
king van het bezochte land. 

provocerend 
geheimagent 

Toen de VU-mensen wei
gerden weg te gaan van de 
plaats waar Gromyko zou 
buitenkomen wilde men 
manu militari hier toe over
gaan. Toen gebeurde het in
cident-Babyion. Een ge
heimagent in burger die zich 
niet had gelegitimeerd be
dreigde Mik. Er ontstond 'n 
handgemeen. Toen Mik door 
een vijftal agenten was 
overmeesterd was het weer 
een « stille » die tegen Baby-
Ion een reeks van de klassie
ke « oorlogsverwijten » naar 
het hoofd slingerde. Toen 
ontstond het relletje waarbij 
de betrokken BOB-er licht 
gewond raakte. Nog uren na 
zijn « verwondingen » liep 
de man rond volijverig met 
als enig spoor een plakker-
tje op de neus. Dat zijn de 
vreselijke feiten geweest 
waarvoor de ganse vervolg-
roman begonnen is van « er
ger optreden tegen een par
lementair dan tegen een ge
woon burger ». Want wie 
kan voorbeelden aanhalen 
dat men voor een dergelijk 
relletje op provocatie iemand 
in voorhechtenis zet. 

Zij en wij 

Het zou wel interessant 
zijn nu even te gaan door
pluizen in de dossiers van de 
jaren 1951» Koningskwestie 
met haar gewelddadig einde 
uitlopend op de troonafstand 
van Leopold HI, Schoolkwes-
tie met het hoogtepimt voor
jaar 1955, winter 60-61 met 
de rode dinamiteros, die 
kort daarop 1 amnestie kre
gen, want anders kwam de 
BSP niet in de regering Le-
fèvre-Spaak. Aanhitsing tot 
geweld, leiden van stoottroe
pen. Dit alles geschiedde 
toen onder de leiding van de 
BSP- en CVP-parlementai-
ren. Het resultaat was wat 
anders dan dat van de agent
provocateur van Brugge : 

talrijke doden en gewonden 
was de eindbalans. Nooit 
werd een van deze traditio
nele hoge lieden verontrust, 
op heterdaad betrapt of niet. 
Zij waren de kaste van de 
onaanraakbaren. Wij wach
ten het resultaat af van de 
uitspraak in de zaak-Baby-
Ion. Waagt men het hem 
voor de rechtbank een ver
lengde voorhechtenis te ge
ven dan is het duidelijk : 
dan wordt het Belgisch ge
recht opnieuw misbruikt als 
politiek wapen tegen de 
Vlaams-nationale oppositie 
op een manier uniek in de 
parlementaire geschiedenis. 
Dan wordt het hoog tijd 
daartegen een harde Vlaams-
nationale reaktie te plaat
sen.. 

tanks voor 
praag 

De wandeling van Gromy
ko op de Dijver is,vrij kort 
geweest. Na de open brief 
dook hij onder in de Vlaam
se kultuurschatten. Toen de 
betoging bleef aanhouden 
kreeg hij van het wandelen 
genoeg en met hem heel het 
plechtig gevolg. Zwarte 
sleeèn kwamen erg kapita
listisch aanrollen om het 
zwaar gezelschap in veilig
heid te brengen. Het rollend 
materieel inspireerde de be
togers tot de slogan « Tanks 
voor Praag ». De zwetende 
voerders vreesden blijkbaar 
blikschade. Maar 't publiek 
apricieerde het sarkasme 
van de slogan. Als de hoge 
omes dachten dat Praag '69 
vergeten is .. 

reacties 
te brugge 

Tussen de warmgestoomde 
Brugse gevels klonken de 
vrijheidskreten voor Litau-
wen en Oekraïne bijna als 
een anachronisme. Hoe lang 

is het geleden dat Brugge 
daverde onder het « Schilt 
ende vriend » ? De eendags-
toeristen stonden er be
vreemd bij, even roerloos als 
de maagden van Memlinc. 
Een duidelijke pastoor was 
kennelijk geschokt door de 
betogers voor het onderdruk
te ki^tolieke Ljtauwen. 

T e n s l o t t e was bij 
voor de schilderijen geko
men en de gevangenissen 
voor katholieke Litauwers 
zijn zo ver van Brugge. De 
pamfletten met de open 
brief werden gretig aange
nomen. In de bonte schaar 
volksdansers van het Scho-
tense festival liep ook een 
groep uit Litauwen. Er werd 
hen uitgelegd waarom de 
manifestatie doorging. Toen 
ze begrepen hadden liepen 
ze heen, zonder pamfletje. 
Stuurt men ginder enkel be
trouwbare vriendjes naar 't 
Westen ? Of zit de schrik 
er zo diep in ? 

voorarrest 
und kein ende ? 

Wie in zijn omgeving kent 
niet een of ander schandaal 
waarbij onschuldigen da
gen, soms weken in voorar
rest zitten, nadat ze op god-
weet-welke gronden opge
pakt zijn voor hun klas, 
op hun werk of uit hun ze
tel ? Wie veroordeeld wordt 
heeft er vaak al wat nach
ten cel opzitten. De oor
spronkelijke bedoeling van 
het voorarrest was enkel een 
sereen onderzoek mogelijk 
maken. Deze betekenis is to
taal verwaterd. Uiteindelijk 
is het parlement er zich mee 
gaan bezig houden. In de Se
naat werd eenparig een 
wetsontwerp goedgekeurd 
waarbij het parket niet in 
beroep kan gaan tegen de 
beslissing van de onder
zoeksrechter. Het parket 
heeft zich van deze stelling-
name niets aangetrokken. 

arr. roeselare-tielt solidair 

In een persnota verklaarden de VU en de VUJO van 
arr Roeselare-Tielt zich als volgt solidair met het 
vu-protest en met volksvertegenwoordiger Babyion 

« Het arr. bestuur van de Volksunie en de Volksunie
jongeren Roeselare-Tielt hebben, na onderzoek van de 
feiten die zich voordeden te Brugge naar aanleiding van 
het bezoek van de Sovjet-minister Gromyko, het-nuttig 
geoordeeld volgende standpunten naar voor te brengen • 
~ ^^A,Hl^^^" ^^^ ^^^ •*<>•"* het partijpolitiek optreden 
y*?,^VP-burgemeester Van Maele het zelfs blijkt dat 
kristelijk-politieke frakties de draagwijdte niet begrepen 
hebben van de protestaktie tegen Gromyko, georganiseerd 
door de VU ten voordele van de verdrukte volkeren door 
de Sovjet Unie, en de verdrukte volkeren overal ter we
reld. 
— Bestempelen inzonderheid het optreden, bij een vreed
zame betoging, van de BOB-agenten in burgerkledij als 
uitermate misleidend, agressief en verontrustend, met 
net gevaar van provokatie zoals dit in Brugge het geval 
was. 
— Zijn trots op het optreden van de Volksunieparlemen-
tairen en van alle andere groepen, dat kan bijdragen tot 
de bevordering van de vrijheid en zelfbeschikking van 
eender welke onderdrukte natie in binnen- en buitenland. 
— In naam van de vele tienduizenden Volksuniekiezers 
van het arrondissement protesteren ze tegen de in België 
aan gang zijnde beknotting van het grondwettelijk ge
waarborgd recht van vergadering en betoging en tegen 
de gerechtelijke intimidatie tegenover betogers (parle
mentairen of niet) die in onbeduidende relletjes betrok
ken worden. 
— Stellen vast dat, zelfs nadat de Kamervoorzitter heeft 
toegegeven dat het beslissende parlementaire werk on
mogelijk is geworden, dezelfde gerechterlijke provokatie 
het aan de parlementairen verhindert de belangrijke pro
blemen openbaar te maken. 

Om al deze redenen staan de Volksunie en de Volks
unie-jongeren Roeslare-Tielt eendrachtig achter volksver
tegenwoordiger Mik Babyion en beschouwen zijn optre
den als de volle uitdrukking van hun wil, namelijk te 
strijden voor het volle zelfbeschikkingsrecht van het 
Vlaamse volk en alle andere volkeren. 

Had de Kamer het ontwerp 
ook kunnen bespreken, dan 
zat Babyion nu niet meer in 
de nor. Hoe lang loopt de 
wetgever achterop ? In elk 
geval zal Babyion protest te
gen het misbruik van de 
voorlopige hechtenis de be
handeling bespoedigen. Ba
byion heeft zich niet boven 
de wet gesteld maar inte
gendeel voor veel gewone 
burgers een stuk zekerheid 
en vrijheid helpen verwer
ven. 

een slag yan 
het wieleke 

Vroeger zegde men in 
Vlaanderen « een slag van 
de molen », sinds Gromyko 
te Brugge wordt dat wellicht 
gewijzigd in hogerstaaisde 
zin. 

Senator Marcel Van de 
Wiele, die sinds zijn eïle-
boogwringerij om toch maar 
terug in het parlement te ge
raken, vooral zichzelf daar 
vertegenwoordigt is dan ver
antwoordelijk voor die aan

passing van onze taalschat. 
Nadat Senator Van In tegen 
het partijpolitiek misbruik 
van de Guldensporenviering 
door CVP-burgemeester Van 
Maele die dinsdagavond II 
juli had geprotesteerd liet 
CVP-senator Van de Wiele 
zijn scheldaard door zijn 
vernisje komen. Het werd 
het klassieke taaltje over SS 
en zo. De man vergat dat 
zijn KAJ-generatie toch wel 
fel het klimaat aanvuurde 
waarover Pof. Kan. Janssens 
ooit schreef « Wij waren wat 
de Oostfronters betreft ver
antwoordelijk met de Kato-
lieke Aktie voor het fel anti-
kommunistisch klimaat ». 
Wanneer Van de Wiele dan 
nog vond dat Babyion niet 
beter mocht behandeld dan 
een gewone arbeider», maak
te hij weer eens voor de zo
veelste maal misbruik van 
de arbeidersstand. Hij droop 
dan ook snel af toen een om-
staander die hem bleek te 
kennen replikeerde « Zwijg 
gij over de arbeidersstand, 
die hebt gij enkel gebruikt 
om over zijn rug omhoog te 
kruipen ». 

Namens de VU : 
W. Persijn, senator 
Jos Hanssens 
Jaak Pelgrims 

Namens VUJO : 
Luk De Rammelaere, 

gemeenteraadslid 
Dirk Van Leuven 
L. Rubens 

IN HET « MAQUIS » 
De kranten hebben, in deze zomerse komkommertijd, de vijf

daagse odyssee van Mik Babyion in het « maquis » van Vlaan
deren dankbaar aangegrepen. En ook de kwakkels vlogen luid
ruchtig rond : Mik was gezien te Nieuwpoort, hij was aangehou
den te Stekene... Onze lezers weten inmiddels dat hij, volgens 
plan, zich pas dinsdag vrijwillig te Brugge heeft aangemeld. 

Wat is er dan wèl precies gebeurd tijdens deze vijf dagen ? 
Toen Babyion donderdag, rond de middag, over de radio ver

nam dat er tegen hem een aanhoudingsmandaat was uitgevaar
digd, nam hij kontakt op met de permanentie op het partijsekre-
tariaat. Er werd besloten diezelfde avond een bijeenkomst te 
beleggen van het partijbestuur te Brussel (18 u). Toen Mik Baby-
Ion omstreeks 16 u te Roeselare naar Brussel vertrok, was hij 
nog niet verontrust. Het was tijdens de vergadering van het PB 
dat vernomen werd dat de gerechtelijke politie zich bij hem in 
Roeselare had aangeboden. Ten teken van protest tegen het mis
bruik dat in België geregeld gemaakt wordt van de voorhechte
nis, besloot hij zich dan tot de volgende dinsdag uit de handen 
van politie en rijkswacht te houden. Hij vertrok onmiddellijk 
naar Limburg, waar hij in de buurt van Neeroeteren te gast was 
bij VU-vriendeh. Hij verbleef er de hele vrijdag en een goed deel 
van de zaterdag, terwijl pers, radio en TV ondertussen op de 
hoogte werden gesteld van zijn motieven. De zaterdagnamiddag 
trok een delegatie persmensen naar Limburg om hem op te zoe-. 
ken en interviews af te nemen. In de vooravond kwam hij over 
Diest, Leuven en Brussel naar Grimbergen waar BRT-journalist 
Jan Schodts hem op zijn beurt interviewde. Van Grimbergen 
ging het diezelfde avond over Lier naar Booischot, waar hij het 
publiek toesprak op een talrijk bijgewoond VU-bal. Hij verbleef 
in de buurt van Lier tot de maandagavond. Toen reisde hij naar 
de omgeving van Gent, waar hij zijn laatste « vrije » nacht door
bracht. De dinsdagmorgen vertrok hij dan naar Brugge, na op 
een bank van het Gentse stadspark nog een kort interview te 
hebben weggegeven aan een BRT-journalist (radio). 

Brugge kwam hij zonder moeite binnen, waar hij in het « Boer-
gonsche Cruyce » een vergadering van het partijbestuur bijwoon
de en nadien, samen met zijn collega's een persconferentie gaf. 
Rond elf uur begaf hij zich ten slotte vreedzaam naar het 
gerechtshof, waar hij in hechtenis werd genomen. 

Uit dit korte verhaal blijkt duidelijk dat Mik op geen enkel 
ogenblik de bedoeling heeft gehad zich aan het gerecht te ont
trekken, maar enkel de grootst mogelijke aandacht wenste te 
vestigen op het gerechtelijk optreden, dat buiten alle proporties 
viel, en een illustratie te meer was van de gevestigde slechte 
gewoonte om mensen nodeloos lang in voorarrest te houden. Feit 
waartegen reeds herhaaldelijk en van diverse zijden krachtig 
werd geprotesteerd. 

11 juli te kortrijk ! 
m 
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Ten rande van de guldensporenviering te Kortrijk organiseerde 
de Volksunie Kortrijk een amnestiehetoging op 11 juli met span-
aoeken en amnestiekruisen. VU-mandatarissen o.w. provincie
raadslid Vande Watteyne en kaderleden stapten in deze stoet op 
terwijl anderen een pamflet uitdeelden waarin deze aktie werd 
toegelicht. Daarin wordt o.m. gezegd dat deze aktie een recht
streeks gevolg is van de oproep tot het propageren van de 
amnestiegedachte tijdens de jongste IJzerbedevaart. Het is 
onaanvaardbaar dat 27 jaar na de feiten amnestie uitblijft. 

Stoet <en pamfletten genoten een simpatiek onthaal bij de 
bevolking. 
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dossier taalgrens 

WIE AAN 
DE VOERSTREEK 
RAAKT 
RRENfiT DE HELE 
TAALGRENSREfiELING 
VAN 1962 
OPNIEUW 
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HET GEDRANG 

Op 23 maart 1962 schreef Jos Van Eynde, hoofdredakteur van de so
cialistische « Volksgazet» en momenteel medevoorzitter van de BSP 
over de Waalse agitatie in de Voerstreek het volgende : « De zes Voer-
gemeenten zijn onbetwistbaar Vlaams ! Tot voor korte tijd heeft nie
mand dit geloochend. We geven de heren van Luik de raad, de agitatie 
gauw te laten bekoelen. Wij vragen meer bepaaldelijk aan de Luikse 
socialisten, of zij nog lang het gezelschap van monsieur Ie comte de 
Sécillon zullen verkiezen boven de eerlijke samenwerking met hun 
Vlaamse kameraden en zelfs met hun Waalse makkers uit andere pro
vincies, die in de Voerstreek méér blijk geven van gezond verstand en 
politieke eerlijkheid dan zij. Alleen nationalisten staan in één front met 
hun kasteelheren en hun ultra's. Socialisten en demokraten nemen over
al de verdediging op van de kleine man, zelfs als is die Vlaming, zoals in 
de Voerstreek ». 

Aan die woorden kan men de afstand meten die ligt tussen de woor
den van de « Vlaamse » BSP-voorzitter en zijn daden. Na 1962 gingen 
zijn « Waalse kameraden » onverstoorbaar verder met hun agitatie in de 
Vlaamse Voerstreek, zij bleven in één front staan met hun kasteelheren 
en hun ultra's en vandaag, 10 jaar later, stellen wij vast dat de « Vla
ming » Van Eynde dit front is gaan vervoegen ! Het is een (Waalse) so
cialist die de auteur is van het wetsontwerp waarmee men de Voerstreek 
opnieuw los wil maken van Limburg en de Vlaamse mensen daar meteen 
ook een verfransingssisteem opdringen. En het is op initiatief van een 
(Waalse) BSP-er dat de Franse Cultuurraad zopas een krediet van een 

KRACHTPROEF IN HET NAJAAR? 

half miljoen goedkeurde om de Waalse hetze in dit gebied financieel te 
ondersteunen. Dit alles gebeurt met medeweten en met de goedkeuring 
van hogergenoemde BSP-medevoorzitter. 

Mede onder de druk van hem en zijn partij ging ook de CVP door de 
knieën : haar ministers in de vorige regering-Eyskens ondertekenden al
len het beruchte wetsontwerp. Sommige CVP-ers zeggen nog wel dat ze 
dit niet zullen goedkeuren en Verroken beweert dat wie aan de Voer
streek raakt de hele taalgrensregeling van 1962 terug op de helling 
plaatst, maar intussen ziet het er toch naar uit dat over het lot van deze 
beproefde Vlaamse taalgrensstreek na het parlementair reces zal wor
den beslist in een voor Vlaanderen ongunstige zin. Tenzij... 

Met het oog daarop vonden wij het nuttig in dit « vakantienummer » 
van « Wij » enige informatie bijeen te brengen over de taalgrensregeling 
van 1962, die van de Vlamingen reeds zoveel toegevingen vergde. De ge
gevens werden geput uit het boek dat onze hoofdredakteur, de h. Paul 
Martens, in december 1962 over het taalgrensdebat publiceerde en uit 
enkele artikelen die hij in de daarop volgende jaren over hetzelfde on
derwerp schreef voor het tijdschrift « Ons Erfdeel ». De lezer gelieve er 
dus rekening mee te houden dat de informatie uit die tijd dateert, maar 
is er sindsdien wel zoveel veranderd ? De geschiedenis van het « taal
grenscompromis » van 1962 en het lot dat de Voerstreek beschoren 
dreigt te worden, geeft de maat aan waarin de traditionele partijen in 
Vlaams opzicht betrouwbaar zijn... 
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evolutie van 
de Vlaams - Waalse taalgrens sedert 1830 
In de geest van haar stichters werd België (1830) opgevat als een staat waar
van de enige officiële besttiurstaal het Frans zou zijn ; hij werd dan ook zoda
nig ingericht. Het hele openbare leven werd op Franse leest geschoeid, hoewel 
we rustig mogen aannemen dat de helft van de bevolking geen Frans kende. 
Bij een eerste talentelling (1846), verklaarde nagenoeg 57 % van de Belgische 
bevolking het Vlaams als gewone omgangstaal te gebruiken. Deze Vlaamsspre-
kende bevolking was bovendien duidelijk gelokaliseerd in de provincies Ant
werpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en in de Brabantse arrondisse
menten Brussel en Leuven ; in deze bestuurlijke omschrijvingen woonde 
slechts een miniem aantal Waals- en F rans sprekenden, zoals er weinig Vlamin
gen woonden in de Waalse gebieden. 

Vrijwel gedurende geheel de 19e eeuw bleef de hegemonie van het Frans in het 
openbare leven nagenoeg onaangetast. Het was de taal van de heersende bur
gerij — het volk had geen medezeggenschap in het bestuur — die ook in Vlaan
deren overwegend Franstalig was. 

ü' geleidelijke demokratisering en vooral het invoeren van het algemeen en
kelvoudig stemrecht bracht hierin ten slotte verandering. Men kon niet langer 
de verscheidenheid negeren. Honderd jaar na het ontstaan van België zag 
nagenoeg iedereen in dat men 't openbaar leven in taaiopzicht in een nieuwe 
optiek moest gaan regelen wilde men vermijden dat de taalstrijd gevaar zou 
ople'i eren voor de eenheid van het land. 

