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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

GEEN ANNEKSATIE
GEEN VERKAVELING
GEEN FACILITEITEN
DOORSTCNfCEN KAART?
OP HET OGENBLIK DAT DIT BLAD OP DE PERSEM
GAAT - VRIJDAGVOORMIDDAG - VALT WELLICHT
IN DE KABINETSRAAD DE ULTIEME BESLISSING.
W A T ZAL HET W O R D E N ? I N D I E N DE VOORTEKEN E N N I E T B E D R I E G E N : W E I N I G G O E D S . BIJ D I E
VOORTEKENEN
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DE REGERING EN DE PARTIJEN - OOK EN VOORAU
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VLAANDEREN NIET W I L WETEN NOCH VAN A N NEKSATIE, NOCH VAN VERKAVELING, NOCH V A N
FACILITEITEN. VERZET TEGEN

HUN MENTALITEIT
De eerste nacht na het bekendmaken van het monsterplan-Lefevre trokken de Biusselse franskiljons er
op uit om in de randgemeenten uitmg te geven aan
h u n overwinnigsroes.
Tussen het bedreigde St Genesius-Rode en Alsemberg trokken zij de toekomstige « grenslijn » van de
Brusselse agglomeratie. Aan de Vlaamse k a n t tekenden zij een hakenkruis Aan de Brusselse kant plaatsten ZIJ een bordje met « douane », aan de andere kant
een bordje met de Duitse vertaling • « ZoU »
In de ogen van deze Fransdolle imperialisten zijn
de meer dan vijf miljoen Vlamingen allemaal moffen,
nazi's en ongedierte '
Onder het juk van deze smerige Vlamingenvreters
wil men opnieuw 40 000 Vlamingen brengen '

« De vice-gouverneur
is
een
louter
legendarische
ftgiiur,
zonder invloed
op
de gemeentelijke
autonomie m de Brusselse
agglomeratie, het JS een louter
psychologische
voldoening
die aan de Vlamingen
wordt
gegeven
)>
Bracops in de Kameikommissie, 19 6 63.
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G R O F S T E B E D R O G D A T D E N K B A A R IS. W A N N E E R
D E VLAAMSE CVP-ERS M E N E N DAT ZIJ DIT SPEL
MET DE D O O R S T O K E N KAART K U N N E N SPELEN :
DAT ZIJ HUN GANG GAAN !
W A N N E E R LEFEVRE MEENT DAT HIJ, MET DE H E LE
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KRIJGT : DAT HIJ ZIJN GANG GAAT !
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MOTIE V.U.-GENT
Het Distriktbestuur van de Volksunie - Gent, in buitengewone vergadering bijeen op donderdag 13.6.
1963, heeft met de grootste verontiraardiging kennis genomen
ran de plannen der regering in
verband met de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.
Is van mening dat deze plannen
een ongehoorde uitdaging betekenen.
Heeft eveneens met verbazing
kennis genomen van de ergerlijke
voorsteden van de P W , die eens
te meer bewijzen dat de PVV in
Vlaanderen zich tot een kastegroep
heeft verlaagd.
Roept ajlle Vlamingen op om
zich met de grootste beslistheid ie
verzetten tegen deze aanslag op
de onaantastbaarheid
van het
Vlaamse grondgebied.
Zal aide gepaste initiatieven nemen om de Gentse bevolking in
alarmtoestand te brengen.

ST. GENESiUS-RODE
£en vergadering van 14 jimi 1963,
representatief voor de bevolking
van Sint Genesius Rode, neemt
stelling tegen de aanhechting van
VJaamse gemeenten bij Brussel.
Heeft met ontsteltenis kennis
genomen van wat de Regering als
^en « compromis » bestempelt en
wraakt de misleiding die schuil
gaat achter dit woord.
3espeurt nergens het minste
Bpoor van Waalse of Brusselse
toegeving.
Stelt vast dat uitsluitend van
Vlaamse zijde toegevingen worden
geest
\larmeert gans de bevolking,
Blle groeperingen en mandatarissen van de ZennevaHei, waarvan
het steeds integrerend deel heeft
uitgemaakt en dat in het bijzonder op sociaal en kultureel gebied.
'Vijst er op dat Rode haar
Vlaamse aard steeds heeft bewaard.
Weigert geslachtofferd te worden aan de Brusselse en Waalse
exnansiedrang.
Vestigt er nadrukkelijk de aanös'^ht op :
~>at Wallonië eindelijk, zonder
Blag, of mars of stoot, de zo gegeerde aansluiting bl] Brussel bekomt via Rode.
Dat deze aansluiting het verzet
tegen de tweetaligheid te Brussel

zal stijven en de inpalming van
Brussel door Wa'lonië tot gevolg
zal hebben.
Dat aldus van bij de aanvang alle nieuwe maatregelen tot bevordering van de tweetaligheid van
Brussel, waarvan sprake in het
zogenaamde taaicompromis, zullen
ontzenuwd en verlamd worden.
Dat, zoals de wetten van 1932
ook de overeenkomsten van 1963
op dit gebied een dode letter zullen blijven.
Dat Brussel definitief verloren
gaat voor de Vlamingen indien
Rode opgegeven wordt.
Doet een beroep op alle Vlaamse
parlementairen, inzonderheid deze
van Vlaams Brabant om de betrokken Regeringsvoorstellen te
verwerpen.
Bezweert de openbare opinie van
het Vlaamse land de ondergang
van Rode niet te dulden.

STROMBEEK-BEVER
Het Vlaams Komitee voor Strombeek-Bsver heeft naar aanleiding
van de laatste voornemens van de
Regering in verband met de regeling van de V'aams-Waalse verhoudingen en meer in het bijzon.der voor wat de Brusselse randgemeenten betreft, volgende motie
goedgekeurd.
Er werd vastgesteld dat er eindelijk door de regering werd ingezien dat Strombeek-Bever, een
Vlaamse gemeente is en dat de
regering van haar plan afziet faciliteiten toe te staan aan de enkele franssprekende inwijkellngen.
Het vindt deze uitspraak maar
heel normaal want Strombeek-Bever is een Vlaamse gemeente.
Het dankt van harte alle inwoners en alle verenigingen die samen met het Viaams Komitee tegen de verfransing hebben gestreden en blijven strijden.
Het dankt in het bijzonder de
Heer Burgemeester en gans het
gemeentebestuur voor de vastberadenheid waarmede zij zich steeds
tegen het toestaan van faciliteiten hebben verzet. Déze houding
die de wil van de ganse bevolking
vertolkt, heeft de regeling doen
inzien dat Strombeek geen toegevingen duldt.
Het is er tevens van overtuigd
dat, indien in de andere bedreigde
randgemeenten de gemeentebesturen, met aan het hoofd de burgemeester, de strijd tegen de opneming in de Brusselse agglomeratie

Zelfs de kraaien brengen het

uit:

voortzetten, ook bun gemeente
Vaams zal blijven.
Het Vlaams Komitee roept tevens alile inwonea's op, verder de
toestand van dicht bij te volgen
en wanneer zulks nodig möciht
blijken, in massa aan de strijd in
de bedreigde randgemeenten deel
te nemen.
Strombeek-Bever
duldt
geen
roof van Vlaamse grond.

V.B.V.-V.y.M. ZEGGEN
NEEN
« Het Verbond van Blauwvoetvendels » v.z.w., het « Verbond van
Vlaamse Meisjesscharen » en de
« Vi'iendenkringen van de Blauwvoetvende's » sluiten zich aan bij
de verontwaardiging van aïïe Vlamingen en bij de protesten van
andere Vlaamse verenigingen.
Het
verbond tekent
hierbij
scherp protest aan tegen het walgelijke taalkompromis, tegen gebiedsroof en kasteoverheersing.
Wij zijn jeugd van deze tijd en
zitten dus niet vast in verouderde
opvattingen.
Wij willen vrijheid en recht, en
roepen daarom al onze leden en
oud-leden op zich klaar te houden
om in grote mate deel te nemen
aan de eventuele derde mars op
Brussel!
Verbondsleiding VBV-VVM.

