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BEHEER ! Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL 11 82 16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

IN GANS 

HET üKOMPROMlSy^ LANDDAG 
TOEGEVINGEN GEVRAAGD AAN DE 

WALEN 

Niets 

VLAMINGEN 
Prijsgeven van Wemmei, St Ge-
nesius-Rode, Kraainem, We-
zembeek-Oppem, Drogenbos en 
Linkebeek. 
Geen enkele Waalse gemeente 
wordt bij de Brusselse agglome
ratie gevoegd. 
Langs St Genesius-Rode wordt 
de Brusselse agglomeratie ver
bonden met Wallonië. 
Franstalig lager onderwijs bij 
de Leuvense universiteit. 
Franstalige administratieve 
diensten bij de Leuvense uni
versiteit. 
50/50-verdeling van ambten in 
een tweetalig kader dat 20% 
van het totaal effectief zal uit
maken. 
Inrichting van een bestuurlijk 
arrondissement zonder politieke 
gevolgen. 

BRUSSELAARS 

Aanstelling van rijks-
kommissaris, waarvan 
de Franstalige kranten 
beweren dat hi] slechts 
« onthaal-ambtenaar » 
zal injn ! 

PROTESTBETOGINGEN 

WEMMEL : 
ZATERDAG 22 JUNI TE 19 UUR 30 

WEZEMBEEK-OPPEW : 

ZATERDAG 29 JUNI TE 19 UUR 30 

ALLEN OP POST ! 

TE WEMMEL KWAMEN VERLEDEN 

ZONDAG 7 500 VLAMINGEN BIJEEN 

OM UITING TE GEVEN AAN HUN 

ONVERBIDDELIJK VERZET TEGEN 

DE REGERINGSPLANNEN IN DE 

RANDGEMEENTEN ZELF HEBBEN 

DE VLAMINGEN ZICH GERICHT IN 

WANHOPIGE MOTIE S TOT DE REGE

RING EN TOT HET VLAAMSE VOLK. 

IN GANS VLAANDEREN KOMT DE 

TEGENAKTIE THANS SNEL OP GANG. 

NOOIT STEEG DE BEROERING EN 

DE VERONTWAARDIGING ZO HOOG. 

EEN VOLK MAAKT ZICH GEREED 

OM «NEEN» TE ZEGGEN! 

DEZE TIEN « VLAAMSE » MI
NISTERS ( 7 CVP-ERS EN 3 
BSP-ERS) HECHTEN HUN 
GOEDKEURING AAN DE AN
NEXATIE VAN ZES VLAAMSE 
GEMEENTEN. DE VERFRAN-
SING VAN VEERTIGDUIZEND 
VLAMINGEN. 
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SOCIALE VERKIEZINGEN 
Mnnhsren, 

In « De VolksmaoJit » van 25 5. 
63 verscheen een kommentaar on
der de rubriek « Hooglede » op de 
sociale verkiezingen bij de Gebr. 
Mol te Hooglede Wat de schrij
ver we! vergeten heeft is hel vol
gende : wij VU-ieden en sympar 
tizanten hebben het gegeven orde
woord opgevolgd. 

En onze st€m uitgebracht op de 
V aamsgezinde lijstaanvoerder G. 
P. uit Staden, die dank zij onze 
propaganda meer stemmen op zijn 
naam verenigd heeft dan vier jaar 
ge eden. 

Dat waren we hem verschuldigd 
omdat hij een Vlaming is uit een 
stuk, die voor «ijn overtuiging 
durft uitkomen. Telken jare is hij 
op de IJzerbedevaart; hij nam 
deel aan de mars op Brussel Daar 
ligt het succes van de lijst nr 2 
en nergens elders. Wanneer zullen 
de syndicale leiders zich laten 
zien op de IJzerbedevaart en an
dere Vlaamse betogingen? 

KD. . Aalst. 

WAAR TERECHT 
IN DE VOER ? 
Mijne Heren, 

Beseffen wij, Vlamingen, die 
niet in bedreigde streken wonen, 
wei degehjk de toestand zoals die 
nu is in de Voerstreek ? Weten 
wij wel hoe deze mensen dag m 
dag uit m een atmosfeer van haat 
en vijEindschap leven ? 

Op Hemelvaartdag reed een 
V.T.B-autokai-avaan door de Voer
dorpen. Overal stonden zwijgzame 
mensen aan hun deuren; ze keken 
met ernstige gezichten, ve en spot
tend, naar de bezoekers. In 's Gra-
venvoeren vroeg de leider een in
lichting aan een dame. 

Pier en luid lachend riep ze 
daarna naar haar buurvrouw : 
8 Waar is de Kloosterstraat ? » 
zei hij « ^e ne sais pg^ a zeg ik. 

Het is goed, dat wij deze dorpen 
bezoeken. 

Onze aanwezigheid daar onze 
be'angstelling zal onze mensen ze
ker moreel steimen. Maar waar 
kunnen wij gaan ? 

In het « Hof de Voer » zeker ! 
En waar nog ? Welke winkels, 
herbergen, benzine - stations zijn 
t te bezoeken » en welke « te mij

den » ? Te mijden zijn natuurlijk 
de vele gelegenheden waar « la 
lutte continue » prijkt ! 

Wij hebben allen de plicht tij
dens de komende maanden de 
Voerstreek te bezoeken. Indien de 
Voer tijdens de zomer een vreed
zame invasie be'eeft, indien daar
bij de volksvreemden bewust links 
gelaten worden zou er dan bij 
deze « Luik-aanbidders » niet het 
besef ontstaan op het verkeerde 
paard gewed te hebben? 

GE. - Antwerpen. 

Red. — In het « Hof de Voer » 
te 's Graven - Voeren kunnen alle 
nuttige adressen en inlichtingen 
worden bekomen. 

SCHANDAAL TE 

ST-KATELiJNE-WAVER 
Geachte Redaktle, 

Ben schandaal te St Kate'ijne 
Waver! Op sommige eigenaars van 
gronden die men wu inpalmen 
voor een oefenplem van het leger, 
wordt druk uitgeoefend om ze die 
gronden te doen verkopen Dat 
hier ook socialisten aan meedoen 
spreekt boekdelen over hun zon
derling anti-militarisme 

Waar is de tijd van het gebro
ken geweer? De verdwenen ware 
socialisten van toen moeten zich 
wel m hun graf omdraaien, niet 
waar vriend Verhelen! Gelukkig 
voor de betrokkenen schitterden 
zij door hun afwezigheid op de 
vergadering ingericht door het 
Komitee der eigenaars op 24 mei 
j.1. Hun oren moeten zeker getuit 
hebben bij de klmkende afstraf
fing welke hun toegediend werd 
door onze arrondissementele voor
zitter Ir Renard die uit eigen be
weging en belangloos het komitee 
bijgestaan heeft. De scribenten 
van de Volksgazet zien. daa,r weer 
po itiek belang in vanwege de 
Volksunie, maar ze zouden beter 
in eigen boezem kijken Zij begrij
pen niet, in hun enge geestesge
steldheid dat belaflgïoos "kan op
getreden worden. Trouwens waren 
zij tussenbeide gekomen zoals het 
hun plicht was, juist omdat ze 
zich voor goede socialisten uitge
ven, dan had onze voorzitter zich 
niet kimnen doen gelden! En wat 
de zaak nog erger maakt is dat er 
ook landbouwgronden bij betrok
ken zijn. Zo schrijft de natuur
kundige E. Berger in het hoog

staande tijdschrift «Natuurwereld» 
Er moet drmgend samengewerkt 
worden voor de uitbreiding van de 
landbouwoppervlakten En wat 
doen onze Mechelse kleppers : m 
plaats van landbouwgronden uit te 
breiden leggen zij het er op aan 
zulke grond voor andere doelein
den te doen dienen en dan nog 
voor het leger. 

Verschaeren - Mechelen. 

VOETBAL m LIMBURG 
Mijnheren, 

De oproeplngskaarten voor de 
scheidsrechters van de K B V B.
Limburg die de Limburgse scheids
rechters ontvangen met aanduidmg 
van de wedstrijden die ze 's zon
dags moeten fmiten, zijn steeds 
tweetalig met voorrang voor het 
Frans : «Convocation - op''oeping» 
enz 

Zou men ook in Namen, Luik of 
elders in Wal'onié dulden dat op 
die kaarten eerst Nederlands en 
dan Frans staat? 

Kan men niet eens nagaan of 
ze daar wel tweetalig zijn? 

In elk geval : in Limburg is die 
tweetaligheid overbodig en we ver
nemen dat een belangrijk aantal 
scheidsrechters nu besloten heeft, 
volgend seizoen geen gevolg meer 
te geven aan deze oproepen zo op 
tweetalige kaarten verder het 
Frans voorrang heeft 

Ook in Limburg Vlaams, is hun 
kordate eis! 

SL. - Limburg. 

PERSVRIJHEID 
Waarde Redaktie, 

De Godsvrede van eerste-minis-
ter Lefèvre is op 315. ten einde 
gelopen. Theo beweert dat er een 
oplossing IS gevonden. Maar de 
geestiïrift is zoek bij het bekend
maken van deze vondst : bewijs 
ervan de vraag aan de pers, nog 
maar^^veMer te zwijgen! 

Een Eureka op begrafenistoon! 
De vraag stelt zich nu : zal de 

pers nog verder weigeren haar 
voorlichtingstaak te vervullen? 
Waar is de pcsvrijheid? Is dit 
nog demokratie? 

Wat de pers hier uithaalt in 
het geniep is verwerperlijker dan 
de meest wilde staking. 

Dat men ons ten spoedigste van 
lijkbidder Theo ver'osse... 

NAAR DERDE OPMARS ? 
Waai-de Redaktie, 

De kogel is dus door de kerk : 
de twee regeringspartijen willen 
Vlaanderen een nieuwe ade'latuig 
toedienen. Zoveelste gebiedsroof 
tegenover de Vlaamse gemeen
schap. AUes baat voor de frans-
sprekenden. Onze twee marsen op 
Brussel hebben die heren dus niets 
geleerd. 

Ter zake moet er gewezen wor
den op de degehjke amendemen
ten van Daniei Deconinck, bij de 
beruchte wetsonweipen Gilson. De 
Volksunie - vertegenwoordiger 
heeft hiermee een opbouwend en 
duurzaam voorstel gedaan. Deze 
amendementen dragen de stempel 
van de aanval. En de aanval moet 
onze houding bepa'en. Trouwens 
is de aanval de beste verdediging. 

Zullen onze tamme Vlaamse 
CV.P.-ers en socialisten, onder 
druk van de verontwaardigde 
Vlaamse openbare mening, de re
gering ten val brengen? Dat het 
kiezerskorps dan zo spoedig moge
lijk zijn oordeel velt en zorgt dat 
de Volksunie-zweep nog harder 
slaat en Vlaanderen spoedig naar 
zelfbestuu'- leidt. 

Zo de Vaamse verkozencn uit 
de traditionele partijen de stem 
van Vlaanderen niet horen wiVen, 
moet het Vlaams aktie-komitee, 
een derde majrs op Brussel inrich
ten. En ditmaal moet het de mars 
naar het FederaUsme zijn. 

H. - Aalst 

GEMENE WAPENS 
Waarde Redaktie, 

Bij de herdenkingsplechtigheid 
aan de woonplaats van de werk
man-dichter Ponske Vandemaele, 
verleden zondag te Erembodegem, 
heeft de CV.P-er Wim Verleysen, 
m de toespraak door hem gehou
den, zich weer eens van zijn smal
ste enge-partiiliajitjg.tgp^^mjien. , 

Na schijnheilig op de noodzaak 
van de Vlaamse eenheid gewezen 
te hebben kwam het venijn g pijlt
je uit de boog. Hij kon zich niet 
weerhouden, m kiesstijl, wat zeker 
ongepast b'eek bij deze gelegen
heid, lafhartig de Volksunie aan 
te vallen : op de manier eigen 
aan deze die ongetekende brieven 
versturen, dus naamloos (het wa
pen van de lafaa'ds) hekelde hij 
« de individuen, die de Vlaamse 
strijd misbruiken voor eigen doel
einden ». 

Het broekventje Verleysen moet 
zijn toevlucht zoeken m gemene 
wapentjes, die de grote schrik ver
raden waarmee deze partij-krea-
turen de enige Vlaamse parij be
jegenen. 

Het kiezerskorps zal hen wel 
ten gepasten tijde leren wie het 
zijn Vlaams vertrouwen schenkt. 
Vlaanderen in zijn slechte traditio
nele vertegenwoordigers beu De 
verwachtingen op de Volksunie 
zijn groot. 

P.S. - Lede. 

RIJKSONDERWIJS IN 
BRUSSEL 

De schandelijke wijze waarop 
het Nederlandstalig gemeentelijk 
onderwijs m Schaarbeek, zoals 
trouwens over gans het Brusselse, 
wordt versmacht met de mede 
phchtigheid van « onze » minis
ter van onderwijs, wordt nog 
pijnlijker als men veneemt hoe 
ook het rijksonderwijs van hoger
hand wordt gesaboteerd. 

Zopas vernemen wij dat de kre
dieten, welke voorzien waren om 
de rijksmiddelbare scholen van 
Schaarbeek degelijk uit te bouwen, 
werden geweigerd door de minis
ters La'-ock en de zogenaamde 
Vlaming Van Elslande 

Wel IS er geld genoeg op het 
ministerie van onderwijs wegge
gooid om terwiUe van plaatselijke 
politiek vlug rijksscholen op te 
richten, maar Schaarbeek en Eve-
re waar voor bijna 150 000 inwoners 
niets bestaat, tenzij lager middel
baar onderwijs. Schaarbeek en 
Evere moeten geduld hebben 

De Vlamingen m Brussel wor
den slechter behandeld dan in 
Kongo; daar kregen ze tenminste 
nog onderwijs voor hun kinderen. 

We waarschuwen de inwoners 
van de bedreigde randgemeenten: 
tMjft-t)i7 Vlaanderen, -want eens 
bij Gi oot-Brussel zijt ge verloren. 

V.D.M. - Schaarbeek. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Zelfs de kraaien brengen het uit: 

Aan het 
De schoonste gronden liggen in Spanje, 

mooiste strand van de Middellandse zee 
Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

• 1 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

N/i.SIZf6f 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U het adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele 

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EIS MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgevmg : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

" > , 
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NEEN AAN DE ROVERS 

door 
wim jorissen 

Vorige zondag stipten we 
aan op onze landdag dat de 
verstomming in Vlaanderen 
over de imperialistische plan
nen van de regering geleide
lijk oversloeg in woede en 
verontwaardiging. Wij zijn 
thans zover. En de woede zal 
crescendo gaan tot heel die 
roof plannen opgedoekt zijn. 
Laat ons dit vooreerst rustig 
vaststellen. 

De kranten, die de eerste da
gen schuchtere lofbetuigin-
gen uitten op de regerings-
plannen zijn al voor een flink 
deel gedraaid. Dat dit o.m. 
aan de Volksunie te danken 
is zal wel voor iedereen dui
delijk zijn, die ogen in zijn 
hoofd heeft : alleen De Ga
zet van Antwerpen moest niet 
op ons wachten, zij doorzag 
het bedrog van meet af aan. 

De wrok van diezelfde 
kranten tegen ons, omdat wij 
hun houding aankloegen, laat 
ons trouwens koud. Evenals 't 
feit dat ze daarom het aantal 
aanwezigen op onze landdag 
door 2 en 3 deelden, daar 
waar ze het voor hun eigen 
betogingen met twee of drie 
vermenigvuldigen. Het is met 

de landdag zoals met het fa
beltje van onze abonnees. Dat 
zouden er ook maar enkele 
duizenden zijn. De heren 
kunnen gerust zijn. Het cijfer 
ligt een eind boven de 10.000 
en met onze losse verkoop 
zetten we er nog heel wat 
duizenden bij af. Wie ons nu 
niet gelooft mag eens naast 

onze rotatiepers komen staan 
eender welke week. Hij mag 
dan op de vingers tellen wan
neer wij beneden de 25.000 
drukken. Hij zal geen enkele 
van zijn vingers moeten ge
bruiken ! 

* 
* * 

Maar komen we nu terug 
op onze rovers. 

En in dit artikel eens in het 
biezonder op de socialistische. 

De roemruchtige verfranser 
van Anderlecht, burgemeester 
Bracops, wil dat zijn voor
beeld zou gevolgd worden bui
ten zijn gemeente. De man 
meent dat ook St Pieters-
Leeuw en Dilbeek moeten 
verfransen. 

Hij heeft zelfs een sociale 
rede ontdekt. In beide voor
noemde gemeenten zouden 
heel wat franstalige arbeiders 
gaan wonen. 

Van een imperialistische 
huichelaar gesproken ! 

Reeds tientallen jaren ziet 
die man de Vlaamse proleten 
naar Wallonië en Brussel ver
huizen. Noodgedwongen. Om 
den brode. Heeft hij ooit aan 
hun sociaal vraagstuk ge
dacht ? Zelfs te Anderlecht, 
zijn eigen gemeente, ver-
franst hij hun kinderen op 
grote schaal 

* 
De « socialist» Bracops ! 
De socialisten zijn overal 

tegen de kolonisatie. 
Te Brussel en in Vlaande

ren zijn ze er niet alleen voor. 
Ze voeren ze zelf door. Ze ne
men er de leiding van. 

De socialisten zijn overal 
tegen de machtswll van de 
rijke burgerij gekant. 

Te Brussel niet. 
Ze steunen ze daar. Ze ver

eenzelvigen zich ermee. 
* 

* * 
«Ik doop u karper» schreef 

Jos van Eynde boven een van 
zijn artikels waarin hij de 
huichelarij van de katolie-
ken aankloeg, die het Frans 
onderwijs overal weg willen 
behalve te Leuven. 

Maar zijn hij en zijn par
tij niet dezelfde huichelaars? 

Te Brussel herdopen ze 
hun bourgeois-kolonialisme 
tot socialisme. 

In naam van dat socialis
me kent niemand in hun 
Brusselse poliklinieken Ne
derlands en de Vlaamse suk
kelaars die er naar toe gaan 
om een tand te laten trekken 
komen er uit met weggesne
den maag. 

* 
* * 

De tweetaligheid te Brus
sel schrijft Jos van Eynde. 
Die krijgen we met de kom-
missaris — thans reeds —-
gauleiter! 

Om te brullen van het la
chen. 

Welke tweetaligheid is 
dat? 

Die van de gesprekken 
Spaak-Lefèvre of Van Eyn-
de-CoUard? 

Zo gauw zijn wij Vlaamse 
racisten inderdaad niet te
vreden. Want wij proberen 
bij de studie van dat racis
me goede leerlingen te zlJn 
van de Brusselse franstalige 
socialisten. 

En van een kommissaris, 
die dezelfde rechten zal heb
ben als de taalinspekteurs 
nu, verwachten we niets. Als 
er al eens een klacht inge
diend wordt bij een minister 
Vermeylen of Gil«)n gaat ze 
dadelijk de scheurmand in. 
En elk jaar verfransen er 

15 000 Vlaamse kinderen. 
Dit zien is romantiek Het 

niet willen zien, zoals Van 
Eynde, is realisme. 

Wij bedanken voor dat 
« realisme ». 

* 
* * 

Jos van Eynde moet thans 
niet de Halbstarke willen 
uithangen. Wij weten goed 
waarom hij eens temeer de 
paljas moet spelen. Hij heeft 
de steun van de Brusselse 
socialisten moeten afbedelen 
voor het goedkeuren van de 
wetsontwerpen op de orde
handhaving om de Waalse 
MP.W. aan te kunnen. Zij 
hebben dat voor hem gedaan 
op voorwaarde dat hij de 
40.000 Vlamingen verkocht 
voor hun imperialistische 
plannen. Die onwillige rand
gemeentebewoners zou Van 
Eynde thans als moderne 
slavendrijver met stokslagen 
naar Brussel willen jagen. 

Die socialistische slaven
handel zal echter niet pak
ken! * * * 

De Vlaamse C.VJP. zal dit 
spel niet durven meespelen. 
Zij weet net zo goed als wij 
dat dit met een slag hon
derdduizenden Vlamingen 
tot federalisten zou maken 
en de Volksunie een partij 
van 20, 25 zetels. En ze zul
len hun zetel liever zelf hou
den! 

Wat mij betreft herhaal ik 
hier wat ik op ons vorig kon-
gres gezegd heb. Geeift de 
Vlaamse C.V.P, toe in zake 
de randgemeenten en willen 
alle Vlaamse strijdorganisa
ties dan op een federalistisch 
program samensmelten tot 
een grote Vlaamse partij, ik 
zal hen steunen en hoogst
waarschijnlijk heel de Volks
unie. 

« * 
Aan Jos van Eynde willen 

We nog een woord zeggen 
Voor een paar jaar waren 

er enkele tientallen Vlaams-
gezinde socialisten. Het zijn 
er thans reeds enkele dui
zenden. Hun ontwikkelings
lijn ligt klaar uitgestippeld 
voor de toekomst. Binnen 
weinige jaren zullen het 
tienduizenden zijn. Zij vol
gen de ontwikkeling in de 
naoorlogse C.V.P. met een 
vijftal jaren achterstand. 

Steunen de Vlaamse socia
listen verder de achterlijke 
en verachtelijke Belgische 
imperiaUstische politiek dan 
zullen zij hun 30 % slagboom 
in Vlaanderen niet alleen 
nooit meer overschrijden 
maar geleidelijk teruglopen 
naar de 25 en de 20 %. 

De sindikale verkiezingen, 
waarbij het A.C.V. het 
Vlaams motief wist te ge
bruiken in tegenstelling met 
het A.B.V.V. was een les. 

Wil Van Eynde alles beter 
weten. Ons goed 

Dan zullen we binnen en
kele jaren dit artikel nog 
eens opgraven. 

* 
* * 

In afwachting kent Vlaan
deren nog slechts een leuze. 

Neen aan de rovers' 
Vlaanderen bevindt zich in 

staat van wettige zelfverde
diging. 

Het zal er naar handelen. 
Wie dit waanwijs als ro

mantisme wil betitelen zal 
ervaren hoe reëel het zijn 
zal! 

Wlm Jorissen. 

lees dit 
STRIJDFONDS TEGEN CEBIEDSROOF 

De Waals-Brusseise imperialisfen en hun franskiljonse bond
genoot Theo Lefèvre willen opnieuw 40.000 Vlamingen uit zes 
randgemeenten bij Brussel inlijven. Rekening houdend met de 
trage reakties van de Vlamingen willen zij zo vlug mogelijk 
hun slag slaan. 

DEZE KEER ZULLEN DE ROVERS HUN BUIT MISSEN ! 

Wi j vragen aan onze honderden afdelingen, zoals bij een ver
kiezingsstrijd, hun strijdposten in te nemen. 
Tegen de aansiagers verkeren wij in wettige staat van zelfver
dediging. Wij moeten er alles op zetten om deze maal komaf te 
maken met het Waals-Brussels imperialisme. 

GEEN ENKEL STUK VLAAMSE GROND MOGEN ZIJ NOG 
ROVEN ! 

Wij vragen hierbij aan iedereen, bescheiden inkomen of groot, 
financieel bij te dragen tot een grootscheepse krachtinspanning 
en te storten VOLGENS HUN VERMOGEN op onze girorekening 
1476.97 van Volksunie, Brussel 1. 
Stel in geen geval uit. Theo en zijn imperialistische kliek doen 
het ook niet. 

ZIJ OF VLAANDEREN ! 

Dat is het dilemma. 
Willen wij Vlaanderen niet laten KAPOT MAKEN dan moeten 
zij KAPITULEREN. 

DIT HANGT MEDE VAN U AF. 

ZOEK GEEN UITVLUCHTEN. WEES NIET LAKS. 

WIJ WILLEN NIET LANGER EEN KOLONIE ZIJN, WAAR 
MEN WILLEKEURIG OVER BESCHIKT. 

WIJ WILLEN BAAS ZIJN OVER ONS EIGEN GRONDGEBIED ! 