Vit dit besef zijn dan de taalwetten van de jaren dertig gegroeid, o.m. de wet 
op het gebruik der talen in bestuurszaken (wet van 28 jtdi 1932). Hoewel er 
heel wat voorstanders waren van een veralgemeende tweetaligheid in het hele 
li:nd, o.m. veel Vlamingen, verkoos men toch — ingaande op de eis van de 
Walen — een stelsel van gewestelijke eentaligheid. Het Frans zou de bestuurs-

taal blijven in het Waalse land, het Nederlands werd het in Vlaanderen ; in 
di gemengde Brusehe agglomeratie (binnen het Vlaamse land gelegen) en in 
Bin aantal gemeenten langs de taalgrens voerde men tweetaligheidsregimes 
in. Dertig jaar toepassing — en omzeiling — van de wet van 1932 hebben ons 
geleerd wat er goed en minder goed was. Ontegensprekelijk werd de verne
derlandsing van het Vlaamse binnenland er opmerkelijk door bevorderd ; in 
het Brusselse en langs de taalgrens heeft de wet gefaald. Bepaalde artikelen, 
we denken vooral aan het beruchte artikel 6, paragraaf 4, waren wapenen in 
de handen van mensen die zich bij de geest van de wet niet wensten neer te 
leggen en droomden van ekspansie. Artikel 3,1 bepaalde dat de bestnurstaal 
van een gemeente de taal zou zijn van de meerderheid der inwoners, volgens 
de jongste tienjaarlijkse volkstelling. Art. 6,4 bepaalde dat een tweetaligheids-
regime zou ingevoerd worden zodra bij de jongste tienjaarlijkse volkstelling 
zcu blijken dat minstens 30 % van de inwoners de andere taal zou spreken. 
Dat verwijzen naar de meest recente volkstelling (waarbij ook een talentelUng 
was) zou een formule van taalstrijd i.p.v. taalvrede blijken. Om de tien jaar 
zouden pogingen aangewend woren om het taairegime van sommige gemeen
ten te wijzigen of zelfs om te keren. Bij zulke taalkonkurrentie stond het Ne
derlands in het defensief want honderd jaar officiële heerschappij van het 
Frans had heel wat sporen nagelaten. 

Wij zullen in dit artikel nagaan hoe de taalgrenslijn evolueerde sinds het ont
staan van België, welke invloed de wet van 1932 daarop had en wat de « taal-
grenswet » van 1962 daaraan heeft gewijzigd. Wij beperken ons opzettelijk tot 
de grenslijn tussen het Franse en Nederlandse kidtuurgebied in België en laten 
de Duiis-Franse en Duits-Nederlandse kultuurgrens in het oosten van het land 
buiten beschouwing. Ook de taaitoestand in het Brusselse valt buiten dit be
stek omdat het een totaal ander probleem is. 

de ylaams waafse 

taalgrenslijn 

in 1846 

Zestien jaar na het ontstaan van België 
hield men de eerste talentelling. Ze 
vormt wel de meest objektieve die ooit 
werd gehouden, hoewel ze 'enkele nogal 
opvallende vergissingen bevat. Men 
vroeg aan de mensen welke hun dage
lijkse omgangstaal was. Uit deze telling 
bleek dat alle gemeenten van de provin
cie West-Vlaanderen een uitgesproken-
Vlaamse meerderheid hadden, behalve 
de gemeenten Waasten (Warneton), 
waar ook Ploegsteert toen nog deel van 
uitmaakte, Neerwaasten (Bas-Warne
ton), Houtera, Zand voorde. Komen 
(Comines), Rekkem, Moeskroen (Mous-
cron), Lowingen (Luigne), Herzeeuw 
(Herseaux), Doltenijs (Dottignies) en 
Spiere, die allen een Waalse meerder
heid hadden. 
In Oost-Vlaanderen hadden alleen de 

gemeenten Orroir, Amengijs (Amou-
gies) en Rozenaken (Russeignies) een 
Waalse meerderheid. 
In de provincie Brabant was heel het 
arrondissement Brussel Vlaams, behal
ve de gemeenten Bierk (Bierghes) en 
Sinte Renelde (Saintes), die overwel
digend Waals waren ; in het arrondis
sement Leuven slechts vier gemeenten 
een Waalse meerderheid : Sluizen 
(L'Ecluse), Zittert-Lummen (Zétrud-
Lumay), Opheylissem en Neerheylis-
sem. (De huidige Vlaamse gemeente 
Outgaarden maakte toen nog deel uit 
van Zittert-Lummen). 

In Limburg waren Waals : Korsworm 
(Corswarem), Wou teringen (Otrange), 
Rukkelingen a/d Jeker (Roclenge s/ 
Geer), Bitsingen (Bassenge), Wonck, 
Eben-Emael en Ternaaien (Lanaye). 
We hebben alle reden om aan te nemen 
dat ook Herstappe toen Waals was, 
hoewel de telling een grote Vlaamse 
meerderheid opgaf. 

De provincies Henegouwen, Namen, 
Luksemburg en Luik, evenals het ar
rondissement Nijvel (provincie Bra
bant) hadden een grote meerderheid 
Waalssprekenden, hoewel ook hier een 
aantal gemeenten te vinden waren met 
Vlaamse meerderheid. Het waren in de 
provincie Henegouwen de gemeenten 
Everbeek, Bever, Sint-Pieters-Kapelle 

en het stadje Edingen. De gemeente 
Mark had een zeer kleine meerderheid 
Walen (1141 tegenover 1128 Vlamin
gen). Het betreft hier een gemeente 
bestaande uit twee afzonderlijke dorps
kernen, de noordelijke ervan (Mark 
zelf) is volledig Vlaams, de zuidelijke 
(Labliau) is Waals. 

In de provincie Luik treffen we een 
hele reeks Vlaamse gemeenten aan : 
zestien in de streek van Landen (Atten-
hoven, Bliksem, Laar, Landen, Neerhes
pen, Meerlanden, Neerwinden, Over-
hespen, Overwinden, Raatshoven, 
Rumsdorp, Waasmont, Walsbets, Wals-
houtem, Wange en Wezeren) en verder 
ook Roost-Krenwik (Rosoux-Cren-
wick). Over de Maas en tegen Nedei'-
lands-Limburg aanleunend worden als 
Vlaams aangeduid : Moelingen, 's Gra-
venvoeren, Sint-Martensvoeren, Sint-
Pietersvoeren, Teuven en Aubel. Ook 
verschillende dorpen in de Platdietse 
streek. Het huidige Voerdorp Remers-
daal maakte toen nog deel uit van Hom
burg, dat eveneens een Vlaamse meer
derheid had volgens de telling. 

Bij de eerste talentelling kon men 
aldus vaststellen dat er een werkelijke 
taalgrenslijn bestond tussen het Vlaam
se en het Waalse gebied en dat er geen 
sprake was van een gemengde taal
grenszone. 

de toestand in 1930 
en de taalwet 
van 1932 

De taientelling van 1930 draagt hier en 
daar reeds enkele sporen van de taal
strijd, hoewel geen vergelijking moge
lijk is met wat in 1947 is gebeurd. Het 
is wel interessant even na te gaan wel
ke verschuivingen zich voordeden tij
dens de voorbije 84 jaar. 
In West-Vlaanderen hebben Zandvoor-
de en Rekkem opnieuw een Vlaamse 
meerderheid, terwijl Helkijn nu een 
zeer kleine Waalse meerderheid heeft. 
In 1922 werd het Vlaamse deel van Zit
tert-Lummen een zelfstandige gemeen
te : Outgaarden (arrondisement Leu
ven). Herstappe (provincie Limburg) 
heeft nu een Vlaamse meerderheid. In 
de Waalse gebiedsomschrijvingen bleef 
de toestand van de Vlaamse gemeenten 
onveranderd, behalve voor Raatshoven 
(Racour) en Roost-Krenwik die ver-
waalsten, evenals voor Aubel dat nu 
eveneens een Waalse meerderheid 
heeft. 
Zoals hoger aangehaald, bepaalde de 
wet van 1932 het taalgrensregime op 
basis van de jongste tienjaarlijkse tel
ling, in casu deze van 1930. De meerder
heidstaal in de gemeente zou de be-

Wöst-Vlqanderen 

FrGnknjK 

1 Nieuwkerke 
2. Ploegsteert 
3. Mesen 
4. Waasten 

5. Neerwaasten 
6. Houtem 
7. Wervik 
8. Rekkem 

9. Lowingen 
10. Herzeeuw 
11. Dottenijs 
12. Spiere 

13. Helkijn 
14. Orroir 
15. Amengijs 
16. Roenaken 

17. Elzele 
18. Schoorisse 
19. Opbrakel 
20. Vloesberg 

21. Everbeek 
22. Twee-Akren 
23. Viane 
24. Bever 

25. St. Pieterskapelle 29. Ste Renelde 
26. Mark 30. Eigenbrakel 
27. Lettelingen 31. St. Genesius-Rode 
28. Bierk 32. Waterlo 
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ttuurstaal zijn en waar een anderstali
ge minderheid van minstens 30 % aan
wezig was, zou een tweetalig regime 
van kracht worden om de minderheid 
te beschermen. Laten we even nagaan 
waar zich dergelijke gevallen voorde
den. De verdere evolutie heeft namelijk 
uitgewezen dat juist deze gemeenten 
vaak het toneel werden van verbitterde 
taalstrijd. 
Nieuwkerke, Mesen en Rekkem in 
West-Vlaanderen, het stadje Edingea 
in Henegouwen en Herstappe in Lim
burg zijn de enige Vlaamse gemeenten 
langs de taalgrens met een anderstalige 
minderheid van minstens 30 %. 
Overwegend Waalse of Franstalige ge
meenten met een beschermde Vlaamse 
minderheid zijn : Moeskroen, Lowin-
gen, Spiere, Helkijn, Rozenaken, Mark 
(waar de verhouding zoals in 1846 vrij
wel gelijk is : 719 Walen tegenover 711 
Vlamingen), Lettelingen (Petit-En-
ghien) en Sluizen (Brabant). 

de taienfelling van 
1947 : anti-vlaams 
referendum 

Dankbaar gebruik makend van de anti-
Vlaamse sfeer die in het land werd ge
schapen door de oorlogsomstandighe
den en niet terugschrikkend voor al
lerhande drukkingsmetodes, hebben 
Fransgezinden op menige plaats aan de 
taalgrens de telling van 1947 bewust 
vervalst. Ze hoopten dat de publikatie 
van de geforceerde cijfers meteen wet
telijk de verdere verfransing van som
mige Vlaamse taalgrensgemeenten zou 
bekrachtigen (Artikel 6, par. 4). Laten 
we eerst even de feiten belichten. 
In zestien steden en dorpen langs de 
taalgrens werd het Nederlands gevoelig 
teruggedrongen of zelfs vrijwel volledig 
uitgeschakeld, althans zo men de tel
lingsuitslagen zou willen geloven. Te 
Ronse, Walshoutem en Sint-Martens-
Voeren bereikt de franstalige minder
heid de 30%. In Moeskroen, Lowingen, 
Rozenaken, Mark, Lettehngen, Sluizen 
(Brabant) daalt de Vlaamse minder
heid beneden de 30%. In Bever, 's Gra-
venvoeren, Sint-Pietersvoeren en Teu-
ven, die 17 jaar vroeger nog geen frans
talige minderheid van 30 % hadden, 
wordt 't Frans nu plots meerderheids
taal. In Edingen wordt het Nederlands 
volgens de tellers nog slechts door een 
goede 10 % gesproken, in 1930 sprak 
de meerderheid Nederlands. De Voer
dorpen Moelingen en Remersdaal span
nen echter de kroon : waar de fransta
lige minderheid er in 1930 nog geen 
}0 % bereikte, is dit nu het geval voor 
het Nederlands. 

Het zou ons te ver leiden hier na te 
gaan hoe een dergelijke uitslag verkre
gen werd, We willen er alleen op wij
zen dat te Ronse bv. opzettelijk bedrog 
door het parket werd vastgesteld, hoe
wel de zaak later zonder gevolg werd 
geklasseerd. Het is dan ook begrijpe
lijk dat er in het Vlaamse land onmid
dellijk sterk verzet rees tegen de pu
blikatie van de tellingsuitslagen omwil
le van de wettelijke gevolgen die dat 
lou meebrengen. De regering aarzelde. 

Z«wen jaar later publiceerde minister 
Vermeylen (ESP) de vervalste cijfers 
toch en gaf terzelfdertijd aan de Vla
mingen een klein doekje tegen het bloe
den. De wet van 2 juli 1954 wijzigde art. 
6,4 van de wet van 1932 zodanig dat, on
danks de tellingsuitslag, de gemeenten 
Edingen, Lettelingen, Mark, Moelingen 
en Remersdaal toch een tweetaligheids-
regime moesten aanvaarden ten voor 
dele van de Vlaamse « minderheid ». 
Dit nam bij de Vlamingen het gevoelen 
niet weg dat ze bedrogen werden en 
ze wilden zich bij deze toestand niet 
neerleggen. In de volgende jaren zou 
de Vlaamse beweging met steeds meer 
aandrang eisen dat men de grens van 
de Franse en Nederlandse kultuurtaal 
wetelijk zou vastleggen en dat de tel
lingsuitslagen op het taairegime van de 
taalgrensgemeenten geen invloed meer 
zou hebben. Het afschaffen van iedere 
tienjaarlijkse talentelling zou hiervoor 
het beste middel zijn. Bovendien eiste 
men van Vlaamse zijde dat deze taal
grens zou samenvallen met de Vlaams-
Waalse dialektgrens, die gedurende al 
die tijd nagenoeg ongewijzigd bleef ; 
ter beveiliging van de gewestelijke eeri-
taligheid van het Vlaamse en Waalse 
binnenland zou 't tevens goed zijn met
een de grenzen van provincies en ar
rondissementen (Brabant) aan deze 
toestand aan te passen. Het Centrum 
Harmei, opgericht bij de wet van 4 ju
ni 1948, hield zich trouwens reeds be
zig met het onderzoek van deze proble
men. De Vlaamse en Waalse vertegen
woordigers in dit onderzoekscentrum 
waren het erover eens dat in die zin 'n 
oplossing gezocht moest worden voor 
de taalgrensproblemen, er Werd zelfs 
een taalgrenskaart ontworpen door de 
Vlaming Verroken en de Waal Van 
Crombrugghe waaromtrent ruime over
eenkomst werd bereikt. Het voorberei
dende werk voor de wetgevende arbeid 
was dus geleverd en ondanks de kritiek 
die men erop uitbracht konden de aan
bevelingen van het Centrum goed ge
bruikt worden als uitgangspunt voor 
de parlementaire behandeling. Het 
wetsontwerp Moyersoen was een eer
ste poging in die richting, maar het 
raakte nooit door de beide Kamers. 

de taalgrenswet van 
8 november 1962 

Na de verkiezingen van 26 maart 1961 
kwam een BSP-CVP-regering aan het 
bewind en in de regeringsverklaring 
van 2 mei 1961 beloofde de h. Lefèvre, 
eerste-minister, dat de regering aan het 
parlement de vastlegging van de taal
grens zou vragen. Op 14 november 1961 
diende de h. Gilson, minister van Bin
nenlandse Zaken, namens de regering 
inderdaad een wetsontwerp in tot vast
legging van de taalgrens en tot aanpas
sing van de bestuurlijke grenzen" aan 
de taalgrens. Het ontwerp volgde in 
grote trekken de aanbevelingen van het 
Centrum Harmei ; de voornaamste af
wijkingen hadden betrekking op de 
Waalse taalgrensgemeenten in het Ko-
mense en Moeskroense, die bij de pro
vincie West-Vlaanderen en op de 
Vlaamse Voerstreek die bij Luik zou 

blijven, terwijl het Vlaamse stadje 
Edingen in de provincie Henegouwen 
zou blijven met een tweetalig regime 
voor de Vlaamse « minderheid ». Het 
ontwei-p beoogde niet alleen de toe
stand van de taalgrensgemeenten te re
gelen, maar voorzag ook de overheve
ling van anderstalige gehuchten naar 
gemeenten die in hun taal bestuurd 
werden. Het heeft een vol jaar geduurd 
eer het ontwerp door Kamei en Senaat 
werd goedgekeurd en tijdens dat jaar 
laaide de « taaioorlog » hoog op. Het is 
ons onmogelijk hier ook maar een bc 
knopt overzicht te geven van de vele 
tribulaties die de tekst doormaakte. Be
langstellenden kan ik hiervoor verwij
zen naar mijn werkje « De Zuidneder-
landse Taalgrens in het Belgisch Parle
ment ». Ons interesseert hier vooral de 
definitieve uitslag zoals hij in de wet 
van 8 november 1962 werd opgenomen. 
Vierentwintig Vlaamse gemeenten wei
den uit Waalse bestuurlijke omschrij
vingen overgebracht naar Vlaamse en 
25 gemeenten die voorheen in Vlaamse 
provincies en arrondissementen lagen, 
gingen over naar Waalse. Wanneer we 
geen rekening houden met hier en daar 
afgescheiden gehuchten betekent dit 
dat een gebied van 20.283 ha 82 a 47 ca 
met 87.449 inwoners (op 31 dec. 1961) 
uit Vlaamse naar Waalse bestuurlijke 
omschrijvingen overgaat ; uit Wallonië 
gaat een gebied van 14.977 hr 37 a 10 ca 
met 23.263 inwoners over naar Vlaan
deren. West-Vlaanderen verliest aan 
Henegouwen 9 gemeenten met 71.070 
inwoners (waarvan 36.554 te Moes
kroen) en een oppervlakte van 10.267 
ha 25 a 41 ca. Oost-VIaanderen staat 
aan Henegouwen 3 gemeenten af met 
2.374 inwoners en een oppervlakte van 
1410 ha 17 a 11 ca. Uit het arondisse-
ment Brussel gaan 2 gemeenten met 
3.633 inwoners en een oppervlakte van 
2.618 ha 68 a over naar het Waalse ar
rondissement Nijvel. Het arr. Leuven 
verliest 4 gemeenten met 3.532 inwo
ners en een oppervlakte van 2.305 ha 
95 a 25 ca, eveneens aan het arr. Nijvel. 
Uit de provincie Limburg ten slotte 
gaan 7 gemeenten met 6.840 inwoners 
en een opp. van 3.681 hd'76 ë 70 'éè.' Övér 
naar de provincie Luik. 

De Waalse provincie Henegouwen staat 
3 gemeenten met 4.800 inwoners en een 
oppervlakte van 4.263 ha 55 a. 75 ca af 
aan Oost-Vlaanderen en Brabant (arr. 
Brussel, nu Halle-Vilvoorde). De pro
vincie Luik ten slotte verliest 21 ge
meenten (15 in het Landense en 6 in de 
Voerstreek) aan Limburg : samen heb
ben ze een oppervlakte van 10,713 ha 
81 a 35 ca en 18.463 inwoners. 

Een aantal Vlaamse gehuchten van 
Waalse gemeenten komen nu bij nabu
rige Vlaamse gemeenten : Kruiseik 
(Komen) bij Wervik ; Broeken, Koeko-
mere en La Haute (Elzele-Ellezelles) 
bij Ronse ; d'Hutte (Vloesberg-Flo-
becq) bij Opbrakel ; Akrenbos (Twee-
Akren - Deux-Acres) bij,Bever ; Don-
kerstrate en Haie-de-Viane (Deux-
Acres) bij Viane ; een klein deel van 
Eigenbrakel (Braine L'alleud) bij St. 
Genesius-Rode ; 't Rot en Nieuw-Ba-
kenbos (Terhulpen - La Hulpe) bij 
Hoeilaart ; Eist (Zitter-Lummen) bij 
Hoegaarden ; een deel van Elch 
(Othée) bij Rutten. 
Anderzijds komen ook een aantal ge
huchten die voorheen deel uitmaakten 
van Vlaamse gemeenten nu bij Waalse 

gemeenten : Clef d'Hollande (Ni?ii\v-
kerke) bij Ploegsteert ; Risquons-Tout 
(Rekkem) bij Moeskroen ; Grocnstaat 
en Warresaet (Bever) bij Zuilik (Bas-
silly) ; Kwaadrode (St.-Genesius-Rodi) 
bij Eigenbrakel ; La Corniche (Overij-
sel) bij Terhulpen ; La Bosquée (Mon-
tenaken) bij Cras-Avernas ; Al Savote 
(Rutten) bij Elch (Othée) ; Haut-Vi
nave (Sluizen-Limburg) bij Glaaien 
(Glons). 

De wet van 8 november 1962 kent jok 
« taaifaciliteiten » toe aan de Vlaamse 
minderheden in de volgende gemeen
ten : Ploegsteert, Waasten, Neerwaas-
ten, Houtem, Komen, Moeskroen, Lo
wingen, Herzeeuw, Dottenijs, Vloes-
berg, Mark, Edingen en Lettelingen. De 
Waalse minderheid krijgt faciliteiten te 
Mesen, Spiere, Helkijn, Ronse, Bever, 
Herstappe, Moelingen, 's Gravenvoc-
ren, St. Martensvoeren, St. Pielersvo». 
ren, Remersdaal en Teuven. 