V.V.0.
Het Verbond van het V.aams
Overheidspersoneel heeft, na onderzoek van de Regeringsamendementen inzake de taalwetgeving,
vastgesteld dat deze voorstelen
onaanvaardbaar zijn. Het verwijst
naar de algemene motie van het
Vlaams Aktiekomitee terzake :
immers het stelsel der faciliteiten,
dat door de Vlaamse gemeenschap
werd verworpen, wordt nu vervangen door het Brussels regime van
de verfransing. Dit betekent een
werkelijke gebiedsroof en in het
nadeel van de' Vlamingen de zoveelste stap achteruit, die niet
kan gecompenseerd worden door
vage beloften die reeds ter gelegenheid van de taa'wet van 1932
werden geuit.
Uit deze nieuwe « annexatie »
vloeit voort dat de Vlaamse afgestudeerden in de zes randgemeenten hun kansen op benoeming, bevordering en behoud in hun fiuic-

Schuiflirubbertnatrassen

tie . zien te loor ghsia, ten gunste
van de Banisselaars of de verfraaste Vlamingen.
De regeling, die voor Brussel
wordt voorgesteld, is een karika^
tuur van een werkelijke tweetaligheid. Het essentiële van wat nu
aan de Vlamingen wordt voorgespiegeld, werd hvn reeds 30 jaar
geleden wettelijk toegekend en
werd gedurende al die tijd op openlijke of geraffineerde wijze gesaboteerd. De Vlamingen hebben de
besluiten getrokken uit de lessen,
die hun werden gegeven en de losprijs nu te licht bevonden.
Het V.V.O. vestigt in het bizonder de aandacht op het voorstel
om, vanaf de graad van directeur,
een tweetalig ambtenarenkader tn
te voeren in de centrale besturen.
Het verwerpt dit voorstel met de
grootste krachtdadigheid en verwijst terzake naar zijn vroeger ingenomen standpxmtein.
Het heeft voldoende ervaring om
te weten dat de leidende kringen
van de administratie meestal het
Frans als diensttaal gebruiken en
opdringen. Het kan dus in geen geval aanvaarden dat deze verfransing nog door wettelijke maatrege'en zou bestendigd worden. Het
vraagt zich bovendien af op welke wijze men in een rationele
structuur deze tweetalige ambtenaren een verantwoord statuut zou
verlenen.
Het Verbond herinnert in dit
verband aan zijn bestendige actie
voor de spJitsing van de centrale
besturen in een Nedei-aandstalige
en een Pranstaige administratie.
Dit actiepunt behoort tot de traditie van de Vlaamse strijd, want
het werd reeds in de taalwet van
1932 vastgelegd, maar op dezelfde
meesterlijke wijze als de ganse
tweetaligheid in Brussel gesaboteerd.

V.T.B.-V.A.B.
De V.T.B. en de V.A.B, verzetten zich met de grootsrtf krachtdadigheid tegen de regeringsinzichten om weer eens Vlaamse gemeenten bij Groot-Brussel te voegen en aldus aan de verfransing
prijs te geven, want :
Het nieuwe regime zou voor die
gemeenten gevaarlijker zijn, bv.
op onderwijsgebied, dan een stelsel van zgn. faciliteiten.
De waarborgen voor werkelijke
gelijkheid van Vlamingen enPrans-

taligen in Groot-Bi*ussel zijn in de
regeringsinzdchten volstrekt onvoldoende, o.m. wat de karikatuur
van een regeringskommissaris betreft.
Toegevingen worden voor de zoveelste keer uitsluitend van de
Vlamingen geëist : geen enkele
Waalse gemeente wordt bij GrootBrussel geannexeerd.
Er is geen reden om Wemmei bij
Groot-Brussel te voegen, evenmin
als bv. Strombeek of Dilbeek.
Er is geen reden om Rode te
verbrusselen, evenmin als bv. Zuun
en Tervuren.
Wll.'ekeur, waaraan het streven
van grondspekulanten niet vreemd
is, speelt hier de baas.
Door ' de dreigende verfransing
van het nog in-Vlaamse Wemmei
wordt kilometers ver een verbasteringswig gedreven in een zeer
gaaf Vlaamse landelijke streek,
met dorpen als Meise, Brussegem,
Relegem, Hamme, Zeliik.
Door de annexatie van Linkebeek en Rode wordt Groot-Brusseü
bewust geografisch aan het Walenland gehecht en wordt de afschuwelijkste van aJle taalgrenzen, de sociale, brutaal getrokken
en nog wel door een demokratische regering : in Flode wonen
minder Ingeweken Pranstaüigen
dan in Eigenbrakel ingeweken Vlamingen. Rode wordt verfranst ter
wille van zijn rijke vil'labewoners;
het
aangrenzende
Eigenbrakel
blijft bij Wallonië, want de Vlamingen zijn Cr maar kleine mensen, arbeiders en boeren.
Wat Leuven betreft moet aan het
episkopaat eerbiedig maar beslist
gezegd worden wat elke bewuste
Vlaming denkt : er zijn op dit
ogenblik al Nederiandstalige studenten meer dan genoeg voor een
volwaardige universiteit; over enkele jaren zullen het er zeker tienduizend zijn. Het wordt hoog tijd
dat aan de Waalse katolieken in
hun eigen land geleidelijk een volwaardige Franstalige universiteit
W9rde.,Êes<;hqinJi;en.- Alleen zulke oplossing zal de eendracht tussen alle Belgische Rooms-Katolieken behouden en verstevigen.
De V.T.B. en de V.A.B., die sterk
betreuren dat Vlaamse ministers
hun zegen aan de regeringsinzichten gegeven hebben, zuUen met de
grootste beslistheid ijveren voor de
onaangetaste gaafheid van het
Vlaamse grondgebied en voor een
werkelijke gelijkheid van a'le Belgen in het huidige Groot-Brussel.

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST

met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
Ressortmatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

..STAK'
Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
De schoonste gronden liggen in Spanje,
lan het mooiste strand van de Middellandse zee
Inlichtingen :

VIKING
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht

Tel. 44641 en 44642
Indien ü geen verkoper
in uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden ü het adres van
de dichtst bijgelegen
verkoper Star Zele

Wij drinken het goede Vlaamse bier van
de brouwerij Lootens Koekelare

HOP EIS MOLT
Verkoper voor Aalst en omgeving :
Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst
Tel : 053/21667
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V I J F EN TWINTIG J A A R GELEDEN W A S «BRUSSEL.
VLAAMSE GROND» E E N AKTUALITEITSSLOGAN VAN
DE VLAAMSE BEWEGING; VANDAAG NAUWELIJKS
NOG E E N HERINNERING.
MAAR GEEN ENKEL PRAGMATISME. GEEN ENKELE
OPPORTUNITEITSOVERWEGING KAN IETS VERANDEREN AAN HET FEIT DAT GANS HET VERLEDEN VAN
HET BRABANTSE B R U S S E L N E D E R L A N D S W A S . W A T

brussel Vlaamse grond
IN BRUSSEL DE E E U W E N TROTSEERT, WAT B R U S S E L
MAAKT TOT IETS A N D E R S EN EEUWIGER DAN E E N
COMMERCIËLE « C A R R E F O U R DE L ' E U R O P E » : DAT
ZIJN DE G R O O T S E GETUIGENISSEN VAN HET NEDERLANDS VERLEDEN DEZER STAD.