De algemene voorzitter. De algemene sekretaris, 

F. van der Eist W. Jorissen 
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B ie F 
aan Berten Dedcreh 

gewezen blauwvoet, 

minister 

Berlcn-van-miin-voeten, 

Heel, heel lang geleden - zo heginnen alle sproolijes • was 
er eens een man op weg doorheen een pikdonkere winternacht. 
Het was bijlend koud en de verkleumde vingers van de man 
waren nauwelijks nog in staat om een stok vast te houden. De 
man ging zijn eenzame tocht dooi heen de straten om aan 
hen, die achter de kille gevels de kalme slaap der veizadigden 
sliepen, etn boodschap te brengen. 

Zo, Berten, zou hel sprookje van de jlamingant Declerck 
kunnen beginnen. Het sprookje, want - ffjwwwt - bij de eerste 
stralen van de bleke dag verdwijnen de nimfen en kabouters, 
verdween ook de flamingant Declerck. Heel, heel lang geleden 
inderdaad • die winternacht van de twintigste op de een en 
twintigste februari negentienhonderd zeven en dertig, loen de 
genaamde Cornil, Oscar, politieagent van de gemeente Saint-
Josse-ten-A'oode, tijdens z'jn nachtelijke rondgang door het 
kwartier opgeschrikt werd üoor de eenzanie boodschapper in 
da nacht. 

Coinil, Oscar deed wat de gemeentelijke ovethcid en de 
belastingbetalers van Saint-Josse-ten-Noode van hem verwacht
ten, hield de boodschapper staande en ondervroeg hem - zoals 
is geboeksiaajd - « in de Vlaamsche taal ». Ik stel mij, Berten, 
zo ongeveer voor hoe gij Cornil, Oscar te woord hebt gestaan. 
<i Uw naam ? » - « Declerck Berten » - « Comment ? » -
«Berten, menere, bee ee er tee ee en, Berten gelik Rodenhach«, 

« Gelik Rodenbach, menere •». Inderdaad, Berten, het ver
raad der clercken moest nog gebeuren Student waart gij, gelik 
Berten Rodenbach, menere. Flamingant waart gij, gelik 
Berten Rodenbach, menere. Heb ik daarnet niet gezegd dat 
mijn verhaal de tocht vertelt van een man heel, heel lang 
geleden ? 

Lang geleden - van '37 tol nu I Van het Jong Volkse Front 
tot de fluwelen ministerzetel. Van de flamingantische student 
tot de kleurpolitieker. Van de hartstochtelijke vervlaaniser tol 
de verkoper van de zes randgemeenten. 

Gij weet nog, Berten, wat Cornil, Oscar verklaarde in de 
koude winternacht, achter de stoof van Division 1 Afdeling 
ie Saint-Josse devant nous, Doupagne Pierre, Adjoint au 
Commissaire de Police : « Over eenige minuten heb ik besla-
tigd dat de gebrandschilderde plaat vermeldende waar hel 
gemeentebad gelegen is, en gehecht aan de lantaarn geplaatst 
hoek der Sterrekundelaan en de de Bériotstraat, met wille 
olieverf overdekt werd door de genaamde Declerck Alhcil, 
geboren te enzovoort ». 

Gij herinnert u die tijd nog toen gij een forse sludenten-
Icider waart, goed ter tale en haantje - leeuwtje liever - di 
voorste bij zoveel gelegenheden. Gij zijl niet alleen om hel u 
Ie heiinneren : een Jos de Saeger en een Renaal van Elslande 
moeten ook noq wel enkele vergeelde foto's van een Jong Volkse 
l'ronl-landdag ergens in een bestofte doos liggen hebben Gij 
tijt niet alleen om u te herinneren . niet allemaal zijn ze nwir 
boven gekropen, naar de eer en de prebenden van de Belgisdie 
slaat, van het pai tij politiek profitariaat. Er zijn er velen m 
uw omgeving, Berten, die hel niet « zo ver » brachten als gij. 

^let zo ver, omdat wellicht in hen hel woord levend 
gebleren wa? van Cyriel Verschaere - vooi u, Berten, is die 
naam toch iels méér dan voor een Lefèvre of een Seqers - het 
harde woord over de man : <> Een man is een mens die koppig 
den jongeling blijft die hij was ». 

Cij -ijl, Berten, geen man. De jongeling zou duizendmaal 
r.eeii gezegd hebben aan de verfransing van één vierkante 
meier Vlaamsse grond. De bleke minister zegt duizendmaal pt 
aan de gebied!,roof en de anneksatie van zes randgemeenten. 

In n moet ergens toch nog iels vatbaar zijn voor een 
Vlnnmse hartekreet. Dood niet langer de jongeling in u, Berten. 
wees eindelijk man I Wees man om niet voorgoed en definitief 
verrader te worden. 

Wees man en gooi uw miniiterportefeuille op tafel t 

HW dio Genes. 
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NIEUWE TAALWETTEN 

Sinds 1830 werden de Vla
mingen gepaaid met beloften 
en kregen de franstaligen de 
geschenken. 

Franskiljon Theo Lefèvre 
belooft ons nu weer nieuwe 
taalwetten voor Brussel, on
der staatskontrole. 

De wet op het onderwijs te 
Frussel staat echter nu reeds 
onder staatskontrole. 

Toch studeren te Brussel 
ongeveer 15.000 Vlaamse kin
deren lager onderwijs in het 
Frans af : elk jaar worden 
2.500 nieuwe Vlaamse kinde
ren aan de verfransing prijs 
gegeven. 

Het Vlaams Komitee voor 
Brussel schrijft in dit ver
band : 
« Vlaanderen dient hoogdrin
gend ook voor deze kwestie te 
reageren. Alles wijst er inder
daad op dat onze Vlaamse po-
litiekers in de kontaktkom-
missie en wellicht ook daar
buiten, zelfs niet proberen in 
deze kwestie verbetering te 
brengen. Zij vertrekken « op 
voorhand verloren ». 

De huidige toepassing van 
de taalwet van 1932 te Brus
sel is nochtans een openlijke 
schande. Nooit werd een wet 
zo brutaal en misprijzend 
overtreden, ...». 

Men ziet wat de vroegere 
taalwetten voor Brussel bete
kenen. 

Theo Lefèvre wil er ons 
thans nieuwe geven, die men 
natuurlijk evenmin zal toe
passen ! 

In ruil voor deze schijntoe-
geving wil men ons Vlaamse 
gemeenten afpersen waar 
men via de tweetaligheid om 
vlug tot de Brusselse eenta
ligheid zal komen. 

Denkt onze ouderwetse 
franskiljon Theo Lefèvre dat 
wij daarin zulen trappen ? 

E-3-

STUDIEVERGADERINGEN 

De studiekommissie voor 
aanleg van de E-3 bestaat uit 
enkele Vlaamse studiebureaus 
en één Amerikaans (NV Fre
deric R. Harvis, Wetstr. 102, 
Brussel 4). 

waarde landgenoten... 
<( De pogingen van onze Regering moeten er 

toe strekken de Vlaamse taal uit te roeien, om de 
versmelting van België met ons groot vaderland, 
Frankrijk, voor te bereiden. » 

Charles Rogier, België 's eerste mi
nister van buitenlandse zaken, aan 
Lord Palmerston ( 1 8 3 1 ) . 

Onder leiding van J. Coene, 
inspekteur van Bruggen en 
Wegen en direkteur-generaal 
van de Intercommunale Ver
eniging voor de E-3-Weg, 
werd een vergadering gehou
den met leden van deze ver
schillende studiekantoren. De 
afgevaardigde van de Ameri
kanen beweerde nederlands
onkundig te zijn. Zonder veel 
diskussie werd dan maar be
sloten Frans als omgangstaal 
te gebruiken. 

Alleen de heer Libost uit 
Gent verzette zich ! 

De E-3 mag gebouwd wor
den met eigen Vlaams geld. 
Maar omwille van één Ameri
kaan wordt alles Frans, 

VERROKEN 

Nu begint Jan Verroken het 
werkelijk voor goed op zijn 
zenuwen te krijgen. Nadat hij 
aan de VVB reeds heeft voor
gesteld de Volksunie uit te 
sluiten uit alle gesprekken on
der Vlamingen van alle ge
zindheden, wil hij ons nu ook 
liever niet zien deelnemen 
aan de betogingen voor de ze
telaanpassing. Waar de man 
vroeger alleen onze argumen
ten scheen te vrezen, acht hij 
vandaag zijn stellingen reeds 
bedreigd door onze loutere 
aanwezigheid. 

« Een andere kategorie, die 
alleszins beter zou thuisblij
ven», schrijft hij in «De 
Ronsenaar » van 26 mei, «zijn 
de Volksunie-federalisten en 
met hen al diegenen die zich 
verzet hebben tegen de zetel
aanpassing tijdens de regering 
Eyskens». De lezer weet na 
tuurlijk dat wij ons indertijd 
niet verzet hebben tegen de 
zetelaanpassing, maar wel t e 
gen de hatelijke en on-demo-
kratische 5%-sperklausule. 
Alleen de lezers van «De 
Ronsenaar » weten zulks niet. 

Zo denkt Verroken ! 

de taal der cijfers... 

De Vlaamse provincies hebben een belangrij
ke achterstand op het gebied van de watervoorzie
ning. Het percentage der bevolking dat bediend 
wordt door het watervoorzieningsnet, ziet er als 
volgt uit per piovincie : 

Luxemburg-
Luik . . . 
Namen . , 
Henegouwen 
Brabant 
Antwerpen 
Limburg 
VVest-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 

97 % 
97 % 
96 % 
94 % 
93 % 
84 % 
83 % 
76 % 
72 % 

In de beste Vlaamse provincie ligt het cijfer 
nog altijd 10 % lager dan in de slechtste Waalse 
provinciel 

B E L G I S C H 

Paardekooper beweert dat 
er geen Belgen zijn. Hoe ver
gist die arme man zich : er 
zijn niet alleen Belgen, ze 
spreken ook Belgisch ! Hoe 
dat taaltje er in het Noor
den van het land uitziet, kon 
men nog eens lezen in he t 
april-mei-nummer van « Bel-
gië-eerst», tweemaandelijks 
blad van de VOV. Geniet met 
ons : 

« Voor de eenheid van he t 
land : 
De NROSB besUst aan de Be
weging voor de Eenheid van 
het Land te vragen, om dat 
zij dringend een initiatief zou 
nemen om ter kennis van de 
Regering te brengen, dat de 
Oudstrijders verenigingen, op 
de « Rendez-Vous der Belgen» 
bijeengekomen, de wilskracht 
van de Oudstrijders hebben 
vastgesteld dat er door de Re
gering oplossingen zouden ge
vonden worden aan de vraag
stukken die heden de Eenheid 
van het Land in de eerbied 
van het taalrecht der burgers 
volgens de waarborgen in de 
Grondwet voorzien, terzelfder 
tijd op het individueel pro
bleem, op het bedrij f spro-
bleem en het probleem van de 
huisvader, op het plan van de 
vrjheid van de taalkeus voor 
het onderwijs van zijn kin
deren ». 

Theo heeft het verstaan ! 
Belgisch is ook zijn taal ! 

CONSUL-GENERAAL 

Uit een antwoord dat mi
nister Spaak verstrekte op 'n 
parlementaire vraag van 
volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens vernemen we, dat 
de Belgische consul-generaal 
in het tweetaUge Zuidafri
kaans-Engels Johannesburg 
een... franssprekende is. 

Waarschijnlijk omdat het 
Frans zoveel verwantschap 
vertoont met het Zuidafri
kaans ! 

Krokodillentranen over Jo
hannesburg ! 

SPAREN BIJ DE N.M.B.S. 

In 1957 — bijna zeven jaar 
geleden — kocht de NMBS 
voor de som van 4.904.232 F 
een kasteel te Leignon. Dit 
gebouw zou ingericht worden 
als vacantiecentrum voor het 
personeel van de maatschap
pij 

In die zeven 'jaar ft,eöP8 nog 
noo.t een vacantieganger één 
enkele minuut op het kasteel 
doorgebracht. Men is nog a l 
tijd bezig aan de «verande-
ringswerken» Het kasteel 
dat een maximum-kapaciteit 
van niet eens 100 verlofgan-
gers heeft, kost thans reeds 
14.000.000 F aan inrichtings-
en aankoopkosten alleen. 

Al die tijd is er een vasï 
NMBS-personeel van drie 
man op het kasteel in dienst. 

Het kan blijkbaar niet op ! 
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PROZA 

Vorige week pleegde Jos 
Van Eynde in de «Volksga
zet » een artikel dat hij be
langrijk genoeg achtte om er 
zijn naam onder te zetten. 
Iets wat bijna nooit gebeurt. 

Waarom dit bizon-der pro
za ? De « Libre » en de <'Stan-
daard » braken volgens Jos de 
driewerf heilige Godsvrede 
van Lefèvre, door reeds don
derdag de inhoud van de re-
geringsplannen aan hun le
zers mee te delen. Jos donder
de tegen de «indiskreties die 
altijd in dezelfde richting 
gaan » en vloekte dat daaraan 
een einde moest komen. 

Op het ogenblik dat Jos 
zijn naam zette onder het ar
tikel, bezat hijzelf reeds een 
volle dag de regeringsteks
ten... hem overhandigd na
mens de eerste minister zélf 
die ongerust was inzake de 
Volksgazet'se reakties. 

Daarvan heeft Jos natuur
lijk niet gerept. 

Vandaag is Jos het broeder
lijk eens met de reaktionairen 
van La Libre Belgique. 

REKORD 

Jos breekt dezer dagen in 
de « Volksgazet » alle rekords 
van platvloersheid. Hij kron
kelt zich in alle bochten om 
de regeringsplannen te ver
dedigen. Enkele dagen gele
den maakte hij nog voorbe
houd; hij verwittigde tijdens 
de Godsvrede in duistere be
woordingen de regering voor 
de aanhechting v.d. 6 rand
gemeenten. Nadien verzette 
hij zich « krachtdadig » tegen 
de voorrechten voor •̂ ,«de 
«franstalige klerikalen te 
Leuven ». 

Daarvan blijft helemaal 
niets over. Vandaag keurt 
Van Eynde alles goed en kan 
het allemaal niet rap genoeg 
gaan. 

Degenen die hem destijds 
ondervoorzitter maakten van 
de BSP, hadden gelijk. Jos 
beantwoordt volledig aan hun 
verwachtingen : grote muil, 
vlot vertaler van Collard's 
Waals proza en een brein dat 

sinds altijd opgehouden heeft 
zelfstandig te denken. 

Maar tussen haakjes... waar 
blijven de ondertekenaars 
van het Vlaams Socialistisch 
Manifest ? Of is de stem van 
Jos de énige stem van bpt 
Vlaams socialisme op dit 
ogenblik ? 

IN MEMORIAM 

ANTOON MERMANS 

Te Schilde overleed op 9 
juni Antoon Mermans, na een 
langdurige ziekte op de leef
tijd van 64 jaar. 

Met Antoon Mermans gaat 
een hele brok geschiedenis 
van de Vlaams-nationale 
strijd heen. Na aktivist te 
zijn geweest kwam hij naar 
Aalst, waar hij de late perio
de van het Daensisme en de 
opgang van de Frontpartij 
meemaakte. 

Jarenlang was hij hoofdre-
dakteur van « Volk en Staat » 
en stelde hij al zijn talent en 
zijn strijdlust ten dienste van 
de opgang van zijn volk. In 
1940 werd hij aangehouden en 
met de beruchte spooktrein 
naar Frankrijk overgebracht. 
Deze belevenissen stelde hij 
te boek onder de titel « De 
parachutisten van Orleans ». 

De repressie ging natuurlijk 
niet aan hem voorbij. Nadien 
werkte hij enkele jaren op de 
redaktie van «Kerkelijk Le
ven » bij het COW te Brus
sel, 

Antoon Mermans werd ver
leden woensdag onder grote 
belangstelling van zijn ta l 
rijke vrienden begraven te 
Schilde. 

Aan de familie bieden wij 
onze gevoelens van oprechte 
christelijke deelneming. 

BRUIKBAAR 

In Kanada is een Belgische 
zot aangehouden die daar 
bommen ging leggen om de 
Franstalige minderheid — 
die gegronde grieven heeft — 
te verdedigen. 

De Belgische zot woonde 
sinds een paar jaar in dat 
land en achtte zich reeds ge
roepen om er een soort OAS 
op te richten. 

Het zoveelste bewijs dat 't 
hij onze dolle franskiljons 
niet gaat om het vaderland, 
maar om de taal van Brigitte. 

Lefévre kan de man wel
licht terug naar België im
porteren; in de randgemeen
ten kan hij de regering 
diensten bewijzen. 

DE RIJKSKOMMISSARES 

In ruil voor de onmiddellij
ke afstand van zes randge
meenten krijgen de Vlamin
gen de belofte van tweetalig
heid te Brussel. Belofte op 
lange termijn natuurlijk. 

Als de Vlamingen zo on
dankbaar zijn, Lefèvre er aan 
te herinneren dat ook reeds 
in 1932 ze de belofte van vol
ledige gehjkheid te Brussel 
kregen en dat daarvan min
der dan niets in huis is geko
men, zegt Theo : « Ja, maar 
nu zal 't veranderen. Er komt 
nu de rijkskommissaris !». 

Snullen die het geloven ! 
De burgemeesters van de 
Brusselse agglomeratie voelen 
zich de « eerste burgers van 
het land». Nooit is een mi
nister van Binnenlandse Za
ken er in geslagen, hen de 
taalwet te doen eerbiedigen. 
En nu zou een ambtenaar dat 
moeten kunnen ! 

De reakties van de Brussel
se pers zijn trouwens veel
zeggend. Onverbloemd noemt 
ze de rijkskommissaris « een 
ambtenaar voor het natio
naal en Europees onthaal ». 

STRIJDFONDS «NEEN THEO » 

HET R O V E R S P L A N VAN DE F R A N S K I L J O N 

T H E O LEFÈVRE EN ZIJN N E G E N «VLAAMSE» 

M I N I S T E R S M O E T MISLUKKEN. 

WIJ SCHIETEN O P HEN. 

BEZORG O N S M A S S A A L MUNITIE. 

STORT O P O N S S T R I J D F O N D S 
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VAN VOLKSUNIE, B R U S S E L 1 

Een soort « voorzitter van een 
Vereniging voor Vreemdelin
genverkeer », 

BOOS 

De « Standaard » is boos 
omdat mr Van der Eist de 
Vlaamse pers te Wemmei 
vroeg, zich te verzetten tegen 
regeringsdruk. Mr Van der 
Eist heeft nochtans de 
« Standaard » niet genoemd. 
Maar kom... men past het 
schoentje en men trekt het 
aan 

Zouden de « Standaard »-
redakteurs er een heilige eed 
durven op doen dat ze die 
druk van boven nog nooit 
hebben gevoeld. 

Even het geheugen opfris
sen. LDL kondigde jaren ge
leden dé reportage over het 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHillllllIllllllllllillllll':: 

I grasduinen.. 
i (( Gans natuurlijk sloeg darij na 1850, de i 
1 Vlaamse iaalromantiek oi^er naaT hei poUiieke 1 
1 ie)rem... De_podingen echter om een zelfstandige E 
1 ,Vlaajns,Q, par{ii op ie richten, strandden... Na dit 1 
1 fiasko besloten de flaminganten zich goedschiks 1 
1 kivaadschiks bij het bestaande partijwezen aan te 1 
1 passen : ieder zou in de schoot van zijn partij de 1 
1 Vlaamse eisen trachten door te drijven. Zodoende 1 
§ werden de flaminganten de gevangenen van hun | 
I resp. partij en de Vlaamse eisen ondergeschikt aan § 
1 de partijbelangen. » 1 

= D r Paul Drie&kens in c(Levet scone», § 

j blz. 104-105. I 
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maquis aan in grote opmaak; 
de reportage verscheen nooit. 
Maaike Rosseels kreeg in haai 
eigen blad een gepeperde 
rechtzetting van hogerhand 
te slikken toen ze een artikel
reeks over het kloosterleven 
bracht. Tijdens de herrie rond 
de Franse preken was de 
« Standaard > (om het beleefd 
te zeggen) zeer voorzichtig. 
Waar bleef destijds de 
« Standaard der Jeugd > ? Hoe 
zit het met het plots ophou
den van des Standaards be
langstelling voor de luchtha
ven van Deurne ? 

D R U K K I N G 

De drukking loochenen dia 
« van hogerhand » vaak uit
geoefend wordt, zou gelijk
staan met het loochenen van 
het zonnelicht. 

Wij zijn er ons volkomen 
van bewust dat de joernalis-
ten omwille van die druk vaak 
twee verschillende rt na^en 
zijn. 

Wat echter onuitstaanbaar 
is — ook en vooral in d.e 
« Standaard » ~ dat is de 
pretentieuze betweterij van 
redakteurs die omwille van 
wat intellektualistische Spie
lerei aiieenlopers worden en 
een bres openlaten In het 
Vlaamse front. 

Gelukkig zijn wij deze weofc 
niet alleen om aan de Smaele 
te zeggen dat er grenzen zijn 
zelfs aan de grenzeloze bet
weterij van Manu Ruys.., Hij 
heeft het deze keer « van ho
gerhand s> gehoord. Maar dan 
van Vlaamse hogerhand. 

iiËr$:^^**^/»mj8iieaatf>Jsa»fagg^^ m mMtmmmvmÊÊffiiiÊ 

Ilcl verzet ran de flaam-ic gcmcensclinp 
legen het plan Lefèvre spitst zich toe op de 
anneksatie van de zes Vlaamse gemeenten 
bij Brussel. Nochtans heeft de eersteminister 
deze week duidelijk laten verstaan dat hij 
voor deze zaak de verlrojiwenskwestie zal 
stellen in het parlement. De Vlaamse man
datarissen zullen dus de keuze hebben : 
door de -knieën gaan voor de regering ofwel 
de regering doen vallen en naar nieuwe 
vcrhiezingcn. 

De houding van de sociulislii,che manda
tarissen tekent zich reeds af : zij aanvaarden 
het zgn. kompromis, gaan dus akkoord met 
de nieuwe anneksatie van Vlaamse gemeen-

die de \'laamse C.V.P.-ers in het pailemciil 
zullen aannemen zal in zeer grote male 
afhangen van de manier waarop hel Vlaam
se land reageert op deze nieuwe, dilmaal 
dodelijke aanval. 

Het Maams Akliekomitee bereidt koorls-
actitig een groot tegenoffensief voor dat de 
phiiini II viin Lefèvre MOET verijdelen. 
Iedereen die zich flamingant noemt moet 
in de komende zware dagen met heel zijn 
inzet achter het Akliekomitee staan. Dit i? 
het uur waarop ivij ons niel moeten afcia-
gen tot welke partij, groep of opinie die 
of die behoort, het uur waarop het helder 
voor onze geest moet staan dat de parlij of 

naar de krachtproet ? 
ten. Zij zuUen in elk geval strijden voor iels 
dat hen blijkbaar weinig of geen belang 
inboezemt. Maar gaan de Vlaamse jpngso-
ciali.ilen en de Vlaamsgezinde socialislen, en 
dic ^ijii er ooi., met deze houding akkoord ? 
Dal ze dan onmiddellijk hun mandatarissen 
aanpakken eer het te laai is. 