Hoewel die afbakening in ruime Vlaam
se kring voldoening gaf, moet men 
ze toch als ver van volmaakt beschou
wen, sommige zaken blijven zelfs heel 
moeilijk te verteren : Edingen bijvoor
beeld, dat definitief bij Wallonië blijft 
en waar aldus de verfransingsaktie van 
de plaatselijke burgerij nu wettelijk 
bekroond werd. De Vlamingen betreu
ren het dat nog een groot aantal Vlaam
se gehuchten, sommige met honderden 
inwoners, bij Waalse gemeenten ble
ven, terwijl enkele overwegend Vlaam
se gemeenten (wat de tellingsuitslagen 
er ook over vertellen) bij Wallonië ble
ven. Het zijn Houtem, Edingen en een 
reeks gemeenten in de Platdietse streek 
en de volgende delen van gemeenten : 
Ten Brielen (Komen), het gebied ten 
noorden van het riviertje « Grote Spie
re» in de streek van Moeskroen, Quatre-
Vents (Elzele), d'Hoppe (Vloesberg), 
Mark-centrum (Mark), Kokejane (Let
telingen - Petit Enghien), en Klein Ter-
naaien (Ternaaien-Lanaye). Veel Vla
mingen betreuren het ook dat in de zo
zeer gemenge Westvlaamse taalgrens
streek Moeskroen-Komen een gropt 
aantal Vlamingen bij een Waalse pro
vincie werden ingelijfd ; deze Vlamin
gen wensten die streek bij West-Vlaan
deren te behouden met een soort twee
talig regime zoals te Brussel. Andere 
Vlamingen konden dit standpunt ech
ter niet bijtreden, vooral omdat dit de 
gewestelijke eentaligheid van het arr. 
leper en Kortrijk opnieuw in het ge
drang zou gebracht hebben. 
Ondanks de belangrijke tekortkomin
gen menen we dat de taalgrensafbake
ning een grote stap vooruit betekent op 
de weg van de verdere vernederland
sing van het openbaar leven in Vlaan
deren. De bestuurlijke omschrijvingen 
vallen nu samen met een taalgrens die 
niet meer in het gedrang kan komen 
door de tienjaarlijkse tellingen, aange
zien onder druk van de Vlaamse bewe
ging ook de talentellingen werden afge
schaft. De gewestelijke eentaligheid 
werd door deze afbakening versterkt 
doordat nu ook de taalgrensarrondisse
menten eentalig worden, het stelsel der 
faciliteiten doet hieraan geen afbreuk. 
Voor de Platdietse streek echter is de 
regeling volstrekt onvoldoende, en ia 
de Voerstreek lijkt de toestand nog niet 
gekonsolideerd : als de hetze vanuit 
Luik er uiteindelijk sukses boekt, zou 
de hele taalgrensregeling erdoor op
nieuw in het gedrang kunnen komen. 

rr. Nijvel 

N(?derland 

1. Hoeilaart 
i. Terhulpen 
$. Over ij se 

J. Waver 
. Ottenburg 

6. St. Agatha-Rode 
7. St. Joris-Weert 
8. Nethen 
9. Sluizen (Brab.) 

10. Hoegaarden 

11. Zittert-Lummen 
12. Opheilissem 
13. Neerheilissem 
14. Montenaken 
15. Cras-Avernas 

16. Roost-Krenwik 
17. Korsworm 
18. Wouteringen 
19. Herstappe 
20. Rutten 

21. Elch 
22. Sluizen (Limb.) 
23. Glaaien 
24. Rukkelingen 
25. Bitsingen 

26. Wonk 
27. Eben-Emaal 
28. Kanne 
29. Ternaaien 
30. Moelingen 

31. 's Gravenvoeren 36. Aubel 
32. St. Martensvoeren 37. Clermont 
33. St. Pietersvoerea 
34. Teuven 
35. Remersdaal 
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in de kamer van 
volksvertegen
woordigers 

Op 14 november 1961 legde minister 
Gilson (Binnenlandse Zaken) het wets
ontwerp neer en reeds op 21 november 
beg:on de Kamerkommissie van Binnen
landse Zaken met de bespreking: ervan. 
In de pers werd het ontwerp druk ge-
kommentarieerd terwijl de overal langs 
de taalgrens opgerichte aktiekommitees 
een verbeten strijd begonnen met mo
ties, meetings, pamfletten en memoran
da. 

Op 21 december diende de h. Verro
ken (CVP), verslaggever van de Kom
missie van Binnenlandse Zaken, een 
eerste verslag in bij de Kamer. Deze be
sprak de tekst in openbare vergadering 
op 21 januari, op 1 en 6 februari 1962 en 
verwees hem dan terug naar de kom
missie daar ondertussen nog tal van 
amendementen waren ingediend op de 
tekst die de kommissie aannam, vooral 
door de Volksunie. 

Op 9 februari diende de h. Verroken 
zijn aanvullend verslag in. Dit werd in 
openbare Kamerzitting besproken op 14 

naat zullen wij zien dat er nog verder 
geprutst werd ten nadele van de Vla
mingen en dat o.m. Klein-Ternaaien 
weer werd afgenomen. 

De Kamer breidde het aantal gemeen
ten met « faciliteiten » uit van 18 (ont
werp Gilson) tot 25 door toevoeging van 
de Vlaamse gemeenten Mesen, Helkijn, 
Bever, Mark en Herstappe, en van de 
Waalse Vloesberg (als « kompensatie » 
voor het behoud van het Vlaamse ge
hucht d'Hoppe wat meteen de erkenning 
inhoudt van het feit dat d'Hoppe Vlaams 
is) en Lettelingen (eveneens als « kom
pensatie » voor het behoud van het 
Vlaamse gehucht Kokejane). In de 
Vlaamse gemeente Mark zijn de « faci
liteiten » bestemd voor... de Vlamingen. 

in de senaat 
Op 5 juni 1962 nam de Senaatskommis

sie van Buitenlandse Zaken de tekst 
van de Kamer aan met 12 stemmen te
gen 3 bij 1 onthouding. Er was één wij
ziging aangebracht aan de Kamertekst: 
het Vlaamse gehucht Klein-Ternaaien 
zou bij de Waalse gemeente Ternaaien 

HET TAALGRENSDEBAT 
IN HET 
PARLEMENT (1961-62) 

èn 15 februari en ten slotte werd het 
gewijzigde wetsontwerp goedgekeurd 
met 136 tegen 18 stemmen bij 22 onthou
dingen (waaronder de 5 verkozenen van 
de Volksunie). Dezelfde dag maakte de 
Kamer de tekst over aan de Senaat. 

Als wij deze tekst vergelijken met het 
oorspronkelijk ontwerp Gilson dan zien 
wij dat er belangrijke wijzingen werden 
aangebracht. 

De gemeenten Komen, Houtem, Neer-
wasten. Waasten en Ploegsteert ; 
Moeskroen, Lowingen, Herzeeuw en 
Dottenijs (West-Vlaanderen) worden 
bij de provincie Henegouwen gevoegd, 
en zullen een nieuw administratief ar
rondissement Moeskroen vormen. De 
gemeente Spiere blijft echter bij West-
Vlaanderen, met Nederlands taairegime 
en « faciliteiten » voor de Franstaligen. 

De Vlaamse gemeente Mark blijft met 
een Frans taairegime en « faciliteiten » 
bij de provincie Henegouwen en komt 
dus niet bij Vlaams-Brabant. 

De 15 Vlaamse gemeenten uit de 
streek van Landen komen bij Brabant, 
arr. Leuven, en dus niet bij Limburg. 

Daar de streek van Komen-Moeskroen 
bij Henegouwen werd gevoegd besloot 
men ook de zès Vlaamse gemeenten van 
de Voerstreek bij Limburg te voegen, 
tal plaats van ze bij de provincie Luik 
te laten zoals het ontwerp Gilson voor-
rag. 

Een ganse reeks Vlaamse gehuchten, 
die zelfs volgens het ontwerp Gilson 
dienden gescheiden te worden van 
Waalse gemeenten werden bij Wallonië 
gelaten of gevoegd. Zo blijft het gebied 
ten N. van de Spierebeek bij Dottenijs, 
d'Hoppe blijft bij Vloesberg, Kokejane 
blijft bij Lettelingen, Herbeek bij St. 
Renelde, Curé-la-Flüte bij Eigenbrakel, 
Oud-Bakenbos bij Terhulpen, het N. 
deel van Waver (Eilanden) bij Waver 
en Hasselbroek bij Korsworm. 

Als luttele « kompensatie » mogen de 
Vlamingen het gehucht Deume (Du-
renne) te Ronse behouden en krijgen 
zij Klein-Ternaaien, gehucht van Ter
naaien (Lanaye). Bij de verdere « be
handeling » van het ontwerp in de Se-

(Lanaye) blijven en niet bij de Vlaam
se gemeente Kanne worden gevoegd. 

Op 26 juni diende de h. Van Cauwe-
laert (CVP), verslaggever van de Kom. 
missie, zijn verslag in. Op 3 juli vatte de 
Senaat de openbare bespreking aan, 
ging er mee door op 4, 5, 10, 11, 12 en 
17 juli. De diskussie was zeer geani
meerd als gevolg van een offensief in 
regel van de Franstaligen, die er naar 
streefde alles in te palmen wat zij krij. 
gen konden en die zich niet wilden neer
leggen bij de overheveling van de 
Vlaamse Voerstreek naar Limburg. De 
verwarring nam elke dag toe en bereik
te haar hoogtepunt op 17 juli 1962. Na
dat een voorstel tot verdaging van het 
ontwerp, uitgaande van de h. Delbouil-
Ie (BSP) was verworpen, werd overge
gaan tot de stemming over een amende
ment van de h. Baltus (CVP) dat het 
behoud van de Voerstreek bij de pro
vincie Luik beoogde. Dit voorstel werd 
verworpen men 72 stemmen tegen 70 
bij 2 onthoudingen. Kort daarna werd, 
hoewel dit overbodig was, over punt 11 
van art. 1 van het ontwerp gestemd dat 
de aanhechting van de Voerstreek bij 
Limburg voorstelde. Ook dit werd ech
ter verworpen met 73 tegen 71 stemmen 
bij 2 onthoudingen ! Daarmee was de 
Voerstreek nergens : ze mocht niet bij 
Luik blijven maar ook niet bij Limburg 
worden gevoegd. De kommentaren die 
de pers leverde op deze beide stemmin
gen waren weinig vleiend voor de « Ho
ge Vergadering ». 

's Anderendaags ging de Senaat ver
der met de bespreking der verschillende 
artikelen en verwees op het einde van 
de zitting de artikelen 1 en 3 van het 
ontwerp terug naar de Senaatskommis-
sic van Binnenlandse Zaken. Tijdens de 
namiddagziting van 25 juli besprak de 
Senaat de zaak opnieuw. Op dat ogen
blik had de kommissie van Binnenland
se Zaken het aanvullend verslag nog 
niet goed gekeurd en daarom stelde de 
regering, bij monde van de h. Gilson, 
een verdaging voor « om een oplossing 
te vinden die beantwoordt aan 's lands 
wensen ». 

DE TERRITORIALE UITWISSELING 

IN HET OORSPRONKELIJKE 

WETSONTWERP-GILSON 

Artikel 1 

De grenzen van sommige provincies en administratieve arrondissemen
ten worden gewijzigd als volgt : 

1. De gemeenten Orroir, Amouges en Rozenaken (arr. Oudenaarde) wor
den gescheiden van de provincie Oost-Vlaanderen en gevoegd bij het ar
rondissement Doornik in de provincie Henegouwen ; 

2. De gemeente Everbeek (arr. Aat) wordt gescheiden van de provincie 
Henegouwen en gevoegd bij het arrondissement Oudenaarde in de provin
cie Oost-Vlaanderen ; 
. 3. De gemeenten Bever, Mark en Sint-Pieters-Kapelle (arr. Zinnik) wor

den gescheiden van de provincie Henegouwen en gevoegd bij het arrondis
sement Brussel in de provincie Brabant ; 

4. De gemeenten Bierk en Sint-Renelde worden gescheiden van het ar
rondissement Brussel en gevoegd bij het arrondissement Nijvel ; 

5. De gemeenten Sluizen, Zittert-Lummen, Opheylissem en Neerheylis-
sem worden gescheiden van het arrondissement Leuven en gevoegd bij 
het arrondissement Nijvel ; 

6. De gemeente Overhespen (arr. Borgworm) wordt gescheiden van de 
provincie Luik en gevoegd bij het arrondissement Leuven in de provincie 
Brabant ; 

7. De gemeenten Attenhoven, Eliksem, Laar, Landen, Neerhespen, Neer-
landen, Neerwinden, Overwinden, Rumsdorp, Waasmont, Walsbets, Wals-
houtem, Wange en Wezeren (arr. Borgworm) worden gescheiden van de 
provincie Luik en gevoegd bij het arrondissement Hasselt in de provincie 
Limburg ; 

8. De gemeenten Corswarem (arr. Hasselt) en Wouteringen (arr. Tonge
ren) worden gescheiden van de provincie Limburg en gevoegd bij het ar
rondissement Borgworm in de provincie Luik ; 

9. De gemeenten Bitsingen, Eben-Emael, Ternaaien, Rukkeling-op-de-
Jeker en Wonck (arr. Tongeren) worden gescheiden van de provincie Lim
burg en gevoegd bij het arrondissement Luik in de provincie Luik ; 

10. De gemeenten Moelingen en 's Gravenvoeren worden gescheiden van 
het arrondissement Luik en gevoegd bij het arrondissement Verviers i 

Artikel 2 
De grenzen van de hierna vermelde gemeenten worden gewijzigd als 

volgt : 

1. Het gehucht Clef d'Hollande wordt gescheiden van de gemeente 
Nieuwkerke en gevoegd bij de gemeente Ploegsteert ; 

2. Het gehucht Kruiseyck wordt gescheiden van de gemeente Komen en 
gevoegd bij de gemeente Wervik ; 

3. Het gehucht Risquons-Tout wordt gescheiden van de gemeente Rek-
kem en gevoegd bij de gemeente Moeskroen ; 

4. Het gehucht Spiere wordt geschieden van de gemeente Dottenijs en 
gevoegd bij de gemeente Kooigem ; 

5. De wijk Deurne wordt gescheiden van de gemeente Ronse in de pro
vincie Oost-Vlaanderen en gevoegd bij de gemeente Elzele in de provincie 
Henegouwen ; 

6. De gehuchten Broeken, Koekomere en La Haute worden gescheiden 
van de gemeente Elzele in de provincie Henegouwen en gevoegd bij de 
gemeente Ronse in de provincie Oost-Vlaanderen ; 

7. De gehuchten d'Hoppe en d'Hutte worden gescheiden van de gemeente 
Vloesberg in de provincie Henegouwen en respektievelijk gevoegd bij de 
gemeente Opbrakel en Schorisse in de provincie Oost-Vlaanderen ; 

8. De gehuchten Akrenbos, Donkerstrate en Haie-de-Viane worden ge
scheiden van de gemeente Twee-Akren in de provincie Henegouwen en 
gevoegd bij de gemeenten Overboelare, Moerbeke en Viane in de provin
cie Oost-Vlaanderen ; 

9. De gehuchten Groenstraat en Warresaet worden gescheiden van de 
gemeente Bever en gevoegd bij de gemeente Zullik ; 

10. De gehuchten Labliau en Hembecq worden gescheiden van de ge
meente Mark en gevoegd bij de gemeenten Zullik, Opzulk, Hove en Graty ; 

11. Het gehucht Coquiane wordt gescheiden van de gemeente Lettelin
gen in de provincie Henegouwen en gevoegd bij de gemeente Heme in de 
provincie Brabant ; 

12. Het gehucht Herbeek wordt gescheiden van de gemeente Sint-Renel
de en gevoegd bij de gemeente Lembeek ; 

13. Het gehucht Curé-la-Flüte en een strook grondgebied links van de 
steenweg op Alsemberg worden gescheiden van de gemeente Eigenbrakel 
jn het administratief arrondissement Nijvel en gevoegd bij de gemeente 
Sint-Genesius-Rode in het administratief arrondssement Brussel ; 

14. De gehuchten l'Ermite en Le Chenois worden gescheiden van de ge
meente Sint-Genesius-Rode in het administratief arrondissement Brussel 
en respektievelijk gevoegd bij de gemeenten Eigenbrakel en Waterloo in 
het administratief arrondissement Nijvel ; 

15. De gehuchten 't Rot en Bakenbos worden gescheiden van de gemeente 
Terhulpen in het administratief arrondissement Nijvel en gevoegd bij de 
gemeenten Hoeilaart en/of Overijse in het administratief arrondissement 
Brussel ; 

16. Het gehucht La Corniche (station Ter Hulpen) wordt gescheiden van 
de gemeente Overijse in het administratief arrondissement Brussel en 
gevoegd bij de gemeente Terhulpen in het administratief arrondissement 
Nijvel ; 

17. Een spits ten Noorden wordt gescheiden van de gemeente Waver in 
het administratief arrondissement Nijvel en gevoegd bij de gemeente Ot-
tenburg in het administratief arrondissement Leuven ; 

18. Het gehucht Eist wordt gescheiden van de gemeente Zittert-Lummen 
en gevoegd bij de gemeente Hoegaarden ; 

19. Het gehucht La Bosquée wordt gescheiden van de gemeenten Monte-
naken in de provihcie Limburg en gevoegd bij de gemeente Cras-Avernas 
in de provincie Luik ; 

20. Het gehucht Hasselbroek wordt gescheiden van de gemeente Cors
warem en gevoegd bij de gemeente Jeuk ; 

21. Het gehucht Al Savata wordt gescheiden van de gemeente Rutten 
in de provincie Limburg en gevoegd bij de gemeente Elch in de provincie 
Luik ; 

22. Een strook grondgebied ten Noorden wordt gescheiden van de ge
meente Elch in de provincie Luik en gevoegd bij de gemeente Diets-Heur 
in de provincie Limburg ; 

23. Het gehucht Haut-Vinave wordt gescheiden van de gemeente Sluizen 
in de provincie Limburg en gevoegd bij de gemeente Glaaien in de pro
vincie Luik. 

Deze wijzigingen geschieden volgens de aanduidingen van de bij deze 
wet gevoegde kaart : de aldus vastgestelde grenzen worden in nadere bij
zonderheden voor ieder geval afgebakend door de Koning. 
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Op Z oktober 1962 diende de h. Van 
Cauwelaert ten plotte zijn aanvullend 
verslag in. De regering diende daarop 
amendementen in die uiteindelijk door 
de Senaat werden aangenomen op 9 ok
tober 1962. 

Deze « oplossing » werd slechts aange
nomen nadat de partijleidingen zware 
druk hadden uitgeoefend op hun rebel
lerende franstalige senatoren. De partij
leiding zelf handelden duidelijk onder 
druk van de aangekondigde 2e Vlaamse 
opmars naar Brussel (14 oktober 1962) 
die trouwens een overdonderend succes 
werd. 

Wanneer wij nu de tekst, goedgekeurd 
door de Kamer van Volksvertegenwoor
digers vergelijken met die, welke na 
grote moeilijkheden, werd goedgekeurd 
door de Senaat kunnen wij de volgende 
wijzigingen aanstippen. 

In het hoofdstuk I, art. 1 werden de 
punten 1, 2 en 11 (betreffende Komen-
Moeskroen en de Voerstreek) van de 
Kamertekst verwerkt in een nieuwe 
tekst die nu § 1 vormt van art. 1'en die 
luidt als volgt : 

« § 1. — De gemeenten Komen, Hou-
tem, Neerwaasten, Waasten en Ploeg-
steert worden gescheiden van hun ar-
rondisement leper in de provincie West-
Vlaanderen en bij de provincie Hene
gouwen gevoegd ; de gemeenten Moes-
kroen, Luingne, Herseaux en Dottenijs 
worden gescheiden van het arrondisse
ment Kortrijk in de provincie West-
Vlaanderen en bij de provincie Hene
gouwen gevoegd ; de vorenvemoemde 
gemeenten vormen een administratief 
arrondissement met als hoofdplaats 
Moeskroen. 

De gemeenten Moelingen en 's Gra-
venvoeren worden gescheiden van het 
arrondissement Luik in de provincie 
Luik en gevoegd bij het arrondissement 
Tongeren in de provincie Limburg, de 
gemeenten St. Martens-Voeren, St. Pie-
ters-Voeren, Remersdaal en Teuven wor. 
den gescheiden van het arrondissement 
IVerviers in de provincie Luik en ge
voegd bij het arrondissement Tongeren 
In de provincie Limburg; de gemeenten, 
waarvan sprake in dit lid, vormen een 
kanton met als hoofdplaats St. Martens-
Voeren. 