(ISfS)

H690I

(1900)

HET « FEIT BRUSSEL »

«0%

50%

»0%

,10%

VERFRANSINGSMAGHINE
O p h e t kaartje h i e r n a a s t k a n m e n h e t m e e s t e r w e r k v a n h e t u n i t a r i s m e e n v a n h e t regeringsbeleid d e r zgn. a n a t i o n a l e » partijen
b e w o n d e r e n : d e o p s l o r p i n g v a n V l a a m s - B r a b a n t door d e B r u s selse i n k t v i s . T h a n s w o r d t d e k r o o n o p dit m e e s t e r w e r k gezet !
Zoek eens even op h e t kaartje de zes bedreigde gemeenten : Wemmei, Kraainem,
Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Linkebeek
en St-Genesius-Rode. Let vooral op s t Genesius-Rode : wanneer Rode verloren gaat,
verspringt de taalgrens ineens met een ruk
n a a r h e t noorden t o t bij Vüvoorde, Meise
en Brussegem. Wallonië ligt a a n de voordeur van Asse!
Dit kaartje geeft de rezultaten weer van
de officiële talentellingen die alle onder
anti-Vlaamse druk werden gehouden. De
grootste cijfervervalsing uit de geschiedenis der talentellingen was die van 1947 • er
bleven toen in gans de Brusselse agglomeratie nauwelijks 24% Nederlanstaligen
over.
De werkelijkheid is anders : deskundigen
hebben de talen telling nog eens overgedaan. Aan de h a n d van objektieve criteria
vonden zij 53% Nederlandstal igen inde agglomeratie : de meerderheid dus!
Maar deze meerderheid is goeddeels afgesneden van ieder volks bewustzijn en
s t a a t onder sterke sociale druk. Ze «past
zich aan»; ze schakelt gemakkelijk over
n a a r h e t Frans. Een voorbeeld? Van 1930
tot 1947 kende de gemeente Drogenbos een
aangroei van 349 eenheden, m a a r h e t a a n tal «franssprekenden» steeg m e t 700 eenheden. Meer dan 350 autentieke Vlamingen uit Drogenbos waren onder de sociale
druk bezweken!
Hun schuld? Neen; wel h u n zwakheid.
Maar de verpletterende schuld van de opeenvolgende regeringen, van de kleurpartijen!

Nevenstaand diagram is welsprekend:
het balt h e t ganse probleem Brussel
samen in enkele lijnen. Het drukt h e t
percentage franssprekenden uit in
België, in de Brusselse agglomeratie,'
in de provincie Brabant en in h e t arr.
Brussel, t o t en m e t de talentelling
van 1947.
Terwijl h e t percentage franssprekenden in België ongeveer konstant bleef
en de laatste dertig jaar zelfs een d a lende tendens had, steeg h e t percentage franssprekenden in de Brusselse
agglomeratie geweldig snel.
Eén Belg op acht woont in de Brusselse olievlek. Brussel geeft op de
meeste gebieden de toon aan, Brussel
wordt door h e t unitarisme vertroeteld. Door de evolutie van Brussel in
de richting van h e t Frans komt de
meerderheidspozitie van h e t Nederlands in België niet tot zijn recht.
Zolang de Brusselse mentaliteit en h e t
Brussels gewicht blijven wat ze n u
zijn — en de huidige regering wil d a t

gewicht weer eens verzwaren —,
blijft België een staat die in wezen
anti-Vlaams Is.
Door h e t verzwaren van het waterhoofd Brussel hebben onze regeerders
in de eerste plaats een anti-Vlaamse,
m a a r daarna ook een anti-Waalse bedoeling. Het feit Brussel moet in België steeds belangrijker worden, omdat het het slot is op de unitaire kool
waarin twee volkeren zijn opgesloten.
Zo wordt h e t Brussels feit een diktat.
dat men twee volkeren oplegt. Met
voor de Vlamingen de bijkomende en
bezwarende omstandigheid d a t dit
diktat uiterst doelmatig gericht is t e gen h u n taal en hun kuituur.
De aanslag op Vlaams-Brabant fs
daarom niet alleen een aanslag op ons
grondgebied, hij is een aanslag op ons
volksbestaan zelf.
En «Vlaamse» ministers en parlementairen lenen zich tot hand- en
spandiensten" bij deze aanslag.

Ff^asr<s/i(
vdöcn.5 de

Daaraan moet'n einde gesteld worden.

NU!
U kunt daarbij helpen door een bijdrage t e storten voor h e t strijdfonds
«Neen Theo» op per 1476.97 van
Volksunie, Brussel 1.
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aan de lieer Manu Riiys
pja (I De Siaiiilaaid »
B E US S n L

Uijn waardf,
Ik :ou wel eens een mng willen zijn op de rand van uw
redaldionele schrijfiajel. Vanuit mijn muggen-perspeUief
zou ik
een man zien zillcn achter een grote stapel binnengekomen korrespondentie. En wanneer ik me op zoemende vleugeltjes in de lucht
zou verhejjen om een onbescheiden blik te komen werpen naar de
inhoud van HW koiTCspondentie, zou uw nijdige hand waarschijnUjk een vlug einde bereiden aan mijn muggenbcslaan. Wellicht zoa
ik nog nel de tijd gehad hebben om u te horen sakkeren . « Een
mug Dat moet er nog bijkomen 1 )i .
Inderdaad, mijn waarde : zo heel veel moet er niet bijkomen
em de gevulde beker van uw joernalislieke zwarLgalUgheid ie doen
overlopen. Want wat ik hier op mijn bescheiden redaktielafel binnenkrijg aan afschriften van brieven aan Maim Ruys, is natuurlijk
maar een zeer klein deeltje uan wat bij u binneiutroomt.
Ik gelooj niet, Manu, dat ge n tluins de u>ei-lde kant verooiloven om • met een tikje kans op succes - deel te nemen aan een
populariteitswcdstrijd in Vlaanderen. liet zou een buis zijn naar de
efmetingen van uw pretentie. Om maar te zeggen dat ze lastig om
hel hoekje van de Jacqmainlaan heen zou kunnen.
Gi] speelt o zo graag, mijn waarde, de « slimme » joernalisl,
de u man met het eigen standpunt », de man « wiens artikelen
politiek maken ». Zeer lofwaardig streven op zichzelf, streven waarop
niels aan te merken valt voor zover het zich beperkt lot de grenzen
van hel ooirbare. Maar die grenzen schijnen me deze keer dan toch
wat al te ruim overschreden.
In het verleden. Manu, hebt gij voortdurend koud en warm
geblazen uit één en dezelfde betweterige mond. Tot daar toe I Maar
éal gij thans • op een beslissend ogenblik - liever alleenloperlje hebt
gespeeld dan man op de Vlaamse schans, kan hoegenaamd niet meer
door de beugel.
De grenzen. Manu, waarlussen gi] u te bewegen hebt op straffe
van uw lezers op stopen te trekken, zijn niet zo ruim. Ze worden
teer nauwkeurig bepaald door zes kleine lettertjes, enkele cenlimelcrs boven de kolom waarin gij gewoonlijk uw stukken pleegt.
Zes letters : A.V.V.-V.V.K. Het ben ik niet, die die letters daar
plaats ; hei ben ik niet, die u vraag onder dat mollo te schrijven.
Dat doel gij uit eigen vrije wil. Wanneer gij uw joernalislieke broek
vaagt aan die letters, is dat echter niet alleen uw zaak. Uw lezers
hebben dan dikkement het recht te zeggen dal gij niet eerlijk zijt.
Eerlijk ? Standaard-lezend Vlaanderen is achlerooergeslagen
van verbazing toen hel vaststelde dal, dadelijk na het bekendmaken
van het plan-Lefèvre, uto artikel - het « Schild-en-zwaard n-artikel
notabene ! - geschreven was met het lauwste afwaswaler waarmee
ooit een stuk werd gepleegd. Standaard-lezend Vlaanderen sloeg die
ochtend de krant open vol blijde verwachting oin uw krachtig
woord ie lezen. Want had gij niet vooidien ontelbare malen de
noodhoorn gestoken over bedreigd Vlaams-Brabant ? Zo bijvoorbeeld
nog op SS.3.63 : « Indien Brussel voortgaat met zijn eisen, zullen
wij kortaf « neen » zeggen over de gehele lijn. Dat zullen wij ervoor
zorgen dat Brussel zo eng mogelijk wordt afgegrendeld. Tegenover
de eentaligheid van Wallonië stellen wij de meest absolute administratieve eenlaligheid van het Vlaamse land, ook in de landgemccnien ».
Grote bla-bla. Manu-jongen, kort nadien reeds gevolgd door
hleine ka-ka. En veroorloof me nu even een kort lesje in de edele
hunsl van de politieke joernalistiek Met wellust hebt gij het vei-leden zaterdag weer eens gehad over « de malaise » in de Volksunie.
Dal is uw goed recht en dat recht is zelfs beter dan uw neus. En 'I:
gan u hel pleziertje wel. Maar een goed joernalist en een eerlijkVlaams joernalist zou op dit ogenblik - simpatie of geen simpalie
voor de Volksunie - de Vlaams-nalionale dreiging eerder overdrijven
dan minimalizeren. Omdat hij daarmee de Vlaamse druk kortweg
zou versterken.
Maar dat, Manu, kan men niet verwachten van u. Want in
plaai van de grote Manutou ie zijn imarvoor gij u houdt, zijt gij
een heel klein man nul je.
l'w dio Genes.

