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De 
uiMoging 

Vorige week schreven wij onder het 
opschrift « Het bedrog begint » op 
deie zelfde plaats een attllcel over 
de taalgrensplannen van de regering. 
Het heeft slechts enkele dagen ge
duurd eer de Vlaamse C.V.P.-pers on
der de druk van de openbare mening 
ons is moeten bijvallen. Had ze wer
kelijk nog vertrouwen in een Ber-
trand, een Custers, een Van Elslan-
de, of een De Quae om stand te hou
den tegen Lefèvre, Spaak, Gilson en 
Vemieylen ? 

Argelozen zijn CT altijd. 
Wat wil de regering ? 
Moeskroen, oorspronkelijk Frana 
maar thans voor meer dan 50 % Ne
derlands moet Frans blijven; de 
streek van Koimen, oorspronkelijk 
Nederlands en thans nog in meer
derheid Vlaams, moet Frans wor
den. 
Moeskroen . Komen met meer dan 
50 % Vlamingen moet een afzonder
lijk Waals arrondissement worden In 
een Vlaamse provincie. Overmaas 
(Voerstreek. Platdietse streek, Aubel, 
Eupen, St. Vith) met meer dan 90 % 
Nederlands- en Duitstaligen wordt 
geen afzonderlijk Dnits-Nederlands 
arrondissement in de Waalse provin
cie Luik. 
Landen moet naar Brabant, in plaats 
van naar Limburg. 

De Brusselse randgemeenten worden 
tweetaUg, dus vcrfranst. 
Het Vlaamse Edingen wordt Frans 
en Ronse voor meer dan 90 % Vlaam
se stad blijft tweetalig. 
Thans wordt er getreurd en De Stan
daard, die de laatste maanden zo 
een redeUjke oplossing als het fed©, 
ralisme bekampt heeft, moet thans 
dreigen i/iet afscheuring ! 
« Wanneer dat de politiek van Bel
gië blijft, dan zien we niet In waar
om wij dat België niet de rug xou-
den keren... België heeft Vlaanderen 
nodig om te kunnen besUan, maar 
het omgekeerde is niet waar ». (Stan
daard 18 okt. II. De regering d w g t 
uJt blz. I en 5). 

Retorische uitepatting voor wie geen 
politiek heeft, voor wie inziet dat 
braafheid en slaafsheid niet loont, 
dat het integendeel tot hoorndrage-
rij leidt. 

Op hetzelfde ogenblik dat De Stan
daard en ook De Gazet %an Antwer
pen zo verontwaardigd schreven, ver-
ö a a r d e de voorzitter van de Vlaam 
se C.V.P.-vleugel Jos. De Zaeger te 
Mechelen « De Vlamingen hebben de 
wind in de zeilen » ! 
Terzelfder tijd beleven we het dat de 
Vlaamse C.V.P.-pers de betoging van 
zondag weer wil herleiden tot een ' 
optocht voor koorknapen « Heren 
' ^° . ï*™sseL wij smeken om ons 
recht, a.n.b. neem ons niet alles af 
Oeef ons a.n.b. toch ook eens iets ». 
Als wij vanzelfsprekend akkoord 
gaan met een inoidentloze optocht 
iets wat men in Vlaanderen waardig 
noemt, dan zullen we geen afstand 
doen van de nodige kordaatheid en 
van het noodza' -lijke radikalisme. 
Wij gaan volledig akkoord met het 
opzet van de betoging zoals de voor
zitter %-an het hirichtend komitee, de 
heer Amter het ziet in een artikel 
UI ., Het Pennoen „ (oktober 1961 
" De betoging : nationaal ! ,, blz 1) 
en waarin hij schrijft dat het oor-
spronkelUk opzet van de « mars op 
Brussel » beperkt was tot de abso
lute homogeniteit van de Vlaamse 
grond en integriteit van de eigen kui
tuur in Vlaams gebied. Maar schrijft 
hl] verder » de Vlaamse bevolking 
zelf nam het anders, nam het rai
nier op en het zal niemand verwon
deren die de ontwikkeling van de 
geestesgesteldheid in het Vlaamse 
land kent : ze wil eens en voorgoed 
baas zijn in eigen huls... » 
\Taanderen Is inderdaad heel het 
J^l j aa r lang bedrog beu, kotsben. 
Het wU baas zijn in eigen huis. 
Ie**"' '**' «narsjeren wij morgen al-

Wim Jorissen. 
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LAATSTE OPROEP 

Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie 
rekent erop dat alle militanten, kaderleden, 
leden en stmpatisanten van de partij mor
gen zondag, 22 oktober,, geestdriftig zullen 
deelnemen aan de Mars op BrusseL 
Op dit voor Vlaanderen zo beslissend ogen
blik is geen enkele afwezigheid te recht
vaardigen. 

Mr Frans van óer Eist, Drs Wim' jorissen, 
Voorzitter. Alg. Sekretaris. 
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WERKLOOSHEID: 
Tragisch gewichl in 
balans van 131 jaar 

WAAROM BETOGEN WIJ 
De Vlaamse massabetoging van 22 oktober is een beUngrijU gebeurt^-

nis die wij met geestdrift begroeten ah een nieuwe mting van groeiende 
Vlaamse bewustwording. 

Wat is de betefcenis en de draagwijdte van deze vianifestntie, waarom 
betogen wij f Wanneer wij de verschillende punten overlopen waarvoor de 
Vlamingen zich genoodzaakt zien te betogen, stellen wij vast dat deze zo 
elementair rechtvaardig ev vanzelfsprekend zijn dat geen enkel vreemdeling 
oott zal kunnen begrijpen hoe het mogelijk is dat in dit land daarvoor moet 
betoogd worden ! 

Deze betoging is op zichzelf een 
aanklacht : een aanklacht tegen de 
Staat — de regering en de rege
rende partijen — die ten overstaan 
van de Vlaamse volksgemeenschap 
hun elementaire plicht niet doen. 
Zo niet zou deze betoging overbodig 
en zelfs onmogelijk zijn. 

De Vlamingen geven zich niet 
voldoende rekenschap van het ont
stellend feit dat zij moeten betogen 
om van de regering en de regerende 
partijen te eisen dat zij zich niet 

plichtig zouden maken aan gebieds-
roof, aan aanslag op de wettelijk 
vastgelegde eentaligheid van Vlaan
deren, aan overtreding en niet-na-
leving der Belgische taalwetten te 
Brussel, in de staatsdiensten, in het 
leger, enz... Is het dan niet de taak 
en de plicht van de regering onze 
volksgemeenschap te beschermen 
en te verdedigen in plaats van ze te 
belagen ? Deze ontstellende toe
stand, deze tegennatuurlijke toe
stand is het rechtstreeks gevolg van 

fööïfireir: Vlaamse doden 
in de balans van 131 jaar 

^ j 

de unitaire staatsstruktuur. Nie
mand zal dit kunnen ontkennen. 
Tegen deze toestand vechten de 
Vlamingen nu reeds sedert 1830 ! 

Eens te meer beloven de traditio
nele partijen — nu zij met de rug 
tegen de muur staan — de oplos
sing der Vlaamse problemen. Wel
ke waarde heeft dergelijke beIoft« 
gezien op de achtergrond van de er
varing opgedaan in het verleden ? 
Hebben zij niet ruimschoots de tijd 
en de gelegenheid gehad om deze 
problemen op te lossen ? Wat heb-

ben zij tot nu toe gedaan al was het 
maar om datgene wat sedert 1945 
in hun partijprogramma staat over 
decentraUsatie, deconcentratie, kul-
turele autonomie, enz... te verwe
zenlijken ? Niets ! Zouden de Vla
mingen moeten betogen voor zulke 
elementaire eisen indien de part i j
en hun beloften gehouden hadden? 

Hun beloften zijn waardeloos ge
bleken en hun daden logenstraffen 
hun woorden. # Ï » - ^ W . 

Men belooft kulturele autonomie, 
maar verzet zich tegen de splitsing 
van het departement van nationale 
opvoeding en kuituur en tegen de 
splitsing van de begroting door de 
Kultuurraad voor Vlaanderen ge
vraagd. 

Men belooft decentralisatie op 
het gebied van de ekonomische po
litiek, maar verzet zich tegen amen
dementen die er toe strekken in 
plaats van één steenkolendirecto-
rium twee directoria op te richten : 
één voor het Limburgs steenkolen-
bekken en één voor de Waalse mij
nen. 

Men belooft taalgrensafbakening, 
maar wil een gans Franstahg ar
rondissement oprichten in West-
Vlaanderen en gebiedsroof plegen 
door Vlaams gebied aan Wallonië 
over te dragen. 

Men belooft de eentaligheid van 
Vlaanderen te eerbiedigen, maar 
houdt de transmutatieklassen in 
leven en poogt zelfs het Franstalig 

onderwijs In Vlaamse gemeenten 
nog uit te breiden. 

Men belooft de Vlamingen vol
doening, maar bereidt de verfran-
sing van de randgemeenten voor 
door een bedriegelijk stelsel van 
€ faciliteiten voor de Fransspreken-
den » waartoe reeds op het C.VJ.-
kongres te Charleroi besloten werd. 

Men belooft sedert jaren aan de 
Vlamingen de zetelaanpassing, die 
niets anders is dan de toepassing 
van de Grondwet, maar in de ge
heime commissievergadering van 
de senaatscommissie van ekonomi
sche zaken beloven Vlaamse C.V.P.-
ers de Walen dat zij niet zullen 
aandringen op zetelaanpassing. 

Men belooft een betere behande
ling van de Vlamingen te Brussel, 
maar weigert de bestaande taal
wetten te doen toepassen en nale
ven te Brussel. 

Men belooft een regionale ekono
mische politiek tot oplossing van de 
sociaal-ekonomische problemen in 
Vlaanderen, maar voert een politiek 
die er op gericht is Wallonië op 
wraakroepende wijze te bevoorde-
ligen ten nadele van Vlaanderen ! 