De Koning benoemt een arondisse-
mentscommissaris te Moeskroen. Be
houdens zijn normale ambtsopdrachten 
is die commissaris er bijzonder mede be
last te waken over de toepassing van de 
bepalingen van deze wet in de plaatse
lijke diensten van de gemeenten die het 
arrondissement Moeskroen vormen. In 
het raam van die opdracht, kan hij ten 
allen tijde zowel in als buiten de kan
toren van die besturen alle dienstige 
vaststellingen doen en de geboden maat
regelen nemen. 

Zo daartoe aanleiding bestaat, is hij 
de gemeentebesturen en de besturen 
die onder de gemeenten ressorteren in 
hun betrekkingen met de provinciale 
diensten behulpzaam, inzonderheid bij 
het vertalen van de ambtelijke beschei-
den. Hij is tevens de particulieren be
hulpzaam in hun betrekkingen met de 
provinciegouverneur en andere admini
stratieve overheden. 

Te St. Martens-Voeren oefent een 
commissaris-adjunct van de arrondisse
mentscommissaris van Tongeren de 
ambtsopdrachten uit van de arrondisse-
mentskommissaris ten aanzien van de 
gemeente Moelingen, 's Gravenvoeren, 
St. Martens-Voeren, St. Pieters-Voeren, 
Remersdaal en Teuven. 

Hij oefent bovendien ten aanzien van 
dezelfde gemeenten de ambtsopdrach
ten uit die omschreven zijn in voor
gaande alinea's. 

Zijn persoonlijke rechtstoestand 
wordt door de Koning bepaald. 

In een §2 wordt dan voor de overige 
gemeenten de Kamertekst integraal 
Overgenomen. In artikel 2 liet de Se
naat punt 17 (dat de aansluiting van het 
Vlaamse gehucht Klein-Ternaaien van 
de Waalse gemeente Ternaaien (La-
naye) bij de Vlaamse gemeente Kanne 
voorzag) wegvallen. 

De slotparagraaf van art. 2 in de Ka
mertekst bepaalde : « Deze wijzigingen 
geschieden volgens de aanduidingen 
van de bij deze wet gevoegde kaart : 
de aldus vastgestelde grenzen worden 
in nadere bijzonderheden voor ieder ge
val afgebakend door de Koning ». De 
Senaat weerhield alleen het laatste deel 
van deze tekst nl. « De aldus vastgestel
de grenzen worden in nadere bijzonder
heden voor ieder geval afgebakend door 
de Koning ». 

terug in de kamer 

Op 10 oktober 1962 maakte de Senaat 
het gewijzigde ontwerp over aan de Ka
mer. 

Op 25 oktober legde de h. Verroken 
verslaggever van de Kamerkommissie 
van Binnenlandse Zaken, zijn tweede 
aanvullend verslag neer. De kommissie 
keurde de tekst van de Senaat goed met 
19 stemmen tegen 1 bij 3 onthoudingen. 

Ondertussen had de Luikse provincie
raad nog vlug een zgn. referendum in de 
Voerstreek ingericht dat bij voorbaat 
door de regering onwettelijk werd ver
klaard en dus geen enkele waarde had. 

Méér dan een betwistbare uitslag van 
een « referendum », in twijfelachtige 
omstandigheden gehouden, zegt ons een 
beslissing van de minister van Onder
wijs in 1957. De h. Collard, de Waalse 
voorzitter van de BSP was toen minis
ter en hij zag zich genoodzaakt bij be
sluit van 1-2-1957 het Nederlands op
nieuw in te voeren als onderwijstaal en 
het onderwijs van de Voerstreek aan de 
schoolinspektie van Tongeren toe te 
vertrouwen. 

De bevolking van de Voerstreek is 
trouwens ook aangesloten bij Vlaamse 
afdelingen van mutualiteiten, vak- en 
sportverenigingen en landbouworgani
saties. 

Op 31 oktober ten slotte kwam de 
tekst voor de Kamer in openbare verga
dering. De agitatie rond de Voerstreek 
in het Luikse onder impuls van de 
M(onvement) P(opulaire) W(allon) had 
als resultaat dat de franstalige parle
mentairen van alle partijen, en dan 
vooral de Luikse volksvertegenwoordi
gers, zinnens waren de overheveling 
van de Voerstreek niet te stemmen. Men 
verwachtte een stemming van Vlamin
gen uit alle partijen tegen Walen, even
eens uit alle partijen. De unitaristische 
politici wilden dat ten koste van alles 
verhinderen. Er werd de ganse dag druk 
gepalaverd en de topfiguren van de 
CVP en de BSP moesten al hun invloed 
gebruiken om de Walen tot rede te bren
gen. 

Vice-premier Spaak stelde er zelfs een 
reis naar Israël voor uit. Op zeker ogen
blik dreigde er zelfs een regeringskrisis 
toen de Waalse minister Merlot met ont
slag dreigde, en daarin waarschijnlijk 
door andere Waalse ministers zou ge
volgd worden. Slechts met de grootste 
moeite kon men hem van dit plan af
brengen. De h. Merlot stemde het ont
werp. 

Ten slotte werd het ontwerp door de 
Kamer ongewijzigd goedgekeurd met 
130 stemmen tegen 56 bij 12 onthoudin
gen (waaronder de 5 volksvertegen
woordigers van de Volksunie). 

Na deze stemming nam minister Mer
lot ontslag, hij werd echter niet gevolgd 
door andere ministers zodat een rege
ringskrisis werd vermeden. De MPW 
loofde minister Merlot en verklaarde 
zich nooit neer te leggen bij de « an
nexatie » van de Voerstreek door de 
« Vlaamse imperialisten ». 

DE TAALGRENS 
ZOALS ZIJ WERD VASTGELEGD 
BIJ DE WET VAN 8 NOVEMBER 1962 

Artikel 1. 

De grenzen van sommige provincies en sommige administratieve arron
dissementen worden gewijzigd als volgt : 

§ 1. De gemeenten Komen, Houthem, Neerwaasten, Waasten en Ploeg-
steert worden gescheiden van het arrondissement leper en de provincie 
West-Vlaanderen en bij de provincie Henegouwen gevoegd ; de gemeenten 
Moeskroen, Luingne, Herseaux en Dottenijs worden gescheiden van het 
arrondissement Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen en bij de pro
vincie Henegouwen gevoegd ; de vorenvemoemde gemeenten vormen een 
administratief arrondissement met als hoofdplaats Moeskroen. 

De gemeenten Moelingen en 's Gravenvoeren worden gescheiden van 
het arrondissement Luik en de provincie Luik en gevoegd bij het arron
dissement Tongeren in de provincie Limburg ; de gemeenten Sint-Mar-
tens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Remersdaal en Teuven worden geschei
den van het arrondissement Verviers en de provincie Luik en gevoegd 
bij het arrondissement Tongeren in de provincie Limburg ; de gemeenten 
waarvan sprake in dit lid, vormen een kanton met als hoofdplaats Sint-
Martens-Voeren. 

§ 2. 1. De gemeenten Orroir, Amougies en Rozenaken (arr. Oudenaarde) 
worden gescheiden van de provincie Oost-Vlaanderen en gevoegd bij het 
arrondissement Doornik in de provincie Henegouwen. 

2. De gemeente Everbeek (arr. Aat) wordt gescheiden van de provincie 
Henegouwen en gevoegd bij het arrondissement Oudenaarde in de pro
vincie Oost-Vlaanderen ; 

3. De gemeenten Bever en Sint-Pieters-Kapelle (arr. Zinnik) worden 
gescheiden van de provincie Henegouwen en gevoegd bij het arrondisse
ment Brussel in de provincie Brabant ; 

4. De gemeenten Bierk en Sint-Renelde worden gescheiden van het ar
rondissement Brussel en gevoegd bij het arrondisement Nijvel ; 

5. De gemeenten Sluizen, Zlttert-Lummen, Opheylissem en Neerheylis-
sem worden gescheiden van het arrondissement Leuven en gevoegd bij 
het arrondissement Nijvel ; 

6. De gemeenten Attenhoven, Bliksem, Laar, Landen, Neerhespen, Neer-
landen, Neerwinden, Overhespen, Overwinden, Rumsdorp, Waasmont, 
Walsbets, Walshoutem, Wange en Wezeren (arr. Borgworm) worden ge
scheiden van de provincie Luik en gevoegd bij het arrondissement Leuven 
in de provincie Brabant ; 

7. De gemeenten Corswarem (arr. Hasselt) en Wouteringen (arr. Tonge
ren) worden gescheiden van de provincie Limburg en gevoegd bij het 
arrondissement Borgworm, In de provincie Luik ; 

8. De gemeenten Bitsingen, Eben-Emael, Ternaaien, Rukkelingen-aan-
de-Jeker en Wonck (arr. Tongeren) worden gescheiden van de provincie 
Limburg en gevoegd bij het arrondissement Luik, in de provincie Luik. 

Art. 2. De grenzen van de hierna vermelde gemeenten worden gewijzigd 
als volgt : 

1. Het gehucht Clef d'HoUande wordt gescheiden van de gemeente 
Nieuwkerke en gevoegd bij de gemeente Ploegsteert ; 

2. Het gehucht Kruiseyck wordt gescheiden van de gemeente Komen en 
gevoegd bij de gemeente Wervik ; 

3. Het gehucht Risquons-Tout wordt gescheiden van de gemeente Rek-
kem en gevoegd bij de gemeente Moeskroen ; 

4. De gehuchten Broeken, Koekomere en La Haute worden gescheiden 
van de gemeente Elzele in de provincie Henegouwen en gevoegd bij de 
gemeente Ronse in de provincie Oost-Vlaanderen ; 

5. Het gehucht d'Hutte wordt gescheiden van de gemeente Vloesberg 
in de provincie Henegouwen en gevoegd bij de gemeente Opbrakel, in de 
provincie Oost-Vlaanderen ; 

6. De gehuchten Akrenbos, Donkerstrate en Haie-de-Viane worden ge
scheiden van de gemeente Twee-Akren, in de provincie Henegouwen en 
gevoegd, het eerste gehucht bij de gemeente Bever in Brabant, de twee 
andere bij de gemeente Viane, in de provincie Oost-Vlaanderen ; 

7. De gehuchten Groenstraat en Warresaet worden gescheiden van de 
gemeente Bever en gevoegd bij de gemeente Zullik ; 

'8. Een strook grondgebied links van de steenweg op Alsemberg wordt 
gescheiden van de gemeente Eigenbrakel, in het administratief arrondis
sement Nijvel, en gevoegd bij de gemeente Sint-Genesius-Rode, in het ad
ministratief arrondissement Brussel ; 

9. Het gehucht Kwaadrode wordt gescheiden van de gemeente Sint-Ge
nesius-Rode, in het administratief arrondissement Brussel, en gevoegd bij 
de gemeente Eigenbrakel, in het administratief arrondissement Nijvel ; 

10. De gehuchten 't Rot en Nieuw Bakenbos worden gescheiden van de 
gemeente Terhulpen, in het administratief arrondissement Nijvel, en ge
voegd bij de gemeente Hoeilaart, in het administratief arrondissement 
Brussel ; 

11. Het gehucht La Corniche (station Terhulpen) wordt gescheiden van 
de gemeente Overijse, in het administratief arrondissement Brussel, en 
gevoegd bij de gemeente Terhulpen, in het administratief arrondissement 
Nijvel ; 
12. Het gehucht Eist wordt gescheiden van de gemeente Zittert-Lummen 
en gevoegd bij de gemeente Hoegaarden ; 

13. Het gehucht La Bosquée wordt gescheiden van de gemeente Monten-
aken, in de provincie Limburg, en gevoegd bij de gemeente Cras-Avernas, 
in de provincie Luik ; 

14. Het gehucht Al Savate wordt gescheiden van de gemeente Rutten, in 
de provincie Limburg, en gevoegd bij de gemeente Elch, in de provincie 
Luik ; 

15. Een strook grondgebied ten noorden wordt gescheiden van de ge
meente Elch, in de provincie Luik, en gevoegd bij de gemeente Rutten, in 
de provincie Limburg ; 

16. Het gehucht Haut-Vinane wordt gescheiden van de gemeente Slui
zen, in de provincie Limburg, en gevoegd bij de gemeente Glaaien, in de 
provincie Luik ; 

De aldus vastgestelde grenzen worden in nadere bijzonderheden voor 
ieder geval afgebakend door de Koning. 
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d'hoppe, in ruil voor faciliteiten... 
VLOESBERG (Flobecq) 

Provincie Henegouwen, arr. Aat. 
3.304 inwoners. 
Volgens de telling van 1846 : 225 Ne-

derlandstaligen en 4905 Franstaligen. 
Volgens Kurth (1898) : Franstalig. 

Het noordwestelijk deel is echter Ne
derlandstalig. 

Volgens de telling van 1930 : 
Nederlandstaligen : 242 (6,84 %) 

waprvan 180 (5,09 %) eentaligen. 
Franstaligen : 3.198 (90,36 %) waar

van -'̂ 008 eentaligen. 
Volgens Grammens (1932) : Fransta

lig. De wijk d'Hoppe e.a. gehuchten zijn 
Nederlandstalig. 

Volgens Legros (1948) : 
Gemeente waar de taalgrens doorheen 

loopt, in het noorden de uitsprongen 
aan de andere zijde van de bossen nl. 
de Steenhuishoeve (Champ de Steen
huis) in de noordoostpunt in de rich
ting van Opbrakel, en de gehuchten 
d'Hoppe met Caplette en Le Sergent, 
en d'Hutte in het noordwesten in de 
richting van Opbrakel en Schorisse 
zijn volledig Vlaams. 

De bewoning aan de zuidkant van de 
bossen nl. La Commune (bij Everbeek), 
Lumeune, La Neuve Rue en Paillard, 
zijn tegenwoordig min of meer ge^ 
mengd. In de vorige eeuw waren zij 
volledig of bijna volledig Waals. Te 
Vloesberg, zoals in heel dat gebied van 
Henegouwen, komen zich Vlaamse boe
ren en arbeiders vestigen. 

Volgens de telling van 1947 : 
Nederlandstaligen : 241 (6,96 %) 

waarvan 51 (1,47 %) eentaligen. 
Franstaligen : 3.116 (86,93 %) waar

van 2546 (73,48 %) eentaligen. 
Volgens het Harmelcentrum : Frans

talig. De gehuchten d'Hutte en d'Hoppe 
zijn echter Nederlandstalig, 

Volgens het ontwerp Gilson : Frans 
taairegime. De gehuchten d'Hutte en 
d'Hoppe worden bij de gemeenten Op
brakel en Schorisse in de provincie 
Oost-Vlaanderen gevoegd. 

De hh. Wigny (CVP., Doornik-Aat) 
en Lefèbvre (Lib., Doornik-Aat) dien
den amendementen in om d'Hoppe bij 
Vloesberg te behouden. Minister Gilson 
steunde hen met de bewering dat de 
bevolking van d'Hoppe het status quo 
verlangt. Het geldt hier, volgens hem, 
een toeristisch centrum dat bij Vloes
berg vHnst te blijven'. 

Volgens het verslag (blz. 36) verliep 
de diskussie in de kommissie als volgt : 

« Een lid gaat daarmee niet akkooD*^ 
(de*yVÖfföken) d'Hoppe (La Houppe) 

MARK 
De meest zuidelijk gelegen Vlaamse 

gemeente in België. 
Provincie Henegouwen, arr. Zinnik. 
1212 inwoners. 
Volgens de telling van 1846 : 1122 

Nederlandstaligen en 1141 Franstaligen. 
Volgens Kurth (1898) : Nederlands

talig. Het zuidelijk deel is echter Frans
talig. 

Volgens de telling van 1930 : 
Nederlandstaligen : 711 (47,82 %) 

waarvan 461 (31 %) eentaligen. 
Volgens Grammens (1932) : Neder

landstalig. De wijk « Labliau » is Frans
talig. 

Volgens Legros (1948) : Gemengde 
gemeente. Het noorden (met Mark zelf) 
is Vlaams. Het zuiden is verwaalst nl. 
Labliau (Abele) met Kwadestraat, 
Milts, Lekkernije, Culot des Tripes, 
Boskant (Culot des Bois) alsook Hum-
beek iets meer naar 't noorden. De ge
huchten langs de weg Edingen-Aat nl. 
de Ro, Kortenbroek, Kandries en Kruis-
ken (la Croisette) zijn Vlaams. Labliau 
(Abele) en Mark hebben elk hun eigen 
kerk en scholen. 

Volgens de telling van 1947 : 
Nederlandstaligen : 117 (8,88 %) 

waarvan 55 (4,18 %) eentaligen. 
Franstaligen : 1151 (87,4 %) waarvan 

598 (45,41 %) eentaligen. 
Deze fantastische uitslag (vergelijk 

met de teling van 1930) wijst ondubbel
zinnig op geknoei. In een kleine lande
lijke gemeente, zoals Mark, met weinig 
inwijking is het uitgesloten dat zich op 
17 jaar tijd een dergelijke verschuiving 
voordoet. Niettemin werden deze cij
fers door minister Vermeylen in 1954 
gepubliceerd. 

Volgens het Harmelcentrum : Neder
landstalig. Labliau (Abele) is echter 
Franstalig. 

bestaat uit twee delen : een toeristisch 
gedeelte (in het bos) dat bij Vloesberg 
aanleunt, en een deel op de steenweg 
Ronse-Nederbrakel, Dit is sinds gene
raties een Vlaamse wijk, met eigen 
kerk en school, een wijk die aansluit bij 
de omliggende Vlaamse gemeenten en 
ver van Vloesberg verwijderd ligt. 

Het lid stelt voor, het toeristisch cen
t rum in het bos, waar Vloesberg veel 
wegeniswerken uitvoerde, bij Vloes
berg te laten. 

Wat de kleine wijk d'Hutte betreft, 
dee ligt volledig verloren tussen de 
twee Vlaamse gemeenten Schorisse en 
Opbrakel. 

De heer Wigny roept dezelfde argu
menten m als voor de drie gehuchten 
van Elzele (militie, enz.). 

De heer Lefèbvre valt de heer Wigny 
krachtig bij. Hij stemt er echter mede 
in niet aan te dringen wat d'Hutte be
treft ; wat La Houppe (d'Hoppe) be
treft is het hem niet mogelijk in te 
stemmen met de splitsing van het ge
hucht. De gemeente Vloesberg kan niet 
terzelfdertijd de lasten van de toeris
tische wijk op zich nemen en de inkom
sten verliezen uit het ander deel van 
het gehucht, die deze lasten moeten hel
pen dragen. 

Volgens het ontwerp Gilson : Neder
lands taairegime. Mark wordt bij de 
provincie Brabant, arr. Brussel, ge
voegd. De gehuchten Labliau en Hem-
becq blijven bij de provincie Henegou
wen en worden verdeeld over de ge
meenten Zullik (Bassily), Opzullik 
(Silly), Hove (Hoves) en Graty. 

Amendementen werden door de hh. 
Lefèbvre (Lib., Doornik-Aat), M. Col-
lart (BSP, Zinnik) en Pêt re (CVP, Zin-
nik) ingediend met het doel Mark bij 
Henegouwen te behouden. Zij beweer
den o.m. dat de Nederlandstalige min
derheid verspreid is over gans de ge
meente en dat er geen enkel gehucht 
bestaat met een meerderheid Vlamin
gen. (Vergelijk met wat Legros zegde). 
Het onderwijs werd trouwens « ten al
len tijde in het Frans gegeven »... Bo
vendien, betoogden zij, moet Marke het 
lot van Edingen delen. Bij al deze be
weringen steunden zij vooral op de 
cijfers van de vervalste « telling » van 
1947 die zgn. de evolutie in de richting 
van de Franse eentaligheid weerspiege
len. 

Het verslag van de Kamerkommissie 
leert ons over de bespreking van deze 
amendementen het volgende (blz. 32) : 

« Een lid (de h. Verroken ?) betwist 
de geldigheid van de resultaten van de 
telling, die aangevoerd worden en lou
ter fictief zijn. Hij meent dat het niet 
opgaat ,al naar gelang het geval, nu 
eens te opteren voor de resultaten van 
een betwiste telling en dan eens voor 
de stelling van het Harmel-centrum. 
Hij haalt terzake nog andere getuigenis
sen aan. 

Het lid geeft echter toe dat het woon
complex van Edingen aanleunt bij 
Mark en Lettelingen. 

In dit verband meent het te voren 
geciteerde lid er te moeten op wijzen 
dat zo deze belangrijke wijk van Vloes
berg niet wordt afgescheiden, het dan 
normaal zou zijn dat de gemeente Vloes
berg, bij de gemeenten met facilitei
tenstelsel wordt ingedeeld. 