U »

Waar we de laatste dagen
reden te over hadden om ons
te ergeren aan de houding
van sommige Vlaamse bladen
— de Vlaamse socialistische
pers en de « Standaard » op
kop — willen we toch niet n a laten, nog eens te onderstrepen hoe onverzettelijk de
« Gazet van Antwerpen » tot
op heden de regeringsplannen
is blijven bestrijden.
Het heeft ons niet buitenmate verwonderd dat één van
de redakteurs van dit blad
verleden week donderdagerde
voorkeur aan gaf, zijn kat te
zenden naar een perslunch
van Van den Boeynants.
Naar het heet zou ook
Emiel Van Cauwelaert aan de
voorzitter van de CVP hebben laten weten dat « hij in
de gegeven omstandigheden
er de voorkeur aan gaf, zijn
ontbijt zelf te betalen ».
Wij weten niet, waar Manu
geluncht heeft die dag !
SMAL HOL.L.ANDERTJE...
Te Brussel is een zekere
Bovenmoerdijkse heer Bruggeman korrespondent van
het Nederlandse blad « Het
Vrije Volk ».
Dit heerschap sprak verleden zaterdag voor de micro
van de V.A.R.A. over de taairegeling - Lefèvre en in dat
verband ook over de Volksunie : « Toen repte het
rechts - ekstremist sche partijtje de Volksunie zich, a s
een donderslag bij heldere
hemel, en meteen wilden de
Vlaamse kranten van geen
toegeven meer weten ».
Dat is, volgens de heer
Bruggeman, al erg. Maar er
komt nog veel erger : « In
het blad van deze partij werden deze week de Vlaamse
ministers afgeschilderd
as
de rovers ».
Mijnheer Bruggeman is
niet alleen met zijn verontwaardiging over onze « donderslag » : de rovers zelf waren ook flink kwaad toen ze
hun foto op onze voorpagina
zagen prijken.
... EN NEDERLANDER
Niet iedereen heet Bruggeman benoorden de Moerdijk
en er zijn ook wel andere geluiden te
vernemen. Zo

waarde landgenoten...
(( Een zeker aantal deskundigen...
'den\t nog
de naam Brussel te kunnen geven uitsluitend
aan
de stad zelf en de 19 randgemeenten...
Indien men
de toekomst met een realistisch oog wü
hekijken,
moet men aanvaarden dat de hoofdstad zich in het
atoomtijdperk
praktisch tot het ganse
arrondissement Brussel zal uitbreiden. »
Manifest van de (( Communeaxité
Bruxelloise » van 2 0 . 2 . 6 2 .

schreef de « Nieuwe Rotterdamse Courant » op 14 dz.:
« Bovendien heeft de opkomst
van
de
Vlaamse
Volksunie van Vlaams standpunt uit in ieder geval dit
voordeel meegebracht dat de
Vlaamse vleugel van de p a r tij aan wier gelederen de
Volksunie
voornamelijk
knaagt, nl. de Christelijke
Volkspartij, er zeer goed
moet op letten dat zij overeenkomstig
de
versterkte
Vlaamse positie handelt ».
Een ietwat beperkte, m a a r
dan toch zake"ijke en pozitieve waardering van de rol
der Volksunie, ook en vooral
op dit ogenblik.
Zonder de dreiging der
Volksunie zouden de beroepstoegevers van meet af aan
bezweken zijn.

C.V.P.-« W A A R B O R G E N »
Met veel behendigheid t r a c h t
de CVP verder de Vlamingen
zand in de ogen te strooien
over het zgn. «taalkompromis ».
Van den Boeynants heeft er
iets nieuws op gevonden :
CVP-waarborgen.
Gelukkig
zijn we niet alleen om deze
klucht te ontmaskeren. Ziehier wat de « Gazet van Antwerpen », een onverdachte
bron dus, schrijft :
«We hebben melding gem a a k t van de vertrouwelijke
vergadering der CVP-mandatarissen van de Brusselse agglomeratie waarop een motie
werd gestemd om ons gerust
te stellen s>.
« De Brusselse CVP-mandatarissen beloven thans plechtig, dat zij de taalwet zullen
naleven. Daarin ligt de bekentenis, dat zij het vroeger

de taal der cijfers...
In de Waalse randgemeenten
met het hoocrste
aantal nedeilandssprekende
inwoners zijv er :
te T e r H u l p e n 30,75 % nederlandssprekenden.
te Kasteelbrakel 20,96 % nederlandssprekenden.
te Waterloo 2 0 , 5 5 % nederlandssprekenden.
Deze randgemeenten
worden,
zeer
terecht,
niet bi] de Brusselse agglomeratie
gevoegd.
In de bedreigde Vlaamse randgemeenten
met
hei hoogste
aantal
franssprekende
inwijkelingen
zijn er :
te Kraainem 2 6 , 9 1 % franssprekenden.
te W e z e m b e e k - O p p e m 17,40 % franssprekenden.
te Linkebeek 16,73 % frans.sprekenden.
Het aantal franssprekenden
ligt er lager dan
dat der nederlandssprekenden
in de Waalse randgemeenten.
Maar ze worden bedreigd met opslorping door
Brussel!

niet deden en zit bovendien
iets immoreels. Een m a n d a t a ris moet geen motie stemmen
om wetten na te leven. Hij is
daartoe gehouden door zijn
eed, afgelegd bij de ambtsaanvaarding».