Bij de Vlaamse C.V.P.-ers schijnt een deel 
van de basis fel in beroering, wal zich uit 
in scherpe moties en diuk op de mandata-
tissen. Een goed deel van het Vlaanue 
CV.P publiek heeft de laalsVe jaren op 
Vlaams gebied een radikalizeringsproces 
doorgemaakt en houdt op dat gebied zijn 
mandatarissen beter i~n het oog. De houding 

vereniging ivaaiiii wij titaan slechlt. MIDDEL 
is, middel waar zij bovenuit moeien kunnen 
stijgen wanneer ons bestaan zelf op hel sp.'L 
slaat. Dll is nu hel geval. Het Akdelomilei-
moet op dit ogenbli-k achter znh ei n 
gesloten jront hebben van hondeiddui:ei>-
den Vlamingen die tot alles bereid zijn, 
fiont dat niel beslaat uit V.U.-mensen, 
C.V.P.-ers, socialisten, kommunisien, libe-
lulen, V.V.B.-ers, Davidsfondsers, V.T.B.-ers 
of V.V.O-crs of wat weet ik al', maar uit 
1 lamingen die weten dat de strijd om 
Brussel die ivij nu meemaken de besli,i-
kende strijd op leven en dood is Laten wij 
ons nu hel « Diktat » van Lefèvie opleggen 

of luiiinen wij het niet verhinderen dan zal 
zich een ontmoediging van de Vlaamse 
massa meester maken die ons voor vele 
jaren terug zal werpen in een geest van 
doffe berusting en machteloze woede, ter
wijl het zegevierend Franskiljonisme pas 
voor goed op veroveuring zou gaan. 

Al de energie, heel de inzet van zovele 
duizenden in Vlaanderen, jaren lang, mag 
niet nutteloos zijn. De eensgezinde wil van 
ae T laamse massa, • uitgedrukt in twee 
Iriomfanlelijhe ninrsen op Brussel - de 
laatste mat's op Brussel luas de grootste 
betoging die België ooit zag - mag zo maar 
niet klakkeloos genegeerd worden of men 
zal de demokralia in dit land een dodelijke 
slag toebrengen. Worden wij ditmaal vei-
slagen dan irnull hei de liiomf van de 
financiële en amine intloeden achler de 
schermen op de M/I /C demokralie. DAT 
mogen wij NOOIT luien gebeuren. Elke 
oprechte Vlaamsgezinde zal aanvoelen dat 
liet ogenblik aangebrohen is om all'^ 
krachten ie bundelen en alle middelen te 
gebruiken om deze aanslag te verijdelen 
Il ij zullen weldra weten of Vlaandeicn nog 
echte Flaminganten teil en hoeveel. 

Lefèvre geeft de indruk de krachtproef Ie 
u illcn aangaan. Vele nuchtere mensen 
1 ragen zich af wal hem daartoe drijft. Ilel 
kan zijn dat hij eenvoudig dom is, maar 
dat is niet luaarschtjnlijk. Het kan ook zijn 
dat de eersteminister voor zijn informatie 
te rade gaat bij mensen die hij als repre-
SI nt'atieve Vl'aamsgezinden beschauiot, maar 
die het niet zijn, en dat hij daardoor een 
verkeerd inzicht krijgt in wal in het 
Vlaamse volk omgaat. 

Een derde veronderstelling is deze df 
eersteminister weet heel goed wat hij /doel 
en hij verwacht dan ook een heel scherpe 
weerstand in het Vlaamse land waardoor 
de regering kan vallen. Goed, dat ze valt, 
samen met Spaak wenst hij dit zelfs en hij 
loeet dat, na de sociale verkiezingen, de 
kristendemokraten ook niet afkerig slaan 
voor dat idee. Het zou een gelegenheid zijn 
om in de C.V.P. hun invloed Ie versterken 
ten nadele van de konservalieven en het 
zou een stap in de richting zijn van een 
vernieuwde, en verder gaande, koalitit 
met de sooiaiisten in cfe zin van de grote 
u travaillislische » koalitie waarvan f'paati 
en Lefèvre dromen. 

Een vierde, en dat is de ergsle verondi.r 
stelling, is dat Lefèvre werkelijk de hrucht-
proef wil en daarbij spekulcert op ((( 
slrijdmoeheid van de Vlaamse massa en of 
hel naderen van de grote vakantie, die b^ 
de meesten andere dan slrijdgevoelem 
oproept. 

Zou in dal gtval een derde mars op 
Brussel een voldoende halt betekenen n* 
ae twee succesvolle, maar schijnb<iar vruclv 
teloze-? Velen geloven het niet, lenzij., 
men radikaal de bakens verzet en de stel 
lingen resoluut en onduibbelzinmng radï 
i.alizeerl in de richting van het federalisme 

Ondertussen echter moeten wij vlug, 
want snelheid is ditmaal een liapilati 
faktor, de nodige schikkingen treffen vo'X 
een onverbiddellijke weerstand, zo nodif 
mei de middelen die Lefévre's troepen zct[ 
gebruikten toen hij nog generaal ivas van 
de schoolstrijd van 195ö. 

P. Martens. 
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DESNOODS 'N DERDE MAAL 

BUITENLANDSE 

BELANGSTELLING 

De buitenlandse pers-, ra
dio- en T.V.-mensen ver
wachten in de e.k. weken heel 
wat spanning in de Belgische 
pelitiek. De belangstelling 
voor een eventuele 3de Mars 
op Brussel is in het buiten
land thans al bijzonder 
groot. 

De Westduitse T.V. bracht 
een bezoek aan onze drukke
rij, filmde er druk de pam
fletten die op de pers draai
den en nam een vraaggesprek 
on '^lot Toon van Overstrae-
jte 

Zodat de Westduitse kijkers 
binnenkort, aan de hand van 
het gefilmde kaartmateriaal, 
een duidelijk beeld zullen 
hebben van de uitbouw van 
het eiland Brussel tot een 
Waals bruggenhoofd Brussel. 

MI5S KEELER 

In Engeland is er heel wat 
te doen over het schandaal 
Profumo, de minister die on

der zijn « goede » relaties ook 
een zekere miss Keeler telde, 
een wicht dat haar boter
hammetjes verdient als mo
del en als nog wat. Niet al
leen Profumo verheugde zich 
in miss Keeler's gunsten, ook 
de Russische attaché Ivanov 
verblijdde zich aan haar psi-
chische en fysische eigen
schappen. 

De naam Keeler zegt ons 
iets. We menen ons te herin
neren dat we ooit een foto za
gen van het bevallig wicht er
gens aan een Zuiders strand, 
in gezelschap- van... ons aller 
Albert, prins van Luik. 

WIE LIEGT ? 

Jos De Saeger en de «Libre 
Belgique» hebben het met 
mekaar duchtig aan de stok. 

De «Libjre» verwijt aan de 
voorzitter van de Vlaamse 
CVP-vleugel dat hij niet kon-
sekwent is : hij zou nu ach-
teruitkrabbelen inzake de zes 
randgemeenten, nadat hij 
zich eerst volmondig had uit
gesproken voor de aansluiting 

ervan bij de Brusselse agglo
meratie. 

De Saeger heeft hierop 
schriftelijk gereageerd. Hij 
beweert dat hij slechts één
maal door Lefèvre geraad
pleegd werd over de rege-
ringsplannen en dat daarbij 
de zes randgemeenten niet 
eens ter sprake kwamen. 

Wie heeft gelijk ? Er zijn 
maar twee mogelijkheden : 
ofwel heeft De Saeger inder
daad in een handomdraai de 
zes randgemeenten afge
schreven. Ofwel is zijn versie 
de juiste en dan is het bewijs 
geleverd dat Lefèvre de voor
zitter van de'Vlaamse CVP-
vleugel. behandett" 'a l '^ een" 
schotelvod. 

GEVEN EN NEMEN 
De Vlaamse CVP-pèrs 

maakt gewag van een amen
dement van Jan Verroken in 
de kommissie voor Binnen
landse Zaken waarbij hij 
voorstelt de vernederlandsing 
van de bedrijven uit te brei
den tot die met minimum 10 
werklieden. 

Wij zeggen bravo. 
Wat de Vlaamse CVP-pers 

echter niet schrijft is het feit 
dat deze uitbreiding van mi 
nimum 50 tot minimum 10 
arbeiders een ruil is. 

J an Verroken vond het in 
derdaad volgens La Libre Bel
gique overdreven dat de on-i 
dernemingen in Vlaanderen 
zouden verplicht worden hun 
briefwisseling met de openba
re besturen in het Nederlands 
te voeren. Hij vroeg deze 
verplichting niet op te leg
gen ! 

Wij zeggen : fantastisch ! 
Ondertussen speelt J an 

Verroken reeds landmeter. 
Hij is aan het afmeten welke 
stukken we van de randge
meenten wel mogen prijsge
ven en welke niet. 
Niet genoeg dat de regering 

geen twintig randgemeenten 
wil aanhechten bij Brussel : 
Verroken zou overal een stuk 
geven en dan in De Stan
daard laten schrijven hoe 
flink hij wel is met niet alles 
prijs te geven ! 

EENTALIGHEID 
In ruil voor de randge

meenten krijgen we dus de 
eentaligheid van Vlaanderen. 
Met een paar uitzonderingen! 

Leuven kennen we reeds. 
Leopoldsburg en Oostende 

volgen. 
Mol eveneens. Zaventem 

wordt niet vergeten. 
Verder zullen er nog heel 

wat andere kolonies van dit 
of dat volgen. 

Wij zeggen: leve het begin
sel van de eentaligheid. 

En laat de CVP en de BSP 
het principe maar uithollen 
tot er niet veel meer over
schiet! "''—f -.-..-.r,̂ . 

^ — ~ - . ^ „ , j L » «0.1 ^^"* « U 

NIET GENOEG 
Volgens de PVV worden 

geen randgemeenten genoeg 
aangehecht. Er zouden er nog 
heel wat meer moeten zijn. 

Welke PVV vraagt dat ? 
Klaarblijkelijk de PVV in 

zijn geheel. Want van de 
Vlaamse P W horen we niets 
meer ! Zij hebben ook niets 
te zeggen. 

BEDRIJFSLEVEN 
Eén van de regeringsbelof

ten om de Vlamingen te" 
paaien Is de zogenaamde 
« vervlaamsing » van het be-s 
drijfsleven. 

Sommige Vlaamse kippen-
koppen knikken al ijverig dat 
ze voldaan zijn. 

Zo voldaan wellicht als de 
« Pourquoi-Pas ? » die van--
daag grinnikt : « deze maat-! 
regel is niets anders dan zand 
in de ogen, in die zin dat he t 
voor de in Vlaanderen geves
tigde firma's zal volstaan, 
hun zetel te vestigen in Brus
sel of in Wallonië om de wet 
te omzeilen ». 

De « Pourquoi-Pas ? » weet 
het maar al te goed. Zo goed 
als de Volksunie, die reeds e t 
telijke maanden geleden een 
wetsvoorstel indiende juist 
om deze verhuis van firma's 
tegen te gaan. 

De plannen van Lefèvre 
zullen ook op dit gebied 
slechts leiden tot een verster
king van de Brusselse pozitie 
in het land. Dat is trouwens 
de bedoeling : Brussel zö 
sterk maken dat de twee vol
keren nooit meer onder deze 
macht uit kunnen. 

NAAR W E M M E L ! 
Op 22 juni wordt te Wem

mei een betoging door het 
Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens gehouden. 

Het « Comité d'Action Na
tionale » — dat o.m. het be
ruchte Rendez-Vous der mu-
zeumstukken organizeerde — 
heeft aangekondigd, een t e 
genbetoging te zullen houden. 

Wij ontbreken stellig niet 
op b^Jt apflèj. I « *•» ^n 

NEEN THEO 
Te Antwerpen hebben on-

beke i op een hele reeks 
open. gebouwen de leuzen 
«̂  Neen Theo » en « Geen ge-
biedsroof » aangebracht. 

Op talrijke plaatsen in de 
stad hangen grote spandoe
ken en zwarte vlaggen. 

De beroering zal in de e.k. 
dagen stellig niet minder 
worden ! 

-

Bi; de taalgrensafbakening die wij Vla
mingen maar al te duur betaalden, hebben 
we ons herhaaldelijk laten troosten door 
het vooruitzicht op de gaafhouding van 
alle Vlaams gebied boven- de taalgrens, 
meer bepaald rondom de Brusselse kanker-
plek. 

Als een bum kwam dan de openlijke 

wacht. Sommige CV.P.-leden zeggen niet
temin dat men een nieuw kader schept 
dat de Vlamingen moeten vullen met 
Vlaamse werkelijkheid. Niets van ! Men 
moet de Vlaamse werkelijkheid die te 
Brussel bestaat een kader geven van de 
grond af, door het houden van de bevol
kingsregister in 2 delen. Dat is de grond-

de beslisende strijd in 
het hart van Vlaanderen 

annexatiepoliiiek van de 6 gemeenten met 
40 000 Vlamingen, door de regering in de 
fluals geschoven van het faciliteitenstelsel 
üut ze voelde afbrokkelen. 

Voor de agglomeratie zelf belooft men 
tci ^ ledige dop, een toeristische kommis-
taiis voor vreemdelingen, Vlamingen en 
Walen, en enkele uitvoeringsmaatregelen 
(enkele scholen) om de wet van 19S2 te 
kunnen toepassen. In feite niets dat niet 
in het huidige raam kan verwezenlijkt en 
niet door de wetgever van 103? ivns ver

slag om ïn Brussel iels te kunnen hereiken. 
De rest is raddraaierij. 

Wij vragen te Brussel ons recht, niet 
meer en niet minder, het volle recht in 
onze hoofdstad als georganiseerde Vlaamse 
gemeenschap thuis te zijn en niet als 
verstrooide kudde, wie m,en een onthaal-
regime belooft. De regering belooft ons 
echter te Brussel niets dal de Brusselse 
burgemeesters onder verantwoordelijkheid 
van de tninfster van Binnenlandse Zaken 
kunnen en moc/c/i doen. Dan Inlen ire 

liever de huidige toestand verder verrotten! 
Onze strijd tegen de gebiedsroof staat 

daarvan volkomen los. Op dat punt eisen 
wij ook —dat Neder-Over-Heembeek, Haren 
en Neerpede voor de Vlaamse gemeenschap 
zouden worden herwonnen. 

In de kommissie van Binnenlandse 
Zaken is reeds gestemd geworden over het 
oprichten van een nieuw bestuurlijk arron
dissement Halle-Vilvoorde, met twee hoofd
plaatsen die samen met Brussel een 
kiesarrondissement zouden blijven vormen. 
Dit wil zeggen een bestuurlijk arrondisse
ment zonder politieke gevolgen. Het is 
bekend dat van de $2 volksvertegenwoordi
gers van Brussel er slechts 8 Vlamingen 
zijn, terwijl er zeker 50 % Vlamingen zijn 
in het arrondissement Brussel. Dat is reeds 
een eerste zware nederlaag. Men is dus 
duidelijk aan het afglijden in de oude 
schuit. Men wil geen gelijkheid te grond 
aan de bazis. 

Heden donderdag, wanneer wij deze 
regels schrijven, begint de slag in de korri-
missie over de vier mogelijkheden : facili
teitenstelsel (7 Vlaamse en S Waalse 
gemeenten, volgens C.V.P.-kongres van 
Charleroi en Ie taalontwerp), de eenvou
dige annexatie (nieuw voorstel van de 
regering), de afhechting van sommige 
gehuchten (bedoeling Verroken) en de 
statu-quo met eventuele uitruiling in beide 
richtingen. 

Laten wij ons geen illusies maken : de 
C.V.P. aan de top steunt de regering en 
laat zulks voortzeggen in private kring, 
ook een van Hemelrijck, een Moyersoen en 
tvtti qunnti. nnkele Vlaamse C.V.P.-ers 

zijn wijzer en slagen er wellicht in hun 
kollegas te wijzen op de storm die opsteekt 
in het Vlaamse land en op de ramp die 
zich voor hun partij aftekent. Inderdaad, 
de Vlaamse opinie van alle strekkingen is 
zich aan het weren voor een razend verzet. 
De vrees voor een ramp of een breuk kan 
de Vlaamse C.V.P. tol een ultieme wijsheid 
brengen. De huidige Vlaamse socialistische 
bonzen die om het echte Vlaamse volk niets 
geven, zien reeds met leedvermaak dat 
schouwspel gade. Dat is de partijpolitieke 
geografie op dit ogenblik. Voor de liberale 
bonzen geldt hetzelfde als voor de socia
listische. Deze partij is in de kommissie 
vertegenwoordigd door 2 franstaligen : 
Piron en Lefèvre. Bij het 1ste taalontwerp 
over de taalgrens had de parlij toelating 
gegeven aan Van der Poortesn om Piron 
te vervangen- en zodoende met 1 Vlaming 
en 1 Waal aanwezig te zijn. 

De socialisten zijn in de kommissie ver
tegenwoordigd met 7 Walen en S Vlamin
gen. De C.V.P. met 8 Vlamingen en 3 
Franstaligen, samen in totaal ZS kommis-
steleden. 

Als men mijn oordeel vraagt, do n kan ik 
alleen zeggen dat slechts een snelle en 
hevige beroering in het Vlaamse land een 
ramp kan voorkomn. 

Er bestaat thans geen enkel ekskuus om 
niet dadelijk alle krachten in te zetten, 
vandaag reeds, vanavond en vannacht en 
altijd voort, tot de ongelukswet wordt 
ingetrokken. Mets mag ons afschrikken of 
terughouden J 

D. de Coninck. 
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Hieronder volgt he l laatste 'deel van een artikelenreeks 

die vóór enkele weken in ons blad begonnen werd. 

D e reeks, bracht een duidelijk en volledig beeld van de 

problemen van demografie en zetelaanpassing. Kaderle

den en propagandisten doen er goed aan ze zorgvuldig 

bij te houden. 

D e cijfers van deze bijdrage werden nog nooit elders 

gepubliceerd. 

6) DE ZETELAANPASSING 

Nadat wij verscheidene be
langrijke zijden belichtten 
van het bevolkingsvraag
stuk en der verhouding tus 
sen Vlamingen en Walen, 
vatten wij het laatste gedeel
te aan nl. de aanpassing der 
parlementszetels aan de be
volking. 

En hierbij dienen we reke
ning te houden met de ver
schuivingen door de taa l 
grenswijziging veroorzaakt, 
zowel als met de aangroei 
per provincie en arrondisse
ment. 

Inderdaad, is het prak
tisch niet mogelijk, dat de 
kieswet met de zetelaanpas
sing nog voor 1 september 
1963 in kamer en senaat zou 
worden goedgekeurd. Men 
vraagt zich af, of dit punt 
van het regeringsprogramma 
wel ooit het daglicht zal zien, 
voor de volgende verkiezin
gen! Het past dan ook dat de 
taalgrens, die op 1 septem
ber a s. in werking treedt, in 
aanmerking wordt genomen 
bij de nieuwe berekening. 

Hoe is de huidige toe
stand? 

Het parlement is samen

gesteld op grond van de be
volkingscijfers der telling 
van 1947, dus 15 jaar achter 
bij de werkelijkheid. Deze 
bedroegen (rijksbevolking) 
8.512.195 op 31.12 1947. Dit 
cijfer geeft voor de kamer
leden (gedeeld door 40.000); 
212, en voor de rechtstreeks 
gekozen senatoren (gedeeld 
door 80 000) : 106. Er bleef 
een overschot van niet ver
tegenwoordigde inwoners 
ten be'.ope van 32.195. 

De bevolkingsaangroei tot 
31.12.1961 bedroeg zoals we 
hebben gezien : 9.189.741 — 
8.512.195 = 677.546. Samen 
met het overschot van 32.195, 
bedraagt het totaal der 
niet vertegenwoordigde be
volking dus : 709.741 ! 
Dit natuurlijk op einde 1961, 
datum der jongste volkstel
ling. Als averechtse demo-
kratie kan het er nogal 
door... Voor hen die de vo
rige artikels over de demo
grafische toestand hebben 
gelezen, is het niet nodig er
bij te voegen dat de over
grote meerderheid van deze 
niet vertegenwoordigde in
woners Vlamingen zijn. 

De eis tot zetelaanpassing 
is dus volkomen gerecht-

TABEL XVII 
VLAANDEREN 

Arr. Antwerpen 
Arr. Mechelen 
Arr. Turnhout 

Provincie Antwerpen : 

Arr. Hasselt 
Arr. Maaseik 
Arr. Tongeren 

Provincie Limburg : 

Arr. Gent-Eeklo 
Arr. Dendermonde 
Arr. St.-Niklaas 
Arr. Oudenaarde 
Arr. Aalst 

Prov. Oost-Vlaanderen 

Huidige verdeling Aanpassing 19G1 

5 
S 
S 

11 

IS 
4 
i 
s 
6 

SO 

5 

ê2 
7 
7 

( + 
( + 
( + 

2) 

1) 
1) 

Arr. Brugge 
Arr. Veurne-Diksm.-Oostende 5 
Arr. Roeselare-Tielt '• 5 
Arr. Kortrijk 6 
Arr. leper 3 

3G 

7 
S 
U 

u 
IS 
i 
5 
S 
6 

SI 

6 
5 
5 
6 

(+ U) 

(+ 1) 

(+ S) 

(+ i) 

(+ j ; 

Prov. \\'est-V laander en 

BRABANT 

Arr. Brussel 
Arr. Leuven 
Arr. Nijvel 

Provincie Brabant : 

WALLONIË 

Provincie Henegouwen 
Provincie Luik 
Provincie Luxemburg 
Provincie Namen 
TOTAAL : 

Waarvan voor ! 
Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 

21, 

7 
5 

U 

S2 
H 

6 

9 

lOi 
70 
SS 

S5 (-i- 1) 

36 (+ i) 
9 (-+ 2) 

50 (+ 6) 

S3 (+ 1) 
25 (•+ 1) 
6 
9 

115 
7S 
36 

zetelaanpassing 
en demografie 

vaardigd, wettelijk, demo-
kratisch, logisch, op offi
ciële cijfers berustend, en 
bovendien in overeenstem
ming met het regeringspro
gramma.. . 

En toch twijfelen velen 
aan het uitvoeren ervan t i j 
dens de huidige legislatuur. 
Voorwaar sterke koffie ! 

Hoe dienen de zetels aan
gepast ? 

Art. 49 en 54 der grondwet 
leggen de regels vast voor 
het bepalen van het aantal 
kamerleden en senatoren. 
Hierbij wordt nadrukkelijk 
de wet van het getal als re 
gel genomen. Inderdaad 
wordt bepaald, dat het aan
tal dient vastgesteld naar de 
bevolking. Hierdoor moet 
men verstaan : de werke
lijke bevolking, en voor het 
toekennen der rest-zete's. 
naar de hoogste overschot
ten. Wij kunnen dus hier 
reeds elk stelsel verwerpen, 
dat zogenaamde verworven 
rechten of « verkregen toe
standen » zou in aanmerking 
nemen. Zulks druist in tegen 
de letter en de geest der 
grondwet. 

Met betrekking toi het 
aantal , zegt de grondwet 
slechte, dat de verhoudsing 

van één kamerlid per 40000 
inwoners niet mag over
schreden worden, en dat het 
aantal rechtstreeks verko
zen senatoren de helft be
draagt van dat der volks
vertegenwoordigers. 

Hier heeft men dus de 
keuze tussen : 

Het traditionele stelsel, 
dat het maximum toegela
ten parlementairen heeft; 
dit geeft 229 kamerleden en 
114 rechtstreekse senatoren 
(en een overschot van 
29.741) 

Een stelsel uc t̂ een lageie 
verhouding neemt dan he t 
voorziene maximum. Hierbij 
denken we dan vooral aan 
het afronden op 200 kamer
zetels (hetzij tegen 45.949 
inwoners per zetel), ofwel 
het behouden van het huidig 
aantal (hetzij tegen 43.347 
inwoners per kamerzetel). 
Vermits deze beide stelsels 
een vermindering resp. een 
verlies van Waalse zetels 
medebrengen, geloven wij 
dat zij voor louter teoretisch 
kunnen gehouden worden. 
Het aantal kandidaten 's 
immers zo groot... 

De nieuwe zetelveraeang, 
welke wij hierna zul" en ge
ven, volgt dus de traditio
nele berekening. Bij deze 
verdelmg werd rekening ge
houden met de taalgrens
wijzigingen, en gesteund, 
o.m. op het wetsvoorstel, dat 
door senator Leynen (CVP) 
bij het bureau van de senaat 
werd neergelegd. Het is wel 
het toppunt, dat een lid van 
de meerderheid een wets
voorstel moet neerleggen, 
om een punt van 't regerings
programma te verwezenlij
ken... als het pakt! 