De heer Lefèbvre, als indiener van 
het amendement, meent dat de gemeen
te Vloesberg er de voorkeur aan zal 
geven het faciliteitenstelsel in te voe
ren ,liever dan aan het gehucht te ver
zaken. 

De Commissie beslist het woord 
d'Hoppe te schrappen ». 

De kneep die er in bestond de Walen 
af te schrikken met de verplichting fa
ciliteiten toe te staan indien zij een 
Vlaams gehucht wilden behouden, en 
die succesrijk werd toegepast bij de be
spreking van het lot van de gehuchten 
Broeken, Koekomere en La Hautte, 
lukte ditmaal niet. En dat kostte ons 
het Vlaamse gehucht d'Hoppe. 

Wij staan hier voor een typische in-
konsekwentie. Niemand betwist dat 
d'Hoppe Vlaams is en een gemeenschap 
op zichzelf vormt, dus gemakkelijk af 
te scheiden van Vloesberg. Om niet 

De Kommissie beslist eenparig de ge
meente « Mark » uit nr 3 te lichten. 

Aldus worden alleen Bever en Sint-
Pieterskapelle bij Brabant gevoegd. 
Mark blijft in Henegouwen ». 

In rui l krijgt Mark nu een facilitei
tenregime. 

Volksvertegenwoordiger Deconinck 
(Volksunie, arr. Brussel) probeerde bij 
de behandeling van artikel 2 in de 
(eerste) kommissie Mark nog te redden. 
Zijn amendement luidde als volgt : 

« Het noordelijk grondgebied van de 
gemeente Mark wordt gevoegd bij Sint-
Pieters-Kapelle in het arrondissement 
Brussel in de provincie Brabant, met 
uitzondering van de gehuchten Labliau 
en Hembecq en van de grote weg van 
Edingen op Hove ». De kommissie ver
wierp het met 13 stemmen bij 5 ont
houdingen. 
Nadat de Kamer het ontwerp terug had 

gestuurd naar de kommissie verdedigde 
de h. Deconinck opnieuw de overheve
ling van de Vlaamse gemeente Mark 
naar het arr. Brussel. Zijn argumenten 
waren de volgende : 

« Mark is een tweeling-gemeente met 
twee centra (kerken) : Mark en Labliau 
(Abele) samen een 1.300 inwoners. De 
noordelijke helft is Vlaams, de zuide
lijke helft is Waals en vormt een wig in 
het Waals gebied. De gemeente heeft 
een sterk landelijk karakter en de taal
gebieden zijn zeer goed afgelijnd en 
standvastig. De samenvoeging van beide 
stroken schept <een ongezond regime, 
thans Franstal ig. Volgens de officiële 
telling van 1930 waren beide taalgroe
pen nog in evenwicht. 

Er dient hier teruggekeerd tot de 
stelling van het regeringsontwerp dat 
Mark als Vlaamse gemeente in Brabant 
rangschikt, min Labliau en Hembecq. 

taalkundige redenen wordt het gehucht 
echter bij Wallonië gelaten, in ruil voor 
een faciliteitenregime waarvan ieder
een weet wat daarvan terecht komt in 
Wallonië. Volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten (Volksunie, arr. Aalst) 
t rachtte door een amendement de zaak 
weer in orde te brengen. Volgens hem 
dienen d'Hoppe en d'Hutte bij Opbrakel 
gevoegd, en hij verantwoordde dit als 
volgt : 

« Het geldt hier een terugkeer naa r 
het regeringsontwerp gesteund op he t 
Harmelcentrum. Het gehucht d'Hoppe 
omvat ongeveer 300 inwoners waa rvan 
14 families in het beboste toeristisch 
centrum. Het geheel van het gehucht 
d'Hoppe omvat slechts 2 Waalse fami
lies, 1 in de oude d'Hoppe en 1 naar h e t 
toeristisch centrum toe. 

Het is onverantwoord hier geen effen 
toestand te scheppen, zowel voor de be
woners van d'Hoppe zelf als voor Vloes
berg dat anders een bijzonder s ta tuut 
zou moeten opgedrongen worden ». 

Zijn amendement werd in de tweede 
Kamerkommissie met 15 tegen 2 stem
men en in openbare Kamerzit t ing bij 
zitten en opstaan verworpen. 

Een ander amendement Van Leem
putten luidde als volgt : 

« De vooruitstrevende punt van Vloes
berg liggende tussen de gemeenten Op
brakel en Everbeek wordt gescheiden 
van Vloesberg en gevoegd bij de ge
meente Opbrakel in de provincie Oost-
Vlaanderen ». 

Verantwoording : 
Tussen Everbeek en Opbrakel ligt een 

scherp vooruitstekend punt van Vloes
berg dat door Vlamingen is bewoond 
en dient over te gaan naar Opbrakel. 

Het betreft hier een strook ten Zui
den van de Mont-de-Rode met de huizen 
genummerd van 1 tot 8 en het hof « te 
Levieren ». Het zijn allemaal Vlaams-
sprekende families. 

De tweede Kamerkommissie verwierp 
eenparig ook dit amendement. Legros 
schreef nochtans dat ook deze uitsprong 
volledig Vlaams is.. . 

De enige rechtzett ing die gebeurde 
was dat d 'Hutte niet bij Schorisse maar 
bij Opbrakel zou worden gevoegd. 

EINDBESLISSING (31-10-62) : De 
gewijzigde tekst van de Kamerkommis
sie werd bekrachtigd. Vloesberg blijft 
met een Frans taairegime bij Henegou
wen ,arr. Aat. Het moet d 'Hutte afstaan 
aan Opbrakel maar behoudt d'Hoppe ia 
ruil voor faciliteiten voor de Neder
landstaligen. 

Het Waalse gedeelte vormt echter een 
eenheid (een parochie) en is niet te 
versnipperen over vier gemeenten 
maar als geheel (samen met de baan 
Edingen-Hove) te voegen bij Hove 
waarvan het centrum even dicht is als 
dat van Mark. 

In de kommissie werd Mark hetzelfde 
lot toebedeeld als Edingen omdat he t 
zogenaamd ten zuiden van Edingen lag 
en het kollege op grondgebied Mark 
lag. Beide beweringen zijn onjuist : 
Mark ligt ten westen van Edingen, de 
kleine uitsprong onder Edingen gaat 
mede met de Waalse helft naar Hove. 

De bevolking van de Vlaamse helft 
van Mark is homogeen Vlaams. In de 
scholen van Mark is het F rans onder
wijs voor de jeugd slechts met veel ver
traging en aanpassing te slikken. Bo
vendien is zelfs in de huidige stand 
middelbaar onderwijs beschikbaar in de 
nabijheid (Herne-Halle). Herne kan ook 
een tweede standplaats worden voor de 
vrederechter van Sint-Kwintens-Len-
nik ten behoeve van de westhoek van 
dat zeer uitgestrekte kanton. De aan
passing van de taalgrens en uitwisse
ling van de gemeenten en gehuchten 
hebben geen zin meer indien zulks niet 
geldt voor de gemeente Mark ». 

Het mocht niet baten. Zijn amende
ment werd ditmaal verworpen met 17 
tegen 3 stemmen bij 1 onthouding. 

Bij de behandeling van artikel twee 
(het lot van de anderstalige gehuchten) 
verdedigde de h. Deconinck het volgen
de amendement : de gehuchten Labliau 
(Abele) en Hembecq samen met de 
baan Edingen-Hove voor zover op Mark 
gelegen, worden gescheiden van de ge
meente Mark en gevoegd bij de ge
meente Hove in de provincie Henegou
wen ». (lees door blz, 11) 

mark en edingen: 
verfransing wettelijk bekroond 
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de streek van 
edingen 

(vervolg van blz. 10) 

Zo'n argumentat ie betekent een te
rugkeer tot de thesis van het regerings
ontwerp, behoudens dat Labliau-Hem-
beck en de baan Edingen-Hove worden 
gevoegd bij Hove waarvan het centrum 
even dicht is als dat van Mark. De 
Waalse helft der gemeente Mark vormt 
een eigen geheel rond de parochiekern 
Labliau. Het is best die als geheel te 
behandelen en niet over vier gemeen
ten te verdelen zoals het regeringsont
werp luidde. 

Ook dit amendement werd verworpen 
(met 12 tegen 4 s temmen). Een amen
dement Kiebooms (CVP, Antwerpen) 
dat de tekst van het ontwerp Gilson be
treffende Labliau en Hembecq wilde 
herstel len werd eveneens met 12 tegen 
3 stemmen verworpen. Een tweede 
amendement Deconinck (Volksunie, arr. 
Brussel) luidde : « Het noordelijk ge
deelte van de gemeente Mark wordt ge
voegd bij St. Pieters-Kapelle, het zuide
lijk gedeelte gaat bij de gemeente 
Hove ». De kommissie verwierp het met 
13 tegen 3 stemmen. In de OE>enbare 
Kamerzit t ing werden de amendemen
ten Deconinck inzake Mark eveneens 
verworpen. Met genoegen konden wij 
nochtans vaststellen dat staatsminister 
De Schrijver (CVP, arr. Gent-Eekio) 
een positieve stem uitbracht. Hierdoor 
was hij logisch met zijn houding van 
1932. (initiatief De Schrijver-Blavier). 
Een uittreksel uit het « Beknopt Ver
slag » van de zitting van 14 februari 
1962 (blz. 354) tekent duidelijk de ver
schillende houding van de zgn. extre
mistische en de zgn. gematigde Vlamin
gen in het debat : 

« De heer Verroken. — Alle argumen
ten werden al in de kommissie onder
zocht. Persoonlijk ben ik het met veel 
zaken eens, maar de kommissie heeft 
alle argumenten voor en tegen grondig 
overwogen en kwam tot een regeling, 
die evenwichtig mag worden genoemd. 
Ik verzoek de Kamer hiervan niet af te 
wijken. 

« De heer Daniel Deconinck. — Mark 
is volgens prof. Legros een gemengde 
gemeente. Het betreft hier een lande
lijke gemeente*, het noorden is Vlaams 
en het zuiden is Waals. Beide gedeelten 
hebben elk een eigen kerk. 

Dit kwam in 1930 duidelijk tot uiting: 
de ene helft van de bevolking sprak 
Vlaams, de andere sprak Frans, maar 
door de samenvoeging kwam men tot 
een Franstal ige meerderheid. 

Mark is een kleine landelijke gemeen
te, waar de toestand gestabiliseerd is. 
Men zal de Vlaamse bevolking tot een 
moeilijke overgang dwingen, waar voor
al de jeugd onder zal lijden. 

De heer Verroken. — Voor die ge
meenten komt toch ook een faciliteiten
stelsel. 

De heer Daniel Deconinck. — In Wal
lonië komt daar niets van in huis. 

Het gaat te ver op bestuurlijk gebied 
en op onderwijsgebied zal het niet wor
den toegepast. In Wallonië heeft men 
de transmutatieklassen nooit aanvaard. 

De heer Verroken. — Het is slechts 
de bevestiging van wat reeds bestaat ». 

Inderdaad. De toelichtingen bij de 
amendementen Collart en Pêtre leren 
ons wat er « reeds bestaat » : eentalig 
F rans onderwijs met 3 u. per week Ne
derlandse les voor de Vlamingen.. . 
(stuk 194/2). 

Het hielp niet dat de Volksunie-sena
toren de amendementen Deconinck in 
de Senaat opnieuw verdedigden. Mark 
bleef bij Henegouwen om als expansie
gebied van Edingen te dienen. 

EINDBESLISSING (31-10-62) : De 
gewijzigde tekst van de Kamerkommis
sie werd uiteindelijk bekrachtigd. De 
gemeente Mark blijft in haar geheel, 

Rond het lot van de Voerstreek zijn in 
de loop van het taalgrensdebat de groot
ste betwistingen gerezen. Vrijwel alle 
Walen, uit alle partijen, vormden front 
om deze Vlaamse streek bij Wallonië 
te behouden. De Waalse aktie in het par
lement ging gepaard met politieke her
r ie in de streek zelf. Vooral de M(ouve-
ment) P(opulaire) W(allon), hand in 
l iand met de lokale potentaten zoals de 
beruchte graaf de Sécillon, burgemees
te r van Teuven, voerde de agitatie. In
t imidatie en bedreiging van Vlaamsge
zinden bleef niet uit. Daar tegenover 
stond een vastbesloten Vlaamse opinie 
die duidelijk liet verstaan dat het be
houd bij Luik in geen enkel geval kon 
aanvaard worden. De solidariteit met de 

het Vlaamse deel inkluis bij de provin
cie Henegouwen, arr. Zinnik, met Frans 
taairegime en faciliteiten voor de Ne-
derlandstaligen. Een inkonsekwentie te 
meer ten nadele van de Vlamingen.. . 

EDINGEN 

Provincie Henegouwen arr. Zinnik. 
4.141 inwoners. 
Volgens de telling van 1846 • 2796 Ne-

derlandstaligen en 1118 Franstaligen. 
Volgens Kurth (1898) : Nederlands

talig. 
Volgens de telling van 1930 • 
Nederlandstaligen : 2335 (50,78 %) 

waarvan 450 (9,79 9<) eentaligen. 
Franstaligen : 2092 (45,5 %) waar

van 1014 (22,05 %) eentaligen. 
Volgens Grammens (1932) : Gemengd. 

Onderzoek nodig. 
Volgens Legros (1948) : Stad met 

Vlaams dialekt bij het volk en Franse 
kuituur bij de burgerij en meer en meer 
bij de bevolking in het algemeen. 

Volgens de telling van 1947 : 
Nederlandstaligen : 481 (10,86 %) 

waarvan 180 (3,06 Vo) eentaligen. 
Franstaligen : 3491 (78,84 %) waarvan 

1629 (36,79 '/<) eentaligen. 
Op 17 jaar tijd « evolueerde » Edin

gen dus van een Nederlands taairegime 
met beschermde Franse minderheid 
naar een eentalig Frans regime zonder 
minderheidsbescherming voor de Vla
mingen ! Van zulk een prachtige « na
tuurlijke evolutie» hebben zelfs de stich
ters van België voorzeker nooit durven 
dromen. 

Volgens het Harmelcentrum : Neder
lands taairegime met faciliteiten voor 
de Franstaligen, zo het gemeentebestuur 
dit wil. 

Volgens het ontwerp Gilson : F rans 
taairegime met faciliteiten voor de Ne
derlandstaligen. Het stadje blijft bij de 
provincie Henegouwen, arr. Zinnik. De 
minister heeft nl. « rekening gehouden 
met de evolutie die zich te Edingen ver
der heeft voorgedaan ». 

Volksvertegenwoordiger Daniël De
coninck (Volksunie, arr. Brussel) dien
de een amendement in om Edingen bij 
Brabant, arr. Brussel, te voegen. Het 
verslag Verroken vermeldt op blz. 32 
over de bespreking in de kommissie he t 
volgende : 

« De heer Deconinck Daniël wijst op 
het voorstel van het Harmel-centrum 
om deze Vlaamse stad in Brabant op te 
nemen. Edingen illustreert op duide
lijke wijze de Waalse denationalisatie-
druk op de Vlaamse streken. De volks
taal te Edingen blijft het Nederlands, 
maar de bovenlaag, de burgerij van 
Edingen, is Franssprekend. 

Hij betreurt dat het geval Edingen 
« geforceerd » werd door de beslissing 
over het geval Mark. Het lot van de 
ene gemeente wordt van het lot van de 
andere afhankelijk gesteld. In feite 
moeten beide gemeenten naar Brabant 
overgeheveld worden. 

Een ander lid (Jan Verroken, n.v.d.r.) 
meent dat de Vlaamse kollega's akkoord 
gaan Edingen bij Henegouwen te laten. 

Dat lid legt echter de nadruk op het 
feit dat te Edingen het faciliteitenstel
sel zal moeten toegepast worden en dat 
dit effectief zal dienen te worden ge
sanctioneerd ». 

Het amendement Deconinck werd 
met 12 stemmen bij 3 onthoudingen ver
worpen. 

In de tweede Kamerkommissie ver
dedigde de h. Deconinck opnieuw de 
overgang van Edingen naar Brabant. 
Hij gaf daarvoor de volgende verant
woording : 

« Edingen is een traditioneel Vlaams 
stadje waar het toebehoren tot een 
Franstalige provincie, de verfranste 
burgerij en het onderwijs een toestand 
hebben geschapen van zeer verspreide 
tweetaligheid over de volkstaal heen. 
De algemeen verspreide volkse om
gangstaal is nog steeds het Vlaams dia-
lekt van de streek, maar de kulturele 
is Frans. 

strijdende Vlaamsgezinden in de Voer-
streek nam allerlei vormen aan. 

Dat Vlaanderen van de Voerstreek 
zijn punt van eer maakte terwijl het 
blijkbaar zonder veel gewetensbezwa
ren de Vlamingen uit de streek Komen-
Moeskroen in de steek liet, ontlokte aan 
strijdende flaminganten uit West-Vlaan
deren de bittere bedenking dat het op 
die wijze 40.000 Vlamingen wilde af
staan in ruil, het was immers een ruil, 
voor een goede 4.000 en dit bovendien 
nog als een overwinning zou beschou
wen. Feit is dat er zich in de streek 
Komen-Moeskroen in 1947 nog 13.590 
mensen als Vlamingen durfden beken
nen ; in de Voerstreek waren er 1721. 

Het oorspronkelijk ontwerp Gilson 

Het Harmelcentrum heeft itó Vtegm-
se karakter duidelijk erkend Öoj^sena-
tor Allard deeci zulks bij dé bespreking 
van het ontwerp Moyersoen. 

In 1930 gaf Edingen 51 % uitsluitend 
of overwegend Vlaamssprekenden doch 
het moedwillig gemeentebestuur wilde 
zich nooit schikken naar die gegevens. 
Het deed moedwillig aan vervalsing, 
machtsmisbruik en samenspanning van 
ambtenaren, feiten die strafrechterlijk 
vervolgbaar zijn en waarvoor de vroe
gere burgemeester Delannoy in 1939 
niet terug in zijn ambt werd bevestigd 
door Minister Devéze. 

Het behoud in Henegouwen betekent 
een premie voor het misbruik : de 
ambtsmisbruikers halen hun slag thuis. 
En bovendien maken zij aanspraak op 
het behoud van Vlaamse landelijke ge
westen in Mark en Lettelingen bij 
Henegouwen zogezegd omdat Mark ten 
zuiden van Edingen zou liggen en het 
station van Edingen op Kokejane in 
Lettelingen ! 

Ziehier nog wat de heer Gaillard, on
langs overleden arrondissementscom
missaris van Nijvel en Waals lid van de 
taaicommissie, in zijn inspektieverslag 
neerschreef op 6 november 1940 : 

« La connaissance de la langue fran-
Caise s'est chez la plupart des enfants 
simplement superposée a la connais
sance de la langue maternelle flamande 
par suite du séjour plus ou moins pro-
longé des élèves dans des classes fran-
caises. Ces élèves auraient done dü a 
l'origine être verses dans des classes 
flamandes ». 

De kommissie verwierp het amende
ment met 17 tegen 3 stemmen bij 1 ont
houding. In openbare Kamerzit t ing 
werd het eveneens verworpen bij zit
ten en opstaan. De Volksunie stond al
leen om de naamstemming te vragen. 
De Vlaamse kamerleden van de andere 
partijen vonden het blijkbaar veiliger 
dat er geen naamstemming over Edin
gen werd gehouden. 

In de Senaat werden de pogingen van 
de Volksuniesenatoren Diependaele en 
Roosens evenmin met succes bekroond. 

liet de Voerstreek bij de provincie Luik 
met Nederlands taairegime en facilitei
ten voor de Franstaligen. 

De Kamerkommissie besloot echter de 
streek Komen-Moeskroen bij de provin
cie Henegouwen te voegen ; deze be
slissing bezegelde meteen het lot van 
de Voerstreek want men beschouwde 
het zo dat beide kwesties gekoppeld 
waren, hoewel men het officieel niet 
wilde toegeven. Het verslag zegt daar
over op blz. 31 : 

« De Commissie beslist vervolgens 
zich uit te spreken over de volgende 
tekst : 

«De gemeenten Komen, Houtem, Neer-
waasten, Waasten en Ploegsteert wor
den gescheiden van het arrondissement 

E I N D B E S L I S S m a (81/10/62) ! Da 
tekst van het ontwerp Gilson werd ctó 
gëwijzig'd goedgekeurd. Het VlaanS^ 
stadje Edingen blijft dus bij de proving' 
cie Henegouwen, arr. Zinnik, met F ran j ' 
taairegime en faciliteiten voor Nederi 
landstaligen. 