Of is het niet waar dat de rege
ring stelselmatig de investeerders 
die op het punt staan in Vlaande
ren nieuwe bedrijven op te richten 
onder druk zet en aanlokt met gro
tere voordelen om hun bedrijf lie-

(Lees door blz. 8) 

Ilï *iaït*^1^eciaal betogings-

n u m m e r brengen onze re-

dakteurs P . M . en T . V . O. 

de cijfers, grafieken en sta

tistieken van de Vlaamse 

achterstand en acbteruitsel-

ling. 

Maak propaganda me t dit 

n u m m e r . Geef het door ! 

file:///Taanderen
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Ekonomie 
De industrialisering van Wallonië is van 

oudere datum dan die van Vlaanderen, 
omdat in Wallonië de bodemrifkdommen 
vroeger werden ontdekt en ontgonnen. 

Vlaanderen heeft daardoor een natuurlijke 
achterstand opgelopen. 

Sinds 1830 heeft België niets gedaan om 
Vlaanderen te helpen bij het ophalen van 
die achterstand, wel integendeel. 

De ontdekking van kolen in het Kempens 
bekken bv. had een beslissende stap kun
nen zijn bij het ophalen van die achterstand. 
De gevestigde ekonomische machten hebben 
belet dat in de Kempen een normale eko
nomische wet werd toegepast: het Kempens 
bekken heeft nog steeds geen industrie. 

De achterstand van Vlaanderen wordt nog 
voortdurend vergroot door achteruitstelling. 

Vandaag, in 1961, op de drempel van de 
europese ekonomische integratie, is Vlaan-
Jeren een noodgebied gebleven. 

Spaargelden. Overheidtinvesterinffen. Private lucestermgen. 

Geld 
TIPISCH VOOR DE ACHTERUITSTELLINC VAN VLAANDEREN IN HET 
UNITAIRE BELGIË IS H£T AFLEIDEN VAN VLAAMSE CELDEN NAAR 
WALLONIË. 

ALHOEWEL DE VLAMINGEN. DANK 21] HUN SPAARZIN. 65 % DER 
SPAARGELDEN BIJEENBRENGEN, KOMT SLECHTS 4 0 % DER OVERHEIDS
INVESTERINGEN iN DE EKONOMISCHE SEKTOR VLAANDEREN TEN 
GOEDE. 

VOOR DE PRIVATE INVESTERINGEN IS DE VERHOUDING TROUWENS 
DEZELFDE. 

om NA CE 
3.960TR 

^ Sinds de oorlog werden 70 miljard ver
loren gegooid in de verlieslatende Waalse 
koolmijnen. 

'i^ Zopas heeft de regering besloten op
nieuw 20 miljard (20.000.000.000) aan 
de Borinage te schenken. 

-j^ Terwijl in Wallonië de totaal overbodige 
a Route de Wallonië » wordt gebouwd, 
zal er de eerste jaren nog geen sprake 
zijn van de voor Vlaanderen zo nood
zakelijke E3-weg tussen Antwerpen en 
RijseL 

^ Er is nog steeds geen beslissing inzake 
de oprichting van het staalbedrijf «Side-
mar» te Zelzate. Van Waalse zijde 
verzet men zich tegen iedere vestiging 
van een siderurgie in Vlaanderen. 

^ In het Kempens kolenbekken, met zijn 
goede en goedkope kolen, is het stelsel 
der regelmatige werkloosheid ingevoerd 
om de Waalse koolmijnen toe te laten 

* hun slechter en duurder produkt af te 
zetten. 

^•800 F 

'•% 

^ 

Ekspantiewetten juli '59 : toelage 
f er hoofd van dê bevolking. 

B.I.P. 

De ekonomische welvaart van 
een land of een streek kan men 
meten aan het Bruto Inwendig 
Produkt. Het B.I.P. is hei cijfer 
waarmee de per hoofd van de be
volking vooiigebrachte rijkdom
men worden uitgedrukt. 

Op bazis van B.I.P. 100 voor 
gans België, heeft Vlaanderen 
B.I.P 87. Schrijnender cijfer voor 
de acherstand en de achteruitstel
ling van de Vlaamse ekonomie is 
met te vinden. 

Maar er is meer ! De aangroei 
van het B.I.P beloopt voor gans 
België thans 2,4 % en voor Vlaan
deren afzonderlijk slechts 2,2 %. 
Zulks betekent dat de Vlaamse 
ekonomische achterstand nog ver
groot. Of met eenvoudiger woor
den : Vlaanderen boert nog steeds 
achteruit l 

TESTGEBIEDEN 

D« moderna akonomi* erkent de nood
zakelijkheid van tpedale Intpanningen tan 
behoeve van achtergebleven gebieden. 

Toen men In België van wal itak met de 
zg. . streekekenomie», moest men rede-
liikerwiize verwachten dat de inspanningen 
op dit terrein vooral Vlaanderen ten goede 
souden komen. De verwachting i« ijdel 
gebleken I De wijze waarop men de 
Borinage overstelpt met geld terwifi Hage-
land-Zuiderkempen praktisch niets ont
vangt. Is een voorbeeld van wat men In 
het unitaire België onder streekekonomie 
verstaat. 

Het Is echter niet genoeg dat het geld 
naar Wallonië gaat, zopas nog werd de 
alumlniumfabrlek . Alaurop» die zich te 
Tessenderio wou vestigen overgeheveld 
naar Ghlln. De regering beijvert zich om 
soveel mogelijk nieuwe bedrijven aan 
Vlaanderen te onttrekken ten bate van 
Wallonië. 

ï»ri.ciE 

^7 

B.I.P. 

VJLAANJ>E1^rN 
2,27o 

Aangroei B.I.P. 

WIJ WILLEN EEN EINDE STELLEN A A N DE SCHAAMTELOZE ACHTERUITSTELLINC VAN VLAANDEREN OP EKO-
NOMISCH GEBIED. 
WIJ WILLEN ZELF BESCHIKKEN OVER DE MACHT OM TE BESLISSEN W A T MET ONZE CENTEN MOET WORDEN 

WIJ WILLEN NIEUWE BEDRIJVEN I N VLAANDEREN, EEN VOLWAARDIGE INDUSTRIE, WERK IN EIGEN STREEK. 

daarom FEDERALISME 
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131 JAAR UNITARISME 
De gevolgen van de unitaristische eko-

nomie in België zijn rampzalig voor het 
Vlaamse volk, voor iedere Vlaming afzon
derlijk. 

Zelfs vandaag, in volle ekonomische hoog-
konjunktuur, zijn er bijna 90.000 werklozen 
in hei- Vlaamse land. Bij het eerste teken 
van recessie loopt dit cijfer omhoog tof 
ver boven de 100.000. 

De lonen in Vlaanderen liggen lager dan 
in Wallonië, terwijl de levensduurte in 
Vlaanderen hoger is dan in Wallonië. De 
Vlaamse arbeider heeft minder uit te geven, 
de Vlaamse middenstander minder te ont
vangen dan hun Waalse collega. 

Een landbouwpolitiek die, ten voordele 
van Wallonië, gebazeerd is op het graan, 
drukt het loon van de Vlaamse boer naar 
15 F per uur. 

De Belgische unitaristische gezinspoli
tiek is een nataliteitspolitiek die het kinder-
arme Wallonië ten goede komt en volledig 
in gebreke blijft in Vlaanderen met zijn 
talrijker grote gezinnen. 

De volgende Vlaamse generatie zal steeds 
zwaarder de druk ondergaan van de pen
sioenlast voor de snel verouderende Waalse 
bevolking. 

*>*A^é 

' • ^ 

Beiiolking. Kinderen. Werklozen. 

Kinrclerf n en w e r k l o z e n 
V A N DEZE TWEE HEEFT VLAANDEREN MEER D A N Z I I N DEEL 

ER Z IJN , 5 7 % V L A M I N G E N IN D IT L A N D M A A R OP HONDERD I^IN 

VK'M'INC^N. ' ^ ' ' ^"^"^'^ '"^ ^ ' ^ ^ WERKLSLN^ 'ZUN ER^^ 
Z W A R E LAST. DUBBELE LAST DUS VOOR VLAANDEREN ! 

l 

Uno] 

VI. ó ha. — Wall. 8,5 ha. 

D« gemiddeld* oppervlakte van de landbouwbedrijven It In 
Vlaanderen 5 ha en In Wallonië 8,5 ha. In Vlaanderen leeft 65 % van 
de landbouwbevolking op bedrijven die kleiner zijn dan 5 ha; in 
Wallonië, tlechtx 40 */.. 

De speciale produkten van de Vlaamse landbouw (hop, eieren, 
fruit, pluimvee, groenten) worden voortdurend bedreigd door de 
handelsakkoorden die het unitaristische België uitsluitend ten voordel* 
van de Waalse industrie over de hele wereld afsluit. 

9£.o600F 

De Waalse Middenstander 
verdient per jaar ongeveer 
3 . 0 0 0 F m e e r d a n d e 
V l a a m s e 
Voor geli ik. werk. gel i jk 
inkomen ? 

Werkloosheid 
Wanneer men de werkloosheid In 

Vlaanderen vergelilkt met die in 
onae buurlanden, dan blijkt over
duidelijk dat Vlaanderen de bede-
laarshoek van heel West-Europa is. 

De werkloosheid in Vlaanderen is 
In verhouding viermaal hog:er dan 
In Engeland. Tussen Vlaanderen 
enerzijds en Duitsland, Frankrijk, 
Nederland of Luksemburg. is er 
lelfs eenvoudigweg geen vergelij
king mogelijk. Een enkele cijfer 
(midden 1961) : 

— Vlaanderen (5 miljoen inwo
ners) : 87.000 werklozen. 

— Nederland (11400.000 inwo
ners) : 22.000 werklozen. 

VJLAAN3>E'RZN 

GemiJ'Jeld jaarlijks inkomen zelf-
ttandigen. 