POLITIEKE INVLOED
Na aldus de huichelachtigheid der «waarborgen» te
hebben belicht, vervolgt de
« Gazet» : «De motie heeft
ook geen politieke betekenis,
want de CVP-mandatarissen
in het Brusselse vormen
slechts
een
minderheid.
Slechts in negen schepenkolleges op negentien zetelen
CVP-ers, en op het totaal der
26 CVP-schepenen zijn er
slechts zeven Vlamingen. Hun
politieke invloed is dus gering.
Die van de Franstalige CVPers is iets groter, m a a r niet
beter. Want op Evere na,
waar het Nederlands als i n wendige bestuurstaal werd
behouden, hebben alle andere
gemeentebesturen
het
Frans gekozen als bestuurstaal. In die gemeenten s t a a t
men
aan
de
Vlamingen
slechts faciliteiten toe. Dat is
de werkelijkheid, zelfs In S t Lambrechts-Woluwe,
Jette,
Ganshoren en Berchem, waar
de Vlaamse bevolking in de
meerderheid is.

VEERTIEN DAGEN
En de « Gazet van Antwerpen » besluit : « Indien de gemeentebesturen een werkelijk
bewijs van goede wil wensen
te geven, dan kunnen zij d a t
omiddellijk doen door gebruik
te maken van hun wettelijk
recht om beide landstalen te
erkennen als bestuurstaal.
Pas wanneer zij d a t doen, en
liefst voor het te laat is (binnen de veertien dagen) zal
men geloof mogen hechten
aan de ronkende verklaringen
over de goede wil van de
Brusselse
gemeenten.
Wij
wachten af ».
Van die veertien dagen is
— sinds het verschijnen van
dit artikel — alweer al de
helft voorbij !

ONTHOUDT DE N A M E N !
De Vlaamse CVP-minister
die achter de schermen dagin dag-uit al zijn energie besteedt aan het omverpraten
van de laatste weerstand van
sommige Vlaamse CVP-ers,
heet — het zal niemand verbazen — P.W. Segers.
De Vlaamse CVP-parlementairen' die — eveneens achter
de schermen — hun uiterste
best doen om het verzet van
hun kollega's ineen te doen
storten, heten Meyers en Moyersoen.

DE VOLKSUNIE

HET
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MONSTERVERBOND

De regering Lefèvre heeft
een nieuwe bondgenoot gekregen : de « Libre Belgique »,
Dit blad heeft in de voorbije
twee j a a r geen woord goeds
over de regering en h a a r werk
k u n n e n schrijven. Maar vandaag treedt ze Lefèvre bij in
zijn annexatieplannen.
Daarmee is opnieuw eens de
ring gesloten : het monsterverbond tegen
Vlaanderen
strekt zich weer uit van de
« Vlaamse » mondsociali«ten
Ujk Jos Van Eynde tot de
franskiljonse reaktie van de
Warmoesberg.

meenschap geleefd en nooit
heeft hij geweten wat daarin
omging.
Vervolgens legde Lefèvre 'n
heroïsche kamikazoe-verklarlng af : « Men wil mijn r e gering weg ? Goed ! Men mag
mij doden. Maar dan op een
eerlijke manier : vóór het
parlement en niet door m a noeuvers achter de schermen »,
Wat zou Theo er van zeggen, moest hem de politieke
doodsteek toegediend worden
op de manier waarop hijzelf
zijn voorganger — prof. Eyskens — vanachter de schermen h e t mes in de rug plofte ?
Een eerlijke manier, zegt de
m a n ! Dus in alle geval niet
zijn manier !

« EERLIJK »
Verleden
woensdag
verscheen tijdens de nieuwsberichten het lieftallig
gelaat
van premier Lefèvre op h e t
scherm. Theo had een paar
verklaringen af te leggen.
In de eerste piaats drukte
hij zijn verwondering er over
uit dat de Vlamingen zich zo
hardnekkig en koppig vastbeten in de zaak der zes
randgemeenten en weigeren
de talrijke voordelen van het
regeringsplan te zien».
De
verwondering van Theo is begrijpelijk : steeds heeft hij
buiten de Vlaamse volksge-

KORDON
Nadat op een n a c h t deze
week Wemmei door Vlaamse
plakkers en kalkers eens flink
in de verf was gezet, werd
sindsdien alle n a c h t e n een
waar rijkswacht-kordon rond
de bedreigde randgemeente
opgesteld.
Geen nood, jongens — niem a n d t r a p t in de val. En er
is elders werk bij hopen !
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I grasduinen..
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« Otn de aantasting van ons taalgebied te stutE
ten en de positie van de Vlamingen
te vrijwaren,
1
is het noodzakelijk
de taalgrens definitief vast te
E
leggen en de Brusselse olievlek in ie dijken tot de
1
19 gemeenten
fan d:ê~aggloyneratie, waar een strik1 ,.^^eJ.'zjieéiaZj^j2eid van de diensten dient toegepast.
»

1
1
E
1
i
|

=

(( Vlaams maniiest van socialistische
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Het « Belang van Limburg »
vond deze week dat « de r e gering met h a a r taalontwerpen de laatste bocht aan het
nemen is en dat het te hopen
valt, dat ze deze bocht goed
zou weten te nem.en ».
Dergelijke bochtig proza
kan niet anders dan van een
kronkelende paling komen.

I

STRIJDFONDS «NEEN THEO»

=

Het enige papieren protest dat t e l t !
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Het blad van verleden week is op de meeste plaatsen
met ettelijke dagen vertraging a a n huis besteld. Deze
vertraging werd veroorzaakt door een staking in de
postdiensten te Brussel — staking die trouwens gevoerd werd om zeer gerechtvaardigde grieven.
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Deze vertraging brengt mee dat slechts vandaag —
op het laatste nippertje voor we ter perse gaan — de
eerste stortingen voor het strijdfonds « Neen Theo »
binnenkomen.
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NOOiT WAS HIJ ZO WELKOM I
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ZONDER KOMMENTAAR
« In 1954 werd de gemeente
Evere door minister Vermeylen, toen hij de uitslagen van
de vervalste talentelling van
1947 toepaste, aangehecht bij
de Brusselse agglomeratie. Op
h e t ogenblik van de a a n h e c h ting waren er te Evere geen
franstalige
gemeentescholen
of klassen. Op dit ogenblik,
negen jaar later, is er te Evere geen Vlaams gemeentelijk onderwijs meer en nog
enkel franstalig. De Vlaamse
kinderen van Evere moeten
nu n a a r Schaarbeek gaan om
er ergens een Vlaamse school
te vinden.
Hoe deze omwenteling
te
verklaren is? Vanaf h e t ogenblik d a t een gemeente wordt
aangehecht bij de Brusselse
agglomeratie zijn
het de
Brusselse federaties van de
grote partijen, die er de gemeentelijke politiek gaan beheersen en betalen. Zij duiden aan wie er daar in de gemeenteraad moet zetelen en
wie er de schepenambten
moet bekleden en bijgevolg
wie er op de lijst mag staan.
Vanuit Brussel wordt dit alles zo geregeld d a t de verfransing onmiddellijk na de
eerstvolgende
verkiezingen
volop - kan'^'beginnen. EVfere
weet ervan mee te spreken.
Wat met Evere nu gebeurt, is
. eerr tWaarsQhi^wing,, voor alle
andere Vlaamse randgemeenten ». Uit « Het Volk » van
20.6.63.