De franskiljonse bourgeoisie heef^ 
hier haar slag thuis gehaald. De Vla
mingen zullen dit niet vergeten. Ook 
niet de houding van de meeste Vlaamse 
verkozenen die voor Edingen geen VIH 
verroeren ! En waarom was de Vlaamse 
pers van meet af aan zo berustend van 
toon ? 

Wat zal de volgende stap zijn ? 
Reeds tijdens de huidige taalgre.ns-

behandeling dienden Waalse parle
mentsleden voorstellen in om stukken 
van St. Pieterskapelle ep Herne bij 
Edingen in te lijven om de uitbreidings
mogelijkheden van de stad te verzeke
ren. Die voorstellen werden nu ver
worpen ,maar in de Senaat stelde mi
nister Gilson de Waalse Senator Oblin 
als volgt gerust. (Beknopt verslag, 
18/7/62, blz. 658) : 

« De heer Oblin ; (in 't Frans) . — Men 
zegt ons dat de wetgeving het door sa
menvoeging van gemeenten mogelijk 
maakt het doel te bereiken dat wij na
streven. Maar dan vraag ik de minister 
van Binnenlandse Zaken de verbintenis 
aan te gaan bij Edingen die wijken te 
voegen, die op grote afstand gelegen 
zijn van Sint-Pieterskapelle en Herne. 

De heer Gilson, minister van Binnen
landse Zaken en van het Openbaar 
Ambt (in 't Frans) . — Ten deze kan ik 
formeel zijn. In gevallen zoals dit, 
waarmede geen taalaangelegenheden 
gemoeid is, doch alleen een bestuurlijke 
rationalisatie, spreekt het vanzelf dat 
wij dergelijke ongerijmdheden zullen 
goedmaken wanneer tot samenvoeging 
van gemeenten zal worden overgegaan. 

De heer Oblin (in 't Frans). — Ik 
dank u ». 

De rovers zijn voor geen kleintje ver
vaard. Ze hebben nauwelijks Edingen 
vast of ze vragen reeds waarborgen dat 
ze straks verder zullen kunnen annexe
ren ! 

leper en gevoegd bij de provincie Hene
gouwen ». Een lid vraagt of de goedkeu
ring van deze tekst en gelijkaardige be
slissing insluit in de geest van de Com
missie ten opzichte van de Voerstreek 
(aanhechting bij de provincie Limburg). 

Een ander lid antwoordt dat zulks 
voor de Waalse collega's wel het geval 
is. 

Nog een ander lid meent dat ook de 
Brusselse collega's dergelijke houding 
logisch zouden achten. 

Het amendement is dan met 20 tegen 
1 stem en 2 onthoudingen goedgekeurd». 

En inderdaad, toen de Voerstreek in 
de Kamerkommissie ter sprake kwam 

(lees door blz. 12) 

de voerstreek: wools wingewest 



de voerstreek 
(vervolg van blz. 11) 

keurde deze het amendement Deconinck 
(VU, Brussel) dat de overheveling naar 
Limburg voorzag, goed met 18 stemmen 
tegen 1. De h. Vanderpoorten (Lib., arr. 
Mechelen) had tijdens de bespreking 
'n gelijkaardig amendement ingediend. 
In openbare Kamerzitting probeerde de 
h. Parisis (CVP, arr. Verviers) deze be
slissing te niet te doen en de Voer
streek bij Luik te behouden. Zijn amen
dement werd echter verworpen met 130 
stemmen tegen 52 bij 1 onthouding. De 
CVP-ers Gilles de Pélichy (Roeselare-
Tielt), Lefère (leper) en de liberaal 
Kronacker (Leuven), nochtans verkozen 
in Vlaamse arrondissementen, stemden 
tegen de overheveling van de Vlaamse 
Voerstreek naar Limburg. De liberaal 
Van Doorne (Gent-Eeklo) onthield zich. 

Toen de h. Parisis blijkbaar aanvoelde 
dat zijn amendement zou verworpen 
worden, deed hij bij een laatste poging 
om zijn doel te bereiken, vlak vóór de 
stemming, een merkwaardige bekente
nis. Hij verklaarde volgens het Beknopt 
Verslag van 15-2-62, blz. 364 : « Als de 
Voer bij de provincie Luik blijft, beves
tig ik de verbintenis die wij aangegaan 
hebben, de eentalige Vlaamse regeling 
in dat gebied te verdedigen ». Ook vol
gens de h. Parisis is de bevolking van 
<3e Voerstreek dus in overgrote meer-
aerheid onbetwistbaar Vlaams. 

De Kamer keurde het ganse artikel 1 
jgoed met 130 tegen 19 stemmen bij 22 
onthoudingen. 

In de Senaatskommissie begon het 
Waalse (Luikse) offensief pas voor goed. 
H Argumenten » van allerlei slag werden 
gebruikt om de Voer bij Luik te houden. 

Enkele staaltjes : 
« De Voer heeft niets gemeen met 

Limburg. Verschillend karakter en ver
schillende mentaliteit van de inwoners, 
verschillende economieën, verschillende 
landbouw, verschillende veerassen ». 
JCVerslag blz. 16). 

« De aanhechting van de Voer en 
Klein-Ternaaien bij Limburg wekt de 
indruk dat het plan wordt uitgevoerd 
van sommige Vlaamse verenigingen, om 
alle grensposten van de zee tot Duits
land en zelfs tot het Groothertogdom 
Luxemburg onder Vlaamse heerschap
pij te plaatsen ». (Verslag blz 16). 

Voorheen reeds had een Waals lid zijn 
vrees te kennen gegeven voor « een 
Vlaams ejfpansionisme in de provincie 
Luik » waarop een Vlaams kommissie-
lid (de h. Van Cauwelaert ?), bijgetre
den door alle Vlaamse leden der, Com
missie, prompt de Walen geruststelde 
met de verklaring « dat de Vlamingen 
in het arrondissement Verviers geen 
andere gemeenten als Vlaamse gemeen
ten beschouwen dan de zes gemeenten 
van de Voerstreek ». 

(Deze kommissie-Vlamingen gaven de 
Platdietse streek dus op van bij de aan
vang). 

Bij een eerste voorlopige stemming 
over de Voerstreek was de uitslag 11 

Het lot van de gemeenten uit het Ko-
mense (nl. Ploegsteert, Waasten, Neer-
waasten, Houtem en Komen) en die uit 
de streek van Moeskroen (nl. Moes-
kroen, Lowingen, Herzeeuw, Dottenijs 
en Spiere) is, samen met dit van de 
gemeenten uit de Voerstreek, het meest 
besproken geworden in het taalgrens
debat van 1962. Deze gemeenten, die 
zonder uitzondering in 1846 een ruime 
Franstalige meerderheid telden, hebben 
sindsdien, en vooral dan in de eerste 
helft van de 20e eeuw, een grote inwij
king van Vlaamse arbeiders gekend. Die 
mensen gingen zich daar vestigen om
dat zij hun werk vonden in de industrie 
van Noord-Frankrijk. Velen van hen 
zijn verfranst geworden, maar niette
min is de toestand er vandaag nog zo 
dat ruim de helft van de bevolking er 
doorgaans haar Vlaams dialekt spreekt. 
Alle leidende posities zijn echter in 
handen van Franstaligen, veelal mili
tante Walen. 

De streek Komen-Moeskroen verfran-
ste pas in de Moderne Tijden. Het feit 
dat ze deel uitmaakte van het bisdom 
Doornik is hierbij van doorslaggevende 
betekenis geweest. Komen boven de 
Leie werd pas een zelfstandige burger
lijke en kerkelijke gemeenschap tijdens 
het Franse Bewind. (De kerk werd in 
1798 gebouwd). De bebouwde kom van 
Komen lag vroeger volledig beneden de 
Leie en pas in 1723 werd daar de ambts
eed van de schepenen van het Neder
lands in het Frans vertaald. 

Het oorspronkelijk ontwerp Gilson 
het al deze gemeenten bij de provincie 
West-Vlaanderen, gegroepeerd in twee 
kantons (Komen en Moeskroen), met 
Frans taairegime en faciliteiten voor 
de Nederlandstaligen. De meeste Walen 

tegen 11. Uiteindelijk werd de Kamer
tekst aangenomen met 12 stemmen te
gen 8 bij 1 onthouding. Verschillende 
amendementen werden verworpen. 

De behandeling van het taalgrensde
bat in openbare Senaatszitting zal nog 
een tijdje in het geheugen blijven om
wille van het geanimeerde debat rond 
het lot van de Voerstreek. 

De h. Delbouille (BSP, arr. Luik) 
diende eerst een verdagingsmotie in die 
echter verworpen werd met 83 tegen 62 
stemmen bij 2 onthoudingen. De meer
derheid van de Vlamingen stemde tegen 
de meerderheid van de Walen. De 
Vlaamse liberalen Merchiers, Vanauden-
hove en Vreven ^temden voor de ver
daging. 

Daarna werd er gestemd over het 
amendement Baltus (CVP, arr. Ver
viers) dat de Voerstreek bij Luik wilde 
behouden. Het amendement werd ver
worpen met 72 tegen 70 stemmen bij 2 
onthoudingen. Op enkele uitzonderingen 
na stemden de Vlamingen massaal tegen 
en de Walen en Franstaligen even mas
saal vóór. Senaatsvoorzitter Struye liet 
dan stemmen over de tekst van de Ka
mer i.v.m. de Voerstreek (hoewel dit 
overbodig was geworden !) en deze 
werd op zijn beurt verworpen met 73 
tegen 71 stemmen bij 2 onthoudingen ! 
Daarmee was de Voerstreek nergens. 
Stemden tegen de overheveling naar 
Limburg : 37 socialisten, 22 CVP-ers, 13 
PVV-ers (Liberalen) en 1 kommunist. 
Volgende senatoren gemandateerd door 
Vlaam.se kiezers, stemden tegen : de 
PVV-ers Gillon, Lahaye, provinciaal se
nator van West-Vlaanderen, Merchiers, 
Vanaudenhove, algemeen voorzitter van 
de PVV en Van Cauteren, de BSP-ers 
De Block, Derore en Van der Bruggen 
en de CVP-er Orban. 

Het was nogmaals, op uitzonderingen 
na, een stemming van Vlamingen tegen 
Walen en Franstaligen. Enige dagen la
ter maakte senator De Boodt daarover 
de volgende bemerking : « Er is door 'n 
stemming van Walen tegen Vlamingen 
een anti-Vlaamse meerderheid aan het 
licht gekomen. De vraag van de Walen 
voor grondwettelijke waarborgen tegen 
minorisatie o.m. door de clausule van 
een tweederden-meerderheid of een geo
grafische Senaat komt hierdoor niet 
meer in aanmerking ». (Beknopt Ver
slag, 25-7-62, blz. 710). De tekst ging na
dien terug naar de Senaatskommissie 
die de Voerstreek bij Luik liet. Onder 
drukking van de Vlaamse openbare opi
nie pleegden de meerderheidspartijen 
druk overleg om uit het slop te geraken. 
De aangekondigde tweede Vlaamse mars 
op Brussel, (14 oktober 1962) noopte hen 

ertoe niet te talmen. De unitaristische 
politici vreesden bovendien een herha
ling van de stemmingen van Vlamingen 
tegen Walen als een groot gevaar voor 
de eenheid van het land. Zodoende wer
den de Waalse CVP- en BSP-mandata-
rissen onder druk gezet om de tekst van 
de Kamer, niet essentieel gewijzigd, 
goed te keuren. De regering diende zelf 
amendementen in en de aldus gewijzig
de tekst werd door de Senaat goedge
keurd op 9 oktober 1962, vijf dagen vóór 
de Vlaamse opmars naar Brussel. De 
socialist Housiaux poogde in extremis 

gingen daarmee niet akkoord en wilden 
de aanhechting bij de provincie Hene
gouwen .Vele Vlaamse verenigingen en 
een groot deel van de Vlaamse pers 
oordeelden dat Komen-Moeskroen, in
dien het toch op zijn Frans taairegime 
stond, dan maar moest overgeheveld 
worden naar een Waalse provincie. Het 
Taalgrenskomitee West-Vlaanderen, in 
1961 opgericht, verzette zich daar ech
ter uit alle macht tegen en vroeg het 
behoud van die gemeenten bij West-
Vlaanderen, gegroepeerd in twee kan
tons, met een taairegime zoals de Brus
selse agglomeratie (tweetaligheidsregi-
me). De Kamerkommissie van Binnen
landse Zaken volgde het regeringsont
werp niet en evenmin de wensen van 
het Westvlaams taalgrenskomitee en 
besloot de streek bij Henegouwen te 
voegen waar zij het administratief ar
rondissement Moeskroen zou vormen. 

De Volksunie stond in heel het debat 
op het standpunt dat de taalgrenslijn 
net moest getrokken worden en dat al 
wat Vlaams was bij Vlaamse admi
nistratieve omschrijvingen diende ge
voegd en al wat Waals was bij Waalse 
gebiedsomschrijvingen. Dit met het 
doel homogene taalgebieden te verkrij
gen. De Volksunie was ook tegenstan
der van faciliteitenregimes en kon die 
hoogstens tijdelijk als overgangsmaat
regel aanvaarden, omdat zij meent dat 
de taalminderheden zich moeten aan
passen. Voor de gemengde streek van 
Komen-Moeskroen stelde zij in een 
reeks amendementen voor er de taal
grens te trekken zodanig dat alle ge
meenten en gehuchten waar een Vlaam
se meerderheid is bij Vlaanderen zou
den blijven met Nederlands taairegime. 
De rest zou overgaan naar Wallonië 

de beslissing te doen uitstellen door een 
onderzoekscommissie van de Senaat 
voor te stellen. Zijn voorstel werd ver
worpen met 90 tegen 58 stemmen bij 5 
onthoudingen. De Waalse senator Har-
megnies merkte tijdens het debat op : 
« Het moet worden gezegd dat iedereen 
onder de indruk is van de mars op Brus
sel ». (Beknopt Verslag, 9-19-62, blz. 770). 
« De datum van 14 oktober heeft zwaar 
gedrukt op de genomen beslissingen » 
aldus de h. Gillon (Beknopt Verslag, 
9-10-62, blz 774). De Waal Allard ver
weet het parlement «de flamingantische 
extremisten » te volgen. 

Wij citeren uit het Beknopt Verslag, 
blz 775 : 

« In 1952 was in het Centrum (Har
mei) eenstemmigheid bereikt over de 
vaststelling van de taalgrens en de le
den hadden eenparig beslist dat de 
Voer bij de provincie Luik zou blijven. 
Zelfs de h. Verroken had niet gevraagd 
dit gebied bij Limburg te voegen ». — 
De h. Gilson had in zijn oorspronkelijk 
ontwerp evenmin bepaald dat de Voer
streek bij Limburg zou worden gevoegd. 
De Kamer heeft evenwel de meerder-

• ^ ^ w 

• MaastHcht 

Wezefc 

Dit standpunt heeft er mede 
toe geleid dat Spiere bij West-Vlaande
ren blijft met Nederlands taairegime. 
Voor Houtem en voor een reeks wijken 
is dit niet gelukt omdat de VU-amende-
menten stelselmatig werden verworpen 
o.m. op aandringen van de h. Verroken 
(CVP) die op 14/2/62 in de Kamer ver
klaarde « Inzake artikel 1, meen ik dat 
de amendementen van de Volksunie 
dienen verworpen te worden, omdat 
onze tekst het vergelijk is van een moei
zaam overleg en omdat de eventuele 
onnauwkeurigheid van de grens in 
West-Vlaanderen vergoed wordt door 
een stelsel van faciliteiten » (Beknopt 
Verslag blz. 345). 

Ingaande op een amendement van de 
h. Lefèbvre (Liberaal), gesteund door 
minister Gilson, drong de Kamerkom
missie tevens het facliteitenstelsel op 
aan Mesen (arr. leper) en Helkijn (arr. 
Kortrijk). 

Na een eerste bespreking in openbare 
vergadering werd het ontwerp terugge
zonden naar de kommissie. Deze beslis
te Spiere bij West-Vlaanderen te be
houden. Dit resultaat is in de eerste 
plaats te danken aan de moedige hou
ding en volgehouden strijd van burge
meester Glorieux van Spiere. Een po
ging van burgemeester Devos (CVP) 
van Moeskroen in de openbare verga
dering om Spiere terug in te palmen 
mislukte. 

De amendementen Verhenne-Lefère 
om de ganse streek bij West-Vlaande
ren te behouden, zij het met Frans 
taairegime, werden verworpen. Pogin
gen van VU-volksvertegenwoordigers 
gesteund door F. Vandamme (CVP, arr. 
Brugge) om Houtem, Ten Brielen e.a. 
delen van die gemeenten te redden mis-

heid van de kommissie gevolgd, die zelf 
een amendement van de Volksunie had 
goedgekeurd. De andere vergadering 
heeft zich dus gedragen naar de wil van 
de flamingantische extremisten ». De 
Waalse CVP-senator Baltus stelde aan 
zijn Vlaamse partijgenoten de vraag : 
« Oefent de schaduw van de Volksunie 
geen invloed uit op mijn Vlaamse vrien
den ? » (Beknopt Verslag 9-10-62, blz. 
782). Die « Vlaamse vrienden » wezen 
deze veronderstelling verontwaardigd 
van de hand. 

Senator Moreau de Melen ten slotte 
kon maar niet begrijpen waarom de 
Voerstreek bij Limburg werd aange
hecht : « Waarom moet worden besloten 
dat de Voerstreek bij Limburg be
hoort ? Omdat de Voerstreek Vlaams 
is ? Dat is een verderfelijk beginsel ». 
Aldus de h. Moreau de Melen, met een 
kleine d. (Beknopt Verslag, blz 788). 

Op 31 oktober 1962 werd de zaak defi
nitief bekrachtigd in de Kamer, tot gro
te opluchting van de Vlaamsgezinde be
volking van de zes Voerdorpen die en
kele maanden lang onder een soort 
Waals schrikbewind had geleefd. 

lukten. Amendementen van Verhenne 
en Lefère om de faciliteiten door Mesen 
en Helkijn te schrappen eveneens. 

In de Senaat, meer nog dan in de 
Kamer, bleek het dat in de geest van 
vele parlementsleden het lot van Ko
men-Moeskroen gebonden was aan dit 
van de Voerstreek. Bleef de Voerstreek 
bij Luik dan moest ook Komen-Moes
kroen bij West-Vlaanderen blijven en 
omgekeerd. De Senaatskommissie van 
Binnenlandse Zaken veranderde ver
schillende malen van gedacht en wilde 
nu eens de Voerstreek zowel als Ko
men-Moeskroen bij hun respektievelijke 
provincies laten en ze dan weer over
hevelen. Na de verwarde stemmingen 
in de openbare Senaatszitting i.v.m. de 
Voerstreek stelde de kommissie weer 
voor de Voer bij Luik te laten en (dus) 
ook Komen-Moeskroen bij West-Vlaan
deren. Een regeringsamendement, in 
openbare Senaatszitting aangenomen, 
voegde Komen-Moeskroen ten slotte 
toch bij Henegouwen, ditmaal met een 
speciaal arrondissementskommissaris 
die o.m. over de strikte toepassing van 
de wet zal moeten waken. 

De Kamer heeft dit op 31 oktober 
1962 bekrachtigd. Daarmee is het lot 
van die streek (voorlopig ?) bezegeld. 
Of die « oplossing » ook in de praktijk 
zal aanvaard worden zal de toekomst 
uitwijzen. 

De Volksunie althans heeft, in het 
licht van het verloop van de ganse taal
grensafbakening, verklaard dat zij de 
regeling als onvolmaakt en voorlopig 
beschouwt. Zij- oordeelt dat de taal
grensregeling door de Vlamingen te 
duur werd betaald en zal een nieuw 
wetsvoorstel indienen dat de admi
nistratieve grenzen aan de WERKE
LIJKE taalgrens aanpast. 

de streek komen-moeskroen 
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Arrondissement ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON 
Maand JULI 
ANTWERPEN : 
Maandag 24 juli : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 31 juli : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 36.84.65). 
Maand AUGUSTUS 
Wegens de vakantieperiode zullen GEEN arr. zitdagen « dienst
betoon » plaats grijpen tijdens de maand augustus, te Antwerpen, 
Wijnegem, Kapellen, Kontich en Merksem, 
Maand SEPTEMBER 
Vanaf 4 september terug normale zitdagen. 
ANTWERPEN : elke maandag van 16 tot 20 u. (Wetstr. 12). 
WIJNEGEM : Ie en 3e maandag van 19 tot 20 u. (Vleminckhof). 
KONTICH : 2e en 4e woensdag van 19 tot 20 u. (Alcazar). 
KAPELLEN : Ie donderdag van20 u. 30 tot 21 u. 30 (bij dhr. Op 

MERKSEM': 3e donderdag van 20 u. 30 tot 21 u. 30 (Tijl). 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
MEDEDELING 

De afdelingsredaktie verant
woordelijken dienen géén tek
sten voor te bereiden of in te 
zenden aan het arr. sekr., met 
bestemming « Wij a-bewegings
wijzer voor de uitgaven van 29 
juli, 5 en 12 augustus. 