In tabel XVII geven wij de 
huidige, en de voorgestelde 
zetelverdeling, voor Vlaan
deren per arrondissement, 
en voor Wallonië per provin-

TABEL XVUI 
VLAANDERE?^ Huid 

Arr. Antwerper 
Arr. Mechelen-Turnhout 
Prov. senatoren 

Provincie Antwerpen : 

ge verdeling Aanpassing 1961 

10 11 C+ 1) 
6 7 (•\- 1) 
6 7 (+ 1) 

S2 

Arr. Uasselt-Maaseik-Tongeren 5 
Provinciale senatoren S 

Provincie Limburg 8 

Arr. Gent-Eeklo 7 
Arr. Dendermonde-St.-Niklaas i 
Arr. Oudenaarde-Aalsl i 
Provinciale senatoren 6 

Provincie Oost-Vlaanderen 21 

Arr. Brugge 

Arr. Veurne-Diksm.-Oosten 
Arr. Roeselare-Tielt 
Arr. Korlrijk-Ieper 
Provinciale senatoren 

Provincie West- Vlaanderen 

BRABAAT 

Arr. Brussel 
Arr, Leuven 
Arr. Nijvel 
Provinciale senatoren 

Vroviniie Brabant : 

WALLOME 

Provincie Henegouwen 
Provincie Luik 
Provincie Luxemburg 
Provincie Namen 

2 
de 2 

S 
5 
5 

: 17 

16 
i 
2 
9 

31 

S2 
17 
6 
8 

TOTAAL : (rechtstr. + prov.) 

152 

Waarvan voor : 
Vlaanderen (rechtstr.) 
Wallonië » 
Arr. Brussel » 

52 
S8 
16 

106 

25 

7 
3 

10 

7 
i 
5 
6 

S3 

3 
2 
S 
h 
5 

17 

18 
i 
3 

10 

35 

22 
17 
6 
8 

162 

57 
39 
18 

m 

( + S) 

( + 2) 

( + 2) 

( + 1} 

( + 1) 

( + 1) 

(+ S) 

(+ 1) 
(+ 1} 

(+ i) 

(+ m 

cie, telkens voor de Kamer. 
Op te merken valt, dat in 
Henegouwen een nieuw a r 
rondissement Moesloroen 2 
zetels bekomt, welke vroeger 
aan West-Vlaanderen toebe
hoorden. Een groot verlies is 
dit niet, vermits zij reeds 
door franssprekenden wer
den bezet. 

Dit betekent dus, dat 
Vlaanderen (zonder de 
Vlaamse zetels van het arr. 
Brussel erbij te rekenen) de 
volstrekte meerderheid bezit 
van de Belgische parle
mentszetels, voor de eerste 
maal in de geschiedenis ! 

Een rasecht frankofoon 
zou al voor minder gaan 
steigeren. 

Voor wat de senaat betreft, 
doet de toestand zich wat 
ingewikkelder voor. Hier 
heeft men inderdaad af te 
rekenen met de rechtstreeks 
verkozen senatoren, de pro
vinciale senatoren, eo ten 
slotte de gekoópteerdc, wel
ke nationaal worden verko
zen door de beide overige ka-
tegorieën. 

In totaal zijn er volgende 
wijzigingen : 

Rechtstreeks verkozen se-
natoren : thans : 106, wordt: 
114 (-1- 8). 

Provinciale senatoren : 46 
wordt 48 (-f- 2). 

Gekoópteerde senatoren 1 
23 wordt 24 (-f- 1). 

Totaal : 175 wordt 186 
( + 11). 

De verdeling per gewesl 
geven we in tabel XVIII. 

Op te merken dat één na-» 
tionaal, gekoópteerd senator 
meer dient verkozen. Gelefi 
op de verhoudingen, moeti 
dit normaal een Vlaming 
zijn. 

Wij hopen tot besluit van 
deze bijdragen, dat de lezer 
(en lezeres) een beter in
zicht heeft verkregen in de 
werkelijke verhoudingen van 
de bevolkingsgroepen in dit 
land. 

De voor de nand liggende 
besluiten zijn klaar : in een 
unitair België moet de wet 
van het getal spelen, en kan 
geen sprake zijn van een be
voorrechte behandeling van 
een landsgedeelte. 

In een unitaire staat moe
ten 63 % Vlamingen 63 % 
krijgen van de koek. En als 
men dat niet wil geven, dan 
is er slechts één uitweg : 

Federalisme ! 
E. Slosse, 

Hooifd van de StudiediensC 
der V.ü. 
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Het was verleden zondag kongolees warm, misschien de warmste dag van het jaar . 
Ge kondt zien dat de mensen dat niet gewoon waren : dorstige lieden hadden zich 
termggetrokken in de koele duisternis van herbergen met gesloten blinden en dron
ken er grote glazen bier, anderen lagen ergens tegen een haag of onder bomen in 

te laat voor het diktat 
het gras, weg gevlucht van de brandende zon en zelfs de meest warmte-minnende 
reumatiek of jichtlijders die in de winter gehuld gaan in resems flanellen onderlij
ven, drie paar hemden, wollen truien en schapenvachten, toonden zich nu in hemds-
mouwen-en-bretellen. Is het dan te verwonderen dat er in Wemmei — waar het ter 
gelegenheid van de vijfde federale landdag nog warmer scheen — gezweet is bij be
ken ? In ieder geval bracht de tropische hit te mee dat het werkelijk een landdag ge
worden is in de echte zin van het woord : al die Vlaamse mensen die daar in hun 
zonierse kleren uren op de weide hebben doorgebracht zijn 's avonds roodverbrand 
als versgekookte krabben naar huis gekeerd, wie niet beter wist zou vermoed hebben 
dat ze pas terugkeerden van een gelukt verlof aan de zee. Het was dan ook niet te 
verbazen dat duizenden mensen in de lanen en de schaduvirrijke plekken rond de 
weide samengepakt waren om van daaruit het gebeuren te volgen. Dit nam niet weg 
dat rurm 2000 toegangskaarten méér verkocht werden dan vorig jaar. 

De lustrumlanddag was er 
dus een die van «daarboven» 
bijvai genoot 

Zo dacht iedereen er ech-
jter niet over, want nadat ba-
iBuingeschal de bijeenkomst 
liad geopend, meldde komi-
tee-voorzltter Mr. D. de Co-
ninck dat de groep Fro — 
die met een gloednieuw 
programma te Wemmei zou 
optreden - . ter elfder ure 
verstek had gegeven. Een te
lefoontje van « hogerhand » 
was voldoende gebleken om 
de jeugdgroep thuis te hou
den. Mr. de Coninck zegde 
in dit verband dat alle on
derhandelingen en alle tege
moetkomingen om Fro — de 
gToep treedt ook op voor an
dere politieke groeperingen 
o.m. C.V.P. jongeren — in 
alle onafhankelijkheid haar 
programma te laten uitvoe-
éen, misgelopen waren. Mr. 
de Coninck betreurde de laat
tijdige verwittiging, maar 
zegde dat de Fro-direktie 
geen schuld treft daar zij 
onder zware druk van gees
telijke en politieke overheid 
werd gezet. 

Men had rimschoots voor 
een vervangprogramma ge
zorgd : het orkest van Stan 
Filips, het optreden van 
vlaggezwaaiers en niet in het 
minste de felgesmaakte en 
ekstravagante Kor van der 
Goten, iemand die de kunst 
verstaat, naast het ledigen 
van (volle) bierflessen en 
liet bedrijven van joernalis-
lieke sterke (Linie)-verha
len, ook smakelijke luister
liedjes en uit - hun - ver
houdingen - geschoten ge
dichten naar voren te bren
gen, vooral als er deugdeUj-
ke mikro-installaties aan
wezig zijn ! 

B O p juiste ogenblik. 

Het was landdag-vcorzit-
ter D de Coninck die als 
eerste spreker op het podmm 
kwam, podium dat versierd 
was met de Leeuwevlag, de 
Europese banier, de dundoe-
ken van de vijf Vlaamse 
provincies, en de slogan 
« Federahsme de oplossing». 

Volksvertegenwoordiger De 
Coninck noemde deze mas
sabijeenkomst geslaagd, om

dat zij op het juiste ogenblik 
kwam, op het ogenblik dat de 
regering een verrassingsaan
val t racht te plegen op het 
har t van Vlaanderen. « Deze 
lustrumlanddag is een ver
zameling van alle krachten 
tot verzet en aanval tegen 
hen die ons volk bedreigen. 
Vijf jaar hebben wij ge
smeed aan dit instrument. 
De landdagen hebben steeds 
de beste vruchten opgeleverd 
dank zij het vele harde werk 
van tallozen, waaronder Lo
de de Smet, P. Leplat, Bob 
Maes en vele anderen » aldus 
Mr de Coninck, welke hier-

Volksvertegenwoordiger 
D. Deconinck. 

bij tevens hulde bracht aan 
de nagedachtenis van Dr A. 
Borms die m de dertiger ja
ren te Wemmei werd ge
wond, ter gelegenheid van 
een landdag en die later door 
het Belgisch gerecht werd 
vermoord. Mr. de Coninck 
herinnerde vervo'gens aan 
de regeringsverklaring van 
de eerste minister waarin 
gezegd werd dat de hinder
palen voor een duurzame re
geling van de Vlaams -
Waalse verhoudingen moes
ten weggenomen worden. 
Wat de regering thans doet 
is alles behalve hinderpalen 
opruimen : als een dief in 
de nacht komt zij om zes 
Vlaamse gemeenten te ste
len. « Wij verzekeren hen 
echter dat deze «operatie 

Spaak - Lefèvre », spaak zal 
lopen. Na de nederlaag op de 
taalgrens, zijn wij geenszins 
meer tot toegevingen bereid». 

Wij zullen er alle offers, 
zelfs gevangenisstraf, voor 
over hebben om de regerings
ontwerpen te bestrijden. « Al 
te dikwijls heeft men de Vla
mingen beloofd dat het de 
laatste diefstal van grond
gebied zou zijn en telkens 
weer begint men opnieuw ». 
Onder geestdriftige toejui
chingen leest de spreker dan 
de Vlaamse oplossingen voor: 
geen enkele gebiedsafstand 
en zelfs terugkeer van Ha
ren, Neder - over - Heem
beek en Neerpede naar 
Vlaams Brabant. Oprichting 
van een werkelijke adminis
tratie voor Brussel, als ge
heel in de vorm van een ei
gen provincie met allerlei 
diensten voor de ganse ag
glomeratie. Aan het hoofd 
daarvan, een Vlaamse en een 
Waalse goeverneur, onder-
goeverneurs en kommisaris-
sen van beide volksgemeen
schappen. Invoering van 
tweeledige bevolkingsregis
ters, die tegelijkertijd kun
nen dienen als kiezerslijsten. 
Verregaande splitsing van 
alie diensten. Oriëntering 
van de Brusselse uitwijking 
voor Vlaams en Waals Bra
bant. Oprichting tenslotte 
van een vijfde Vlaamse pro
vincie nl. Vlaams Brabant 
met de arrondissementen 
Halle - Vilvoorde en Leuven 
en overheveling van Nijvel 
naar Henegouwen. Deze 
maatregelen kunnen, aldus 
Mr. de Coninck, ook in een 
unitair regime toegepast 
worden. 

Spreker schetste vervol
gens al de mizeries die de 
Vlamingen tot nog toe reeds 
gekend hebben te Brussel : 
het niet naleven van de taal
wetten en de verdere ver-
fransing van Vlamingen 
vooral via het onderwijs Hij 
wijst erop dat het niet de 
Walen zijn die eisen ste'len 
in verband met de randge
meenten, zij willen geen af
breuk doen van de Neder
landse eentaligheid van St. 
Genesius Rode bij voorbeeld. 

Het sluwe duo Spaak - Le
fèvre, t racht alleen de Walen 

in het gareel te krijgen voor 
Brussel. Mr. de Coninck 
schetste tot slot de goede 
voorwaarden die nodig zijn 
om van Brussel een werke
lijke goede hoofdstad van 
België en van Europa te ma
ken. « Die voorwaarden zijn 
allerminst een dievenpolitiek 
zoals de regering die thans 
voert en waartegen wij tot 
het uiterste zullen strijden ». 

• Vlaamse arbeider 

als spreker . 

Nadat boodschappen wer
den voorgelezen van Dr 
Boossens en Dr Anciaux, 
verontschuldigd door ambts
bezigheden, was het Kor van 
der Gothen die optrad met 
enke'e felgesmaakte — op 
gitaar begeleide — parodie -
liedjes. 

Onder zeer luide toejui
chingen wordt dan Jos Diels 
aangekondigd die als gewe
zen A.CV.. - afgevaardigde 
in de ondernemingsraad voor 
de brouwerij Imperial, 
spreekt namens de Vlaamse 
arbeiders. Hij zegde « met 

^ ,g:oot genoegen de kans aan
vaard te hebben om bij 'de-

._ ^ gelegenh.eid de stem van 
de Vlaamse arbeider te doen 
weerklinken en aldus bij te 
dragen in de Vlaamse strijd: 
« De Vlaamse werkman heeft 
een dubbele strijd te leveren: 
deze voor een menswaardig 
bestaan en deze als Vlaamse 
arbeider : « Is er een Vlaams 
arbeidersprobleem? » Inder
daad, het komt er op aan 
een menswaardig bestaan te 
vinden en werkgelegenheid 
zo kort mogelijk bij huis. 

Tot nog toe hebben wij 
het alleen maar moeten 
stellen-toet leuzen : « Werk 
in eigen streek » en « Taal 
van de arbeider, is taal van 
de fabriek ». Wat is daar tot 
nog toe van in huis geko
men? zo vraagt de spreker 
zich af. 

Steeds meer nijverheden 
worden uit Vlaanderen weg
getrokken en dat nogwel in 
de richting van de Borinage 
waar de nijverheden als 
paddestoelen uit de grond 
rijzen en waar geen werk
gelegenheid te kort is maar 
integendeel arbeidskrachten 
te weinig Men sluit in 
Vlaanderen de fabrieken en 
plaatst ze ginder! Wij 
Vlaamse arbeiders moeten 
maar volgen : verhuizen of 
pendelen, wij moeten de ont
volking van Wallonië voor
komen. En wat gebeurt er in 
Vlaanderen ? Wat doet de 
regering voor de arbeiders 
van de overgehevelde Vlaam
se bedrijven, de glasfabriek 
van Mol. de Brusselse brou
werijen? Waar blijft de aan
passing van deze mensen, 
waar de zes maanden loons-
vergoeding, waar de minste 
regeringstussenkomst? Ge-
Hjk loon voor gelijk werk? 
Zoals in de V.S. de negers, 
zo bedelen wij Vlaamse ar
beiders hier om gelijk loon! 
Waar blijven intussen de 

Vlaamse mandatarissen? 
Wat doet hen de wetten 
goedkeuren, gericht tegen de 
Vlaamse werkmensen? « Hc 
doe hier een oproep » aMus 
dhr Diels « om eendrachtig 
te strijden, opdat er voor de 
Vlaamse arbeider recht komt 
op menswaardige arbeid en 
vooral op arbeid in eigen 
streek ». 

De krachtige taal van Jos 
Diels wordt door de menigte 
met langdurig applaus on
derstreept. 

P. Martens, welke sprak 
namens de jongeren 

Na de uitvoering van « Het 
vendel moet marsjeren » on
der leiding v. José van Over-
straeten en een nummer 
vendelzwaaien door een 
groep uit Oudergem, is het 
de beurt aan Paul Martens 
die zal spreken namens de 

• Ui twassen op ru imen . 
jongeren. 

Hij noemde de Vlaamse 
strijd tweevoudig : een strijd 
om lotsverbetering en het 
recht op ontwikkeling van 
elk individueel mens, daar
naast een strijd voor de 
rechten van onze volksge
meenschap. In Vlaanderen 
zijn de toestanden anno 
1963 nog steeds zo, dat niet 
iedereen van bij zijn geboor
te dezelfde levenskansen 
krijgt. Er zijn nog steeds he
ren en knechten in onze 
maatschappij . De finantieel 
sterken, verdrukken de klei
ne volksmens. 

Dergelijke aftandse feo
dale uitwassen opruimen is 
de taak van de flamingant. 
Bij nuchtere ontleding — al
dus spreker — kan onze ont-
voogdingsstrijd slechts sla
gen indien hij gericht wordt 
op grondige omvorming van 
de strukturen waarin wij le
ven. Wij moeten een werke
lijke volkssoevereiniteit tot 
stand brengen, wij moeten re_ 
volutionairen zijn in de ech
te zin van het woord. Het is 
juist dit aspekt dat indruk 
maakt op de jongere gene
ra t ie , die toekomst gericht 
wil handelen en die alles 
toejuicht wat bijdraagt om 
Vlaanderen toe te laten te 
komen aan de spits van de 
vooruitgang. Er zijn nog vele 



de storm steekt 

Alg-. Sekr. W. Jorissen. 

scheve toestanden recht te 
trekken en er moeten nog 
vele krachten gebundeld 
worden, aldus P. Martens, 
die herhaaldelijk door ge
juich onderbroken werd. Hij 
noemde het vooropgezette 
taalkompromis van de rege
ring een uitvoering van be
velen gegeven door het 
grootkapitaal. « Een tele
foontje van dit grootkapitaal 
is in België meer waard dan 
een mars van 200.000 Vla
mingen ». Wij zullen er moe
ten toe komen met de Walen 
te praten om samen de uni 
taire kanker Uit te roeien. 
Wij moeten daarom elkaar 
precies en duidelijk zeggen 
wat wij willen, wij moeten 
daarbij het har t van ons volk 
winnen en bereid zijn daar
voor veel te offeren. 

Tot slot deed de spreker 
nog een oproep tot solidari
teit onder de Vlamingen om 
bij te dragen in de strijd te
gen het Belgisch gerecht dat 
xens te meer — ditmaal 
naar aanleiding van een 
propagandatJOCht ïti de Vöer-
streek — overgaat tot veroor
deling van een twintigtal 
Vlamingen. 

• Ongehoorde u i tdaging. 
Onder luid gejuich bestijgt 

Wim Jorissen het podium. 
Hij zegde nopens de nieuwe 
regeringsplannen dat de ver
stomming In Vlaanderen 
geleidelijk overslaat in woe
de en in verontwaardiging. 
« Wij komen hier samen op 
een ogenblik dat men deze 
zelfde gi-ond onder onze voe
ten vnl versjacheren, op het 
ogenblik dat de CV.P.-B.S.P. 
regering zich ten dienste ge
steld heeft van het fransta-
lig imperialisme om een 
nieuwe grote slag tegen 
Vlaanderen te slaan, een 
slag die na de jarenlange 
strijd van alle Vlaamse ver
enigingen, die na de twee 
opmarsen naa r Brussel, een 
ongehoorde uitdaging bete
kent ». 

Onder daverend ge jouw 
zegde spreker dat de rege-

daar een franstalige suiker
fabriek bestaat. » 
ring de veertiendaagse gods
vrede misbruikt heeft om de 
moordplannen op de Vlaam
se randgemeenten te bera
men. De vraag was : hoe 
pakken wij opnieuw Vlaam
se grond om die te verfran
sen? De bijkomende vraag : 
hoe vergulden wij de pil voor 
de Vlamingen en hoe laten 
wij hen die pil slikken? 

De randgemeenten bij 
Brussel, wij weten wat dit 
betekent. Wij weten dat Ei
sene geen enkele Vlaamse 
gemeenteschool telt, wij we
ten dat Schaarbeek met 
50 % Vlamingen, 3 % van 
de onderwijsbegroting voor 
Vlaamse scholen besteedt, 
wij weten dat Brussel-stad, 
6 % kinderen in Vlaamse 
scholen heeft. Wij weten ook 
dat voor gans de Brusselse 
agglomeratie 18 % kinderen 
in Nederlandstalige klassen 
zitten, terwijl 3 % ervan dan 
nog uit de omliggende 
Vlaamse gemeenten komen. 
Op dit ogenblik worden 
15.000 Vlaamse kinderen te 
Brussel in het lager onder
wijs alleen reeds, verf ranst. 
« De helft van de kinderen te 
Brussel s tamt van Vlaam
se ouders slechts één ze
vende volgt Nederlands on
derwijs ». En wij zouden aan 
dat slag kultuursjacheraars 
weer randgemeenten gaan 
opofferen? «Dat nooit!» Wim 
Jorissen stelt vervolgens 

Kor van der Goten 

vast dat volgens de eerste-
minister de taalwetten thans 
— een en dertig jaar nada t 
ze gestemd werden — gaan 
toegepast worden. Wie zal 
hen thans gaan toepassen? 
Toch niet de kleurregeringen 
met voor de helft franstalige 
imperialisten, toch niet de 

BOODSCHAP U I T NEDERLAND 
In een ti.id waarin de be-

slissing^en ten aanzien van 
de volledige handhaving 
van de integriteit van de 
Vlaamse Gemeenschap en 
haar kansen op zelfont
plooiing vallen, is de voort
durende belangstelling 
voor de Vlaamse situatie 
vooral voor Nederlanders 
een noodzakelijk gebod. 

Want de Vlaamse Bewe
ging strijdt wezenlijk en in 
elk onderdeel tevens voor 
de handhaving van de Ne
derlandse taal en kultuur-
gemeenschan, met andere 
woorden de Nederlanse 
identiteit in Europa. 

De federalistische begin
selen gelden niet alleen 
Europa als geheel maar 
ook België als samenstel 
van drie nationale gemeen
schappen. Het federalisme 
is bovendien het meest ge
ëigend middel tot ontplooi
ing, geestelijk, sociaal, 
kultureel, economisch en 
politiek van Vlaanderen. 

Wij wensen U gaarne 
vanuit het met U verbon
den Noorden, veel zegen 
met uw belangrijk werk. 

Borgharen 6 juni 1963 

get. Dr H.J.G. Waltmans 
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gemeentebesturen die hen 
jarenlang gesaboteerd heb
ben en die voor 90% uit ver
woede franskiljonse impe
rialisten bestaan? Wie gaat 
Nederlandstalig onderwijs 
inrichten ? 

De s taat zal dat doen, 
maar daarvoor hoeven de 
randgemeenten niet bij 
Brussel gehecht, daarvoor 
bestaan sinds lang d e nodi
ge wetten! 

Wim Jorissen hekelt ver
volgens de idee om een kom-
missaris aan te stellen. «De 
man zal ocharme niks te 
vertellen hebben in het 
voordeel van de Vlamingen 
en zo hij het zou wagen ook 
maar één klacht van Vlaam
se zijde te weerhouden, zul
len de Pranstaligen onmid-
lijk de toon « gauleiter » gaan 
gebruiken zo zij niet Von 
Bissing uit zijn graf sle
pen! » 

De vernederlandsing van 
het bedrijfsleven wordt — 
volgens Wim Jorissen — 
thans toegestaan, omdat zij 
— na de eis van V.E.V.-
voorzitter Capuyns niet meer 
terugkunnen. Spreker noemt 
het beloofde Vlaamse arron
dissement Halle - Vilvoorde 
een lege eierschaal, omdat 
het geen kiesarrondissement 
mag worden, wat de verkie
zing van Vlaamse volksver
tegenwoordigers (zelfs al 
waren het kleurpolitiekers) 
met zich zou brengen. 