KENNIS
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De sM]d tegen het jatale en immorele
plan Lefèvre is in de jongste dagen in alle
hevigheid losgebarsten. Na de verstomming
van de eerste dagen, na de dubbelzinnigheid
van bepaalde pers, die het monsterverbond
als « 'positief » wilde doen doorgaan, zijn
de ogen opengegaan en beseft iedereen klaar
uaar we aan toe zijn.
Er is volledige klaarheid gekomen over
de geest, de inhoud en de strekking van
hei plan Lefèvre.
In « De Linie n van H juni ontleedt Mark
Grammens de geest van het plan. Zijn
scktiemes is vlijmscherp en ongenadig. De
l lamingen
krijgen
niets
substantieels,
enkel waar zij sedert jaren recirl op hebben
en dan nog vaag en zonder waarborgen.

gezichten zou verkennen, heeft zich verlaagd tot het niveau van de skabreuze
dorpspolitiek. Zij, die nieuwe perspcktieven
ging openen, bereikt slechts, dal zij als een
scJioolvoorbeeld van petit-bourgeoisbeleid do
geschiedenis zal ingaan.
Een meet vernietigend oordeel over een
regering hebben wij nog nooit gelezen.
Steller stelt vast dat de regering Vlaanderen
niets meer te bieden heeft, dat zij de taalkwestie niet zal en niet kan oplossen, dat
ze alleen nog plannen kan nitbroeden die
nadelig zijn voor Vlaanderen.
Oud CV.P.-volksvertegenwoordiger
Leo
Tindemans, bestempelt in de vrije tribune
tan « De Standaard n van maandag II. het
onlwerp ah een zevenkoppige draak waar-

de Vlaamse vuist
«I Maar van de Vlamingen worden substantiële toegevingen gevergd, zes randgemeenten van Biussel worden officieel tweetalig
(d.i. in de praktijk verfranst), geen faciliteiten in de Waalse randgemeenten, geen
laalloezichl met aulomalische
sankties,
facilileiten voor franstaligen te Leuven en
aan de kust. Van de zelelaanpa^'^ing sprcet^l
niemand meer ».
Verder betoogt hij : « Er is iets gebroken
De bewindslieden hebben voeling verloren
met een roll van hel tivcclcdig" land. In
plaats van op « De Gazel van Antwerpen »
m.oet de regeiing nu op aLa Libre Delgique»
rekenen ». En verder « De regering heeft
aan politie!; gedaan in de meest onbehaagliike zin van het woord. Zij, die gtule ver-

van de zeven koppen evenveel flagrante
miskenningen betekenen van recht en rede.
liet « enige mogelijke ivinstpunt » is de
vernederlandsing van het bedrijfsleven dat
dan nog verzinkt in het niet tegenover een
leeks onrechtvaardigheden, in slaat om op
zichzelf reeds gans Vlaanderen in beroering
te brengen (faciliteiten aan de kust en in
toeristische centra, tweetaligheid van de
luclitliaven van Zaventem, enz ) . In een
uiterst scherp lekwisitorium
bewijst hij
dal nicl één deel, doch het hele ontwerp
vcnvcrpclijlc is. Ui} stelt de regering voor
de onontkoombare
driesprong : totale
wijziging van het plan. hel plan hitrel-kcn
ofwel verdwijnen.
Daafniee welen we uil twee onvcrdaclile

bronnen, dat het ter bespreking nemen van
het huidige ontwerp in een van de kamers
reeds een onaanvaaidbare kapilulatie is.
Intussen werd ook reeds komaf gemaakt
met de dubbelzinnigheid nopens de verantwoordelijkheid
van de regeringspartijen
voor de inhoud van het plan Lefèvre. Gedurende een ganse week werd de publieke
opinie in Vlaanderen in de waan gelaten
dat de hoofdverantiuoordelijkheid lag bij de
socialisten, om op die manier de CVP
gedeeltelijk wit te wassen.
Welnu, in een ophefmakend
artikel
betoogde de « Gazet xmn -Antwerpen »
maandag, dat de anneksaiie van de 6 randgemeenten niet a priori door de BSP werd
geëist : « Waar in CVP-kringen tot nn toe
beweerd werd dat de overheveling de prijs
was, die door de BSP werd gevraagd voor
de goedkeuring van de regeringsontwerpen,
ii zaterdag formeel vast komen ie staan dat
die voorspelling van zaken niet strookt met
de waarheid. liet nationaal komitee van de
CVP heeft nu geen enkel ekskuus meer om
zicfi te houden aan zijn besluiteloosheid
terzake «.
Dal is een zware uitspraak van een
kaloliek blad en werpt een schril licht op
de oneerlijke praktijken die de CVP bedrijft
om de verantwoordelijkheid
voor eigen
zwakiieid op iiaar regeringspartner Ie
scfiuiven De dubbelzinnigheid ierzake hebben wij altijd besehouivd als een doorgestoken liaart. De « Gazet » heeft het nu
duidelijk bewezen.
De toestand is meer dan ernstig. De
verfransing van Brussel en omgeving is in
de belgische politiek een systeem geworden
Een systeem, dat Brussel de alleenheerschappij in België moet bezorgen. In 1933
werd besloten niet meer verder uit Ie
breiden. In 1954 werden nog eens S gemeenten ingelijfd met de stellige belofte, dat
liet de laatste lieer luas. De belgische
cyniekers willen er vandaag weer 6 inlijven
en alsof dit cynisme zijn hoogtepunt nog
niet heeft bereikt, verklaart Spaak enige
tvukcn geleden lioudwegr dat de iweelaliffe

zone mettertijd tot Meclielen, Aalst, Leuven
en Ilalle zal reiken. En om die verklaring
een mogelijkheid van uilvoering Ie geven,
ontvouwt Van Aadenhove met een lef dat
aan het ongelooflijke grenst, verleden tveek
het PVV-taalkompromis : de zes randgemeenten
inpalmen ? Vanzelfsprekend I
Maar nog veel meer dan dat. Aangezien
België een tweetalig land is, moet rond de
brusselse agglomeratie een tweetalige t»ne
komen, een « ontmoetingscentrum
» van
liefst 13 gemeenten.
Waarom niet : « gans België tweetalig,
uilgenomen Brussel en Wallonië ?». Mc£
zou lachwekkend zijn, indien het niet zo
monsterachtig was. Sog nooit is het Brussels cynisme en hei franskiljons im]>eri<ilisme tot openlijker provokaiie
gekomen.
Doch daarmee weten we, waar we aan toe
zijn. Men ivil niet alleen de randgemeenten,
niet alleen Vlaams Brabant, men wil waarachtig op termijn gans België.
Daarom zal ons verzet tegen die moiisfer.
plannen liard zijn, ongenadig en zo nodig
brutaal. Redelijkheid en overleg hebb''n
afgedaan in een officieel België dal van lü
jaar na-oorlogse vlaamse strijd niks wil
begrijpen.
Onze tegenstrevers kennen ons itandpunt
dat niet alleen dit is van de Volksunie, doch
van gans tiet veolitende Vlaanderen, verwoord in de stellingname van hel l laams
aktiekomitee : « geen halve lieclarc vlaamse
grond meer bij Brussel ». Diskuss^es en
palabers helpen niet tegen een monsterverbond, dat ons naar de keel grijpt l^n
indien dan toch, als hel ondenkbare waar
wordt, een der kamers het monslerplan
onder gelijk welke vorm goedkeurt, dan
zal tiet, zoals Paul Dacls hel verleden
zaterdag op een prolestvergadering te lzc<.
gem zegde « de derde mars worden, vcrbo*
den of toegelaten, een mars zondei span»
doeken, zonder fanfares en zonder leeun'cn*
vlaggen, doch de mars van de vlaamse vutitt
van de vlaamse woede n. Men hnude het
zich voor ge?e^gd.
MiU ,Baf>^](fn.
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Niets stijft een politieker
méér in een onverzettelijke
houding dan de ten aanschijn
van iedereen gekrenkte eigendunk.

NOG TWEE ROVERS

STEUNFONDS
Geen grove komedie.

VOLHOUDEN...

Moyersoen

Meyers

De twee CVP-ers die haantje-de-voorste speelden deze
week bij het verdedigen van het monsterplan Lefèvre.