Arr. Antwerpen wenst zijn 
plaatselijke medewerkers en de 
redaktie van « Wij » bij deze 
jaarlijkse sluitingsperiode, een 
aangename vakantie. 

Let wel : teksten voor bewe
gingswijzer 19 augustus dienen 
uiterst op 12 augustus in het be
zit te zijn op het arr. sekretari-
aat. 

ANTWERPEN (Stad) 
VAKANTIE 

Sekretanaat deur dicht 1 
aug. Deur open maandag 28 
aug. Briefwisseling blijft be
antwoord. Voor aangelegenhe
den waarvan men veronder
stelt dat ze dringend zijn : tel. 
voorz. Bergers 33.81.65 of on
dervoorzitter Willockx, tel. : 
37.22.70 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekreta-
riaat tijdens de openingsuren. 
Voor speciale gevallen liefst op 
maandag van 16 tot 20 u. steeds 
in aanwezigheid van een volks
vertegenwoordiger. Vóór de va
kantie in augustus nog twee 
m a a n d a g e n dienstbetoon : 
maandag 24 en 31 juli. 
KLEURENFOLDER 

Dit drieluik propagandafol-
dertje dat op dit ogenblik nog 
steeds gebust wordt in Antw. 
Stad kent een groot sukses. Da
gelijks komen antwoorden toe. 
Ook andere afdelingen kunnen 
dergelijke foldertjes afnemen. 
Gelieve kontakt op te nemen 
met het sekretariaat : 36.84.65. 

BERCHEM 
DIENSTBETOON 

Tijdens de vakantie kan men 
altijd terecht bij enkele man
datarissen na telefonisch kon-
takt. 

BRECHT 
Ie ASADO 

VU Openluchtfeest voor 
klein en groot. Kampvuur ; 
Grill. Zondag 27 augustus van
af 11 uur. Gasthof « Hanepad » 
(geboortehuis provincieraads
lid Roger Van Dyck). Gemak
kelijk te bereiken E-10 afrit 
Brecht. ledere VU-familie is 
welkom. 

Deelnameprijs : volwassenen 
100 fr ; kind. tot 14 jaar 50 fr. 

Inschrijvingen worden ver
wacht tot 20 aug. door stor
ting op pr. 492515 van A. Van 
Hoof, Brecht. 

EDEGEM 
GEBOORTE 

Wij feliciteren van harte 
Christine Huyssen ter gelegen
heid van haar huwelijk. Chris
tine eis een van onze trouwste 
VUJO-leden. 
VUJO 

Het «guldensporenweekend» 
is schitterend geslaagd. Een 
reuze-voettocht, een heerlijk 
maal bereid door de Jappe en 
een toffe kleinkunstavond met 

vele revelati'es. 

HERENTHOUT 
11 JULI-VIERING 

Traditiegetrouw wapperden 
op 11 juli de leeuwevlaggen. 
Zij gaven van in de morgen 
onze gemeente de gepaste 11 
Juli-tint. Wij danken de vele 
trouwe vrienden die steeds tal
rijker onze oproep tot bevlag-
ging beantwoorden. 

's Avonds ging dan ons ge
zellig samenzijn door waarop 't 
Vlaamse lied ruim aan zijn 
trekken kwam. Het werd voor 
de talrijk-opgekomen leden een 
leuke avond. 
UITSTAP NAAR 
« HET SCHIPKE » 

Op 23 juli gaat onze uitstap 
naar « Het Schipke » door. Sa
menkomst in ons lokaal « De 
Nieuwe Kroon » Markt, te 2 u. 
Zoals vorige jaren rekenen wij 
op al onze leden om onze sym-
patieke vrienden van « De Nie-
mandshoek » te bezoeken. 
VOETBALMATCH VU-
HERENTHOUT - JETTE : 
26 AUGUSTUS 

In het kader van de verbroe
dering met Brussel heeft onze 
afdeling een voetbalmatch ge
pland met vrienden uit Jette. 
Dit voetbaltreffen gaat door op 
26 augustus te Jette. Wij vra
gen de belangstellende suppor
ters die mee willen tijdig in te 
schrijven in ons lokaal. Nu 
reeds zijn een paar autocars 
voorzien. 

MORTSEL 
HUWELIJK 

Afdeling en bestuur VU-
Mortsel, wensen dhr. Robert 
Weyn een spoedig algeheel 
herstel na het heelkundig in
grijpen. 
LEEUW 

Niettegenstaande de reeds 
drukke vacantieperiode met de 
talrijke (afwezige) verlofgan-
gers was de Mortselse bevlag-
gingsaktie op 11 juli weerom 
een sukses. Het Mortsels be-
vlaggingskomitee dankt hier
voor de honderden meedoeners. 
Nylon leeuwevaandels (270 fr.) 
1,50 X 1,50 m zijn steeds in 
voorraad bij Wim Claessens, 
Pastoor Deensstraat 19, Mort-
sel (tel. 55.39.09). 

WILRIJK 
PIETER 

Is de naam van het kleine 
leeuwtje dat op 7 juli zijn op
wachting kwam maken bij 
Walter en Frangoise Decoene-
Moortgat. Proficiat aan onze 
jonge « vader » Walter, trou
we verzorger van de Wilrijkse 
« bewegingswijzer » en zijn 
lieve echtgenote ! 
DRAADTELEVISIE 

Ofte « TV-distributie » is 
weer zo een van die woorden 
die « in » zijn. Te Wilrijk werd 
1,5 jaar geleden over de hoof
den van de bevolking besloten 
tot een koncessie. Wij hebben 
toen tegengestemd, niet omdat 
wij de technische kwaliteit van 
het Wilrijkse sisteem betwij
felen, wel omdat wij TV-distri
butie een heel dure grap vin
den, vooral dan Voor mensen 
met een bescheiden inkomen, 
zOals bvb. de meeste bejaar
den. 

Men is nu volop bezig met 
het aanbrengen van de « lucht-
lijnen ». Hierbij is het mis
schien nuttig te weten, dat nie
mand u kan verplichten die 
kabel tegen uw gevel te laten 
aanbrengen, m.a.w. u kan rus
tig eisen dat men die kabel 
aanbrengt op een plaats die het 
minste stoort. 

BRUSSEL (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON VOOR DE MAAND JULI 
BOB MAES 
GROOT-BIJGAARDEN : maandag 24 juli van 19 tot 20 u. bij De 

Ridder, Brusselsestraat 376. 
ZELLIK : maandag 24 juli van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café « De 
Zwaan ». 
EUGEEN DE FACQ 
BUIZINGEN : dinsdag 25 juli van 20 tot 21 u. in lokaal « In de 

Welkom ». 
DWORP : dinsdag 25 juli van 19 tot 20 u in lokaal «De Leeuwerik». 
MOLLEM : Woensdag 26 juli van 20 tot 21 u. bij K. Van den 

Houtte. 

brabant 

BOUTERSEM 
NIEUWE AFDELING 

Op woensdag 12 juli werd in 
onze gemeente een Volksunie
afdeling gesticht. Volgende be
stuursleden werden verkozen : 
voorzitter : August Janssens, 
Leuvense stwg. 37, Roosbeek-
Boutersem ; sekretams : Karel 
Hendrickx, Molenweg 2, Bou-
tersem ; penningmeester : Kris 
De Brandt (echtg. Tuts), Aar
schotse baan, 19, Boutersem ; 
organisatie : Roos Costermans 
(echtg. Devos) Oude Baan 110, 
Roosbeek-Boutersem ; propa
ganda : Louis Beylemans, 
Spoorwegstraat 5, Roosbeek-
Boutersem. 

HEVERLEE 
SOC. DIENTSBETOON 

Volgende leden staan steeds 
ter beschikking : sen. Van Hae-
gendoren, G. Gezellelaan 63, 
tel. : 245.45 ; gemeenteraadsle
den Alice Vloeberghs-De Roo, 
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel. 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent. 
St. Jansbergstwg 37, tel. 321.34. 

oost-vlaanderen 

GENT-EEKLO 
VUJO 

Wees zo vriendelijk jullie in
schrijvingen voor de uitstap 
naar Antwerpen op 20 augustus 
vóór 5 augustus te sturen naar • 
Geertrui Lejeune, Westveldstr. 
22, 9110 St.-Amandsberg. Wie 
zm heeft om op 19 augustus op 
de Westerschelde te vissen met 
VU-Gent kan ook aan hetzelf
de adres zijn deelname melden. 
Vergeet niet dat voor de vispar. 
tij 250 wordt betaald, en dat de 
gevangen, zeedieren dienen voor 
de vissmulpartij te Vurste, de 
laatste zondag van augustus. 

MERELBEKE 
11 JULI-VIERING 

Voor de zesde maal ging te 
Merelbeke de pluralistische 11 
juli-viering door. De opkomst 
was goed, plus minus 400 aan
wezigen, als viering was het 
geslaagd maar als strijdverga-
dering of bezinningsbijeen
komst was het beneden alles. 
Opnieuw stellen we vast, en 
niet enkel te Merelbeke alleen, 
dat de Gulden Sporen-herden-
kmgen teveel als ontspannings
bijeenkomsten gezien worden 
waar de kleinkunstenaars hun 
kunnen bewijzen en de aan
wezigen een aangename namid
dag beleven, zo was het he
laas ook te Merelbeke. De 
kleinkunstenaars Het Klieks-
ke, Lieve en Guido, Het Po
dium, en de vendelzwaaiers 
van de BJB-bond mogen dan 
ook gelukgewenst met hun 
prestatie wat niet mag gezegd 
van Mit Smet, de spreekster 
van de CVP-jongeren. 

VERBOND VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 

In onze gemeente werd over
gegaan tot het stichten van een 
afzonderlijke afdeling van het 
verbond. Er zijn reeds heel wat 
leden toegetreden, eerlang 
meer nieuw daarover. 

KOLPORTAGE 
Spijts er reeds heel wat van 

onze propagandisten in verlof 
zijn en enkele vast zaten met 
de 11 juli-viering besloten een 
zestal toch in enkele straten 
van de gemeente met de bro
chure « uitdaging » te kolpor-
tering. Weer werden er 60 ver

kocht. 

west-ylaanderen 

DE HAAN 
11 JULI 

Het Guldensporenbal in de 
Mispelburg mag werkelijk een 
meevaller genoemd worden, de 
zaal was nokvol en de sfeer uit
bundig. Onder de aanwezigen 
talrijke bestuursleden en leden 
alsook kamerlid Vansteenkiste. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op de jongste bestuursverga
dering werd beslist de afde
lingsbestuursverkiezing vast te 
stellen op 22 september. De ver
kiezing gebeurt op een demo-
kratische manier, en alle hoofd
en bijleden, jongeren en oudere, 
mannen en vrouwen zullen zich 
kandidaat mogen stellen. Meer 
hierover later. 

DIKSMUIDE 
SPORENFEEST 

Iets meer dan 200 personen 
kwamen in het Vlaams Huis te 
Diksmuide samen om een in 
alle opzichten geslaagde 11-juli-
viering mee te maken. Onze te
genstrevers hadden zich aan dit 
sukses niet verwacht. Toeko-
mnd jaar weer rendez-vous ! 
Gerard Siegers viel op door zijn 
kordate taal : recht naar het 
hart. We danken alle aanwe
zigen, waaronder vele bestuurs
leden alsmede kamerlid Van
steenkiste, oud-senator Van de 
Weghe en arr. sekr. Nagels, 
prov. raadsleden De Ganck en 
Bruynoghe, en al onze gemeen
teraadsleden. 

KLEMSKERKE 
OVERLIJDEN 

Tijdens een reis overleed op 
11 juli te Perpignan (Frank
rijk) mevrouw Maria Moreau, 
moeder van Georges Verkest, 
onze penningmeester. 
De teraardebestelling vindt 
plaats in de kerk van Wielsbe-
kes. Rouwbeklag : Molenstraat 
14, Wielsbeke. 

LO 
GOUDEN BRUILOFT 

Onze leden Pol Maeyaert en 
Angèle Pilaaert vierden op 11 
juli hun gouden bruiloft. Langs 
deze weg om wensen wij hen 
nogmaals van harte proficiat. 
De afdeling overhandigde hun 
een gelegenheidsgeschenk en na 
de plechtige H. Mis weerklon
ken feestelijk de tonen van de 
Vlaamse Leeuw op het orgel. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 
KOLPORTAGE 

Langs deze weg om worden 
de 54 leden, die een prachtige 
zondagmorgen opofferden voor 
de kolportage, bedankt voor 
hun aanwezigheid te Veurne 
op 16 juli. Een eresaluut moet 
nochtans naar de afdeling 
Zandvoorde die met elf man 
aanwezig was ! Een échte pres
tatie. 

Betreurd wordt anderzijds 
andermaal de afwezigheid van 
de afdelingen Kortemark, Kok-
si j de en Bekegem. De laatste 
kolportage zal doorgaan in 
Diksmuide, op een later aan 
te wijzen datum. 

OOSTENDE 
11 JULI 

Voor en na het Zeezangfeest 
(zéér geslaagd) stonden onze 5 
gemeenteraadsleden aan de in
gang van het Kursaal met een 
groot amnestiekruis. Hiermede 
wilden zij o.a. ook goedmaken 
dat A. Verbist op het grondge
bied Oostende vorig jaar vier 
dagen gevangenisstraf opliep, 
toen hij met een amnestiekruis 
over de zeedijk wandelde. 

« De Zeewacht » en ook « Het 
Nieuwsblad van de Kust » von
den deze stille en waardige ma
nifestatie misplaatst. Wat kon 
men al anders verwachten ? 

OUDENBUBG 
GEBOORTE 

Bij Roger Lauwers en Chrls-
tiane Catteeuw kwam een 
stamhouder Sigurd op 4 juli. 
We wensen beide ouders van 
harte geluk met de gelukkige 
geboorte. 

ZANDVOORDE 
FINANCIES 

Tijdens de stichtingsvergade
ring kwam er vanwege onze 
gemeenteradsleden en ook van
wege ons KOO-lid al eerste 
voedsel voor onze kas. Alle le
den die ons een geboortepremie 
willen schenken, kunnen te
recht bij mevr. Vyvey, E. Claes-
laan 17, of bij een der andere 
bestuursleden. 

zoekertjes 
Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R168 

Zoekt aangepast werk in Lim
burg, gegradueerde boekhou
der, A6/A1, 23 jaar, legerdienst 
beëindigd. Zich wenden volksv. 
E. Raskin, Ursulastraat 1 Ei
genbilzen, tel. 011/19454. 

R 120 
Student zoekt werk gedurende 
juli en aug. Bij voorkeur in 
Limburg, Zich wenden volksv. 
E. Raskin, Ursulastraat 1, Ei
genbilzen, Tel. 011/19454. 
— — R 121 

WIJ IN LIMBURG 

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur van de plaatse
lijke afdeling vergadert op 
zondag 20 augustus te 10 u. 
RECHT DOOR ZEE 

De Vlaamse harmonie «Recht 
door Zee» bestaat 40 jaar, DLt>, 
wordt gevierd op 1X^1% Ü,Ü 
en 15 augustus e.k. 

'OPOETEREN ' '-"-^trt "^IPP./H 

NEGENDE HEEL-LIMBURGS 
GULDENSPORENFEEST 

Onder het motto : « Den Va-
derlandt Getrouwe » gaat deze 
Guldensporenherdenking dit 
jaar door op zaterdag 22 juli te 
20 u. in het heerlijke kader van 
« De Wouterbron » te Opoete-
ren. 

De feestrede wordt gehouden 
door Jaak Veltmans, Maas
tricht. 
Inkom 20 fr., programmaboekje 
inbegrepen. Kinderen en jeugd
groepen gratis. Na het feest : 
gezellig samenzijn en buffet. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur komt samen 
op dinsdag 29 augustus en op 
dinsdag 12 september. 
ARR. BAL V 

Het arr. bal wordt dit jaar 
georganiseerd op zaterdag 28 
oktober in de Sporthal te Maas-
mechelen. 

Orkest : Gebroeders Minten. 
SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

Volgende zitdagen vervallen 
wegens vakantie : aan huis : 
maandagen 17, 24 en 31 juli, en 
7 augustus ; elders : zaterdag 
15 juli te Borgloon en te Hoe-
selt ; zaterdag 22 juli te Maas
eik, Eisden en Lanaken ; zater
dag 5 augustus te Peer, Over-
pelt en Bree zaterdag 12 au
gustus te Lommei, St. Hui-
brechts-Lille en Houthalen. 
SEN. JORIS HARDY 

De zitdagen op zaterdag en 
zondag aan huis zullen tijdens 
de vacantieperiode behouden 
blijven. 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

% . * ^ voor uw hypofheek-
^ " ^ leningen ( Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem konfakt met ons I 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22 88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
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perskommentaren en randbemerkingen 
Er heerste bij deze eerste 

hondsdagen van de laattijdige 
zomer een Babylonische ver
warr ing in de perskommenta
ren rond het geval van VU-Ro-
bin Hood Mik Babyion. Het 
feit was zo nieuw (buiten de 
repressietijden om) dat men "n 
parlementair in de gevangenis 
wil zetten, dat de kranten in 

" hun kommentaren wel eens in 
onvermoede plooien vielen. 
Hier enkele van die kommen-

. tayen. 

la libre belgique 

Een halve bladzijde vol be
schreef de Libre het geval Ba
byion. Ze bleken wel goed ge-
dokumenteerd en er werd zelfs 
bijna afgedaald tot in de stam
boom van Mik met zijn acht 
zusters en broers. En als Vla
ming moet men wel toegeven 
dat de Libre zich onthield van 
de hatelijkheden die, in andere 
« Vlaamse » bladen als « Volks
gazet » er zo uitdropen. Inte
gendeel men kon zelfs een ze
kere simpatie van de Libre voe
len doorschemeren. 

Misschien omwille van de 
vergelijking van een blad bij 
de Vloesberggebeurtenissen 
toen Mik genoemd werd een 
soort d'Artagnan, de sportieve 
schermer uit de drie Muske
tiers. Zo zou Babyion dan nog 

- in de Franse l i teratuur belan
den. Enkele grepen uit het Li-
breproza. 

Wanneer men vrijdag telefo
neerde naar het huis van M. 
Babyion, volksvertegenwoor
diger van het arr. Roeselare-
Tielt was er maar een ant
woord « No comment » (geen 

^ kommentaar) in het Vlaams 
natuurlijk. Mijnheer Babyion 
was afwezig en niemand wist 
wanneer hij terug aan de op
pervlakte zou verschijnen van 
het Belgische politieke leven. 
Niet dat hij reeds met vakantie 
was vertrokken maar eerder 
omdat hij verlangde een daad 
te stellen van politieke opposi
tie en weigerde zich te laten 
aanhouden door de gendarme
rie van Brugge en onderge
bracht te worden als om 't 
even welke woelgeest van zijn 
parti j achter de tralies van een 
eng cachot. Waarom heeft de 
Assyro-Chaldeische volksver
tegenwoordiger dan de groene 
weiden van het maquis opge
zocht ? » . 

En na een verdere feitenbe-
beschrijving, objektiever dan 
vele Vlaamse kranten be
sloot de Libre : « Telkens werd 
Babyion herkozen. Na vroeger 
de titel hebben kunnen dragen 
van « jongste parlementair van 
het land » ook die, al even wei
nig officieel van « het meest 
opgewonden lid van de Ka
mer ». 

De Libre maakte de story nog 
wat groter in haar nummer van 
maandag te veronderstellen 
dat Babyion vanuit zijn maquis 
had deelgenomen aan de re
cente raid op Vloesberg waar 
« onbekenden » van het « taal-
aktiekomitee » de onwettige 
Franse taaiborden opnieuw een 
beurt hebben gegeven. 

volksgazet 

De krant van de beruchte 
« Vlaamse » medevoorzitter van 
de BSP, de Volksgazet, bracht 
op haar gewone manier « infor
matie » over de zaak-Babyion. 
Om onze lezers een idee te ge
ven van de kwaliteit van de 
Volksgazet - informatie, geven 
wij hieronder een bloemlezing 
van dit proza in typische BSP-
stijl. 