Na vastgesteld te hebben 
dat men zelfs negerkinderen 
niet meer blij maakt met 
een prop zilverpapier en dat 
men dit met de Vlamingen 
ook niet meer kan, hekelt 
Wim Jorissen de grote par
tijen : de socialisten zouden 
— in plaats van ziekenfond
sen te vieren — beter dokte
ren aan de Belgische ziek
ten. De C.V.P.. die reeds de 
kous op de kop kreeg door 
de stellingnemingen op het 
kongres van Oostende, gaat 
thans met de roof van de 
zes randgemeenten nog veel 
verder. De Liberalen zitten 
— aldus spreker — gelukkig 
niet in de regering : « die 
zouden naast Leuven ook 
Tienen nog afpakken, omdat 

Tot besluit zegde hij dat 
Brussel een massagraf voor 
Vlaanderen is, een Belgisch 
Katyn waar men thans op
nieuw 50.000 Vlamingen wil 
verbeulemansen : « Wij 
dachten dat er geen koloniën 
meer waren en dat de sla
venhandel afgeschaft was! 
De franstaligen zeggen dat 
hij die de bodem verovert, er 
recht op heeft; wat verweten 
zij dan de Duitsers toen die 
België veroverden? » Het 
antwoord is kort en krach
tig : « Dat de franstaligen 
naar Waterloo gaan. Wallo
nië heeft toch volk tekort » 
en aan Theo die in het har
nas van Gilson gekropen is, 
kan het nog korter zijn : 
« Neen Theo ». Voor onze 
propagandisten geldt de leu
ze : « Kalk is een van de 
weinige produkten die on
der deze regering niet duur
der geworden is. » 

Wim Jorissen, die tot slot 
ook nog een zinsnede van 
Vermeylen aanhaalde, waar
in deze het heeft over de 
strijd tot liet uiterste tegen 
al diegenen die Vlaanderen 
ven-aden, werd om zijn 
gloedvol en krachtig betoog 
langdurig toegejuicht. 

• On tvoogd ing . 
De volgende spreker. Mik 

Babyion, hield op zijn beurt 
een toespraak die handelde 
over de eenheid tussen he
den en verleden, over de 
Vlaamse strijd als ontvoog-
dingsstrijd van ons volk in 
al zijn ge'edingen en op alle 
vlakken. Hij verwees naar al 
de inspanningen die in het 
verleden reeds werden ge

daan om de verfransing in 
te dijken, naar het voorbeeld 
van de Uzerjongens en dat 
der ouderen. Hij deed een 
oproep tot samenhorigheid 
in de strijd en bracht na
mens de jongeren hulde aan 
al diegenen die trouw de 
draad van het Vlaams-na
tionalisme hebben doorgege
ven. 

Spreker hekelde hen die 
de V.U.-voormannen t racht 
ten in diskrediet te brengen 
door hen beurtelings af te 
schilderen als linksen, pro-
gressisten, konservatieven, 
fascisten, marxisten enz... 
Hij zegde dat de taak van 
de leden erin bestaat de 
ontvoogding te bewerken, 
niet van één klasse maar 
van geheel de Vlaamse 
volksgemeenschap. Onze 
plicht is het daarbij in de 
eerste plaats de ekonomisch 
zwakke mensen uit die ge-> 
meenschap te helpen. To^ 
slot zegde spreker dat fede
ralisme de beste oplossing ig 
voor het Be'gische vraag-i 
stuk, oplossing die zal bij
dragen tot de ontplooiing 
van onze volksgemeenschap 
in het klaar besef van onze; 
Nederlandse bestemming en 
van onze zending in Europa. 

Mik Babyion 

Mr Van der E!st. 
V.U.-voorzitter 

• Aans lag op Vlaanderen . 
Na een tweede optreden 

van Kor van der Goten, 
werd de slottoespraak ge
houden door V.U. - voorzit
ter Mr van der Eist. Deze 
beklemtoonde dat het rege-
singsplan voor de randge
meenten onvermijdelijk een 
scherpe krizis doet ontstaan. 
De annexatie van Vlaamse 
gemeenten bij Brussel is 
vanwege de regering, van
wege Vlaamse ministers en 
regerende partijen een aan
slag op het Vlaamse volks
gebied. Spreker wees op de 
vaststellingen in het Cen
trum Harmei, tien jaar gele
den, als zou de aanhechting 
van Evere, Ganshoren en St. 
Agata - Berchem, een uiter
ste toegeving zijn, die dan 
plaatsvond onder uitdrukke
lijke belofte dat de taalwet
ten strikt zouden toegepast 
worden te Brussel, iets wat 
nooit gebeurde. 

Volksvertegenwoordiger van 
der Eist vroeg zich af wat 
thans de houding is van bet 
ACw dat in kongres van 30 
september 1961 eiste dat de 
definitieve afbakening van 
de Brusselse agglomeratie 
zou tot stand komen en dat 
de randgemeenten Vlaams 
zouden blijven. Is dit een 
waardeloos stuk papier? Het 
nieuwe plan — aldus spre
ker — druist ook regelrecht 
in tegen het C.V.P.-kompro-
mis van Oostende waar de 

(vervolg blz 12) 
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Ja ren geleden las ik de roman « Schwarze 
Weide » van Hors t Lange . De au teur was 
amper dertig jaar toen hij dit boek schreef in 
1937 
Zelden — ook nu niet — heeft 'n au teur op 
die leeftijd een zo breed, voldragen en zuiver 
werk geschreven, met zulke taalbeheersing 
en taairi jkdom. Na de oorlog werd deze ro
man herui tgegeven. Bij alle kwaliteiten, die 
bij een eerste lezing reeds opvielen, hecht te 
de tijd er nog een andere betekenis aan : het 

heeft gekend en ondervon
den, weet zich te onttrekken 
aan zijn invloed en de hoop 
op een nieuw leven te bewa
ren — omdat zij de onover
winnelijkheid beseft van een 
verleden dat elke terugkeer 
onmogelijk maakt, en dat als 
een zwaard ligt tussen twee 
geliefden en tussen zovele 
anderen... 

Het meest opvallende bij 
Horst Lange is eensdeels de 

HEIMAT EN LIEFDE 

boek werd een getuigenis van liefde voor en 
verbondenheid met een he imat die verloren 
ging achter n ieuwe grenzen, zoals het land 
der jeugd verloren ging achter de nuchtere 
en brutale werkehjkheid. 
Ook in « Ulanenpatroui l le », dat na de oor
log verscheen, werd doorheen het tragisch 
liefdesverhaal van twee mensen , de liefde 
voor dit Silezische land op de scheiding van 
Germaanse en Slavische wereld voelbaar. 

H O R S T L A N G E : « VERLOESCHENDE 
FEUER — geb. £54 bh. D.M. 9,80. 

H O R S T L A N G E : « EIN SCHWERT ZWI-
SCHEN UNS » — £ê4 blz. D.M. 9,80. 

H O R S T L A N G E : S C H E R Z & GOVERTS 
VERLAG, Stuttgart. 

In 1949 hield Hans Paesch-
ke te Parijs een voordracht 
voor de « Club Maintenant » 
over de stand der Duitse li
teratuur op dat ogenblik. Hij 
citeerde met name Horst 
Lange in verband met wat 
hij de « Silezische school » 
noemde. Zijn conclusie ech
ter, dat de lyrische roman — 
en hij vermelde Wiechert en 
Carossa — en heel deze 
«Dichtung der Innerlichkeit» 
na het einde van de psycho
logisch roman er niet in ge
slaagd was de werkelijkheid 
op het spirituele plan te 
brengen, en dat alleen een 
vergeestelijking der werke
hjkheid, — niet een transpo
sitie van het geestelijke naar 
het sentimentele, niet een 
ineenvloeien van het metafy
sische en irrationele — als 
een weg uit het slop kon be
schouwd worden, is inmiddels 
echter door de jongste ont
wikkeling tegengesproken : 
ook de wijsgerige en pro
bleemroman kon de werke
lijkheid niet « verdichten » 
omdat de « Dichtung » er be
zwaard en beklemd werd on
der de vooropgezetheid en de 
cerebraliteit. Het faljiet van 
de existentiële roman en het 
opnieuw aan bod komend 
estheticisme van de Franse 
1 nouveau roman » bewijzen 
d i t . 

Dat naast het ordenende 
Intellect en de onderzoeken
de en situerende Intelligentie 
ook het scheppende gevoel 
en de dichterlijke intuïtie 
hun plaats behielden, daar
voor zorgde juist deze «Dich
tung der Innerlichkeit* die 
het recht der poëzie, het 
recht van het gevoel bleef 
verdedigen. Want het gevaar 
voor de literatuur in het al
gemeen en de epiek in het 
'^ironder schuilt niet zozeer 

in een uitputting der intel
lectuele factoren of een te
kort aan originaliteit, dan 
wel in een miskenning of 
verschrompeling van het in
tuïtieve, irrationale dichter
lijke element. 

Bij Horst Lange nu is dit 
lyrische element zeer sterk 
aanwezig. . 

In de beide romans, waar
in de oorlog als een der the-
mata aanwezig is, ligt de 
klemtoon echter op de lief
de : de oorlog is ofwel drei
gende aanwezigheid zoals in 
« Verlöschende Feuer » of
wel een mensen - scheidend 
verleden dat in het heden 
nawerkt, zoals in « Ein 
Schwert zwischen uns ». 

In « Verlöschende Feuer » 
wordt de liefde verhaald van 
de pantsersoldaat Hans voor 
de studentin Blanche, in het 
Berlijn der laatste oorlogs
jaren dat onder de dreiging 
der nakende katastrofe leeft. 
Hier is, evenals in « Ulanen
patrouille » dezelfde aanvoel-
baarheid van een naar het 
tragische einde voerende 
liefde. 

Het milieu in « Ein Schwert 
zwischen uns » is anders en 
de handeling is gesitueerd in 
een land dat door de oorlog 
gespaard bleef. Maar de 
spanningen en controversen 
(liefde en haat, decadentie 
en primitieve natuur, eerlijk
heid en misdaad) dringen 
ook daar door en blijven er 
voortwoekeren, ook na de 
oor'og. 

Zinnelijk - voelbaar en 
zichtbaar worden zij in en
kele vrouwenfiguren zoals 
Marion, Lucile en Esther, die 
de verhalende ik-persoon 
ontmoet — en in de demoni
sche geheimzinnige Bertuch. 
Alleen Esther die zijn duis
tere macht in een ander land 

steeds weerkerende thema
tiek der liefde, die zowel in 
« Schwarze Weide » als in 
« Ulanenpatrouiile », zowel in 
« Verlöschende Feuer » als 
in « Ein Schwert zwischen 
uns » en eveneens in zijn no
vellen de andere thema's 
doordringt en in het gevoel 
transponeert. 

Deze transpositie brengt 
echter het gevaar met zich, 

STRIJDFONDS «NEEN THEO )j 
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« N E E N T H E O » 
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dat het gevoel overhelt naar 
sentimentaliteit. Lange weet 
dit echter te vermijden hoe
wel een thema als dit van 
« Verlöschende Feuer » ge
makkelijk daartoe aanlei-
ling had kunnen geven. 

Daarenboven valt bij Lan
ge naast een grote taalvir
tuositeit het uitzonderlijk ta 

lent op om het onzegbare aan 
te duiden : de dingen tussen 
dag en nacht, tussen scha
duw en licht, tussen het be
wustzijn en het onbewuste, 
zodat hij bijwijlen — om in 
onze eigen literatuur een 
vergelijkingspunt te vinden 
— doet denken aan FïTip de 
Pillecijn. 

JORIS VAN SEVEREN 
Luc Delafortrie, die enkele jaren één der 
in t ieme medewerke r s van Joris van Severen 
w a s en die nadien via allerlei baant jes als 
r edak teur bij « De S tandaa rd n be landde , 
schijnt definitief de pen van de historicus 
gescherpt te hebben : kor t achter mekaar 
verschijnen van zijn h a n d de pockets «Pries
ter Daens » en « Pieter Daens » bij He ide
land en nu deze V a n Severen-biografie bij 
Oranje . 

L U C D E L A F O R T R I E — « Joris van Severen en 
de Neder landen » —• 2 7 0 blz., talrijke illustraties 
— gen. 125 F, geb. 165 F — Uitgeverij Oranje , 
Z u l t e — 1963. 

Als kleinzoon van Pieter 
Daens was Delafortrie goed 
geplaatst om, via het per
soonlijke beleven en de fa-
mieliekroniek, de periode van 
het Daensisme te evokeren. 
Als oud-medewerker van Jo
ris van Severen — gouwleider 
voor Oost-Vlaanderen, als we 
het goed voorhebben — is hij 
even goed geplaatst om de fi
guur van de Dinaso-leider te 
belichten. Een biografie in de 
klassieke zin van het woord is 
het niet geworden; veel meer 
schijnt de auteur de bedoe
ling gehad te hebben de mens 
van Severen te voeten uit te 
tekenen en daarnaast enkele 
minder-gekende episode's uit 
het leven van de Dinaso-lei
der te belichten. 

In een eerste deel wordt, 
vanaf het Daensisme over 
oorlog en Frontpartij , de 
«Werdegang» van de mens 
en de idee verklaard. Wan
neer men vandaag terugkijkt 
op de twintiger jaren die ook 
in Vlaanderen « roaring » wa
ren, lijken veel koerswendin
gen en overgangen bruusk en 
onverklaarbaar. Luc Delafor
trie schetst duidelijk het na 

tionale en internationale kli
maat, de beweeglijkheid van 
die jaren, en daarin dan te
vens de bijna artistieke be
wogenheid en beweeglijkheid 
van de mens Van Severen. 

Het tweede deel is dan in 
hoofdzaak gewijd aan Van 
Severen en het Dinaso. Onze 
aandacht is daar speciaal ge
troffen geworden door de 
bladzijden die Luc Delafortrie 
wijdt aan de allerlaatste evo
lutie van Van Severen. Deze 
evolutie kwam nog nauwe
lijks tot uiting in het Verdi-
naso; alleen de naaste mede
werkers van de leider konden 
haar volgen. De overgang van 
het autoritaire, het militante, 
naar het sociale en •— het 
woord moet in dit verband 
verrassend klinken — gezond-
demokratische werd brutaal 
onderbroken door de oorlog 
en de dood van Van Severen. 

In een derde deel dan 
maakt de auteur het bestek 
op van de periode-Van Seve
ren en vat hij de betekenis 
van deze figuur voor de dag 
van vandaag samen. Niet 
steeds kunnen we Luc Dela
fortrie daarbij volgen, alhoe

wel deze bladzijden dan toch 
een merkwaardige bijdrage 
tot de hedendaagse Vlaamse 
en Groot-Nederlandse bewe
ging zijn. 

Het heeft ons aangenaam 
verrast dat deze Van Severen-
biografie geen hagiografie is 
geworden. Dat de auteur zijn 
grote bewondering en geneg-
heid to.v. de Dinaso-leider 
niet verheelt, is hem toch 
geen beletsel geworden om 
zeer kritisch te oordelen. 

Juist daarom wellicht slaagt 
hij er in, ons eens te meer ge
boeid terug te doen denken 
aan deze eenzame, bijna t r a 
gische figuur die men de 
grootheid — want grootheid 
t rachtte hij te maken tot 
zijn menselijke stijl — niet 
kan ontzeggen. 

Het werk vult op een ge
lukkige wijze de vroegere 
Van Severen-werken van Van 
Berckel en De Bruyne aan. 

BERTELSMANN 
BOEKENGILDE 

de grootste boekengilde 
ter wereld, 

offreert U voor slechts 

6 0 F PER MAAND 
Duitse klassieke en 
moderne literatnur 
Katalogus op aanvraag 

BERTELSM ANN-LESERING 
Charleroisestwg, 275, Br, 6 
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Het volstaat de Franse en de 
Vlaamse pers naas t elkaar t i leg
gen om te beseffen dat niet alleen 
de Volksunie het broedsel va<n he-
fèvre als een nederlaag voor de 
Vlamingen ziet. 

De Franstalige pers kan h a a r 
entousiasme ampcr bedwingen, 
boewei ze taktisch genoeg is om 
de Vlamingen onder elkaar te la
ten kibbelen. Zielig is de houding 
van de Vlaamse socialistische 
pers, die de kampioen van het uni-
tar is t isch part i jbelang geworden 
is. Verwarringsoheppend de hou
ding van vele kato'.ieke Vlaamse 
kranten, waarvan slechts enke e 
duidelijk de kaakslag aan Vlaan
deren in alle scherpte stelden. 

LE SOIR 
Na zijn ontgoocheling te hebben 

uitgesproken da t ook niet Vilvoor
de, Strombeek, Sint-Pieters-Leeuw, 
Dilbeek, mogen mee hoofdstadje 
spelen onderlijnt het de Waalse 
overwinning. 

« De aanhecht ing van Sint Ge-
nesius-Rode a a n de Brusselse ag
glomeratie is een bemoedigend 
iets. Zo is Brussel geen eiland 
mSfer in Vlaams Brabant , m a a r is 
onmidderi jk verbonden met he t 
Waa'se Waterloo. Het is een be
langrijk feit dat de hoofdstad zo 
in vèPBindlifg tó 'irtef dè' twee •grotfc'-'-
Etreken van het land. Men weet 
dat de heren Hougardy en Duvieu-
sar t een ontwerp in die r icht ing 
hadden voorgesteld, da t echter 
weinig kans op sukses maakte . Nu 
herneemt de regering dit voorstel 
en dit is een buitengewoon initia
tief. 

Of met andere woorden de Heer 
t e fèvre met zijn « Vlaamse » mi
nisters is meer franski'jon dan de 
rabiaten lijk Duvieusart. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

LA LIBRE BELGIQUE 
Spreekt haa r tevredenheid uit 

over de veroveringen te Leuven, en 
beklaagt zich dat nog niet meer 
gebied bij Brussel wordt gevoegd. 

« In zijn geheel schijnen de 
p lannen van de regering beter dan 
de beginontwerpen, ofschoon er 
nog leemten blijven, vooral a 's 
men he t plaats t op het vlak van 
de beginselen. 

Maar als he t erdoor komt heeft 
he t dit voordeel een einde te stel
len, voor een lange periode, a a n 
een van de meest ontgoochelende 
twisten. » 

LA CITE 
Waals kristen - demokraat (le

vend met de centen van de 
V aamse ACV-ers) vormt mee he t 
Waals-Brussels overwinningsfront. 

« Te Leuven zijn sommige Waal
se wensen niet helemaal voMaan. 

De tweetaligheid van de hogere 
ambtenaren zal slecht onthaald 
worden door zekere verenigingen. 

Daartegenover moet men erken
nen da t door het opgeven van he t 
ingewikkelde sisteem van de faci
liteiten en door terug te keren 
naa<r he t begrip van uitbreiding 
der Brusselse agglomeratie men 
terugkeert in de goede richting. » 

Inderdaad de beste waarborg 
voor de verfransing van Vlaams 
Brabant . 

In 1932 voor de laatste keer, in 
1954, in 1963. En later in naam van 
Brussel - Europese hoofdstad tot 
aan de poorten van M<»chelen, 
Aalst en L e u v n 

voudig terug n a a r een eerbare en 
volledige toepassing van de wet 
van 32? 

Om een wetgeving in toepassing 
en handig omgebogen sinds 32 
jaar , moeten de Vlamingen dus 
aanvaarden van h u n sentimentele 
eisen opzij te zetten (geen uitbrei
ding van de « olievlek » geen fa
ciliteiten) moeten zij toestaan dat 
de inspanning die men eist van de 
Vlaamse gemeenten, niet gekom-
penseerd wordt door enig offer van 
de Waalse kant . Hoe gaan de 
CVP-leiders da t uitleggen aan haa r 
kudde? » 

HET BELANG YAN LIMBURG 

De gazet van de Limburgse bo-
menomzagers uit de schoolstrijd 
wordt plots ontzettend inschikke
lijk als het er om gaat Vlaamse 
levensbelangen te verkopen. 

« Wij moeten he t geheel zien, 
•want als er hier een aspekt is da t 
ons doet steigeren, dan vinden wij 
ginds daarentegen een detail 
waarop wij, als Vlamingen, niet 
hadden durven hopen. De enige 
kritische beschouwing die wij moe

ven. De Walen hebben uit he t na
tionaal compromis, da t de regering 
voorstelt, aMeen voordeel te halen, 
zonder er ook maar iets toe bij te 
brengen uit eigen zak. 

Tot slot, iets da t ons als Vlaam
se katholieken zeer bedroeft In
dien er faciliteiten inzake onder
wijs, bestuur en zelfs inzake paro
chiale zorg worden toegekend aan 
he t handsvol Pi'anstalige professo
ren en hun families te Leuven, 
dan lijdt het geen twijfel, dat een 
zekere drukking vanwege he t aar ts 
bisdom en van de rector van de 
Alma Mater daaraan niet vreemd 
is. Maar, wanneer de Vlamingen 
te Brussel onderwijsfaciliteiten 
v?il'en verkrijgen voor h u n kinde
ren, moeten zij, ook de katholie
ken, bij het rijksonderwijs gaan 
bedelen. » 

Dat stelt tenminste de zaaJc in 
haa r scherpte. 

Standaard 
Manu Kuys haalde de eerste da

gen de prijs van de vetste Vlaam
se mossel. 

dat door een der twee parti jen 
met zegekreten wordt begroet, is 
geen kompromis maa r wel 'een 
toegevmg vanwege de andere par
t i j . En dat zijn wij. 

Wij hebben dus redenen te over 
Om ons grondig te bezinnen en 
front te vormen voor de laatste 
stormloop tegen het Brusselse 
imperialisme. Dit imperialisme 
wankelt, maar het regeringsont
werp toont aan dat het nog verre 
van dood is. » 

VOLKSGAZ 

• - spiegel 

S C H E R P R E C H T E R T H E O • 
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• 
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Verduikt ook zijn tevredenheid 
niet. 

« Het is zeker dat de Vlamingen 
overtuigd zijn da t zij brede toege
vingen doen door he t toelaten van 
de aanhecht ing van de zes ge
meenten aan Brussel, vermits zij 
de ekstremistische slogan « geen 
faciliteiten» en he t begrip «Vlaam
se grond » opgeven. » 

PoürquoiPas? 

HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 

GELUKKIGE 

TOEKOMST 
Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar 
Postbus, 149. Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel 1. 

Het groot, ernstig, oor-
spronlcelijli Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

De enige Beroepsinstel
ling voor buwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 

Geeft een voor ons interessante 
samenvatt ing van onze kapitula-
tie. 

Cinisch maar juist. 
« De Walen geven in al dit ka

baal niet veel prijs. In 't ergste 
gevaa s temmen zij in met een in
wendig en uitwendige tweetalig
heid in de gemeentelijke diensten 
van de Brusselse agglomeratie. 
Maar wat? Keert men zo niet een-

GJERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmanïels 

de beste 
herenconfektie 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

M A A T W E R K 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunnel), 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

ten doen gelden is de vraag of de 
van de Vlamingen gevraagde kon-
ce.ssi€ in verhouding is tot de nieu
we verworvenheden die de Vlar 
mingen in de regeringsoplossing 
worden toebedacht. » 

H e t Volle 
Liet een zich in kronkels wrin

gende Schildwacht komen over 
een « geheeloplossing van he t 
Vlaams probleem », waar moet 
voor geofferd kunnen worden. 
Nonkel Frans heeft zijn sporen 
nagelaten bij Karel . 

Nonkel meende in 32 dat zijn 
taalwetten he t ook « definitief » 
oplosten, 

Emiel van Cauwelaert in een 
Wets t raa t - overzicht was korda^ 
ter . 

« Een « nat ionaal taaicompro
mis » is, ons geraohtens, een verge
lijk waar Vlamingen, Walen en 
Brusselaars toegevingen hebben 
toe bijgebracht. Zou minister Gil-
son ons willen zeggen welke de in
breng van de Walen is in dit « na
t ionaal vergelijk »? Hij zal er 
vruchteloos n a a r zoeken. Integen
deel, de Wa'en hebben hun drie 
randgemeenten uit de brand ge
red, door hun onverzettelijkheid, 
en hun studenten en professoren 
eigenen zich nog bestuurlijke en 
onderwijsfaciliteiten toe t-e Leu-
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1 LOTERIJ I 
f [ 
: Trekking : 
• • 
• maandag aanstaande • 
I 17 juni te j 
• Chimay • 
: : 
; HEEFT U ! 
I BEËDS BILJETTEN? f 

Uit zijn geschrijf zou de min
der politiek geschoolde lezer niet 
kunnen uitmaken da t er iets ern
stig dreigde. 