[9 EENSTEMMIG »
De Vlaamse CVP-ministers
— er zijn er zelfs een paar
bij die zich zonder omwegen
« flamingant » noemen ! —
zitten in méér dan nauwe
schoentjes.
Nadat zij het regeringsplan
met de overheveling van de
zes randgemeenten hadden
goedgekeurd, werden zijn nu
publiek aan de kaak gesteld
ook door de Vlaamse CVP-kamerleden die deze overheveling verwerpen. Donderdag
heeft Lefèvre nog eens bevestigd dat er in de regering
«eenstemmigheid» is; m.a.w.
dat Declerck, Bertrand, Custers, Dequae, Van Elslande en
Segers blijven zweren bij de
verfransing van de zes randgemeenten.

VERKLAARBAAR
Hoe is de tegenstelling tussen de Vlaamse CVP-ministers en -volksvertegenwoordigers te verklaren ?
3r is vooreerst het bekend
verschijnsel dat degenen die
< er niet in zitten » altijd een
stuk radikaler zijn dan zij die
« er wel in zitten ». Het ontbreken van het ministeriële
auriool maakt de parlementair schichtiger voor de reakties van de publieke opinie.
En wrok om de verwachte en

niet-gekregen ministerportefeuille speelt een niet geringe rol.
Dat De Saeger — die zich
reeds tweemaal « gepasseerd »
voelt — het de partijgenotenministers uit dien hoofde niet
gemakkelijker maakt, ligt zo
voor de hand.
En dan zijn er de bijkomende omstandigheden.

DE PRIKKEL
Nadat De Saeger aanvankelijk zeer voorzichtig de vinger in de lucht had gestoken,
heeft hij nu rezoluut de zijde
gekozen van de Vlaamse
CVP-opstandigen en leidt hij
het verzet. Waarom die verstrakking ?
De verklaring ligt goeddeels
in 't incident met de «Libre».
Dit blad had beweerd dat De
Saeger aanvankelijk de overheveling der zes randgemeenten goedkeurde, De Saeger
schoot daarop uit zijn krammen en verkondigde den l a n de schriftelijk dat de eersteminister zich niet eens gewaardigd had, hem te r a a d plegen over het lot der zes
randgemeenten.
Meteen bleek duidelijk dat
Lefèvre de man uit Mechelen
beschouwd en behandeld had
als «quantité négligable»,
als een schotelvod.

Hel is nu wel stilaan tot iedereen, ook
tot de meest naïeve Vlamingen, doorgedrongen dat de anneksatie van nieuwe
Vlaamse randgemeenten slechts een etappe
is op de weg van steeds verdere verfransing
van Vlaams Brabant vanuit Brussel. Hoezeer de regering ook moge beweren dat hel
ditmaal een « definitieve » regeling is t

Hoe dan ook, voor éénmaal
houdt een aantal Vlaamse
CVP-ers het been nu al enkele dagen stijf.
Dat zij goed beseffen dat
Vlaanderen geen vrede neemt
met een wisseloplossing : het
verlies van «slechts» vier
randgemeenten of de verkaveling van gehuchten en wijken.
Geen
vierkante
meter
Vlaamse grond mag nog prijsgegeven worden. P u n t !
En wanneer J a n Verroken
er absoluut aan houdt, in de
randgemeenten het huisjesen gehuchtenspel te spelen,
zal hij zich een nieuwe n a a m
verwerven : naast J a n - v a n Edingen wordt hij dan J a n de-Landmeter.

In 19ói was de aanhechting van Ganshoren, Ever^ en Koekelbei g bi] de Brusselse
agglomeratie ~vok de allerlaatste, en men
zou in geen geval nog nieuwe gemeenten
inlijven...
De h. Bracops, de socialistische voorvechtei Ton de Brusselse verfrarisers, heeft deze
week onaubbelzmnig
gezegd wat iedere
\ laming reeds luist . niets is definilief, en
hi] gaj de Franstaligen van de randgemeenten, die nu nog niet worden ingelijfd, de^
ri.ad itoij ••nil II pniilji'^ geduUi U UC/MI.II .

... OF OMZWAAIEN ?
Geen enkele vorm van gebiedsroof dus. Maar ook geen
faciliteiten. Tegen faciliteiten
in de randgemeenten hebben
tweemaal tienduizenden te
Brussel geprotesteerd. « Geen
faciliteiten » was het hoofdthema van de beide Marsen
op Brussel.
Vlaanderen zal zich in geen
geval laten vangen aan het
grof boerenbedrog dat sommigen blijkbaar willen spelen : viktorie gaan kraaien
omdat Lefèvre «iets minder
krijgt
dan hij
gevraagd
heeft».
Het plan Lefèvre, de a n neksatie van de zes ratidgemeenten, is zo brutaal dat het
zelfs veel franskiljons heeft
verbaasd : zij hadden nooit
gehoopt, zoveel te krijgen.

BOERENBEDROG
Wanneer sommige « h a n d i ge » jongetjes in de'CVP nu
menen dat ze de publieke
opinie in Vlaanderen zouden
kunnen wijsmaken « dat het
toch maar faciliteiten zijn en
dat Vlaanderen aan hen veel
te danken heeft» dan zijn ze
wel naïef.
Sinds jaren reeds liggen bij
de bewuste Vlamingen de

Inderdaad, niets is definitief, zolang men
de oorzaken van de kwaal niet aanpakt. En
één van de voornaamste oorzaken is ongetwijfeld de vrijwel bandeloze, ordeloze en
anti-sociale verkavelingspolitiek
van de
Brusselse « compagnies Immobilières ».
Grof geld is ermee gemoeid, en de heerschappen die hierin belangen hebben wor-

den in regeringskringen
blijkbaar méér
aanhoord dan de Vlaamse gemeenschap in
wiens woongebied zi] roofbouw plegen I
Misschien wel omdat bepaalde parlementaire kreaturen er zelf belangen bi] hebben.
Meer dan honderd jaar lang is de Franstalige bourgeoisie van de « hoofdstad » de
grote profiteur geweest van de Belgische
eenheidsstaat. Zi] heeft in de eerste plaats
geprofiteerd van de vele miljarden die stelselmatig aan de Vlaamse gemeenschap
werden ontstolen, al was het maar alleen
doordat de Vlamingen geweerd werden van
de nmhicn '•'•'T/. ' inoci er, po.nlies waarop
: I nul II <t :l

lil

hl

hm

lU'li.

STORT UW BIJDRAGE KLEIN OF GROOT
IN ONS STRIJDFONDS
1 4 7 6 . 9 7 VAN VOLKSUNIE, BRUSSEL 1.
Laat onze propagandisten bewijzen dat er bij ons geen
malaise is zoals De Standaard beweert en bewijzen
aan De Gazet van Antwerpen hoe de Volksuniezweep
nog kan knallen.
De Vlaamse reaktie ligt mede in uw hand.
Wees niet lui en vlucht uw verantwoordelijkheid niet.
ONZE P O S T C H E C K WACHT.

voorafgaande
voorwaarde
Wij weten wal het woord « dejiniiicf » in
de politiek betekent.

Geen doorgestoken kaart.
Geen anschluss in twee tijden, in plaats van i« één.
Geen faciliteiten waardoor de randgemeenten eveneens verloren gaan.
Steun »nze strijd tegen de grondrovers
van de regering.

ONZE PROPAGANDISTEN WACHTEN.

OP u.
stellingen vast : handen af
van de randgemeenten. Geen
gebiedsroof, geen faciliteiten!
Wie daaraan tornt, schiet
het Vlaams eenheidsfront in
de rug.
Wie eender welk manoeuver als een « overwinning »
zou trachten voor te stellen,
is niet alleen een verrader.
Hij is daarenboven een domkop !

De snuggere rode spitsbroeders in die gemeente staan
dus helemaal aan de k a n t
van de Brusselse bourgeois.