Olo3001 

De Waalse arbe-der en be
diende verdient per jaar 
ongeveer 7.000 F meer dan 
de Vlaamse. 
Voor geli jk werk, gel i jk 
loon ? 

V1AAND£-RZN 

GemiMeld jaarlijks inkomen hon
en weddentreH-enden. 

Werkloosheid in west-europa. 

VLAANDEREN 
KAN ZIJN MENSEN 
NIET VOEDEN 

Dagelijks moeten meer dan 50.000 
Vlaamse arbeiders in het buitenland gaan 
werken : de grensarbeiders. 

De Vlaamse grensarbeiders vormen 
70 % van het hele kontingent. 

Er is voor hen geen werk in Vlaan-
de,en I 

Dagelijks moeten meer dan een kwart 
miljoen Vlaamse arbeiders in Wallonië of 
Brussel gaan werken : de mobielen. 

Zij leveren aan de Waalse industrie 
de goedkope Vlaamse spierkracht. 

Er is voor hen geen werk in Vlaan
deren ! 

Dagelijks wijken Vlaamse arbeiders 
voorgoed uit naar Wallonië of het bui
tenland : de emigranten. 

In de jongste tien laar trokken 50.000 
Vlamingen voorgoed over de taalgrens 

Er is voor hen geen werk in Vlaan
deren I 

w{lRS'l!'-^!,lLrHV'H^'o1^.^'= ^'^"'^^'^' " • "^ '^ " - «"R. Woêl^j'l^lkK EN .NTELLEKTUEEL BETAALD 

daarom FEDERALISME 
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131 JAAR UNITARISME 
Demokratie 

De voorstanders van het unitaire België 
beweren dat, nu gestreefd wordt naar Euro
pese eenmaking, het federalisme uit de tijd 
zou zijn. 

Zij vergeten te zeggen dat het unitaire 
België stamt uit een tijd die nog maar pas 
de stoommachine had zien ontstaan, uit 
een regime dat steunde op enkele bevoor
rechte cijnsplichtige kiezers. 

Het invoeren van het algemeen kiesrecht 
in 1919 heeft dit « Belgique a papa» nau
welijks kunnen veranderen. De zgn. demo-
kratische partijen hebben het volksbelang 
In Vlaanderen steeds ondergeschikt gemaakt 
aan de belangen van het 19-eeuwse unita
risme. 

Deze valse demokratie heeft nooit kun
nen of willen afrekenen met de bevoor
rechte kaste in België : de fransdolle bour
geoisie, de grootfinancie, de « 100 families ». 

Aan de bazis van deze valse demokratie 
heeft Vlaanderen meer dan zijn aandeel : 
bij de wroeters, de lagere ambtenaren en 
bedienden, de kleine middenstanders en 
nijveraars. Maar hoe dichter men bij de 
top komt, hoe minder Vlamingen men ont
moet. 

En daarnaast is er nog de direkte ver-
valsing^w^ cfa»^4emolccafk ;. jtej juitbliiyen ^ 
van de zetelaanpasing. -̂  !s.3̂  f 

Diplomahe 

De Vlamingen vormen 57 % van de 

Belgische bevolking. Eenzelfde verhou

ding zou moeten bestaan in het diploma-

tenkorps. De werkelijkheid is enigzins 

anders. Voor de vetstbetaalde postjes 

konten wij achteraan. De huidige rege

ring denkt de Vlamingen te kunnen 

paaien met 50 buitengewone benoemin

gen van Vlaamse diplomaten van derde 

en vierde rang. Zolang echter ook aan 

de top Vlaanderen xijn volle 67 % niet 

heeft, blijft het een valse demokratie. 

Ambtenarenkorps 

Portiers, kuisvrouwen, ruiten-wassers 

en chauffeurs op alle Brusselse ministe

ries zijn Vlamingen, maar bij de ambte

naren eerste klasse zijn er nog slechts 

4S % Vlamingen. Hogerop moet men 

hen met een vergrootglas gaan zoeken. 

JJi^luiiiuten. 

Ambtenaren 1ste klune. 

Hel klassiek voorbeeld 
DE TOESTANDEN IN HET BELGISCH LEGER ZIJN EEN WELHAAST KLAS
SIEK VOORBEELD VAN DE VERVALSTE DEMOKRATIE IN BELGIË. ER ZIJN 
BIJ DE GEWONE SOLDATEN 6 2 % VLAMINGEN; IN EEN ECHT DEMO-
KRATISCH LEGER ZOU DEZE VERHOUDING VOOR ALLE GRADEN DE
ZELFDE MOETEN ZIJN. ZIEHIER ECHTER DE WERKELIJKE TOESTAND 
DIE EEN AANFLUITING IS VAN IEDERE GEZONDE DEMOKRATJE: 

- Gewone soldaten : 6 2 % Vlamingen 

- Lagere officieren : 35 % Vlamingen 

- Kader Rijkswacht : 32 % Vlamingen 

- Hogere officieren: 1 2 % Vlamingen 

- Generaals : 0 % Vlamingen 

ZETELAANPASSING 
De grondwet voorziet dat In het 

Parlement één volksvertegenwoor-
dl|:er per 40.000 inwoners moet ze
telen. Sinds jaren is de zetelverde
ling niet meer in verhouding tot de 
werlcelijice bevolliingscrijfers. Reeds 
in 1958 beloofde de toenmali^re re
gering de zetelaanpassing. 

Maar vandaag staan wij nog ner
gens ! 

Bij de verltiezingen van april 1961 
werden in Wallonië de volksverte
genwoordigers gekozen met een ge
middelde van 22.500 stemmen; in 
Vlaanderen beliep dit gemiddelde 
26.000 stemmen. 

Dat is de valse Belgische demo
kratie. 

VLAANDEREN 

nrïïJfMinnrjiMinünnnnnni^ 

2ö.00(/ tieminen per volks oertegenvooordiiferf, 

WALLONIË 

firtiirtitifitltitfifftlt lUWSMX. 

22.500 iteinmen '£>er vuiKóve,iie(/eH woordiger,. 

WIJ WILLEN DAT IEDEREEN WERKELIJK GELIJKE KANSEN HEEFT. 
WIJ WILLEN GELIJKHEID AAN DE BAZIS. MAAR OOK GELIJKHEID AAN DE TOP. 
WIJ WILLEN EEN VLAAMSE DEMOKRATIE : EEN BESTUUR VOOR EN DOOR HET VLAAMSE VOLK, 

daarom FEDERALISME 
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131 JAAR UNITARISME 
In België wordf de taal der Vlamingen, 

de taal der meerderheid, beschouwd als 
een keukenmeidentaai. Zo was het in 1830, 
xo is het ook nog vandaag. 

Dank xij strijd van meer dan een eeuw 
is de Vlaamse Beweging, zijn de Vlaams-
Nationalisten erin geslaagd de Nederlandse 
taal en kuituur in België te redden van 
een langzame verstikkingsdood. Om aan 
deze taal en kuituur haar normale eks-
pansie te geven, zijn alle Vlamingen akkoord 
dat er kulturele autonomie moet komen. 
De vorige en de huidige regering hadden 
xulks beloofd; in de plaats kregen wi j 
bet onterende adjunktschap van Van Els-
lande. 

De franssprekenden beschikken over drie 
universiteiten en veertien hogere instituten; 
de Vlamingen slechts over twee universi
teiten en zes hogere instituten. Deze cijfers 
onderstrepen de nood aan een universiteit 
te Anwerpen. 

Aan de taalgrens en in de Brusselse 
agglomeratie werd en wordt het Nederlands 
taalgebied onafgebroken aangevreten. 

BRUSSEL 1846 
Bij het ontstaan van België had geen enkele ge

meente van rf« Brusselse agglomeratie een meerderheid 
franssprekenden. Alleen de burgerij in Brussel, Eisene. 
Si Joost en Schaarbeek was verjranst. Het volk was 
'door en door Vlaams. Maar die enkele duizenden 
bourgeois waren toen heer en meester. De verfransin^ 
van Brussel was hun werk. 

En de huidige u demokratische n partijen, ook eti 
vooral de socialisten, zijn de handlangers van deze 
19-eeuwse bourgeois-geest. 
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F R A N S S P R E K E N S E N 

De noodlottige reeks 
Dit is de Vlaamse jeugd anno 1961 ! Dank 

gische kinderen in de kleuterscholen Vlamingen, l 
is 57 % der kinderen Vlaams; een normale verhou 

In het hoger middelbaar onderwijs is de ver 
55 %. Er zijn 2 % verdwenen naar de fabrieken, 

In hei hoger onderwijs, aan de tmiversiteiten 
Nog hogerop, bij de speciaUsaties, is slechts 1 op 

Maar in het leger is het dan u-eer gelijk in de 

DIEVEN 

b« huMig* ragertng heeff d«x« v/eek 
haar plannen l.v.m. de taatgrens gsdeell*-

lljk onthuld. Moatkroen blijft «en vcrfran-

»»nd centrum In We»»-VU«nderen, terwijl 

iJjn bevolking meetelt voor het bereker>en 

van Waalie kamerzeteti I Overmaat blijft 

bij UHk, Edingen bij Henegouwen en In de 
Vlaamse randgemeenten komen de beruchte 

faciliteiten. Na 131 l»»r kent de unHaria-
ti«che roofpolitiek aldus een nieuw hooote-
punt 

zij Vlaamse kinderrijkdom zijn 63 % van de Bel-
n lage)v school en in lager middelbaar onderwijs 
ding die strookt met het bevolkingspercentage, 
houding reeds nadelig voor Vlaanderen : slechts 
de werkplaatsen en de kantoren. 

(resp. 43 % en 38 %) is de toestand katastrojaal. 
3 (SS %) nog Vlaams. • • -^ ^^-
kleuterschool : 62 % Vlamingen. . t0Om 

- ' TT 

De olievlek 1947""'''' 
De resultaten van 131 jaar unitarisme zijn verhijs-

terend. Brussel is een Belgische modelstad :,\ier heeft 

het sisieem gezegevierd. Als dit sisieem nog langer 

bUjft bestaan, als dit sisteem thans met « faciliteiten » 

kan werken, dan moeten wij over korte tijd dezelfde 

kaart brengen, maar dan helemaal zwart. 