Het spontaan geroep te Wem-
mei « S tandaard buiten » moet 
wel in de oren geklonken hebben, 
want de volgende dag begon Manu 
al te zeggen dat hij zwaard en 
schild ging aangorden. 

« Sommigen hebben ten onrechte 
gemeend dat onze positieve reak-
tie op de gunstige aspekten van 
he t vergeUjk meteen betekende 
dat wij ook de voorgestelde aan-
heching beaamden. » 

De Ingezonden lezersbrieven wa
ren dan ook he t meest rafiikale 
da t we in de Standaard konden le
zen. 

Een « open vraag » blijft er nog 
bij ons. Hoelang gaan de radikale 
Vlamingen zich nog laten bedrie
gen door de Standaard - Nieuws
blad? 

Wat ter vervanging? De minst 
slechte van de CVP-kranten is 
wellicht nog de Gazet. Men weet 
da t ze CVP-unitair is, maar ze is 
tenminste radikaal en spontaan 
in die houdin?. 

DB OAZBT 
Reageerde inderdaad van de 

eerste dag het scherpst op de I « -
fèvre-kaakslag. 

« Wij begrijpen ten volle de vik-
torieuse titel van de « Libre », 
die de godsvrede verbrak om vlug 
aan te kondigen dat zes Vlaamse 
randgemeenten bij Brussel worden 
gevoegd. Het blad gebruikte zelfs 
de term « ra t tachement », alsof 
die gemeenten er vroeger al toe 
hadden behoord. Een kompromis, 

L A A T U W G E L D 
O P B R E N G E N ! 

BELEGGING van leas
en geldmiddelen op 
termijn'. Interessante 
mogelijkheden m e t 
100 % waarborg. Ren-

tol 7 % 's jaars. Ook 
Waar Ü ook woont, alle 
beleggingen wordq;\ U 
zonder verplichting aan
een erkend lid van het 

Tracht met haa r zusterblad 
Vooruit de hele zaak te minimali
seren. 

Droevig getuige van de slavem-
mentaliteit van dit blad op 
Vtoams gebied. 

« Men kan in verband met de 
Brusselse agglomeratie, die uitge
breid wordt, al de oude liedjes van 
« gebiedsroof » en dergelijke zin
gen. Die liedjes zouden van toe
passing zijn, indien heel het on1>-
werp geen waarborg bood dat de 
huidige voor de Vlamingen onaan-
vaai'dbare toestanden in de ver
grote agglomeratie onmogelijk zul
len worden. 

s te l t het probleem in zijn tota
liteit. De bestolen Vlaming, die 
sinds 1830 Brussel zag vepfransen 
met al de omliggende gemeenten 
zou nu moeten jubelen omdat 
men hem verder besteelt, maar op 
een meer geraffineerde manier. 

« Indien de zogezegde Vlaamse 
parlementairs deze roof aanvaar
den, dan tekenen zij meteen hun 
politiek doodvonnis en dan wordt 
bij de eerskomende verkiezingen 
de Volksunie een grote par t i j . . . 
Vlaanderen is 130 jaar in de Bel
gische s taa t de verstoteltng ge
weest. In plaats van dit schrome
lijk onrecht nu enigszins goed te 
maken, vraagt de regering aan de < 
Vlamingen nog meer offers te 
brengen op het a l taar van de Bel
gische eenheid. Neen mijnheer Le-
fèvre, dit loopt de spuigaten uit, 
I n 1963 Is he t de beurt aan Vlaan
deren eisen te stellen en geen vin
ger breed meer toe te geven, noch 
in, noch rond Brussel, noch t e 
Leuven of elders... Dat gij dit n ie t 
begrijpt verwondert ons niet, een 
s taa tsman zajt ge niet, een Vla
ming evenmin, ten hoogste een 
Gents franskiljon en die evenaart 
bijna in dwaasheid de Brusselse 
idem. 

Aldus hoofdredakteur Marcel 
Beinders. 

Walter Luyten. 

E G R I M B E E R : 
: maandblad voor geestige • 
i lieden - Adres: Brusselse- • 
• stwg 111, Asse. - 20 F on- • 
• der gesloten omslag voor • 
! vier nummers. : 

BELANGRIJKE 
BUITENLANDSE FIRMA. 

Vraagt zeer dringend reizi
ger of depothouder voor de 
kust voor het bezoeken van 
bakkers, banketbakkers. 
Allerha;nde grondstoffen 
gesteund door publiciteit. 
Hoge standing, goede be
talingsvoorwaarden. Voor
keur aan gewezen banket
bakker. Schrijven kant. öl. 

tevergoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijk en 
getoond door 

Agenten gevr. vr. verkoop 
Kasbons. Interessante bij-
verd. schr. met curr, vit. 
naar kantoor blad. 

VIAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en.» discretie gegarandeerd op erawoorti 

Laat uw GELD OPBREN
GEN. Beleg uw geld aan 
8%. Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land. Alle inlich
tingen kantoor blad, PLK 
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mr van der eist 

In zijn rede op de Landdag te Wemmei heeft Mr. Van 
der Eist verklaard dat het hem bekend was hoe de 
Vlaamse pers onder druk gezet werd, doch dat hij 
hoopte dat deze pers zich niet zou laten scheiden van 
de Vlaamse openbare mening en uiting geven aan de 
grote verontwaardiging in het Vlaamse land ont
staan ten overstaan van het plan van de regering 
zes Vlaamse randgemeenten bij de Brusselse agglo
meratie in te lijven. 

de vraag gesteld wordt : 
« Waarop steunt men om 
zes Vlaamse gemeenten in 
blok bij het nieuwe arron
dissement te voegen ? 
Waarom Wemmei en Rode 
zo maar prijsgeven ? » Wat 
impliceert dat hij reeds 
bereid is de overige vier 
gemeenten wèl prijs te ge
ven... 

Dit was geen aanval op 
de Vlaamse pers, maar een 
beroep op deze pers om 
haar taak te vervullen in 
onafhankelijkheid en met 
plichtsbesef. 

<k De Standaard > trekt 
het schoentje aan en voelt 
zich verplicht te reageren 
met een soort van zelfver
dediging, die niet vrij Is 
van schuldbewustzijn. En 
niet ten onrechte, want 
wat de houding van «De 
Standaard /> betreft wen
sen wij nu op onze beurt 
aan te stippen : 
— in het nummer van 6 
juni publiceerde dit blad 
het zgn. taalkompromis 
van de eerste minister 
zonder kommentaar; 
— in het nummer van 7 
juni verscheen een eerste 
kommentaar van de hand 
van M. Ruys waarin de le
zers tot hun grote veront
waardiging konden lezen : 
«: Er is geen sprake meer 
van faciliteiten in de ge
meenten die tot het eenta
lig landsgebied behoren ». 
Dan wanneer zes van de 
negen bedreigde randge

meenten zonder meer 
overgeheveld worden naar 
de Brusselse agglomeratie 
en aan een stelsel van vol
ledige tweetaligheid onder
worpen worden ! De inlij
ving van deze Vlaamse ge
meenten bij Brussel aan
vaardde de heer Ruys in 
beginsel en hij stelde al
leen voorwaarden. 
«Indien de overheveling 
zou moeten gebeuren onder 
het thans bestaande Brus
selse taairegime, dan zou 
het voorstel zonder .meer te 
verwerpen zijn. Men stelt 
ons echter voor Brussel en 
de agglomeratie een nieuw 
regime voor». «Wij her
halen dat wij het kompro-
mis alsdusdanig niet ver
werpen omdat het belang
rijke positieve pimten be
vat. Om de uitbreiding van 
de agglomeratie echter te 
kunnen aanvaarden moe
ten wij beschikken over 
volstrekt zekere waarbor
gen... ». 

—.in het nummer van 8-9 
juni verschijnt een artikel 
van de heer M, Ruys waar
in, helemaal op het einde 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

15.30 : Autorennen ; Rechtstreekse 
reportage van de aankomst van «De 
24 uren van Le Mans ». Eurovisie : 
overname van de Franse televisie •• 
R.T.F.) — 16.15 tot 16.35 : Klein, 
klein, kleuterke — 19.00 : Safari : 
filmreportage — 19.30 ; De goeü-
haHlge sneeuwraan : tekenfilm — 
19.40 ; De bokskampioen : füm-
klucht uit de oude doos met Charly 
CKapUn — 20.00 : TV-nieuws — 
20.2Ü : wie weet wat? — 21.35 : 
Snnrtwoekend : sportaktuaüteiten 
In woord en beeld — 22.05 : De 
geschiedenis van een marineoer-
geant : tweede aflevering van een 
rei-ks sterke verhalen uit de wsrke-
U.'khoifi — 22.30 : Tweede I»i«WI»-
tiitzending 

Stolz, uitgevoerd door het Weens 
Symfonieorkest o.l.v. Robert Stolz, 
m.m.v. Waldemar Kmentt. tenor en 
Hilde Gueden, sopraan. (Eurovisie : 
uitzending in uitgesteld relais van 
de Oostenrijkse televisie - ORP) — 
21.50 : Autorama : het masazine 
voor de automobilisten — 22.20 : 
Tweede nicuwiuit?»!-!»^!»^". 

• DONDERDAG 
19.30 ; Tienerklanken — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : Sport in 't kort 
— 202.5 : Pools ronda : volksliede
ren — 20 35 : Een midzomeriiachts-
droom : blijspel van Wilüam Sha
kespeare Nederlandse tekst : Dolf 
Verspoor. (Overname van de NTS/ 
VARA) — 22.20 • Tweede nieuwsuit
zending. 

• MAANDAG 
19.00 : Zoeklicht op de kulturele 
aktualiteit — 19 43 : Franse les — 
19 K» . D e Weerman — 20.00 : TV-
niL'v.v-J — 20.20 : Panorama — 
20 50 • Speelfilm : Cabaret : psy
chologische film van Willy Forst 
met •^aul Henreid en Eva Kerbler 
{Duitse versie met tweetalige onder
schriften - voor volwassenen) — 
22.30 : Medium : Plastische kun
sten — 23 00 : Tweede nieuWB»*-
zendine 

« DINSDAG 
19 30 • Gastprogramma — 20, 
TV-neuws — 20 20 : Sport m 't kci i 
— 20 23 : «onanza : TV-Western — 
21.15 Onze Mene'^ Zon : een vul-
garibereude film van Frank Capra 
over de rol "n de betekenis van de 
zon \-i ons leven — 22.05 : Taptoe; 
Optreden van Het '.uxemburgs 
St-iiki-vr-j;t.-.t — 22 ."JO : Tweede 
nieuwswteending . 

« WOENSDAG 
30 00 • Kern toch eens kijken — 
19 30 • Ripoord Geld voor de 
moordenaar (22e afi ) — 19.55 : De 
-•o.~.rv.ein _ 20 00 : TV-nieuws — 

20 20 : Schippe'- naast Mathilde — 
21 00 ; Melodieën van Johann 
S-rauss, Pranz Lehar en Robert 

VRIJDAG 

• ZATERDAG 

onweerlegbaar het defai
tisme door «De Standaard» 
gezaaid, het prijsgeven van 
Vlaamse gemeenten en het 
verloochenen van het 
steeds verdedigd stand
punt. 

De bepaald zwakke hou
ding, om geen sterker 
woord te gebruiken, van 
« De Standaard » is ieder

den voorstelt. Zij legt ze 
voor aan het parlement. 
Zij zal ze met al haar 
kracht verdedigen voor het 
parlement en voor de pu
blieke opinie ». Uit het an t 
woord van de eerste minis
ter op vragen door joerna-
listen gesteld bleek, vol
gens « De Standaard » dat 
« de regering op al de be-

..en de vlaamse pers 

— in het nummer van 10 
juni schrijft de h. Ruys op
nieuw : « Wij menen dat er 
wèl gesproken kan worden 
over een nieuwe strukture-
ring van het Brusselse ge
bied en over de aanhech
ting of verdeling van be
paalde gemeenten die ur-
banistisch en sociologisch 
reeds tot de hoofdstad be
horen. Maar, Wemmei en 
Rode zijn Kraainem en 
Drogenbos niet...» 

Uit deze citaten blijkt 

's VciDvmifldags • Kennedy bezoekt 
Europa : Rechtstreekse reportage 
van de aankoaist van President 
Kennedy in Italië. (Eurovisie : over
name van de Italiaanse televisie -
RAI) (te bevestigen) — 19 30 : 
Teletaalles — 19.42 : Internationaal 
jeugdmagazine — 19.55 • De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20.20 : 
Tweemaal drie in de zes : een stem
mig liedjesprogramma — 20 50 : 
•^"tsen : korte gefilmde dokumen-
tï-ire rubrieken — 21 30 : Première 
— 22 15 : Tw"prf" "--iwsuitzending. 

een in Vlaanderen opge
vallen en het is nutteloos 
dit achteraf te willen loo
chenen. 

Waar het plan van de re
gering voorgesteld wordt 
als een basis voor onder
handelingen, willen wij de 
aandacht vestigen op de 
expliciete verklaringen af
gelegd door de eerste mi
nister : « Dat is de oplos
sing welke de regering 
voor onze taalmoeilijkhe-

langrijke punten de ver
trouwenskwestie zal stel
len ». 

Wat dan : is het voorstel 
van de regering een basis 
voor onderhandelingen of 
een opgedrongen regeling, 
een « Diktat» ? 

De aangelegenheid is te 
ernstig om de Vlaamse 
openbare mening te mislei
den over de juiste draag
wijdte van de regerings-
politiek. 

de slorm sleekl' op (vervcjlg van blz. 0). 

Vlaamse C.V.P -ers zogezegd 
uiterste toegevingen gedaan 
hadden,,. ' ,, >, ,1»̂ .. " 

Hij vroeg zich af welke 
waarde er nog kan gehecht 
worden aan resoluties van 
C.VP.-partijkongressen, daar 
waar essentiële punten plat
weg met de voeten worden 
getreden. Mr van der E s t 
noemde de nieuwe toegevin
gen een ongehoord bedrog 
en een bewijs van het feit 
dat de CVP maar bij schijn-
een demokratisch partij is, 
omdat de Vlaamse meerder
heid in deze steeds bij de 
bok wordt gedaan. Spreker 
doet ook een scherpe aanval 
op de B.S.P. en verwijt de 
Vlaamse socialisten buiten 
de Vlaamse beweging te 
staan. Hij herinnerde eraan 
dat vooraanstaande socialis
ten, ten tijde van de beto
gingen te Antwerpen tegen 
de Franstalige preken, de 

19 00 : Kom toch eens kijken — 
19.30 : Moderne beroepen voor 
meisjes — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Sport in 't kort — 20.25 : 
Margie. (13e en laatste afl.) — 
20.50 : 't Is maar een woord : quiz
programma — 21 25 : Echo — 21 55: 
Luiz Bonfa : Optreden van de be
kende Braziliaanse gitarist en com
ponist (opgenomen programma van 
de NTS/AVRO> — 22 15 : Salnndan-
sen : Rechtstreekse reportage uit 
het Casino te Knokke van de Euro
pese kampioenschappen salondansen 
voor liefhebbers — 22 45 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. LemonnJerlaan 
Tel 11.00.33 

Brussel 
* 

Volledige sekretarlaat-
kursus 
In twee jaar. 

• 

Steno- en 
daktylografie 

In vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 

Oe school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

zijde kozen van de frans-
sprekïnde bourgfeOTg eïi' nïet 

^v«,n'-de kleine Vlaamse man. 
Ook nu telt deze kleine 

Vlaamse mens uit de rand
gemeenten voor hen niet 
mee, zij lopen achter Spaak 
aan en achter hun Brusse'se 
salon-socialisten. Net a's 
slaven... 

Vervolgens stelt spreker 
vast dat de regering thans 
gTijpt, wat voor de fransta-
ligen, Ingevolge afschaffing 
van de talentellingen, verlo
ren ging. 

De annexatie zal voor ge
volg hebben dat weer zes 
Vlaamse gemeenten ver-
franst worden. Wat voor zin 
hadden dan de twee marsen 
op Brussel, die toch ingege
ven waren door de vaste 
wil, geen Vlaams gebied 
meer te laten ontfutselen? 
Wat de regering thans wil 
zijn geen faciliteiten meer 
maar onmiddellijke gebieds-
roof. Dit is een oorlogsver
klaring aan Vlaanderen. 

Mr van der Eist herinner
de nog aan de plechtige op
roep van Stijn Streuvels en 
Herman Teirlink, bijgetre
den door de Koninklijke 
Vlaamse Akademie en waar
in gezegd werd dat .*; onder 
geen enkel voorwendsel 
mocht getornd worden aan 
het heilig recht voor beide 
taalgemeenschappen om vol
strekte onaantastbaarheid 

op te eisen voor beider ge
boortegrond » Het gaat nu 
om dit heilig recht, a 'dus 
Mr van der El.st, die het een 
ongehoorde drogreden noem
de, de Vlamingen wijs te ma
ken dat zij het erkennen van 
hun elementair recht moeten 
afbetalen m«t gebiedsroof. 

De V.U, - voorzitter ein
digde zijn spreekbeurt met 
een oproep tot eensgezind 
Vlaams verzet tegen de r e 
gering en tegen allen die 
haar politiek zouden durven 
verdedigen of goedkeuren. 

Na het zingen van de 
Vlaamse Leeuw trok de me
nigte in stoet door de stra
ten van Wemmei om vooral-
gegaan door een zwarte vlag 
— teken van rouw — op te 
stappen naar de grens met 
de Brusselse agglomeratie, 
waar simbolische grenspalen 
werden geheid. 

Hiermee eindigde een 
landdag die allenszins warm 
mocht genoemd worden : 
warm door de zomerse tem
peratuur en warm ook door 
de brandende aktualiteit 
van het ogenblik. 

S.D.L. 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week Uw gewoon be
drag U zult slagen met 
12 punten, 11 of meerdere 
malen 10, Bewijsformule 
kunt U hiervan bekomen 
door een biljet van 20 F 
onder gesloten omslag 

plus een postzegel van 3 F 
te sturen aan Ardaen 
Pierre, Postbus, 186, Oos
tende 

Ordedienst. 

De ordedienst te Wemmei 
werd op schitterende wij
ze verzorgd door de flinke 
kerels van de V.IVI.O. die 
zowel in de straten van 
de gemeente als op het 
landdagterrein zelf, hun 
mannetje wisten te staan. 
Het politie-korps van 
Wemmei (een vijf en 
twintig agenten) bewees 
trouvf'ens eveneens door 
haar optreden dat er geen 
legers uitdagende rijks
wachters nodig zijn om de 
orde te handhaven. Ook 
voor hen nemen wij ons 
petje af. 
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jos diels 
Als er ver leden zondag iemand (verdiende) 
bijval heeft gehad op de landdag, dan was het 
wel Jos Diels, de kranige arbeider van de 
brouwer i j Imperial die daar op het pod ium 
n a m e n s de arbeiders het woord k w a m voe
ren . H e t was de eerste keer in zijn leven da t 
IJos voor een massa-publ iek sprak en hij heeft 
dat schi t terend gedaan . He t was ook de eer
ste keer dat een m a n , die rechts t reeks aan de 
lijve ondervindt wa t het be tekent een 
V l a a m s e arbeider te zijn, op de l anddag 
sprak . H e t is dan ook niet ongepas t te dezer 
gelegenheid hier een kor te historiek te bren
gen van de (wel bizonder bewogen) levens
loop van deze moedige kerel . 

de man van de week 

Jos Diels is afkomstig van 
Turnhout, hij werd daar in 
1916 geboren als zoon van 
'n arbeider die werkzaam was 
in de plaatselijke papierfa
brieken. Een Kempisch a r 
beidersgezin, een gezin van 
koppige en noeste werkers, 
mensen die vasthouden aan 
hun overtuiging. Taai ook en 
kerngezond : zijn vader — 
die verleden jaar stierf —• 
•werd 83 jaar! Hij was reeds 
In zijn tijd een zeer gekende 
figuur die heel wat werk ver
richte op gebied van toneel 
en inrichten van stoeten. Te
gelijk gelegenheidsdichter 
ook van volkse liedjes : als 
er ergens een boerenkermis 
of een gouden bruiloft ge
vierd werd, dan was het va
der Die's die aangezocht werd 
om in de schoonste en sier
lijkste zinnen de lof te ko
men bezingen van de jubila
rissen of de feestvierenden. 

Jos Diels was reeds in zijn 
Jongste jaren een jongen die 
vooruit wilde. Centen om. te 
studeren waren er thuis wel 
niet maar dat deerde hem 
niet, hij trok zijn plan. Eens 
de plechtige kommunie ach
ter de rug ging hij aan de 
Slag : alle dagen met de fiets 
naar het werk, de « kopzak » 
en de drinkebus vanachter 
op de Tug en 's avonds n a een 
haastig binnen gezwolgen 
avondmaal, weer de fiets op 
om naar de avondschool te 
gaan. 

Jaren aan een stuk ging 
da t zo door tot hij zijn stiel 
kende, Jos was nu een vol
waardig elektrieker en kreeg 
een plaatske bij de Turn-
houtse electriciteitsmaat-
schappij, geen grote betrek
king maar toch genoeg om 
de teorie volledig in de prak
tijk om te zetten en al de 
knepen van het vak onder 
de duim te krijgen. Geleide
lij kaan ging het dan ook 
naar omhoog. Tot de oorlog 
uitbrak en Jos verplicht werd 
elders werk te zoeken Dat 
vond hij bij de buurtspoor
wegen, niet veel zaaks maar 
genoeg om de oorlogsjaren 
door te spartelen .. 

Na de oorlog was er niet 
veel te vinden in het Turn-
houtse en er was zeker geen 
kans om vooruitgang te ma
ken. Dan maar naar Brussel 
waar goedbetaalde plaatsen 
te vinden waren en waar 
men allenszins met hard 
werken een loopbaan kon 
maken, Jos had het immers 
nodig want hij was intussen 
getrouwd en kreeg in zeer 
korte tijd de zorg over drie 
kinderen. Hij vond een be-
jtrekking als elektricien bij 

de brouwerij Imperial te An-
derlecht. Niet slecht betaald, 
maar zo ver huis. . Verhui
zen ging niet want in '46 
waren er geen woningen te 
vinden in de hoofdstad. Dan 
maar pendelen. Vijf jaar 
heeft Jos dag-in, dag-uit, de 
weg afgelegd tussen Turn
hout en Anderlecht : 's mor
gens te twintig voor vijf uit 
Turnhout vertrekken met de 
tram naa r Antwerpen, van
daar per trein naar Brussel-
Noord en verder per t ram 
naar Anderlecht want er was 
toen nog geen Noord-Zuid
verbinding, 's Avonds dezelf
de mizerieweg in omgekeer
de richting, thuiskomst te 
half negen. Wat schiet er 
over van een dag waarop 
men zes uur in de trein of 
t ram heeft doorgebracht? 
Wat schiet er over van een 
week waarin men zes volle 
ellendige pendeldagen heeft 
doorgemaakt? Jos geraakte 
overwerkt door dit onmense
lijk labeur, hij zou eraan ka
pot gegaan zijn. Uiteindelijk 
vond hij dan toch een huis 
voor zijn gezin te St. Agatha 
Berchem en nog later te An
derlecht zelf vlakbij de brou
werij. Geen luxueuse of aan

gename wijk, maar veel ge
makkelijker omdat men dan 
vlakbij het werk is... 