Nadat vorige week donder
dag een aanhoudingsbevel te
gen Mik Babyion werd afgele
verd, en nadat 's avonds reeds 
duidelijk was geworden dat hij 
zich niet klakkeloos zou laten 
aanhouden wist de « goed inge
lichte » Volksgazet de vrijdag
morgen te melden dat « VU-
kamerlid Babyion aangehou
den » was. De lezers van deze 
part i jkrant zullen wel even de 
wenkbrouwen gefronst hebben 
als ze via de andere kranten, 
de radio en de TV vernamen 
dat Babyion « ondergedoken » 
en dus nog niet aangehouden 
was. 

De zaterdag vierden de 
schuimbekkende jongens van 
Volksgazet dan met o.m. vol
gende « verduidelijkingen » 
hun woede bot op Babyion en 
de VU, en liefst nog op de eer
ste pagina. Wij citeren : « Ka
merlid Babyion van de Volks
unie, die dinsdag meende dat 
hij op zijn eentje een Gulden-
sporenslag tegen de Brugse po
litie moest voeren, als een be
zetene te keer ging. agenten 
schopte, stampte, sloeg en 
beet » (sic !). Wat verder is er 
dan sprake van een « georgani
seerde VU-rel » te Brugge en 
het onderduiken van Babyion 
zal, volgens Volksgazet, « ve
len de overweging in de mond 
geven dat het niet altijd de
zelfden zijn, die moeten onder
duiken ». Daarmee wil de 
Volksgazet-redakteur dan nog 
maar eens allusie maken op 
toestanden tijdens de tweede 
wereldoorlog toen Babyion tus
sen 5 en 9 jaar oud was.. . 

Maandag blokletterde Volks
gazet : « VU-Kamerlid Babyion 
hield onderduiken niet lang 
vol ». Dit dan omdat hij zater-
dagaVotid op een VU-bal te 
Booischot verscheen en er het 
talrijke publiek (ruim 1000 
man) even toesprak. Als onder
titel schrijft Volksgazet : 
« Kondigt bang aan dat hij 
dinsdag voor de raadkamer te 
Brugge zal verschijnen ». Voor
al dat woordje « bang » is kos
telijk ! Maar laat ons even ge
nieten van het verdere BSP-
proza : 

« Het VU-kamerlid Babyion, 
die opgespoord wordt door de 
rijkswacht omdat hij zich in 
opdracht van het VU-partij be
stuur (!) onttrekt aan het ge
recht, heeft zondagochtend even 
zijn schuilplaats verlaten om te 
Booischot een groepje VU-mili-
tanten te gaan toespreken en ze 
van zijn gelijk te overtuigen ». 

Een « groepje » van ruim 
duizend personen, jawel. Het 
blad overdrijft nogal eens te 
meer in de hem passende rich
ting : 

« Onze lezers herinneren zich 
dat de h. Babyion zich verleden 
week dinsdag als een bezetene 
heeft aangesteld op een VU-
manifestatie te Brugge naar 
aanleiding van het bezoek van 
Sovjetminister Gromyko. Hij 
— evenals de andere VU-parle-
mentsleden Van In en mevr. 
Maes — sloegen, schopten, 
stampten en beten politie-agen-
ten, die voor de bewaking van 
de h. Gromyko instonden en de 
h. Babyion ging zo te werk, dat 
een agent een gebroken neus 
opliep en tal van andere kwet
suren ». 

Jan Breydel zou ongetwijfeld 
bleek geworden zijn bij een 
dergelijk bloedblad. 

De om haar burgerzin en 
hoogstaande morele opvattin
gen algemeen bekende « Volks
gazet » besluit als volgt : 

« Het tekent de kwaliteit van 
een parlementslid dat hij in 

het nieuws wenst te komen 
door de wetten te verkrachten, 
die hij zelf mee opstelt, of ge
acht wordt minstens zelf na te 
leven. Een uitdaging aan de 
wet kan men van een lid van 
een wetgevende v e r g a d e r n g 
niet aanvaarden ! 

De h. Babyion liet z'ch te 
Booischot bijstaan door de li. 
Jorissen, die de mond vol had 
over machtsmisbruik, gete"n-e 
staatspolitie, ongemotiveerde 
voorarresten, part 'idt 'jl.eid van 
de magistratuur, enz. 

In de zaal hingen aanplak-
brieven « gezocht — levend of 
dood — volksvertegenwoordi
ger Babyion ». 

Het is bijna aandoenlijk vast 
te stellen hoe de aanrander en 
geweldenaar zich nu wenst voor 
te doen als slachtoffer of mar
telaar ». 

Ie soir 

Ook hier is de Babylonische 
verwarr ing doorgedrongen. De
ze fransdolle krant lijdt aan 
Babylon-hallucinaties. Zij heb
ben hem zelfs gezien toen hij 
in Nieuwpoort uit de mis zou 
gekomen zijn ; terwijl hij in 
werkelijkheid in Booischot ver
scheen. 

En dan begint de « Soir » 
haar oud spelletje. Ophitsen, 
dit in tegenstelling tot haar 
franstalige kollega de « Libre » 
die de zaak heel wat milder op
nam zelfs al ging het dan over 
« un flamingant rabique ». 
« Le Soir » beschuldigt zowaar 
het ganse Vlaamse politie- en 
ri jkswachtapparaat van een 
soort medeplichtigheid met Ba
byion. 

« In Booischot en in Nieuw
poort heeft men Babyion ge
zien... Wat heeft de Brugse 
rechter van instruktie gewild 
als hij « al de politiemachten 
van het koninkrijk » bevel gaf 
achter de hielen te zitten van 
de onvatbare M. Babyion ? 

» Aan het kamerl id de gele
genheid geven een donderende 
verklaring af te leggen ten 
gunste van deze schijnjacht op 
de man ? Want van de twee 
zaken één : ofwel doen de ge
rechtelijke en politiediensten 
een oogje dicht i.v.m. het ka
merlid van Roeselare en zeg
gen onder elkaar dat zijn to
neelmatige vlucht het publiek 
zal geamuseerd hebben in de 
loop van dit zonnige weekend, 
ofwel zijn onze politiediensten 
geen knip voor de neus waard 
en dan is het meer dan tijd dat 
er orde op zaken wordt gezet. 
Want niemand zal het verhaal 
geloven van de gendarmen van 
Booischot die « een half uur te 
laat » verschijnen op de verga
dering ». 

gazet van antwerpen 

Hoewel De Witte aan vriend 
Mik « doelstellingen » in de 
schoenen schuift die mensen 
die Mik beter kennen, weten 
dat ze bij hem niet voorzitten, 
kunnen we hem volgen op vol
gende terreinen. Met beledigin
gen over 40-44 van een provo
cerend mannetje verloor Mik 
zijn kalmte. De prokureur-ge-
neraal van Gent is de verpoli
t iekte hogere gerechtsambte
naar die blijkbaar de vrienden
dienst] es voor de benoeming 
moet bewijzen door een duide
lijke vervolging van de oppo
sitie. Voor de zoveelste maal 
maakt men een schandelijk 
misbruik van de voorlopige 
hechtenis. 

« VU-kamerlid Mie Babyion 
heeft zijn doel bereikt. Na te 
hebben deelgenomen aan de 
zoveelste betoging, werd hij 
aangehouden, na verhoor vrij
gelaten en ingevolge beroep 
vanwege prokureiir - generaal 
Mattijs van Gent, weer onder 
aanhouding3mandJat^ geplaatst. 
Babyion is meteen een beroemd 
man. 

» S.vmen met enkele andere 
VU-mandatarissen en militan
ten, nsm hij deel aan een be
toging tegen de Sovjet-minis-
ter Gromiko, op bezoek te 
Brugge. Dat was hun goed 
recht, maar het was ook de 
taak van de politie om de orde 
te handhaven. Dit lokte de ge
bruikelijke schermutselingen 
uit, omdat onze politie blijk
baar niet weet dat betogen 
geen misdaad is. Bovendien 
werd Babyion hardhandig aan
gepakt en kreeg hij zinspelin
gen te horen over de Duitse 
bezetting, wat enerzijds hoogst 
ongepast is om iemand zijn 
kalmte te doen verliezen. Het 
slot was dat Babyion, na enkele 
schoppen tegen de schenen te 
hebben gekregen, een agent in 
burger een kopstoot van for
maat gaf, waarbij die een ge
broken neus opliep. 

» Strenger in elk geval dan 
tegen linkse mandatarissen, die 
in het verleden nogal wat an
ders uitspookten. Wij denken 
o.a. aan het gewelddadig op
treden in de tijd van de ko
ningskwestie en de grote sta
king tegen de eenheidswet in 
1960. 

» Heelt Babyion een fout be
gaan, dan is de houding van de 
hogere gerechtsinstanties al 
even verkeerd. In dit geval is 
het niet gewettigd tot voorlo
pige hechtenis te besluiten. Het 
betrokken individu is niet ge
vaarlijk voor de maatschappij 
en zijn vrijlating hindert het 
onderzoek niet. Het is zelfs 
zeer de vraag of het optreden 
van de prokureur-generaal nog 
wettig zou zijn indien het thans 
aanhangige wetsontwerp over 
de voorlopige hechtenis al in 
het" Staatsblad verschenen zou 
zijn ». 

het nieuwsblad 

De fameuze kwestie van de 
agent in burger die Mik aller
lei oorlogsliefelijkheden naar 
het hoofd slingerde, inspireer
de « Het Nieuwsblad » voor een 
volgend onderschrift onder een 
foto waar « heren in burger » 
een wurggreep toepassen op 
enkele van onze parlementai
ren. Het werd inderdaad een 
zoekplaatje. 

« Zoekplaatje, geschoten tij
dens de rellen rond Gromyko, 
vorige dinsdag in Brugge : 
waar staat de politieman ? Een 
man in burgerkleren (links) 
houdt VU-kamerlid Knijpers 
(rechts) bij de hals vast. Waar
aan kan je zien dat deze man 
een agent in burger is ? ». 

de standaard 

In een hoofdartikel wordt de 
ernst van het geval Babyion 
nagegaan vanuit de grondves
ten van onze rechtsopvatting 
in een staat die zich nog altijd 
een rechtsstaat noemt. Een 
misbruik van de voorhechtenis 
is inderdaad reeds jaren sche
ring en inslag in het ex-beste 
gerecht ter wereld. Maar nu 
wordt het sisteem duidelijk 
aangewend om een parlemen
tair van de oppositie te raken. 
De bedoeling ligt er wel dik 
op. Het naar buiten t reden van 
een dynamische groep in de 

parlementaire demokratie wil
len intimideren of zelfs onmo
gelijk maken. Ze zijn dan toch 
aan het verkeerde adres. De 
Volltsunie staat hier voor een 
beslissend ogenblik. 

« Het arrestatiebevel tegea 
VU-kamerlid Babyion, dat de 
Kamer van Inbeschuldiging^ 
stelling heeft uitgevaardigd, e a 
op grond waarvan het bewuste 
kamerlid is ondergedoken ett 
alle politiediensten van het 
koninkrijk een opsporingsbevel 
hebben gekregen, getuigt be
paald niet voor het gezond ver
stand waar onze bevolking zo 
trots op is. Don Quichote leeft 
blijkbaar voort in meer dan 
één verschijningsvorm. 

» Men kan het niet duidelijk 
genoeg voorstellen en blijven 
herhalen : de wetgeving over 
de voorlopige hechtenis m a f 
op geen enkele wijze worden 
aangewend als een bijkomende 
vorm van bestraffing. Ze dient 
uitsluitend om het onderzoek 
mogelijk te maken in gevallen 
waarin de verdachte dit ern
stig zou kunnen bemoeilijken 
en waarin de openbare orde 
van het Koninkrijk werkeli jk 
een voortgezet gevaar loopt 
wegens de grote waarschijn
lijkheid van ricidive van de 
verdachte. Dat de parket ten 
dit maar niet willen geloven, 
moet voor de wetgever een uit
nodiging zijn om het beginsel 
van het voorarrest opnieuw en 
in alle duidelijkheid te om
schrijven. 

De zaak-Babyion is maar een 
— overigens opvallend — voor
beeld van de vele gevallen 
waarin de toepassing van de 
wet op de voorlopige hechtenis 
de kans geeft op een zekere 
overschrijding van de wette
lijk bepaalde bevoegdheid. In 
het Belgisch recht kan de rech
ter geen algemeen verbindende 
normen bepalen, dat kan alleen 
de wetgever. Maar in de prak* 
tijk beschikt de prokureur over 
een mogelijkheid van beroep 
tegen de weigering van de on-
derzoekrechter een arrestat ie
bevel af te leveren dank zij een 
arrest van het Hof van Kas-
satie... 

Het lijdt geen twijfel da t 
parlementsleden niet boven de 
wet staan, maar dat geldt evenr 
zeer voor magistraten. De straf̂ ^ 
wet vergt een str ikte in te rpre ' 
tatie, alleszins als ruime inter
pretat ie in het nadeel van de 
verdachte speelt. Het zijn dui
delijke, op eeuwen ervar ing 
berustende algemene regels s 
hoe is het mogelijk dat ze zo 
vaak veronachtzaamd worden 
zonder bevoegde waarschuwin
gen en protesten uit te lok
ken ? ». 
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bouwers met vakantie 

de onze... 

rustige relax in een woning die « af » is luxueus uitgevoerd aan de 

overeengekomen prijs, binnen de overeengekomen termijn. 

krijgen vooraf een juiste studie naar hun desiderata, naar hun budget. 

weten vooraf waarvoor ze zullen staan. 

worden met raad en daad bijgestaan. 

hun opdracht wordt in een minimum van t i jd gerealiseerd... beter dan 

ze ooit hadden durven denken. 

i!!Si:i ïiiii de andere... 

zoeken eerst een fantastisch plan ... 

dienen dan een bouwaanvraag in ... 

denken pas tater aan lastenboek, en p r i j s . . . 

beetje bij beetje eerst ruwbouw dan afwerkingen ... 

beetje bij beetje verhoogt hun pr i j s . . . 

lening wordt te weinig ... 

2 rang nodig. 

kunnen deel niet afwerken ... 

ramp ... 

gebrek aan coördinatie tussen ontwerpers en ambachten. 

K U N N E N verzekert u een echte relaxvakantie 

en waarborgf U op papier ook : kwafiteif , t e rmi jn , prijs 

wij relaxen van 8 fot en met 31 jul i 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBEBGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSLA6STRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

600 arbeiders 1001 mogelijkheden 
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e \U2. CH ÎC A UE 6 A S H K R E E 
a QG0C3 a BB Döa^B 
iri l£lU|SMATRNE{RBftlLlftlD|KiO|Pi£lR 

matthieu's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

nnze sfudiediensf 
lost uw woon-

problGBRi gratis op 

oplossing nr 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 15 17 18 19 20 ^ 

2 
i 
4 
5 
£ 

iO 
, i l 
i 2 
J3 
J4 

'̂ i 
•i£ 
d7 
d£ 
«19 

opgave nr 25 
horizontaal : 
t) Patersdrank - Alvorens. — 2) Stuur 
- Met lange tanden eten - Keizer van 
Duitsland. — 3) Vorm von a ETEN » -
In verband - Laatstleden - Rivier in 
Siberië - Twee klinkers - Dubbele mede
klinker - En dergelijke. — 4) Bepaald 
los weefsel - Amerikaan - Nederlandse 

Ï
adiozender. — 5) Senior - Zangstem -
(odem, aardoppervlog. — 6) Bontwerk 

. Hollandse jongensnaam. — /) ^uiO" 
omerikaanse bergketen - Eerste kle
dingstuk - Paradijs. — 8. Persoonlijk 
voornaamwoord - Spil - Duitse stad -
Anagrom van « DOT ». — 9) Alpen-
weide - Sluikzender. — 10) Plaats in 
Zuid-Galilea - Schotse rok - Muziek-
noot. — 11) Woestijnstam - Anagram 
van « BEI » - West-Indische compagnie 
• Voegwoord. — 12) Persoonlijk voor
naamwoord - Simonet-gemeente. — 13) 
Geesteliike vader von « De Leeuw van 
Vlaanderen » - Landbouwwerktuig -
Razerni), herrie. — 14) Koud geval -
Uilengeluid - Deel van het lichaam -
Baskische vrijheidsstrijders - Twee mede
klinkers. — 15) Vogel - Amerikaanse 
staat. — 16) Vordering - Bijzonder la
ger onderwijs - Anagram van « GROEP > 

- Roem. — 17) Liefste Nora - Uitroeo -
franse aanmoediging door Vlamingen 
gebruikt - Dorst (Spaans). — 18) On
ruststoker - Muziekinstrument - Tel
woord. — 19) Gemeente in het Waas
land - Gedachte - Soort hert. — 20) 
Asbak op hoge voet - Schoft. 
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O N Z E S C H O O L ? ^, ^Dr.es BOGAERT 
Algemeen Direkteur von de 

ERASMUS " " C ^ , ; 
NATUURLIJK ! 
Pluralisi-isch, volksnationaai 
onderwijs I 
Talen - boekhouding - steno - daktyio 
sekretariaat - journalistiek - etalage 
verkoop - hostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er
kend) 

^ - 5 

V - 1 
j 
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Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

Eigenaars, u denkt uw grond, v i l la, 
huis of appartement te verhiuren ot 

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 • Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

0FF8tf-8TENCILWCnK-FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tumhouteebaan 409 - Borgert>out 
TH.. 03.38/70.00 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE! 
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100 % ZUIVER EN NATUURLIJK f 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg : 

GEVO p.v.b.a. 

Churchilllaon 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A. 

AALST 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

(053) 240.60 Tel. 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagons - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken . schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rultorultrustingen . ping-
oong tafels - badkleding en alle toobelioorfen - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartlkelen • turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen • lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen • borden - tuinmeubelen • tutnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

COO-EKEREN 
Bij de COC van Ekeren zijn tijdelijke betrekkingen te 
begeven voor gezins- en bejaardenhelpsters voor haar 
rusthuis en voor de dienst gezins- en bejaardenhulp ten 
huize. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het sekre
tariaat van de COO, Veltwijklaan 130 te Ekeren. 
Aanwervingen met de nodige bewijsstukken te richten 
aan de heer voorzitter van de COO tot 1 augustus. 

ADVERTEERT IN « WIJ » 

vertikaal 
P Doorzichtig - Borg met zijn persoon. 
.— 2) Wentelen - Buur van Vietnam -
Dans. — 3) Twee klinkers - Liefste Dina 
- Marie - Spil - Soort Esperonto. — 4) 
Geestelijke - Rang in het leger - Oud 
Testament. — 5) Simpatieke initialen -
Room - Appel - Nek. — 6) Persoonlijk 
voornaamwoord - Saai, droog - Engelse ' 
ofkorting van Michael - Koninklijk Be-
Sluit - Voorzetsel. — 7) Loods - Naar
stig - Voorganger van Jef Houthuys -
Zijrivier van de Wolga. — 8) Kweken -
Indien - Studentinnen. — 9) Boom -
Veelkleurige edelsteen - Twee klinkers 
• Rijksdaalder. — 10) Anagram van 
f NOK ï - Europeaan - Dubbele mede-
Künker - Grootvader - En andere. — 
,11) Martelaar voor Vlaanderen - Ame
rikaanse staat. — 12) Omgekeerde ajuin 
- Aan Tonia - Anagram von « BED > -
Gemeente in Vlaams-Brabant. — 13) 
Anagram van « WEEN » - Flater - Sol-
'datenrij. — 14) Geur - Duitse radiozen
der - Frans lidwoord - Oostenrijks psicho-
loog. — 15) Gedachte - Weg - Boom. 
— 15) Kippeneigenschop - Nummer -
Persoonlijk voornaamwoord (Middelne
derlands) - Apparaat. — 17) Pret -
Anagram van « ARE B - Knipapparaat. 
— 18) Frans voegwoord - Band, keten 
yan posten - Ter memorie - Elke. — 
19) Asbest en cement - Lidwoord - Re
gelmatige schikking - Roem. — 20) 
Soort plant - Muziekinstrument. 

PRIVEREIZEN 
MET BERNARD HENRI NAAR 

SINGAPORE. MALEISIË, HONG KONG. 
TAIPEI, PHILIPPIJNEN en THAILAND. 

VERTREK OP 21 OKTOBER. 
REISDUUR 24 DAGEN 
REISSOM PER PERSOON ONG. 75.000 fr. 

VRAAG 
HET UITVOERIG 

PROGRAMMA 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, i m . Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 > Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 . Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraaf 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 