FRANS 

5 - vd y. 

I 20-29.93% 

30-3199% 

W- M,99% 

i]+50^ 

Brusselse aggl. 1846 
% « # • • « « # • • t mm., ^ Brusselse aggl. 1947 

¥ i ! i L ^ N . E V \ r C E r C E M ' I ^ A ^ C H V ' = X D ' ' T " ' ' ' ' ^ ' " ' * ^ " ' ' ^^^'"^^"^^ WORDT. DAT DE NEDERLANDSE 

H Ó C E ' ^ ' O N S E R W I J S " ' " ^ ' ' ' ' " " ' = ' ' WERKELIJK GELIJKE TOEKOMSTKANSEN KRIJGT. OOK DOOR UITGEBREID 

H E É R Ï ' E N . " " " * • ' ' " ^" ^^° E'NDELIJK ECHTE TAALVREDE OP DE TAALGRENS, TE BRUSSEL EN OVERAL ZOU 

daarom FEDERALISME 



•DE VOLKSUNIE - N' 42 • 21 OKTOBER '61 

Sandwich bar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warme «n koud* garachtan 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJ8, 

of een pracht 

van een bontmantel T 
Wendt U vol vertrouwen 
tot het hult 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
EHERBEEK - BRUSSEL 

TEL.! 48.37.01 
Alle Inlichtingen 
op verzoek 

IMERIKAANSE STOCK 
Viasmarkt 16 Hopland 51 

Gent Antwerpen 
Tjtl.23 17 67 Tol. 32 61 18 

.̂ <̂  REGENARTIKELEN 
'^WERKSCHOENEN 
: OEREEDSCHAP 
» BOHEN 

• 
LEGERSTOCK, 

< ALTIJD NIEUWE AANKOMSTEN 
r • 

WAT U NERGENS VINDT, 
VINDT U BIJ ONS 

Onze leus : U dienen 

ALLE LENINGEN 
VOOR ELK DOEL 

OP ONROERENDE GOEDEREN 

in 1* 2* of 3* rang 
zijn iteed* voordeliger door 

N. V. SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 47, RONSE 

Tel. : 055/23198. 

Breng ons bezoek met volledig 
dossier of telefoneer ons en wij 
komen bij U. 

ACCOUNTANCY-BUREAU 
RONSE 

biedt vaste betrekking aan i 

BOEKHOUDER 
MET 
ONDERVINDING 

30-35 jaar 
gewenst : begrippen van 
fiskale en sociale wetgeving 

Sollcitaties worden geheim 
gbhotiden én <iien«n eigen* 
handig geschreven. 
Toe 19 sturen bureel blad DW 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 

: • Vraag bi] het Inrichten ; 

I "° '" I 
1 galerij j 
\ i 
: MARGARETHA de BOEVE j 

l I « I P - I I M I N M I — P R K ^ wmmm 

ftflIIIHI 

Wie Gent bezoekt, 

Het stadhuis bewondert, 

loopt zeker even aan bif RIK. 

in café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

: 

I 
s 

ASSENEDE 

TEL (09) 78 50 57 

: BOEKHOUDING IN T NEDERLANDS * 

I • i 
; EXPERTISES : 
S FISKAllTEIT j 
: ORGANISATIE \ 
• BANKKREDIETEN • 

i • i 
I K. V. i 
j J. De Windestraat 38 \ 
I Dilbeek I 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN T. 21.14.58 : 

na 18 u. 

HUIS lUGDA 
H O O G S T R A A T 15* en 17 - A N T W E R P E N 

• 

* 

Slaapkamers - Eetkamers 
Salons - Kinderwagens 
Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

^ K o n t a n t - K r e d i e t 
<JU OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

Mars op Brussel 
ANTWEEPEN 

Weet glJ de plaatg ,van bijeenkomst 
met ? 

Weet giJ bet uur Van vertrek niet ? 
Bel dan oftmiddellij^ dit nummer 

39.92.06 (WIM MAES) 
Gezanieiiiljjk v^rtrèic : 9 uur 30 STIPT. 

(Aan de PUintijn MojetusleW ta he t ,gedefll-
te v a n a t ' 4 e Pelikaanstraat tqt aan de Pro-
v inc ies t ra^) . Aansluiting- met de auto
bussen Meahelen> ,Turab<>ut, Hasselt, 
Boom en Rupelstreek te 10 uur op de 
Zandpoortvest (grote groentenhal) te ME-
CHELEN. 

De verantwoordelijken 'voor ' de autokar» 
worden vevzocb^ de-, n a t ^ v t ^ Juin ge
meente op de voorruit e4)&é» brengen. 

Het einde der betoging la voorzien rond 
13 uur, n&dt«i geïegersheid tot middag
maal. Vertrek TEBXJO''ïIftar Antwerpen om 
15 uur. Op zelfde plaats waar U toegeko
men zijt te Brussel tei-ug instappen in 
autokar. ' 

LIJST VERTREKURÊN EN BIJEEV-
KOMST. 

Brasschaat : bijeenkomst : kerk t» 
8 uur 30. Vertrek : 8 uur 45. 

Berchem : Frans van' Hombeeckplein t« 
9 uur. Vertrek te 9 uur 15. 

Wilrijk : bijeenkomst te 8 uur 30. Ver
trek te 9 uur. Stalieplein. 

Mortsel : bijeenkomst te 8 uur 45 Ar-
deense Jager (gemeenteplem). Vertrek te 
9 uur. 

V M O. : bijeenkomst te 9 uur aan Plan-
tijn Moretuslei. Vertrek : 9 uur 30. 

Schoten-Konmgshof : Koningshof : blJ. 
eenkomst 8 uiu: 30 aan kerk. Vertrek om 
8 uur 45. Vertrek naar -Schoten te 9 uuï. 

Schoten : bijeenkomst om 8 uur 45 op 
Marktplein (gemeentehuis). Vertrek om 
9 uur. 

Kruibeke : bijeenkomst om 8 uur 30 aan 
gemeentehuis. Vertrek : 8 uur 45 naar 
Burcht. 

Burcht • bijeenkomst om 8 uur 30 Doi-p-
Kerk. Vertrek om 9 uur. 

Zwijndrecht : bijeenkomst om 8 uur 30 
Dorp Kerkplein. Vertrek om 9 uur. 

Linkeroever : bijeenkomst om 8 uur 48 
aan Kleine Tunnel, Wachten op bu« 
Zwijndrecht. 

Borgerhout : bijeenkomst 8 uur 30 Moor-
kensplem (gemeentehuis). Vertrek « n 
9 uur Oitschotelwijk : bijeenkomst Herman 
van den Reeckstraat (plemtje) om 8 uur 
30. Vertrek om 8 uur 45 naar Moorken»-
plein. Gezamenlijk vertrek om 9 uur. 

•s'JWie 

Wto In LEUVM 
éu BimKElDM nM b»i*cH 

was in UUVm ntat 

Oude Markt 22 
k «nM bi*H<*)«i«r 

I 
Algamaan igant voor Balgit . 

ABTS 
STUNWfO OP TIININ, 94 

KOKBKK-IO 

Op««p*st v««r namaak DORT I 

Het Witte Paard 
WANDUJNOWMTRAAT, 14 

H UMViN 

PaMand M« aan««nasm M(aa< 
vaar v«r««darlnQ«n «n klt^M. 

• • • 
« • • 

pri|(«ii 

MAATKLEDING 
volgens hypermo<derne methode 
Perfekte pasvorm 

Prima afwerking 

tw I Snelle bediening 

H I TEL. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 
(KLEINE TUNNEL) 

ANTWERPEN 

19 

HOUDT WEGENS AANSTAANDE VERBOUWINGSWERKEN EEN 

JOULE UITVERKOOP 
Hst It nu het ogenblik om onder de gunstigste voorwaarden 

kennis te maken met ons zeer bijzonder maatwerk... 

Enkele voorbeelden : 

Zuiver wollen kostuum, naar maat « . . . « < 1.595 F 

Zuiver wollen broek, naar maat . . . . * . . 395 F 

Maatkostuum In Draion, Terlenka, enz. « . • • . 1.695 F 

Wollen gabardines, naar maat . . . » • « « . 1.495 F 

Originele Jagerslodens, naar maat . . « V • . * 1.495 F 

Wij verwerken ook Uw stof. Kostuum . é . • . 1.000 F 

VERRASSINGSGESCHENK BIJ ELKE AANK<X)P 

Hoboken ; bijeenkomst 8 uur 30 aan ca
fé Zwaantjes. Vertrek om 8 uur 45 

Antwerpen-Klel : bijeenkomst om 8 uur 
45 hoek Abdijstraat en St Bemardsesteen-
weg. Vertrek om 9 uur. 

Deume : bijeenkomst om 8 uur 30 aan 
het gemeentehuls Frank Oraeybeckxlaan. 
Vertrek om 8 uur 45 naar Boeckenberglel-
Cruyslel. Bijeenkomst : 8 uur 45. Vertrek 
om 9 uur. 

Edegem : Elsdonk, kerk Heilige Familie 
om 8 uur 30 (Prins Boudewljnlaan). Ver
trek om 8 uur 45. 

Edegem (gemeentehuis) ; bijeenkomst 
om 8 uur 30. Vertrek om 8 uur 50 Mechel-
sesteenweg 376 (benzinepomp) : bijeen
komst om 8 uur 40. Vertrek om 9 uur 

Kontlch : bijeenkomst om 8 uur 30 aan 
gemeentehuis. Vertrek om 8 uur 45. 

Wijnegem : bijeenkomst Hollands Hof 
om 9 uur. Vertrek : 9 uiu* 15. 