Zo gingen de jaren. Jos 
was een voorbeeldige werk
man en verdiende goed zijn 
brood. Intussen groeide het 
gezin aan tot vijf kinderen : 
een Nikole, nu 20, een Lue 
(19), een Francine (15), een 
Mark (14) en een Dirk (9). 
De oudste werkt sinds enkele 
tijd als kinderverzorgster, de 
drie jongens gaan naar de 
lagere of middelbare leer
gangen van St. Joris en 
Francine naar he t Imelda-
instituut. Vlaamse scholen, 
want Jos Diels is — ondanks 
zijn vestiging te Brussel — 
een Vlaming uit een stuk ge
bleven, een man die nooit 
zijn Vlaamse afkomst zou 
willen teloor zien gaan en die 
zijn kinderen een Vlaamse 
opvoeding wil geven ondanks 
de zware — werkelijk zware 
— financiële offers die het 
met zich brengt, vooral te 
Brussel. 

Toen kwam een rampzalig 
bericht de goede gang van 
zaken in dit voorbeeldig a r 
beidersleven verstoren : de 
brouwerij waarin Jos werk
zaam was en waarin hiij een 
stuk van zijn leven had ge
stoken, waarvoor hij met 
ha r t en ziel had gewerkt, 

mededeling 
Als voorzitter van het inrichtend komitee, dank 

ik allen, zowel van het inrichtend komitee, als van 
daarbuiten, die daadwerkelijk hebben bij gedragen tot 
het welslagen van de vijfde federale landdag te 
Weramel. 

Wij betreuren dat de jeugdgroep Fro in extremis 
verstek liet op een wenk van hogerhand. Het mag dan 
nog zo zijn dat de bisschop van Gent tenslotte in be
ginsel toch toelating gaf om het kontrakt gestand te 
zijn mits een verklaring die duidelijk het karakter 
van gastprogramma onderschreef, als hij zelf tevens 
de wens uitte dat het toch niet zou plaatsvinden. 

Wij hebben te veel gevoel voor de verhouding 
tussen priester en bisschop om de direktie van Fro 
enig verwijt toe te sturen. Een duidelijker opnemen 
van verantwoordelijkheid door de besschop was ons 
liever geweest door ofwel de uitvoering van het kon
trakt te dekken mits bovengenoemde verklaring ofwel 
het op eigen gezag te verbreken. Er zijn inderdaad 
redenen die ervoor pleiten om een jeugdgroep te hou
den buiten de verdenking van rechtstreekse politieke 
inmenging. Maar dan geldt dit ook ten aanzien van 
de CVP waarvoor hij reeds was opgetreden en ver
schoont geenszins een afzegging in extremis. 

Laten wij die zaak met deze duidelijke verklaring 
als afgehandeld beschouwen en geen schaduw laten 
werpen op onze strijd door er verdere diskusie a i n te 
wijden. 

Onze landdag weze een nieuw uitgangspunt voor 
een meer verbeten aktie dan ooit tegen de bestendige 
kwade trouw van het unitaire België en zijn heer
sende roverskaste van Franskiljons. 

D. Deconinck 

Tolksvertegenwoordiger 

zou verhuizen naar Ghlin, 
naar Wallonië. Omdat er 
daar mijnen gingen gesloten 
worden en er mogelijk werk
lozen zouden komen, hoewel 
men goed wist dat dit niet 
het geval was en er zelfs 
werkvolk uit vreemde lan
den zou moeten ingevoerd 
worden, zou Imperial hier in 
Brussel moeten verdwijnen 
en overgeplaatst worden 
naar Ghlin. Al de Vlaamse 
arbeiders — en het zijn op 
een paar n a allemaal Vla
mingen die er werken — zou
den op s traat komen ofwel 
te Ghlin moeten gaan wer
ken, als pendelaar of als 
verhuizer. 

Opnieuw gaan pendelen n a 
de bittere ervaringen en de 
jarenlange mizerie die hij 
vroeger al achter de rug had? 
Dat nooit. Verhuizen en zijn 
kinderen geen Vlaamse op
voeding of Vlaamse school 
meer geven, finantieel ver
lies leiden door de achter
stand die zijn kinderen in 
Waalse scholen zou hebben 
of Waal worden? Dat nooit. 

Jos was een der eersten die 
in verzet kwam tegen de on
rechtvaardige en hemel
schreiende maatregel, die 
hier tegen het belang van 
honderden Vlaamse werk-
makkers, getroffen werd. 
Werkmakkers waai-van hij 
sinds jaren de afgevaardig
de was voor het A.C.V. in de 
ondernemingsraad van heti 
bedrijf. Hij wendde zich tot 
zijn sindikaat, maar daar 
Heten ze hem vallen als een 
baksteen, hij wendde zich 
links en rechts, maar vond 
geen gehoor. Ten einde raad 
belde hij ons op om te vra
gen of We niet eens tot bij 
de « mannen » konden ko
men. Wij hebben het gedaan 
en samen hebben we bespro
ken wat we konden uitvoe
ren. De mannen zijn dan op 
eigen benen gaan staan en 
hebben een komitee opge
richt om hun belangen te 
verdedigen. Jos was altijd op 
de bres, samen met een tien
tal « harden », mannen op 
wie ge huizen kunt bouwen. 
Zij waren het, met Jos op 
kop, die de perskonferentie 
inrichtten « Chez Julien » 
om aan de Vlaamse joerna-
listen uiteen te zetten hoe er 
met hen — Vlaamse arbei
ders — gesold werd Zij wa
ren het ook die de verdere 
aktie op dreet hielpen gera
ken en het zover schopten • 
dat het tot een staking zou 
gekomen zijn indien bepaal
de eisen niet zouden inge-
wilgd worden. Jos stond altijd 
de eerste op de bres, hij was 
het die koppig doorbeet, zon
der vrees en met de vastbera
denheid van iemand die weet 
dat hij voor een rechtvaar

dige zaak strijd, de belangen 
van zijn makkers ging ver
dedigen tot bij de hoogste 
direktie. 

Binnen enkele weken zal 
Jos op de straat staan,' om
dat hij als Vlaming niet wil 
dat zijn kinderen verfransÉ 
worden, omdat hij niet zoals 
de honderdduizenden wil 
gaan pendelen, omdat hij 
niet een koelie wil zijn in het 
vertroetelde Wallonië. De 
man die gisteren op de Land-* 
dag sprak zal morgen op de 
straat staan. 

Dan moet hij weer van voor 
af aan beginnen, een 
nieuwe werkring zoeken en 
van onder af terug opbouwen 
wat door een niets ontziende 
politiek van achteruitselling 
werd kapotgeslagen. Laat het 
voor Jos een troost wezen te 
weten, dat talloze nieuwe, 
maar trouwe vrienden uit hel 
Vlaams-nationale kamp ach
ter hem zullen staan, in zijn 
harde maar schone strijd. 

S.D.L. 

• Laats te n ieuws 

v a n de brouweri j . 

Intussen is het in de 
brouwerij Imperial en 
Caulier zover dat d« akti-
viteit binnenkort zal wor
den stilgelegd. In ieder ge
val zal op 25 juni het brou
wen van bier stopgezet 
worden. Reeds nu krijgt 
men bier uit Ghlin. Nie
mand weet echter nog 
steeds niet waar hij aan 
toe is, wanneer hij op 
straat gezet wordt, of hij 
een plaats krijgt in een 
opslagplaats te Brussel of 
verplicht wordt te verhui
zen ofwel de « mogelijk
heid » heeft naar Ghlin 
te pendelen. 

Een straffe noot : de di-
rekteur van Imperial zeg
de deze week zonder blik
ken of b'ozen dat de 
chauffeurs die op dit 
ogenblik werkzaam wjn 
bij de «Brasserie de Glilin» 
— nieuwe Waalse brouwe
rij waaronder sinds gerui
me tijd alle arbeiders, ook 
de chauffeurs, van de 
brouwerijen Imperial en 
Caulier vallen — aldaar 
900 F per maand meer 
verdienen! Wie dus in 
Ghlin werkt is meer waard 
dan wanneer hij inVlaan-
deren hetze'fde doet bij 
dezelfde maatschappü. 
Wij hebben dergelijke te
genstelling reeds vaker ge
hoord maar nog nooit op 
dergelijke brutale wijze 
door een direktie zelf he
ren aantonen. 
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ANTWERPEN. 

SCHOTEN 
Propaganda. 

Als voorbereidig Voor een film 
en propaganda-avond door de 
Vlaamse kring te Schoten zullen 
onze p-opagandisten gedurende 14 
dagen een bijzondere inspanning 
doen Zij vragen echter op hun 
beurt aan alle leden en simpatisan-
ten. eveneens hun steentje bij te 
dragen door : 

Het bijzonder verspreid Volks 
unienummer na lezing door te ge
ven of te bussen bij een gebuur. 

Minstens een persoon te spre
ken over de Volksunie. 

De adressen van ons gunstig 
gezinde personen door te geven; 
wij zullen ze onverwijld een be 
zoek brengen. U kunt dn doen b ' ' 
de opgegeven namen voor h ' 
dienstbetoon. 

Dienstbetoon 
Woensdag 26 jun: van 20 tot 21 

uur houden onze afgevaardigden 
zitdag m volgende lokalen : 

Gelmelenpoort, Markt Schoten 
Café Botermelk — K uispur 

Elshoutbaan — Brechtseba? 
Schoten. Zij zijn ook te raadp ' ' 
gon aan huis : aV» dagen 

E^i^nne Slosse - Elshoutbaan 2' 
tel 5172 74 

Pol Venken - Grote Singel 105 -
te ' . 52.41.45. 

TURNHOUT 
Mars op Mol tegen de verfran-
sing. 

Alle V.U.-simpatisanten van 
de provincie worden uitgeno
digd om op 23 juni a.s. deel te 
nemen aan de anti-franskiljon
se mars op Mol. 

Samenkomst te Geel om 9 
uur 45 op de Dr Van de Perre-
laan en Turnhoutsebaan. 

Te Geel : optocht met de mu
ziekkapel, waarna vertrek van 
de autokaravaan door de Kem
pen over Meerhout, Olmen, 
Balen naar Mol. 

Aankomst te Mol om 11 uur 
30. Optocht met de muziekkapel 
en openluchtmeeting op het 
Rondplein. A's sprek-rs treden 
op : de Heer Carlo Van Eisen 
voorzitter afdeling Mol: Dr Jur 
Jo Be'mans, Dr Wet. Bert He-
mans. en A'g. Sekr. Wim Jori 
sen. 

Alle afdelingen Vi orden ver
zocht hun vlaggen mee te bren
gen. Einde rond 12 uur 30. 

Er is gelegenheid tot koffie
drinken tegen matige prijs in 
Gasthof c( De Beiaard >'. aan 
de Abdij te Postel. In de na
middag is er een geleid bezoek 
aan de Abdij voorzien. Gelieve 
hiervoor in te schrijven bij Jos 
Van Bruggen, Graatakker 142, 
te Turnhout, of Wim Maes, 
Grote steenweg 165, Berchem-
Antwerpen. Degenen die ï ich 
meer interesseren aan natuur
schoon kunnen rechtstreeks 
vertrekken naar het prov. do
mein het Zilvermeer te Mol, 
waar de Abdijbezoekers rond 
17 uur zullen aankomen. Op 
het Zilvenneer is gelegenheid 
tot zwemmen, roeien, zonneba
den en piknikken. Er is een 
reusachtige speeltuin voor de 
kinderen! 

Kolportages Arrondissement 
Turnhout. 

Al onze propagandisten wor
den opgeroepen zondag aan
staande 16 dezer aanwezig te 
zijn op de kolportages te Mol, 
Geel, Balen, Meerhout en Ol
men. Alle propagandaploegen 
uit Antwerpen en omgeving ko
men ons versterken : laat de-
zd mensen niet alleen werken, 
zoals reeds meermalen in 't 
verleden gebeurd is! Draag tTw 
steentje bij tot het wellukken 
van deze propagandadag! 

We komen bijeen om 9 uur 
45 aan de Kerk op de Markt te 
Geel, waar de propagandaploe
gen zullen verdeeld worden 
over de verschillende gemeen
ten. Niemand mag zondag ont
breken! 

Wie moeilijkheden heeft met 
vervoer stelle zich onmiddellijk 
in verbinding met Jos Van 
Bruggen of Jo Belmans. 

MECHELEN 
Na de flinke opkomst van ons 

arrondissement op de Landdag, 
vragen wij aan de a,utobezitters 
zondagvoormiddag 23 juni deel te 
nemen aan de autotocht naa r Mol. 
ingericht door het orovmciaal ko-
mitee. 

Halt aan de verfransmg van 
LMOI, door de superklasse van het 
atoomcentrum. Volgende week na
dere inlichtingen voor ons arron
dissement. 

A r r . A N T W E R P E N 

Z a t e r d a g 22 j u n i 1963 
B e t o g i n g : 
W e m m e i - R a n d g e m e e n t e n 
B i j e e n k o m s t : 
18 u - P l a n t i j n M o r e t u s l e i 

A l l e n o p p o s t ! 
G E B I E D S R O O ' ^ N O O I T ! 
I e d e r z o r g e n v o o r e i g e n 

v e r v o e r ! 

BFiABA'Nt 

ROOT-BKUSSEL 

De maandelijkse vergade ing 
\n de werkgroep, welke op don-
srdag 6 juni plaatshad, was 
loofdzakelijk gpwijd aan het pijn

lijke onderwijsprobleem in het 
Brusselse. Met verbazing werd 
vastgest-e d dat de huidige rege-
rmg de lef heeft nog zes Vlaamse 
gemeenten over te leve-en aan de 
kultuurmoord, die m elke gemeen
te van Groot-Brussel wordt vast
gesteld Op het ogenblik dat de 
toekomst voor onze kinderen in 
het Vlaamse landsgedeelte roos
kleurig mag genoemd worden, wil 
de rege' ing nog een reeks gemeen
ten overleveren aan de stompzin
nige verfransing en a'zo weer hon
derden Kinderen opofferen als 
slecht betaalde onderlaag voor de 
kwaadwillige toplaag der B'ussel-
se franskiljons. 

De leden van de werkgroep 
Groot-Brussel die maar al te goed 
de moeilijkheden kennen, welke 
hun kinderen meemaken, bezwe
ren de Vlamingen uit de bedreigde 
gemeenten Drogenbos Linkebeek, 
Kraainem, SI>Genesius-Rode, 
Wemmei en Wezembeek-Oppem 
dat ze alles zouden in het we'-k 
stellen om hun gemeente bij het 
Vlaamse land te kunnen behou
den en alzo de toekomstkansen 
voor hun kinderen te beveiligen. 

EVERE 
Toon van Overstraeten en Wal

ter Luyten spreken op zondag 16 
juni te 10 uur in het lokaal van 
het Vlaams Toneel — Wa'ckiers-
straat 10 te Evere. Gezien de moei
lijke tijden, welke we thans bele
ven is de aanwezigheid op deze 
vergadering van zeer groot belang. 

O-VLAANDEREN 
DENDERLEEUW en omliggende 

Allen die hun steen'je willen 
bijbrengen tot het p'-opageren on
zer ideaien, worden uitgenodigd 
aanwezig te zijn op de grote kol-
portage die morgen zondag 16 ju
ni in het Geraardbbergse wordt 
gehouden 

Bijeenkomst te Denderleeuw te 
8 uur 30 in de K ok. vanwaar we 
pe-- auto naa r Geraardsbergen bol
len. 

Vergeet niet : 11 juli nader t ! 
Hebt U Uw leeuwenvlag reeds? 
Dit j aa r ook goedkope vlaggen 

te verkrijgen op het sekretariaat, 
Sportstraat 2, Denderleeuw. 

V.M.O. GENT 
Dank. 

De coUektiebus in lokaal «Tijl» 
aan St. Pietersstatie bracht deze 
maand 316 P in onze kas, deze uit 
lokaal « Rubenshof » aan het 
stadhuis, gaf ons 690 P. De V.M.O. 
Gent dankt van har te Raf en Rik, 
de uitbaters van voornoemde loka
len. 

De V.M.O. in beeUL 
Zopas van de pers : e « i foto-

brochure bestaande uit meer dan 
' 35 foto's over de V.M.O.-werking. 

Men kan deze verkrijgen in het 
lokaal « Tijl » Elisabetlaan te 
Gent, evenals in he t lokaal « Ru
benshof » Borluutstr. tegen de 
prijs van 25 P. Wie ze echter per 
post ontvangen wil kan bestel'en 
per overchrijving op postglro 
6125 00 van K. Van Damme te Me-
relbeke, tegen de prijs van 25 P 
+ 2 F (verzendingskosten). Deze 
brochure is werkelijk de moeite 
waard en men steunt ermee de 
Vlaamse Militanten Orde. 

GENT 
Vlaamse sport. 

V.C. Roeland, de Vlaamse voet
balploeg uit het Gentse die reeds 
acht jaar met twee ploegen in de 
liefhebbers - kompetitie meespeelt, 
geeft op 16 juni a s . een n^^achtig 
einde - seizoenfeest. 

Te 16 uur 30 vindt op het Story
plein een wedstr 'jd p 'aa ts tegen het 
elftal van Plinten (Luneburger 
Heide) Te 14 uur 30 wordt er ge
zamenlijk vertrokken vanuit het 
Vlaams Huis Roe and. Korte 
K r u i s s t a a t te Gent. 

Alle Vlaamse voetballiefhebbers 
hartelijk welkom. 

IMFE 

Op 3 juni jl. overleed In het 
Akademisch Ziekenhuis te Gent 
gemeenteraadslid J a n Amedé Go-
defroit Toen hij vorige zate 'dag 
ten gi'ave werd gedragen, was de 
parochiekerk van Impe veel te 
klem om a^e aanwezigen een 
plaats te bieden 

-« De dierbare overledene d^oeg 
zijn h a r t op zijn banden, en was 
slechts goedhe'd en bekommering 
om het we'zijn van a len. die hem 
benaderden Hii was een goed kris
ten mens en als echtgenoo* en va
der leefde h ' j voor het goede in 
zim gezin, dat hij is voorgeg-^an 
op de weg van de pichtsvervuHirg. 
Maa- niet slechts de zijne, ook de 
belangen van zijn medeburgers 
heeft hij behartigd Hij maakte 
tijd om zich in te zetten, daar 
waar het welzijn van zijn Vlaamse 
Volk dit vroeg. Te vroeg werd aan 
dit leven van werkzaamheid en 
toewijding p'ots een eind gesteld. 
God alleen weet waarom, en treu
rend onderweroen wij ons. » 

Aan echtgenote, kinderen en fa-
mi" ie bieden wij onze kristelijke 
deelneming aan. 

HEKELGEM 
In de bloeimaand werd het gezin 

D. Beek - Van der Schueren geze
gend met een eerste kindje dat 
Ingrid werd gekerstend. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

WETTEBEJM 

Vo'ksvergaderlng. 
Op zaterdag 15 jiml te 20 uur, 

openbare volksvergadering In de 
zaal Scala Houdt die datum nu 
reeds v i j . En maakt van nu af 
aan propaganda bij vrienden en 
bekenden. 

- Als iedereen, die vorige maal 
aanwezig was, een enkele sympa-
tizant meebrengt, wordt het een 
reuzesuoces Als feestredenaar 
treedt op volksvertegenwoordiger 
Frans Van der E^st of volksver
tegenwoordiger Daniel Deconinck. 
Verzekerde voorstelling van de 
film van de tweede mars op Brus
sel. 

t l NI BURG 

BERINGEN 
Op Pinkstermaandag organi

seerde het gewestelijk IJzerbede-
vaartkomitee. aangesloten biJ 
Vriendenband - Limburg he t pro
vinciaal zangfeest op de binnen-
koer van het Col'ege te Beringen. 
De opkomst was goed vooral van 
de jeugd Tussen de vooraanstaan
den uit de Vlaamse beweging 
merkten we op : Dhrn. Degraeve, 
provincieraadslid VU, T. Ing Re-
naa t Vanheusden hoofdbestuurs
lid VU. Dhr. L'nnekens voorzitter 
VAB-VTB lic. Eug. s' Heeren, Ir. 
Fr . Hendrickx, voorzitter W B , 
dhr Walter Kunnen, voorz Euro
pa-één Ir. Clem Co'emont, prov. 
secr. VU Urbaan Debruyn arr. 
prooagandaleider VU enz. 

Naast stemmige koor- en massa
zang bracht de gekende Limburg
se zanger en kleinkunstenaar Miei 
Cools ons een zeer gesmaakt op
treden met zijn dien menselijk en 
geestig V aamse liederen 

De ge'egenheids+oespraak werd 
gehouden door dhr. Jef Van Over
straeten, alg. voorzitter VTB-VAB, 
d'e zoals altijd scherp en raak de 
V aamse problematiek ontwikkel
de. 

NIEUWERKERKEN 
De prov. secretaris, die tot heden 

steeds over de ganse proviniie 
heeft dee'genomen aan de uitbouw 
van nieuwe afdelingen is tijdens 
de vorige week aan de oprichting 
begonnen van een plaatselijke af
deling in zijn eigen gemeente. 
Hierir werd hij goed bijgestaan 
door enkele knappe plaatselijke 
medewerkers. Samen met deze 
propagand'sten werden een reeks 
huisbezoeken afge'egd op het ge-
gehucht Tiohelarij. De uitslag was 
verbazend goed en op dit ogenblik 
tel t Nieuwerkerken reeds meer dan 
voldoende leden voor een volwaar
dige afdeling. We zullen evenwel 
nog een beetje verder doen alvo
rens over te gaan tot de aanstel
ling van een plaatselijk bestuur. 

TONGEREN-MAASEIK 
De deelname aan de Landdag 

was zee»- goed. Naast zeer ve'e pri-
vaatwagens werden twee bussen 
van 50 personen ingelegd. De or
ganisatie hiervan berustte in de 
handen van Hugo Telen, Gustaaf 
Begas en F rans Kempeners 
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HERDEREN 
De spreekbeurt over « Vlaamse 

en sociale beweging in bijbelse 
belichtmg » gehouden door E.P. 
I la rce l Brauns genoot een onge
meen grote bijval. Ongeveer lOÖ 
personen hebben aandacht ig ge
luisterd naa r de 3-uur lange en 
boeiende uiteenzetting. 

E.P. Bi-auns houdt een ware 
kruistocht tegen de valse voorstel
lingen die ons volk nog heeft in
zake Vlaamse beweging. Maar 
even verheugend is het feit da t 
daar waar hij is opgetreden ook 
ve'er ogen zijn opengegaan 

W-VLAANDEREN 

BRUGGE 

Wie kan ons sekretariaat herber
gen? 

V.U.-arr. Brugge zoekt in de 
Brugse binnenstad een geschikte 
kamer in leen. De bedoeling is 
daar alle administratieve aktivi-
teiten te bundelen. Dit sekreta-
riaats-adres behoeft niet te worden 
publiek gemaakt noch moet voor 
propagandistische doeleinden die
nen Opgave graag Ingewacht bij 
G. Van In, Minderbroedersstraat 
24. Brugge, tel. 375 99. 
E.P. Brauns te Brugge. 

Op v i j d a g 28 juni a.s. te 20 uur 
spreekt, op uitnodiging van de 
« Wirem de Dekenkring », in de 
zaal « Germana », Oostmeers 3, 
Brugge, E P . Brauns s.j. op he t 
thema « Vlaamse en sociale bewe
ging in bijbels perspektief ». 

BRUGG»!; (stad) 
PersonaJIa. 

In het, gezin Paul De Meester -
Van Vlaande-en werd een flinke 
tweeling geboren. We wensen de 
geliikkige ouders van ha r te profi-
"tiat en hopen da t Koen en Geert 
de plakkers-ambities van h u n va
der zullen inlossen! 

ST. MICHIELS 
Het kersve'-se bestuur van de 

afd. St. Michie's heef de zaak 
groots aangepakt : de aanwezig
heid op de landdag te Wemmei 
was er het bewijs van. Inlichtin
gen over de afd bij dhr M. De 
Keersgieter, Rijselstraat 239, St . 
Michiels. 

GEVONDEN OP DE LAND
DAG 

Een witmetalen sigaretten-
aansteker, merk Zenith. Tea^ug 
te bekomen : Piet Leplat, 
Kerkhoflaan 5, Kraainem. 

Verantvi/ uitg t Mr F Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12. 