Halle : zoals a??resproken door het ko-
mitee 

Schilde : bijeenkonxst om 8 uur 15 Dorp 
Keizershof. Vertrek om 8 uur 30 

Berendrechl-Zandvliet : Zandvliet : bij
eenkomst om 8 uur 15. Vertrek om 8 uur 
30 aan de kerk 

Berendrecht : bi1 eenkomst 8 uur 30. 
Vertrek : 8 uur 45 ^Kerk). 

Sfabroek : bijeenkomst 8 uur 45. Vertrek 
9 uur Cgemeentehui.s) 

Hemiksem : muriekschool : 8 uur 20 
vertrek. 

Schelle : vertrek om 8 uur 25 aan Kerk. 
Niel • vertrek aan cinema Metro om 

8 uur 30 
Boom : vertrek om 8 uur 45 op Grote 

Markt 
Aaj-tselaar-kerk : 8 uur 15 vertrek. 
Reet rkerk) : 8 uur 30 vertrek 
Boom • 8 uur 45 op de Grote Markt 
8 uur 30 eveneens een vertrek maar dan 

aan techni,<wh€ school. 
Vandaar gaat dan deze bus naar Gro+e 

markt 
Om 8 uur 30 aan Hof van Daman (weg 

naar Niel) 
Antwerpen stad : Vertrek van eer,ste 

bus aan hoek Verbondstr. en Tolstr.. 
Bueenkomst : 8 uur 45. Vertrek om 9 

uur 
Tweede bus op Grote Markt (stadhuis). 

Samenkomst : 8 uur 45. Vertrek 9 uur. 
Alle andere bussen van de stad Antwer

pen bevinden zich om 9 uur op PLAN> 
TIJN MORETUSLEI. 
DENDERLEEUW 

We vertrekken met de directe trein van 
10 uur 29. 

Inlichtingen aan volgende adressen : 
Toekomststraat 48 en Sportstraat 2. 
LEDE 

Door het plaatselijk aktie-komitee wer
den twee bussen Ingelegd, met vertrek op 
het dorp te 9 uur 30. 

Pnjs : 25 P 
Inschrijvingen in de lokalen « Volks

kring » en « Reinaert ». evenals bij de 
bestuursleden van volgende verenigingen : 
A C V . — A V V . — Chiro — Davidsfonds 
— He«mkundige Kring — KS.A. — Och-
senia — Open Kring — V.TB — Vlaamse 
Khib 

TURNHOUT 
Inschnjvmgen op volgende adressen : 
Jos Van Bruggen, Graatakker 142, Turn

hout, tel. 421.05. 
Jo Belmans, Diestbaan 50, Geel. tel. 

685.35. 
Karel Mens. Verbindingstraat 20. te 

Vosselaar 

MERKSEM 
Inschr. autobus : Peeters, Speelplelnstr. 

53, Merksem. TeL 45 92 74. 

LEUVEN 
Iedereen moet mee. Inschrijvingen op 

sekretanaat Parijsstraat 12, Leuven 
Prijs 35 F. 
Vertrek : Oude Markt, te 9 uur 30. 

EREMBODEGEM 
Onze leden, symphatisanten en alle Vla

mingen, worden opgeroepen om deel te 
nemen aan d« mars op Brussel, dd 22 ok
tober 

Vertrek met q}ecia!« t ram op de Bru»-
selbaan 
KORTBUK 

Inschrijving voor de reis per autocar : 
Vlaams Huis, Groeningestraat, Kortrijk. 

of biJ het plaatselijk actle-komit«e uwer 
gemeente. 

Vertrek : 8 uur. Prijs : 75 P. 
BILZEN 

Een bus loopt op 22 (October naar Brus
sel. ZiJ doet volgende gemeenten aan : 
Herderen. Rlemst, Vroenhoven, Veldwe-
zelt, Smeermaas-Lanaken, Briegden, Gal-
llk, Eigenbilzen, Hoelbeek, Waltwilder, Bll-
aen. De prijs bedraagt 100 P. 

Inschrijvingen : Gregoor Joris, Berken 
79, Gellik; Bertie Collas, Hanesteeg 7, El-
genbilzen, Hansen-Smeermaas-Lanaken 
GENT 

Autobussen venrekken vanuit Gent Men 
kan inschrijven in het Vlaams huls Roe
land of in café Rubenshot, Borluitstraat 
Gent. Deelname prijs 55 F, VertreK aan 
beide lokalen om 9 uur 
DIKSMUIDE 

Inschrijvingen voor de autocars : 
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, Uzer-

laan. 83; Dhr. Travers. Oostvesten 6. 
VEURNE-ADINKERKE : Plaatselijk 

Aktiekomitee. lepersteenweg. 41 te Veume 
Juul Haesebaert, Garzebekeveldstraat, 

t« Adinkerke. 
BRUGGE 

U kunt inschrijven bij 
— Stad Brugge en randgemeenten : 

Roger Vande Voorde, Wollestraat 45, 
Brugge. 
Herberg t Vllssinghe ». Blekersstraat 
2. Brugge. 

Mare Vandemoortel, Delaplacentraa* 
121. St. Kruis. 

— Blanken berge : 
C De Coninck, Groenestraat 45, Blan
kenberge. 

— Torhout : 
V.A.B - V . T B , Gevangenisstraat 3, 
Torhout. 
Davidstonds : J. Vander Meersch. M. 
van Bourgondielaan, Torhout 
VU : Jos Duflou, Hoge straat 39 T'or-
houl. 

Inschrijven bij de kemlelders uit bei ar
rondissement. 

Reiskosten : 50 F. 
Vertrek te 8 uur 15 te Brugge op het 

Zand 
Steekt een helpende hand uit voor- d e . 

« MARS ». Meldt O blJ het propaganda 
sekretanaat : Mare Vandemoortel, Dela-
placestraat 121, St. Kruis. 
BORSBEEK 

Borsbeek : Dries Ido, Jozef Reussenslel 
102. 

Van Mol, Frans Beirenslaan 251. 

^ # * 
HEIST OP DEN BEBO 

Autokar wordt ingelegd. Inschrijven bij 
Remi Maes, St. Gumarusstr 5, Lier Luy-
ten, Dorp 41 Berlaar. J Hermans. BiPKorf-
straat 3. Helst op den Berg L. van Des-
sel, Zandvelden 8, Nijlen (Tel. 03-70 82 76) 
EKEREN 

Meerdere bussen worden vanuit Ekeren 
ingelegd. De prijs voor heen- en terug
reis bedraagt 30 F. 

RONSE 
Autocar : 60 F per persoon. 
Inschrijving : De Vrije reisduif. Grote 

Markt, Ronse. 
Vertrek : 9 uiu'. 

IZEGEM 
Inschrijven bij de leden van de VI Ak-

tlekomitees. 
Of bi] : Hr Aoptheker Bekaert, Roese

larestraat, Izegem Tel. 305.z6 
ROESELARE 

Inschrijven bij de leden van de VI. Ak-
tiekomitees; prijs 65 P. of bij • 

Antoon Desimpelaere. Kalkenstraat, 
Roeselare. Tel. 209.64. 

August Jacobs, Statledreef 217, Boese» 
lare. Tel. 233.83. 

TIELT 
Inschrijven bij de leden van de VI. Ak— 

tiekomitees. 
Of blJ : André Verkest, Hoogstraat, 

Tielt. 
André Vandendriessche 4, Stafconstra^lJ 

Meulebeke. * '" 
Remi Van Wontergem, Tieltstraat, Oost-

roze t)eke. 

MECHELEN 
Inschrijving autocar. Prijs 40 P. Vertrek 

Grote Marktt 8 uur 30. 
Lokaal Opslnjoorke, Nieuwwerk 1 (nabij 

kahedraal) , tel. 111.06. 
De Nef Herman, Frans HaJsvert 11 Me-

chelen. Tel. 170.21. 
Vertrek zie Antwerpen. 

ASSENEDE 
Vertrek op de Markt om 9 uur De i-eis-

som bedraagt 25 F. 
Inschrijvingen V T 3 . - VA.B. Markt 21. 

Assenede. 
Groep Poriun. Nieuwestraat 4, Assenede. 

AALST 
Wij gaan met de TRAM naar BrusseH 
Onmiddellijk inschrijven, 25 F pei per

soon heen en terug 
Lokaal De Vriendschap, Kerkstraat 9, 

Aalst. tel. 26150. 
L. Rombaut, Molendreef 20. Aalst, tel 

217.66. 
BROECHEM 

Inschrijvingen worden Ingewacht bij 
Vlemmckx G., Molenweg 34, Broechem 
LEDEBERG 

Het distrikt Ledeberg kan zich laten in
schrijven op volgende adressen : 

Dr. R. Meysman, Kasteelstraat, Mel-
sen. 

W. De Rycke, Scheldestraat 9, Gavere. 
L. De Poorter, Hundelgemse ste-nweg 

758, Merelbeke 
R. Huyghe, Gavere steenweg 92, Merel

beke 
Café Kantlen, Stationsplein, Merelbeke. 
Boekhandel Meyers-Trefols, Pont.straat 

50, MeUe. 
Pack Emlel, Tramstraa t 41, Heusden. 
De prijs Is vastgesteld op 50 F met vol

gend uurrooster : 
Vertrek Gavere (Markt) 9 uur; Melsen 

9 uur 15; Merelbeke Kerk 9 uur 30: Me
relbeke Stat. 9 uur 45 (café K a n t e n ) ; 
Melle (Leeuw) 9 uur 50; Melle Station 
10 uur. 
Vertrek Zwijnaard (afzond, bus) 9 uur 16. 

(Vervolg blz. 7) 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 

NA DE MARS OP BRUSSEL 

Zondag 22 oktober 1961 vanaf 14 uur 30 
In de 

GRAAF VAN EGMONT 

Juni Van Praeststraat 28, op 50 m. van 
de Beurs. 

GEZELLIG SAMENZIJN 
met gekend Vlaams orkest. 
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ANTWERPEN 
Dr. BIK BAIXËT ZESTIG JAAB 
Ter gelegenheid van de zestigste ver-
]»ardag van oud-volksvcrtegenwoor-
^ g e r Dr Rik BaUet Hcht de « V)aam-
w Kring Antwerpen > op toaüat, 39 
flktober 1961 te 14 uur In de aaioBs 
t Pértgord », PrankrijkieJ. 133. een 
feestmaal ia. dat n ü voorgezeten 
worden door Prof dr Walter Opso-
mer. 
Men kan InschrljveD door Eftwtmg 
»an de som van 300 P op postreke
ning 6136 40. P van Doeren, Ber-
<&«n (Antwerpen) Gezien het be
perkt aantal plaatsen en de aeer gro
te belangstelling voor dit welvwdiend 
huldebetoon venoekt het bestuur 
van de « Vlaamse Krtng Antwerpen » 
tijdig In te schrijven 
U kunt ook uw deelneming telefo
nisch mededelen op nr. 3385 65 of 
39 92 06 

Op zondag, 29 oktober brengen de 
Vlaamse nationalisten hu'de aan Dr Rik 
Ballet, oud-volksvertegenwoordiger, ter ge
legenheid van zijn zestigste verjaardag. 
Het is Inderdaad e&a oververdiende hulde 
aan een voorman, die het aandurfde in 
volle repressiepenode terug de strijd aan 
te binden. Velen onder ons kregen wijze 
raad van hem, en in alle moeihikheden 
(en hoevele zijn er in het verJeden niet 
geweest i) konden de jonge Vlaamse na
tionalisten steeds op hem rekenen Dr Bal
let zal werke:ijk slechts één geschenk op 
pn js stellen : DE VORMING IN DEZE 
PROVINCIE VAN EEN VLAAMS NATIO
NAAL PRONT STEVIGSTE WAARBORG 
VOOR DE TOEKOMST, EN DIT VEA 
VAN ALLE KLEINHEID EN EGOÏSTI
SCHE BEREKENINGEN 1 

Wij zeggen Dr Ballet harteUjk dank 
voor al zijn onbaatzuchtig ijveren voor de 
goede zaak ! 

ANTWERPEN 

Op 29 October, kolportage te Borgerhout. 
Samenkomst aan de Nieuwe Camot. om 

8 uur 15, of voor de deelnemers van afde
ling Borgerhout zelf, aan het gemeente-
hms om 9 uur 45 

Allen stipt Op post a u b. 

Op zaterdag 28 oktober geeft de 
« Vnendenknng Mamix van St Aldegon-
de s een Herfstbal In Billard Palace. As-
tridplem Antwerpen 

Het orkest « Serenata » speelt ten dans. 

NOORD ERKEMPEN 
Op 29 October kolportage in het Arron

dissement Turnhout, namelijk te Hoog
straten Ook hier worden de püaatselijke 
medewerkers verwacht aan het Gemeen
tehuis om 10 uur 

Verdere schikkmgen doe»: Miei Dru-
mont 
MFCHELEN 

Op 29 October, kolportage te Heist op 
den Berg 

Plaatselijke medewerkers, verzamelen 
eveneens aan het gemeentehuis om 10 uur 

Verdere schikkingen door vriend Van de 
Voorde. 

BHOSJITÜR f « De provlnde Antwer
pen éoor tf« nationsIUteB g«c<en ». (E. 
Slosae). 

Katterlid, propagandist I 
Hebt gij dit prachtig hondboekje reeda 

n uw bezit? Het bevat de verkiezings-
Ultslagen van 1919 tot 1961, de sociaal-
dconcaniscbe s t tvktuur van de provincie 
en alle oncmtbeerlljke inlichtingen VOOT 
een kaderluL 

Prijs • 25 P te storten op P.R 6912 44, 
Wlm Maes, Borgerhout. 
BURCHT . ZWIJNDRECHT - ANTWER
PEN L.O. 

Alle deelnemers aan de M a n op Brus
sel, uit het Antwerpse en Waasland wor
den verwacht in de « a l TUIJ, Halewijn-
laan 96, Antwerpen Linkeroev^ zaterdag 
21 oktober te 30 uur 30 

Een dansavond wordt U aa i^eboden 
door de aktieve Vlaamse kring < Schelde-
meeuw > met medewerking van het be
kende Vlaams orkest Peter E^elly. 

Deelneming in de onkosten 20 P. 
Plaatsbespreking tel. 52.75 95. 

BRUSSEL 
Propagandawagen. 

Het sukses van onze prop>agandatochten 
hangt af van de mogelijkheid om onze 
propagandisten te -vervoeren Dat vervoer 
kan enkel verzekerd worden door een el-
gen bestelwagen Help ons deze wagen zo 
vlug mogelijk aanschaffen en stort zeer 
mild (het moet u deze keer moeite kos
t e n ' ) op P R . 8654 50 VOUCSUNIE AR
RONDISSEMENT BRUSSEL te Londer-
zeel of stuur uw gift naa r M VANDER-
SICKEL. Achterhelde 25a, te Londerzeel. 

BLANKENBERGE 
Geslaagde Volksvergaderlng. 

Voor een zeer taanjke opkomst vond op 
14 okt te Blankenberge m de zaai « Obeiv 
bayem > de grote volksvergad. plaats. 

Mr Pr. Van der Eist belichtte de 
Vlaams-Waalse verhoudingen inzake fede
ralisme, terwijl Dr Leo Wouters meer 
specifiek de nadruk legde <^ de « Mars 
op Brussel » 

Tot slot sprak Mr. Guldó A^an In over 
de konsekwenties welke iemand moet ne
men wanneer hi j tot een nieuwe parti j , in 
casu de V U , wenst toe te treden 

EEEMBODEGEM-CENTRUM 
Aan onM leden en symphatisanten van 

Brembodegem en Ommeland wordt mede
gedeeld dat onze afdeling van Vlaams lo
kaal « EREMBOUT » heeft opgericht ge
legen te Erembodegem, KejAestraat, 34, 
(een 100 tal meter van het station verwij
derd, richting Nmovesteenweg). 

AUe goede Vlamingen zijn welkwn. 
Op zaterdag 4 november het aangekon

digd gezellig <mder-onsje met tombola en 
spreekbeurt door een flink VU. voorman. 

DILBEEK 
Op zaterdag 28 10 61 te 20 uur 

HERPSTDANSFEEST 
m de zaal « Oud Dilbeek » Roelandveld-
straat 13 (tramstatie), met medewerking 
orkest STAN PHILIPS, tenor dhr Reyn-
beek 

LEUTE — DRANK en SPUZEN l 
Algemene toegang : 20 P. 

GENT 
Voordrachtavond vaa het Vlaamse Kmis 

Het Bestuur van het Vlaamse K n u s af
deling Gent deelde mede dat zij haa r 
winterseizoen inzet op zaterdag 28 oktober 
1961 te 20 uur in het V.TB-gebouw (Pad-
denhoek 3) met als spreker Dr. José 
DAELS over • 

« HETT MEDIKAMENTEUS BEÏNVLOE
DEN VAN DE OVULATIE s 

Het nodigt hierbij alle Vlaamse Natio
nalisten uit deze voordracht zo talrijk 
mogelijk bij te WMien. 

IDDERGEM (O. VL.) 
Onder impuls van de afdeling Dender

leeuw werd in Iddergem een k<Hitaktver-
gadering belegd Een kern werd gesticht 
en de eerste leden sloten zich jian Bm-
nen een paar weken zal een gekend spre
ker komen handelen over de noodzaak 
van de Vlaams Nationale Part i j . 

KONTICH 
Op z a t e r ^ g 7-10-fll hield Afd. K<Mitlch 

haar eerste openbare vergadering (130 
a a n w ) 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 
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Er werd een minuut s ta te gevraagd voor 
dhr Hermans, V.U-lid, die door een auto
ongeval Om he t leven kwam. 

Vo:ksvertegenwoordiger R. Mattheyssena 
sprak over « Waarom Vlaanderen eerst >. 

Daarna kwam een korte groepebeqi>rc-
tbag. 

KORTRIJK-BISSEGEM 

Niettegenstaaade de gebrdtkige opkomst 
bereikten wij 58 nummers 

Volgende maal beter. 
Kolportage GuHegem zondag 29-10-«l; 

vergadering aan de kerk xna Z aur 30. 
Kolportage Heule aondag IS-Il-^l; ver

gadering om 8 uur 30 a a n de kerk. 
Iedereen op post AXTJB. 
Avondfeest van 7-10-61. 
Was een waar succes en we zeggen K 

reeds van n u af : tot volgen^l Jaar l 

U E D E K E B K E (Brabant) 

Het sekrctariaat der afdeling is geves
tigd bij LAUWERIJS Alfons, Mullemstraat 
75, Uedekerke, voor abonn«nenten, lid-
maatscf. en alle inlichtingen over de 
VOLKSUNIE wende men »ich tot dit 
adres. 

MECHELEN 

Tcaieelverenigmg De Noordster : 22 Oc
tober, 19 uur. Stadsschouwburg « De 
knecht s door Staf Knop. Regie Prans 
Duck. Warm aanbevalen ' 

Speciale gimst ; vnje toegang voor ge-
pensionneerden. Afhalen vrijkaarten lo
kaal Beffershof, tussen 20 uur 30 en 
21 uur 30 elke zaterdagavond. 