IN MEMORIAM 
Op 4 Juni 11. is te Assebroek 

overleden Mevr. Maria VerseUe, 
weduwe van dhr Louis Ouvelier en 
jarenlang gastvrouw in he t 
« Vlaams Huis » te Brugge. Aan 
de kinderen Cuvelieir bieden wij 
ons gevoelens van oprechte deel
neming. 

Te Lier overleed op 7 jimi de 
he&r P.P. Schorrewegen in de leef
tijd van 52 jaar . 

De Volksunie biedt de familie 
bij dat pijnlijk verlies haa r kris
telijke gevoelens van deelneming 
aan. 

GEBOORTE 
Te Lede mocht he t echtpaar 

Remi Leys — Bomon vorige week 
hun eerste kindje verwelkomen, 
da t Marleen gekerstend werd. On
ze hartelijke gelukwensen! 

I n he t gezin Dupon - Philips te 
Mortsei werd een Karen geboren. 
Onze oprechte gelukwensen. 

Z o n d a g 30 j u n i , v o o r m i d d a g v a n h e t Z a n g f e e s t , t e 1 1 u 
i n d e z a a l « M a j e s t i c », C a r n o t s t r a a t A n t w e r p e n : 

GROTE VOLKSVERGADERING IN HET TEKEN VAN 

€< NEEN AAN LEFEYRE » 
sprekers : mr G. Van In 

Toon van Overstraeten 
R. Mattheyssens, volksvertegenwoordiger. 

Deze vergadering wordt een nieuwe uiting van onze vastberaden strijdwil. 
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ANTWERPEN 

Provinciaal Komitee Antwer
pen. 
Vooravond van het Zangfeest. 
Zaterdag, 29 Juni 1963. 
Het Provinciaal Komttee Ant
werpen nodigt U uit op haar 
vijfde zomerbal op zaterdag 29 
Juni 1963 zaal « Palladium », 
Offerandesta-aat 42, Antwerpen 
Dansorkest : «Ue Accordonas*». 
Inkom • 25 P Deuren 19 uur 
30 Begin 20 uur. 

ANTWERPEN 
Arrondissement Antwerpen gaat 
op reis zondag 7 juli 1963. 

Relsplain : Boermeer (Duits
land). 

7 uur : vertrek te Antwerpen 
aan het lokaal « Peter Benoit ». 

's Gravenvoeren : gelegenheid 
tot koffiedrinken. 

Schmidt : kOTte wandeling.» Zur 
schonen Ausslcht ». Prachtig pa^ 
norama op het Roermeer. 

Schwammenauel : middageten. 
Stuwdam van het Roermeer. 
Boottocht op het Roermeer tot 

Ruhrberg (1 uiu-). 
Monschau : stadsbezoek. 
Gelegenheid tot wandeling met 

prachtig zicht op Monschau. 
Eupen •. bezoek aan stuwdam 

van de Vesder. 
Kampenhout : ontspannlngsge-

legenheid üi het café « Zwarte 
Woud ». 

Prijs met boottocht inbegrepen; 
155 F. 

Inschrijvingen : de afdelingen 
zaïUen er voor zorgen dat de in
schrijvingen voor 1 juli doorgege
ven zijn aan het arr. sekretariaat. 

Grote steenweg 165, Bea-chem. 
Men kan ook telefonisch in

schrijven : 39.92.06. 
Anti-Fransltiljonse mars op Mol, 
zondag 23 juni 1963. 

RichtUjnen aan aUe afdelingen 
van het arrondissement : 

9 uur : verzamelen op de Plan-
tijn MöretTffilel,'ter hoogte^'van-de--
Provinciestraat. Leeuwenvaandel 
en slogans op de wagens 

De afdelingen worden verzocht 
vaandels, spandoeken, draagbor-
den (Pran^iljons buiten enz...) 
mee te brengen. De kantons Boom 
en Kontich verzameJen te 8 uur 

Aanbevolen 
Huizen 

Vlaams Huis 
« Cafe F A L C O N » 

Verbondstr. 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 

Paul B E Q U E T 
Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaemis Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T 050/41637 

Vol.-pension. 30 kamers. 
Vlak bij station. 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl lOf - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant> 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw m o d e r n i n t e r i eu r : 

EURO-DOMI 
Kruidtuinlaan 6, Brussel 

met : Geschenken-kelder 

45 op het gemeenteplein van 
Mortsel. 

9 uur 15 : vertrek in autokara
vaan richting autostrade. 

10 uur : aankomst op de grote 
markt te Geel. 

10 uur 15 : toespraak in open 
lucht door dhr. Karel Dillen. « Ze
telaanpassing », 

10 uur 30 : gezamenlijk vertrek 
naar Meerhout - Olmen - Balen. 

11 Uur : aankomst te Mol op het 
Rondpleln (hier worden de wa
gens geparkeerd). 

11 uur 15 : betoging en optocht 
doorheen Mol. 

12 uur : openlucht - meeting op 
het Rondpleln : 

Sprekers : 
Bert Hermans. 
Jo Be'mans. 
VSTim Jorissen 
13 uiir : einde van de betoging. 
Aandacht : na het middagmaal 

is er gelegenheid tot geleid bezoek 
aan de Abdij van Postel. 

Gelieve op voorhand afspraak te 
maken Tel 39 92.06 of met Ver
bruggen Jos te Turnhout 

Bezoek de Provinciale domeinen. 
Zilvermeer, gelegenheid tot boot
tocht, zwemmen, enz 

Op 23 juni 1963 moet leder van 
u op post zijn! 

Maak propaganda van man tot 
man! 

BORGERHOUT 

Het programma van de Herman 
van den Reeck - herdenking op 
zondag 16 Juni 1963 voorziet : 

Te 8 uur 30 : een Zielemis in de 
St. Annakerk te Borgerhout (Goe-
dendagstr.) waar in 1920 de lijk-
dienst voor Herman werd opgedra
gen. 

Z.E.P. dr D. Stracke s.j. houdt 
de kanselrede. De tenor Fons Pee-
ters en het gemengd zangkoor 
« Sint Aima », onder leiding van 
dhr Albert Van Loock. zingen 
Vlaamse liederen. De oude vlag 
van « Klimop » houdt de erewacht 
naast het altaar De andet-p vlag
gen blijven achteraan in de kerk. 
Liefst geen rouwstrik aan de vlag
gen. 

Te 11 uur 30 : een bezlnnigs-
stonde rondom het graf van Her
man Van den Reeck op de be
graafplaats « SchoonseUiof » te 
Antwerpen met samenzang, solo
zang door Pons Peeters. een bloe
menhulde en een toespra,ak door 
dhr,L^è;^,',''Vgn', Overstraetèn dfs," 
algemeen Voorzitter "^^n"'V.'̂ T.K^etf' 
V.A.B. 

Bij ongunstige weersomstandig
heden vindt de herdenking plaats 
in de ontvangsthal van de be
graafplaats. Het einde van de 
plechtigheid Is voorzien rond 13 
uuff. 

DEURNE 
Kolportage. 

Ditmaal gaat de tocht naar 
Deiume-Oentrum. 

Wij verzoeken onze propagan
disten en slmpatlzanten een hand
je toe te steken om deze belang
rijke kolportage tot een sukses te 
doen uitgroeien. 

Verzamelen : zondag 16 juni te 
10 Uur stipt terminus tram J.0, 
hoek Schotensteenweg en Turn-
houtsebaan. 

Verdere inlichtingen '• Roland 
Myin, Juui Steursstraat 46, Deur-
ne-CentaTim. 

Wij vragen nog enkele simpatl-
santen die bereid zijn aktief me
de te werken aan de uitbouw van 
onze afdeling. 

Zich wenden tot : 
De Ridder - Boerlaarbaan 333, 

Deume (Z). 
Storme - Jozef Verbovenlei 5, 

Deume (Z). 
Verstrepeh Gen. Sllngeneyer-

laan 117, De urne ( O . 
Myin - Jules Steursstraat 46, 

Deurne (C) 
Van Hoof - Lakborslei 392, 

Deurne (N). 

EKEBEN 
Landdag Wemmei. 

Wij danken al de leden die zo 
talrijk en spontaan gevolg gaven 
aan onze oproep tot deelname. 
Ekeren was, zoals op alle Vlaam
se hoogdagen, weer eens op post 
met een sterk contingent! 
Zangfeest. 

Vlaams-nationaal zangfeest en 
V.U. volksergadering te Antwer
pen op 30 Juni 1963 

Onze afdeling zal in groep aan 
deze activiteiten deelnemen. 

Nadere onderrichtingen volgen 
zo spoedig mogelijk. 
Vlag. 

Belangrijk bericht in verband 
met de vlaginhuldiging. 

Wegens onbeschikbaarheid op 
de geplande datum (22 dezer) van 
een der sprekers wordt de feest
avond verdaagd tot 13 juU e.k. 

Deze avond zal dan ook de 
Vlaams - nationale 11 juli viering 

van Ekeren worden. Alle ware 
Vlaams - nationalisten noemen wij 
er hartelijk op welkom! 
• Het programma verschijnt in 
« De Volksimie » van volgende 
week. 
Naar Mol. 

Anti-franskiljonse mars op Mol 
op 23 juni 1963. 

Vlaamisvoelende automobilisten 
uit Ekeren : neemt deel aan deze 
mars! Vertrek uit Antwerpen 
(P antijn Moretuslei) te 9 uur. 
Einde der betoging : rond 13 uur. 

BRABANT 
EVERE 

De nationalisten uit Groot-
Brussel worden vriende ijk uitge
nodigd aanwezig te zijn op zondag 
16 juni te 10 uur stipt in het lo
kaal « Brasserie de 'a Limlte », 
Wa cklersstraat 10 te Evere. De al
gemene projjagandaleider T. van 
Overstraetèn en Walter Luyten 
spreken over « Zetelaanpassing 
nu ». 

HALLE-ESSENBEER 
Op zondag 16 juni wordt ons 

blad verkocht in Essenbeek De 
propagandisten komen samen te 9 
uur achter de KVS of te 9 uur 45 
aan de kerk van Essenbeek Er 
wordt vooral gerekend op deelne
mers uit de kantons Halle en Sint-
Kwintens-Lennik. 

VORST en SINT-GILLIS 
Op zaterdag, 15 juni te 20 uur 

besluit de Vlaamse gezelschaps
kring De Vriendschap zijn winter
seizoen met de voorstelling van 4 
Zuid-Afrikaanse Films over land, 
volk, geschiedenis en toerisme in 
het land van Kruger en Jopie 
Pourle. Kommentaren in het Ne
derlands en het Afrikaans 

De voo''stelllng vmdt plaats in 
Die Ossewa. BondgFnotenstraat 307 
(aan Wielemansplein) te Vorst. 
Deelname in de kosten 15 F. 
Slechts 10 F voor leden. 

0-VLAANDEREN 

AALST 

Arr. kolportage. 

Zondag 16 Jimi grote kolpor
tage te Geeraardsbergen : be
slissende stap naar de oprich
ting - van een afdeling in deze 
stad. 
Bijeenkomst te Aalst aan lo
kaal « De Vriendschap » te 8 
uur 30 of te Geeraardsbergen 
op de Markt (aan de fontein) 
te 9 uur 30. 
De propagandisten van gans 
het arrondissement worden 
verwacht I 

GENT 

Op zondag 23 juni e.k. vindt een 
tweede propagandatocht plaats te 
Mariakerke. De propagandisten 
die regelmatig aan onze ko porta
ges deelnemen worden verzocht 
om 9 vaxr 15 aanwezig te zijn aan 
het Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, te Gent. 

SINT NIKLAAS 

De afdeling Sint-Niklaas nodigt 
alle V.U-leden en sympathisanten 
uit voor de heilige mis op zondag 
23.6.63 te 11 uur — Kapei Arme 
Klaren, O.L. Vrouwplein — ter 
nagedachtenis van alle overledene 
Vlaams - nationalisten uit Sint-
Niklaas, zonder uitzondering en 
heel speciaal voor wijlen de heer 
Wymeersch, overleden lijstaan
voerder van de Volksunie. 

USUMBURA 

Onderwijs in hel Nederlands. 
Met het oog op de o'-ganisatie 
van de k" assen worden de ou
ders die zirmens zijn geduren
de het schooljaar 1963-64 met 
schoolgaande kinderen in Bu
rundi te verblijven verzocht, 
zich zonder terwijl, langs post
bus 1124 Usumbura in verbin
ding te stellen met het plaat
selijk comité dat hun belangen 
verdedigt. Luchtpost a.u.b 
Er wordt per kerende geant
woord. 

AALST 

Zondag, 23 juni jaarlijkse her
denking van Priester Daens te 
Aalst met een H ., Mis met offer 
om 10 uur 

We komen samen aan de Hop-
markt te 9 uur 30 en gaan met de 
harmonie van de Priester Daens-
vrienden uit Moeskroen naar de 
kerk. Na de mis Koi'to optocht naar 
het monument aan de Wert. neer
leggen van een oloemstuk en 
spreekbeurt Daarna korte rond
gang In de stad langs de Zoutstra-
ten en Keizerlijke plaats, naar de 
Hopmarkt. 

ZOEKERTJ 
Centrum Brussel meisje of jonge 

vrouw gevraagd voor 3 è 5 namid
dagen kulswerk Schrijven kantoor 
blad. 

51 

Heer meerdere Jaren woonachtig 
in Duitsland zoekt vertegenwoordi
ging van Belgische of Nederland
se firma in West Duitsland. 
Schrijven kantoor blad. 

52 

Hemdenbedrljf « Le Due » Tiu^-
houtsebaan 158 te Borgerhout 
zoekt voor onmidde I. indiensttre
ding zeer dinamisoh leermeisje 14 
tot 18 jaar geen naaiwerk. 

53 

Cïemeubelde appartementen van 
4 tot 8 personen zicht op zee 
Dicht bij tramhalte. Zich wenden 
Villa Greta Henri Jasparlaan 176, 
Westende-bad, 

54 

Een goed zaakje In omgeving 
van Genk voor alleenstaande da
me wed. van mijnwerker. 

55 

Zoek plaats — dlnamlsch pro-
duktielelder en personeelschef — 
Vlaams, frans, duits, begrip engels 
op de ho<^te administratie. Schrij-
ven kantoor blad. 

56 

Te koop - bandopnemer Gnm-
dlg TK 30 (groot model) als nieuw 
matige prijs. Tel. (02) 43.608.33 
's avonds. 

VJB. 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

H O F DE VOER 
KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE 'S GRAVEN-VOEREN 

PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE 

MOELINGEN EN TE TEUVEN 

ALLE INLICHTINGEN BIJ 

J E F ERNST 'S GRAVEN-VOEREN 

TEL. ( 0 4 ) 7 d . 6 Z . 0 O 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone h a n d t e k e n i n g 
en onder ' de s t r iks te 
gehe imhuud ins . zonder 
onderaoek bij sfeburen of 
werkgever 
Terugbeta l ing in 
12 18 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

E L A S T I C 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft. 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet: komen hiervoor in 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd in 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren, 
Tel. : (04)79.62.00 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkfest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags êü^ 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
AUes prima verzorgd 
en goedkoop 

* 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men Iq 
de drie lokalen de echt» 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.̂ IS r̂ 

Niet vergeien: 
weldra 
I>ort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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' O O R de oplossing die de rege
ring goedgekeurd heeft en thans aan het land 
wil opdringen wordt een scherpe knsis onver
mijdelijk. In de eerste plaats een vertrouwens-
krisis : de regering, de Vlaamse ministers, de re
gerende partijen beramen op rechtstreekse en 
onmiskenbare wijze een nieuwe aanslag op de 
onaantastbaarheid van het Vlaamse grondge
bied. Het vertrouwen van de Vlamingen wordt 
hierdoor diep geschokt en wij zijn overtuigd dat 
de Vlaamse politieke mandatarissen die dit 
goedkeuren voor goed het vertrouwen zullen ver
liezen van vele kiezers en van gans het bewuste 
Vlaanderen. 

Toen in 1952 de toenmalige minister Moyer-
soen het advies vroeg van het Harmelcentrum 
gaven Vlammgen én Walen als hun mening te 
kennen dat de uitbreiding van de Brusselse ag
glomeratie met de gemeenten Evere, Ganshoren 
en Ste Agatha-Berchem een uiterste toegeving 
was : « Naar zijn oordeel (v.h. Centrum Harmei) 
mag men hier geenszins verder gaan : dat an
dere Vlaamse gemeenten van het arrondisse
ment Brussel tweetalig zouden worden gemaakt 
kan niet aanvaard ». 

1 OEN door de wet van 2 juli 
1954 de aanhechting van Evere, Ganshoren en 
Ste Agatha-Berchem voltrokken werd, beloofde 
de toenmalige minister Vermeylen aan de Vla
mingen dat hij nog voor het einde van het jaar 
een wetsontwerp zou indienen om te gemoet te 
komen aan hun grieven in verband met de toe

standen in de Brusselse agglomeratie. Deze be
lofte werd niet gehouden en de Vlamingen be
taalden de prijs zonder enige tegenprestatie te 
bekomen. De annexatie was gebeurd en de ver-
fransing kon ongestoord voltrokken worden. 

Thans wordt aan de Vlamingen opnieuw ge
vraagd een zware prijs te betalen voor het beko
men van wat hun recht is : de toepassing van 
de taalwet in zake onderwijs van 1932 in de 
Brusselse agglomeratie en de eerbiediging van 
hun taal en kuituur in de hoofdstad van een 
land waar zij de meerderheid zijn. 

Wat hier op het spel staat is niet alleen het 
lot van zes onbetwistbaar Vlaamse gemeenten en 
hun Vlaamse inwoners, maar is het beginsel 
zelf van de onaantastbaarheid van het Vlaamse 
volksgebied. 

Het is het ogeblik om te herinneren aan de 
plechtige oproep van Stijn Streuvels en Herman 
Teirlinck, bijgetreden door gans de Koninklijke 
Vlaamse Akademie in een open brief aan de 
eerste mmister waarin te lezen staat : 

« Er mag onder geen voorwendsel worden ge. 
tornd aan het heilig recht voor beide taal
gemeenschappen om de volstrekte onaan
tastbaarheid op te eisen van beider geboor
tegrond. » 

H, ET is ook het ogenblik om te 
herinneren aan de Verklaring over de Vlaams-
Waalse verhoudingen door het ACW op 30 sep
tember 1961 goedgekeurd en gepubliceerd. Hier
in lezen wij : «Defmitieve begrenzing van de 
Brusselse agglomeratie. De zogenaamde randge
meenten vormen een integraal deel van het 
Vlaamse, respectievelijk Waalse landsdeel en 
vallen onder het taairegime van het Vlaamse, 
resp. Waalse binnenland ». 

Wij zullen thans spoedig weten of het ACW 
en de vertegenwoordigers van het ACW in het 
parlement een konsekwente houding zullen 
aannemen, dan wel of deze Verklaring een 
waardeloos stuk papier is. De ministers die tot 
het ACW behoren hebben er zich alvast niet aan 
gestoord en de annexatie van zes Vlaamse rand
gemeenten bij de Brusselse agglomeratie goed
gekeurd. 

Evenzo rijst de vraag naar de waarde en be
tekenis van het kompromis dat door het CVP-
kongres te Oostende werd goedgekeurd. Toen 
werden reeds van de Vlamingen «uiterste toe
gevingen » verlangd om dit kompromis tot stand 
te brengen. 

T OOR wat de randgemeenten 
betreft werden beperkte en nauwkeurig-om-
schreven faciliteiten voorzien. Het is dan ook 
zonder meer duidehjk dat het plan van de rege
ring in verband met de randgemeenten regel
recht indruist tegen het officieel CVP-stand-

punt, bekrachtigd door een kongres. Maar noch 
de CVP-ministers, noch de CVP-leiding schijnen 
zich door de resolutie van hun partijkongres 
gebonden te achten. Is het mogelijk dat de CVP 
het regeringsplan zou goedkeuren zonder dat 
voorafgaandelijk een nieuw partijkongres sa
mengeroepen wordt om er zich over uit te spre
ken ? Indien dit mogeUjk is kan men de CVP 
moeilijk nog als een demokratische partij be
schouwen en verliezen het partijprogramma en 
de resoluties van de partijkongressen hun bete
kenis. 

Eens te meer bewijzen de Vlaamse socialis
ten door hun houding dat zij buiten de Vlaamse 
Beweging staan en in Vlaams opzicht volkomen 
onbetrouwbaar zijn. Gedwee volgen zij hun 
Brusselse salon-socialisten en zijn onmiddellijk 
bereid om de eenvoudige Vlaamse mensen van 
de betrokken gemeenten op te offeren aan de 
eisen van de fransdolle bourgeois die hun villa's 
in deze gemeenten gebouwd hebben. 

1 EN overstaan van de zware be
dreiging die thans weegt op de zes Vlaamse 
randgemeenten moet ook de vraag gesteld wor
den naar de zin of betekenis van het algemeen 
Vlaams verzet tegen de talentelUng en van de 
twee Vlaamse marsjen op Brussel die hoofdza
kelijk toch beoogden het afweren van nieuwe 
gebiedsroof. De gevreesde gevolgen van een ta
lentelling zouden thans zonder talentelling toch 
gerealiseerd worden. Het is een ongehoorde uit
daging van de Vlaamse openbare mening en de 
verontwaardiging is dan ook zeer groot. 

Alle beloften over een beter taaistatuut voor 
de Brusselse agglomeraie, zogezegd in ruil voor 
deze annexatie, zijn ijdel in het licht van de 
opgedane ervaring. Waar al de opeenvolgende 
ministers gefaald hebben zou het naïef zijn van 
een rijkskommissaris wonderen te verwachten. 

D E oplossing van het probleem 
Brussel hangt niet in de eerste plaats af van 
taalwetten. De kern van de zaak Is de minach
ting aan de dag gelegd door de inwoners van de 
hoofdstad en vooral door de lokale machtsheb
bers voor de Vlamingen, voor hun taal en kui
tuur. Hieraan moet een einde komen en er zal 
slechts een einde aan komen wanneer de Vla
mingen zich doen respecteren, wanneer zij geen 
nederlagen meer aanvaarden en het aan Brussel 
duidelijk maken dat de hegemonie van Brussel 
over gans het land ten einde is, dat de Vlamin
gen vastberaden zijn hun politieke macht aan 
te wenden om hun rechten te doen eerbiedigen 
en hun rechtmatige eisen te doen inwilligen. 
Daarom is het in de gegeven omstandigheden 
veel belangrijker niet toe te geven, het beginsel 
van de onaantastbaarheid van het Vlaamse 
grondgebied tot het uiterste te verdedigen, dan 
genoegen te nemen met een nieuw kompromis en 
maatregelen op papier. 

Antwerpse immobiliëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrie of verkave-
lingsgronden) 
Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 

Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktie «Volksunie» 
die doorzendt. 

WARTBURGM^^ 6 PK-4 deuren 
Voorwielaandrijving - 130 KM/U 

B2.gDD 
Ets F. P I E R R E U X PV.B.A. VAUCAMPSLAAN 26 - HUIZfNGEN - TEL. 56.72.32 

Bouwgronden 

te Mortsel. Edegem. Schelle, Aartselaar. Blankenberge, 
Zellik, Turnhout. Neerglabbeek, Hove. Kalmthout, 
alsmede m tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen ; 

Wendt r tot de maatschappij 

ROt^-VAN DERMAL 
Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen) TeL 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden. 

Ife 
ben 

uitgeslapen 

• Ir |*-*»**r K i l >h ¥ i y ^ 

MATTHlëWS BfDDENBSVRUf 
. T U R N H O U T S E B A A N 102 , BORGER H O U T - T E ^ / . ^ ! ? 5 
Bi|huiico: Antwerpen; Dicpe»tr. 84-86. Tel. 31.01 18; Bogiincnstr.:39-41 

Tel. 33.47:24. - Dcuroc: Gollifortlei 60, Tel. 36.2S.22...:_. ., 1-, 