MOLENBEEK-JETTE 

Het gezellig samenzijn dat door het kan
ton Mo'enbeek-Jette op 7 oktober 1.1. ge
organiseerd werd. is op .schitterende wij
ze geslaagd. Ben zestigtal sympatisanien 
waren opgekomen De heer A. Van Mal-
deren sprak de opemngsrede uit Daarna 
gmg de heer De Berlanger, kantonnaal 
voorzitter, over tot de trekk'ng van oe 
tombola. Op aanvraag van Jong-Volksume, 
dat door mmstens 25 mensen vertegen
woordigd was, werd daarna onder de aan
wezigen een zangwedstrijd ingericht Tot 
in de vroege uurtjes werd dan nog ge
danst en plezier gemaakt 

B R U S S E L 

H e t a r r o n d i s s e m e n t e e l b e s t u u r 
h e e f t h e t g e n o e g e n L' u i t t e 
n o d i g e n o p d e G R O T E V O L K S 
V E R G A D E R I N G i n d e z a a l 
« G R O E N E P O O R T ». v r i j d a g 
2 7 - 1 0 - 6 1 , s t e e n w e g o p G e n t , 12, 
M o l e n b e e k , t e 19 u u r 30. 
S P R E K E R S : 

P a r t i j v o o r z i t t e r M r . F r . V a n 
d e r E i s t , o v e r « V l a a m s - W a a l -
se v e r h o u d i n g e n i n h e t l i c h t 
v a n d e h u i d i g e p o l i t i e k e t o e 
s t a n d >. 
P r o p a g a n d a l e i d e r d h r T . V a n 
O v e r s t r a e t e n o v e r : « VLAA.M-
SE s t r i j d , s t r i j d v o o r b r o o d ». 

ZOEKERTJ 
ZOEKER 

DRINGEND GEVBAAGÖ : Inwon«nd 
deftig dienstmeisje, 14-15 J ^ r , VOOT Iwilp 
in jong gezm met 1 kmdje. 

Aanbieden : VISSERÖ 160, GENT. 

60 Jang strijdgenoot, goede gezondhe'd, 
meer dan 40 jaar actief in de bewegmg. 
Zoekt passende betrekking^ j^tef^ soqgp-
vlng Antwerpen. ••- ^ 

Zeer dnngend : talrijk gezm. omgevmg 
Brussel, wie biedt ons hulp i als adressen 
schi-ijven, vouwen, inpakken of iets der
gelijks. 

Schrijven onder lettere ü . ? . bureel Wad. 

Beenhouwerij, Merksem, Terlmdenhof-
str. 153 (tel. 45 80 34) vraagt leerjongen 
met leerkontrakt. 

Mars op Brussel 
(Vervolg van blz. 8) 

DENDEBMONDE, HAMME, ZELE, 
WEITEREN 

Autocar, eenheidsprijs 50 P. 
Buyst Edward, Gentse steenweg. Den-

dermonde. 
Dierickx Jozef, steenweg op Aalst, Ap

pels 
Lyssens Wilfried, Albert I s traat , Leb-

beke. 
Buggenhout Pol, Rngstraat 29, Hamme. 
Katholieke Krmg. Ringstraat 1, Ham-

me. 
Dr. J. van Boxelaer, Margote Ï05, Wiche

len. 
De Meyer Amede, Moerstraat, Wetteren. 
De Sutter Leo, Rivierstraat 24, Laame. 
V.TJB. - V.A.B. Centrum 78, Zele 
De autocars verzamelen op 22 oktober 

te Dendermonde op de Markt te 9 uur 16. 

BUPELSTBEEK 
Voor Inschrijvlngea tegen de pnJs van 

45 F alsmedt voor alle verdere inlichttn-
gen kan men zich wenden tot volgende 
personen : 
Toor Boom : 

GiUé; Oasstraat, 3§, Boom. 
Van Dijck Jozef, B rands t r aa t 43A2, 

Boom. 
De Saegher Rik, Peter Benoitetraat 13, 

Boom. 
Van Den Bossche, Peter Benoitstraat, B, 

Boom. 
Veuleman» Rup, Wilgenstraat. 6, Boom. 
Van der Rauwelaert Bimiel, Van Dljck-

gtraat, 36, Boom. 
Buelens Roger. Kapellestraat, 162 Boom 
Meuleman Magda en Odette, Prans De 

Bchutterlaan, 17. Boom. 
De Wit Wim. Antwerpsestraat, 3, Boom 

Voor Terhagen : 
Pranquet Luclen, Hoogstraat, 41, Terha-

gen 
Korremans, Boonhofstraat, 8, Terhag^n. 

Voor Rumst : 
Thvs Angelina, Wijk n 66B Rumst 

Voor NIel : 
Mees Jos. Antwerpse^traat 29 Niel 

Voor Schdie : 
Wachters Louis, Provlncia'e steenweg, 

38, Schelle 
Voor Hemik.<pra : 

Co'lier Ivo. Bosstraat. 19 Hemlksem 
Voor Reet : 

Van Linden Lrde. Antwerps^siraat, 43 
Reet 

Igné. Ru-iiS.j=estraat, 38, Rjct. 

OOSTENDE 

Inschrijvingen op volgende adres<^n • 
Kunsthandel « ARTES ». Alf. Piet3's-

laan 28, Oostende. 
CoHeman Willy, Buurtspoorwegstraat 68, 

Biedene-Sas Slykens 
Debusschere .André, Chnst inas t raai 103, 

Oostende ' '" " ' * 
De Ponthieu DanieJ, Nieuwpoortsesteen-

weg 48 Oostende 
Gruwier Hubert, Nieuwpoortsesteenweg 

265 Oostende 
Moerman Herman Elisabethlaan 285, 

Oostende 
Sarrazijn Walter, Gelijkheidstraat IDS, 

Oostende 
Tommelein Jozef, Prof Vercoulliestraat 

12. Oostende 
Van de Weghe L e a Plantenstraat 75, 

Oostende. 
Van Hecke Mare, J. Peurquaetstraat 17, 

Oostende. 
Vergote Albert, Pycke de ten Aerdelaan 

63 Stene-Mariakerke. 
Vertrek der bussen : 8 uur : Kruispimt 

Torhoutse steenweg en E'Lsabethlaan 
8 uur 06 Kruispunt Nieuwpoortse 

steenweg en Elisabeth'aan 
8 uur 15 : Petit P a n s 
8 uur 30 : Stadhu's Oostende 
Inschrijvingsprijs : 60 F (werklozen 25 

F op vertoon van werklozenkaart). 
Wie niet kan deelnemen storte een mil

de steunbljdrage op tx)stgiro nr 5284 08 
van L Bruloot. H Hartlaan 21. Oosten
de fsekretarls van het plaatselijk Vlaams 
Aktiekomitee) of geve het af tegen kwijt-
schrift op een van de hoger vermelde 
adressen 

ASSEBROEK : Mare Devnese, Tuin-
s tmar 6 

BLANKENBERGE : Hektor Van Ryssel, 
De Smet de Naeyer'aan 33c. VAB - VTB 
Kantoor. 

BEERNEM : VAB-VTB twntoor. 
WENDUINE • Dirk Walgnive, Zeedijk 16. 
HEIST • VAB-VTB kantoor. 
BRUGGE . Hoger Van de Voorde, Wol-

lestraat 45; Jan Van Tulden, Verbrand 
Nieuw and 25, Guido Van In, Minderbroe
dersstraat 24; Herberg « Vlissinghe », Ble-
kersstraat 2 

KNOKKE : Pons Van Mullem, Parmen-
tierlaan 152 VAB VTB Kantoor 

OOSTKAMP : Albert Goossens Ge-
vaartse s t raat 77 

ST. KRUIS . Mare Vandemoortel, De-
laplacesiraat 121 

ST MICmiELS : Marcel De Keersgieter, 
Rijseistraat 239 

TORHOUT : Jos Dl•.^ou, Hoge s traat 39 
Gerard Beuselinck. voorrltber Davldsfonds, 
Kare! de Ghsloerelaaa 5. 

OEDELEM : Marcel Matthys, Oude Zak-
straat 32 

Reiskoiten : 50 P. 
Vcoi Brugge en randgemeenten : ver

trek te 8 uur 15 op t Zand. 

Hoorndragers 
blijven 
trouw 

Sociaalvoelende Vtamtaigen die nni; wat 
•impatle hadden voor bet Vl»atn~«> socia-
ttame xuHen na het artikel « Wij marsje-
rca niet mee » van de Volksgazet van 17 
•ktober wel eens en voorgoed gezworen 
bebben die simpatte de dowper op te zet
ten. 

Sinds jaar en dag brengen alie kranten 
de statistieken waaruit de Vlaamse ach
terstand en achteraitstri l lng bliikt. De 
Totksgazet heeft niets gelezen. Voor haa r 
bestaat er geen typisch Vlaams vraagstuk. 
AHeen de strijd in alle landen tussen ka
pitaal en arbeid xien ze. 

Dal de Walen ons Zelzate willen ontro
ven en Tessenderlo geroofd hebben, voor-
at hnn Waalse parti tgrnoten dat, r i°n ze 
niet. Dat de burgemeesters te Bni--» \. vaak 
socialisten, aandringen op meer geid voor 
Brussel in plaat.s van voor Vlaanderen (en 
Wallonië) horen »e niet. (Nochtans rijn 
er van de 100 nieuwe werkgelegenheden de 
laatste 10 jaar 44 naar Brnssel gegaan, 
daar waar Brussel 8l<>cbts 12 % van de be
volking telt !) . 

Dat er betoogd wordt voor industrie in 
Vlaanderen ? Daar doen de Vlaamse so
cialisten niet aan mee ! 

De 23U 000 mobiele arbeiders ? Interesse
ren de Vlaamse socialisten niet. Er zullen 
ook wel 250.000 Waalse mobielen rijn want 
de strijd tegen het kap'talisme schept 
overal dezelfde toestanden ! 

Er zijn 70 % Vlamingen bij de werkl<^ 
zen ? Bestaat n i e t ! 

De Vlaamse arbeider verdient 5 F per 
OUT minder dan de Waalse ? Nooit van ge
boord • 

Wat intf-resseren de Vlaamse socialisten 
cu-h aan dit alles ? 

De Volksgazet moet er nog bet eerste 
«oord o\er schrijven. En misschien noemt 
ze dir cijfers nog incivieke^ neo-nazisti-
sche of fascistische leugens. 

Als er in Vlaanderen incivieken zijn die 
de vernedering en de uitbuiting van de 
VïaamSPTWWBH^lWomP"' Bi uvüWaars en 
Walen verdi'agen dan zijn het vooral de 
VlaainpfBWBÉBliiiteii——Wuii ünuWiig.' moge 
snbjektief geen verraad zijn. Hun onno
zelheid of hun kwade trouw komen neer 
op objektief verraad tegenover de kleine 
Vlaamse man. 

Trouw aan de Walen 7 
Dan omwille van mlnisterporteteuiUes 

en hogere ambten. Maar niet omnille van 
de betang<-n van de Vlstamse arbeider. 
Want die wordt minderwaardig behandsld 
door het verbond van Brussels Waalse ka -̂
pitalisten met het socialistlscb W^a's sin-
dikaat. 

En de Vlaamse socialistiscne li,>,'>ii<li,^ 
gers zijn bier medeplichtig. 

Grof medepUcbtig. 

Daarom dat wij de strijd tegen de nit-
Imiting van de Vlaamse arbeider \ a n hen 
overnemen. 

Daarvoor ook marsjeien wlJ souaag 22 
oktober : 

De Nidiienstontl 
betoogt 

BRUSSEL : 2? OKTOBER 

Enkele lezers vroegen ons hoe wit ston
den tegenover de l>etoging die door « Het 
sociaal Verweer » op 27 oktober te Brns
sel ingericht wordt. 

« Het sociaal Verweer » is eeu onaiui^i-
keUjke middenstandsorganisatie, die vaak 
beschuldigt wordt van liberalisme, maar 
die vorige verltiezing in elk geval l)eweea 
alle meningen objektief te kunnen weer
geven. Ook die van hun Volksnnieleden. 

De betoging heeft de steun gekregen van 
een twintigtal andere, kleine en grote 
middenstandsverenigingen. De voornaam
ste eisen betreffen ; een geiijk bas'spen-
sioen en gelijke kindervtrgocding voor 
iedereen en de beteugeling van de sprink
hanenplaag van de superma'-kten. 

De VoUuunie staat positief t egenov^ 
die eisen en kan dus niet anders dan de 
betoging gunstig gezind zijn 

De betoging vertrekt om 14 nur op J e 
Barthélemylaan (Brussel-Zuid), 

AANDACHT 
MEN GELIEVE IN DE TOEKOMST 

VOOR DE RUBRIEK ZOEKERTJES 20 P 
(biljet) onder omslag t« zenden aan .se-
k re tanaa t M Lemonnlerlaan 82 BrusseL 
Dat geeft recht op 4 lijnen of ongeveer 
120 letters 

federaal ja 
u nitair neen 
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V/ALLONIE 

r 
HET EEUWFEEST 

Zfi /5tf9 versoheen, vlttgegeven door het Willemsfondê, 3s 
. € Korte StatiHieke Beschrijving van België » d^oor J. Vuylsteke. 
Se gegevens waren geput uit de € Exposé ds la - situation du 
Royaums. Période décennale 1851-1860 ». 

De bedoeling van Vuylsteke was c eene kortbondige schets 
van den toestand van België onder het opzicht van grondgebied 
en bevolking, van staatkundige godsdienstige en zedelijke gesteld' 
heid en van stoffelijke ontwikkeling in landbouw, nijverheid en 
handel » Ie geven. 

In feite echter wilde Vuylsteke aantonen dat t het algemeen 
uitzicht van d^n toestand des lands » bedriegelijk was en het ver
schil tussen de Vlaamse provincies en de Waalse provincies op
vallend wanneer men de officiële cijfers van dichterbij onder 
ogen nam. 

Hij vestigt dan ook de aandacht op de achterstand, de ver-
uaarlozing en de achteruitstelling van de Vlaamse gewesten in 
lal van sektoren. 

Om te beginnen de sektor van het onderwijs. Hij klaagt o.m. 
het feit aan dat gedurende de voorafgaande vijf jaar in de Waalse 
gewesten 12 miljoen frank besteed werd aan de uitbreiding van 
het lager onderwijs en in de Vlaamse gewesten nauwelijks de 
helft van dit bedrag ! 

« Het dagloon is in 't algemeen in de Vlaamse gewesten mer
kelijk lager dan in de Waalse. Voor den landbouw arbeid is het 
verschil van 20 tot 50 % t schrijft Vuylsteke. 

Honderd jaar later klagen wij, Vlamingen, nog steeds soort
gelijke feiten aan. 

ET is veel veranderd — ~Bgt men — -maar er is nog veel te 
veranderen ! 

4 Feiten die zich aldus bij voortduring en in nauw verband 
tot elkander voordoen, zijn geen bloot toeval meer, maar de na
tuurlijke voortbrengselen ener oorzaak die het geldt op te sporen 
en te doen verdwijnen, indien men in dien toestand verbetering 
vil » schreef reeds Vuylsteke. 

Voor hem had volksvertegenwoordiger de Maere-Limna/nder 
in de Kamer op 14 januari en 2 februari 1869 twee redevoeringen 
gehouden waarin ook hij de verstandelijke minderheid, de zede
lijke ontaarding, de stoffelijke verarming van de Vlaamse gewes
ten aankloeg. 

daarom 

ONITARISME 
Onze mensen zijn onze enigo 
ware rijkdom. Vlaanderen's ge
boortecijfers liggen hoger dan de 
Waalse. Beaat optimisme zou 
echter verkeerd zijn. 
Wanneer wij het Vlaamse ge
boortecijfer vsprgelijken met daf 
van Nederland, zien wij pas hoe 
weinig reden we hebben tot 
juichen. In een federaal Vlaan
deren kunnen wij specifieke 
maatregelen nemen voor ONZE 

gezmnen. 

^ *• '"'V ̂  

Het dagelijks bestuur van de Volksunie, 
na kennis te bebben genomen van vol
gende regeringsplajinen : 
— het oprichten van een franstalig arron

dissement Moeskmen ia de provincie 
West-Vlaanderen; -g^V '-

>- het berekenen vaa <e setelverd^ng In 
de 'provincie Henegouwen met inacht. 
neming van het aantal inwoners in het 
franstdUg arrondissement Moeslcroen In 
West-Vlaanderen; 

~ de definitieve Inlijving van de Voer-
streek bij het franstalig arrondissement 
Verviers in de provincie Luik; 

— het prijsgeven van Edingen aan totale 
en onherroepelijke verfranslng; 

— de faciliteiten voor franstaligen in de 
randgemeenten rond Brussel en de ver
dere ongebreidelde verfranslng van d« 
Brusselse agglomeratie; 
— stelt vast dat de regering met deze 

plannen de Vlaamse openbare me
ning uitdaag, 

— klaagt aan dat Vbmmae ministers 
zich lenen tot een dergelijke poli
tiek, 

— bezweert de gekozenen van het 
Vlaamse volk op dit beslissende 
ogenblik het ,belang van dit volk te 
stellen boven het partijbelang en 
het voortbestaan van een regering, 

— stelt aan de kaak de onmacht van 
de huidige regering om haar eigen 
beloften in te lossen en een bevre
digende regeling van de Waals-
Vlaamse verhoudingen te verwezen
lijken, 

— is er trouwens meer dan ooit van 
overtuigd dat alleen federalisme een 
definitieve oplossing biedt en 

— roept alle Vlamingen op de stem t« 
verheffen tegen de noodlottige rege-
rinjrsp^itie^,. 

Bevolking 
De beschaamde unitaristen gebruiken 

soms het «argument» dat wij, Vlamingen, 
door het federalisme de voordelen van onze 
meerderheidspositie zullen verliezen. Dat 
is opzettelijke misleiding. Sinds 1830 zijn 
wij ALTIJD de meerderheid geweest in 
België. In 1830 was die zelfs groter dan 
nu. Die meerderheidspositie heeft nochtans 
niet belet dat wij steeds de slachtoffers 
waren van het unitair sisteem. Zelfs nu 
telt ons numeriek overwicht niet in ons 
demokratisch land : zie de lijdensweg van 
de zetelaanpassing. Bovendien zorgen de 
unitaire partijstrukturen ervoor dat het 
Vlaams overwicht herleid wordt tot een 
Brussels-Waals overwicht, in het unitair 
sisteem zal dat nooit veranderen. 

Waarom belogen wij 
(Vervolg van blz. 1) 

ver in de Borinage op te richten T 
Wat is er gebeurd met het alumi-
niumbedrijf dat te Tessenderio 
moest gebouwd worden ? Met de 
fabriek voor elelctronische appara
ten die eveneens te Tessenderio 
gepland was ? Met een nieuwe fa
briek die te Zele zou gebouw4 wor
den ? i.-4y*;"-v 

Of is het niet waar dat de rege
ring een groots plan uitgewerkt 
heeft om Wallonië te bevoordelen ? 
Spreekt men niet van 20 miljard, 
daar waar de regering geen frank 
beschikbaar heeft voor de E3, de 
autoweg die van het grootste eko-
nomisch belang is voor gans Vlaan
deren ? 

Dit is de voorzetting van de tra
ditionele belgische politiek : omdat 

wij met deze politiek niet akkoord 
gaan hebben wij de Vlaams-natio-
nale partij, de Volksunie, opgericht 
en staan wij in de politieke strijd. 

De Vlamingen die er genoeg van 
hebben, die er een einde aan wil
len stellen, scharen zich aan onze 
zijde. De inzet van de strijd is voor 
ons de afdoende en definitieve op
lossing van de Vlaamse problemen 
door federalisme, door ^e hervor
ming van de Staat. Wij hebben 
geen vertrouwen meer noch in de 
unitaire staat, noch in de unitaire 
partijen. Wij zijn de sukkelgang 
van de Vlaamse Beweging, wij zijn 
de achterstand en de achteruitstel
ling van Vlaanderen beu. Nu of 
nooit moet de strijd uitgevochten 
worden : geen woorden meer, maar 
daden ! 
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