SOCIALISTEN

Gelijk trouwens h u n aller
voorbeeld Jpg.Eynde l.- • . >

Al veel reakties gehoord
van Vlaamse socialisten tegen
het plan Lefèvre ? Wij in ieder geval niet. Er is de stellingname geweest van het
Vermeylenfonds — eerbiedwaardige maar onbeduidende
vereniging — en daarmee
basta.
Geen oproerige federaties,
geen manifest van rebellen.
Wellicht veel gebalde vuisten;
in de broekzak dan, want
n a a r buiten was dat niet te
zien.
De socialisten zijn met
geen ogen in het Vlaamse

En nu leggen die rijkgeworden Brusselse
bourgeois hun geld tezamen, stichten verkavelingsmaatschappijen, die hele stukken
grond, hele kouters in de Vlaamse omgeving van Brussel opkopen. Zij trekken er
enkele straten in en lü'ren een Barnumpublieileit bij hun soortgenoten in de stad.
Vestig u op het platteland, zeggen zij,
geniet er van de rust en van de groene
omgeving terwijl u toch in de buurt blifjt
van de stad, waar uto werk ligt en waar
gij alle genoegens van het moderne leven
vindt. Vestig u in onze nieuwe wijken, ze
zijn voorbehouden aan u en aan uw soortgenoten, ze zijn « réserve a l'élite francophone de Bruxelles ». Vlaamse boeren en
arbeiders zullen er uw omgeving niet
ontsieren : zij kunnen immers de grondprijzen niet betalen... Het Nederlandstalig
statuut van die gemeenten moet U niet
afschrikken. Onze invloed bij de parlementairen van de « nationale » partijen zal
ervoor zorgen dat er een facilileitenstaiuut
kotnt, in afwachting dat wij die gemeenten
via een Brussels statuut volledig kunnen
verfransen. Heb 'wat geduld en het komt
volledig in orde.
Tot hiertoe is het inderdaad steeds in
orde gekomen. A/u probeert men weer een
nieuwe aanwinst te legaliseren.
De Vlaamse gemeenschap is onderlussen
echter mondiger geworden en reageert
uiterst scherp. Lefèvre zal het ondertussen
o'iiJi 11 oii<!"n hrl)h,yn.

eenheidsfront te bespeuren.
In Dilbeek nochtans heeft
de plaatselijke BSP een protestmotie
bekendgemaakt.
Om er h a a r beklag over te
doen dat Dilbeek niet opgeslorpt wordt door de agglomeratie.

LEEUW
Een
belangrijke
Franse
autofabriek heeft als merk
onder meer een leeuw die ongeveer de vorm heeft van de
dito Vlaamse maar niet dezelfde kleuren. Enkele franskiljonse Antwerpse automobilisten eisten van de fabriek
dat zij die vervaarlijke leeuw
van h u n wagen zou verwijderen ! «Zijn die n u blind of
zijn die zot ? » zou men zich
kunnen afvragen.

Het moment is aangebroken om hem, en
alle anderen die het nog zouden proberen,
duidelijk te maken dat wij dat spelletje
definitief, ja definitief, beu zijn. Wil hij,
of gelijk wie anders, nog komen aandraven
met « nationale oplossingen » of met « definitieve plannen » dan moeten zij eerst hun
goede wil bewijzen. En de enige afdoende
manier om dit te doen is voorafgaandelijk
een wetgeving doen toepassen die de stadsvlucht in het Brusselse ordelijk regelt en
wel op zo'n wijze dat de integriteit van de
gemeenschap niet langer afgetakeld wordt
door zwermen rijke individu's die links en
, rechts neerstrijken en die geen enkele
gemeenschapshouding hebben of willen.
Stop de uitbreiding van de olievlek, mijnheer Lefèvre, leg een verder bouwverbod
op in de onmiddellijke
omgeving
van
Brussel ; op die manier schept u een groene
gordel, gezonder longen voor de stad :
iedereen wenst dat. En willen de mensen
toch de stad ontvluchten, goed, dat is hun
recht, maar regel het dan zodanig dat het
ordelijk gebeurt In het plan « Alpha »
is de idee van satelliet steden niet zo slecht.
DU, mijnheer Lefèvre. is de voorafgaande
voorwaarde om verder te praten. Al de rest
is naïeviteit of bewuste raddraaierij. Onder,
tussen zijn de grondprijzen in St-GenesiuS'
Bode gestegen en in Alsembetg gedaald.
Alsemberg blijft immers nog een tiidje deel
uitmaken van la Ménapie...
P. Marlens.

D£ VOLKSUNIE

ONZE OPLOSSING
Verleden woensdag:, in de namiddag:, werd door de
Volksunie in een hotel van de Brusselse middenstad
een druk bijgewoonde perskonferentie gehouden,
waarop door m r Van der Eist, voorzitter en drs Wim
Jorissen, alg. sekretaris, a a n de pers een uitvoerige
n o t a werd overgemaakt waarin het standpunt der
V.U. duidelijk is omschreven.
I n een inleiding wordt vooraf vastgesteld dat de r e Seringsplan geen oplossing biedt voor de taalmoeilijkheden en dat het ernstig afbreuk doet aan de geest
die door Paus Johannes XXIIIe onontbeerlijk werd
geacht als voorwaarde voor een vreedzaam samenbestaan der volkeren; de geest nl. die rekening houdt
met het feit dat de volkeren — volgens het pauselijk
woord — « uiterst gevoelig zijn voor alles wat van ver
of nabij h u n eer raakt ».
Daarachter volgt dan de uitvoerige nota, waaruit we
de belangrijkste passussen lichten :

Perskonferentie der V.U.

T.o.v. het plan der regering wenst de Volksunie er
de a a n d a c h t op te vestigen
dat zij er zich nooit toe beperkt heeft een negatieve
houdi^ig aan te nemen, doch
herhaaldelijk positieve voorstellen gedaan heeft. In 1958
werd door volksvert. Van der
Eist een wetsvoorstel ingediend om de taalwet van 1932
inzake onderwijs te verbeteren ten einde vooral tot een
eerlijke naleving van de wet
te komen in de Brusselse
agglomeratie.
Door de Volksuniefraktie
werden in de Kamer wetsvoorstellen ingediend voor
de vernederlandsing van h e t
bedrijfsleven en de vestiging
van de zetel der vennootschappen.
De oplossing door de Volksunie voorgestaan inzake h e t
probleem Brussel werd reeds
tien j a a r geleden opgenomen
in het ontwerp van federale
grondwet,
opgesteld
door
Vlaamse en Waalse federalisten.
Deze oplossing sluit a a n
bij de opvattingen die in h e t
Harmei - Centrum goedgegekeurd werden.
De grote trekken van deze
oplossing zijn de volgende :
1. Het grondgebied van de
agglomeratie mag niet meer

uitgebreid worden; uitbreiding kan slechts de konfliktzone vergroten en het F r a n se taalimperialisme aanmoedigen; integendeel dienen de
overwegend Vlaams gebleven
wijken aan de rand der agglomeratie losgemaakt en bij
het Vlaamse land gevoegd
om verdere verfransing tegen te gaan.
2. De inwoners van de a g glomeratie moeten ingedeeld
worden volgens hun toehorigheid tot het Vlaamse of
Waalse volk; voor in wij kelingen kan dit gebeuren volgens objektieve kriteria; aan
de autochtone bevolking kan
de vrije keuzg.g.elaten worden.
3. Aan de
agglomeratie
moet een bizonder statuut gegeven worden, wat ten volle
verantwoord is door de uitzonderlijke pozitie en rol van
het hoofdstedelijk gebied en
voor een stad die de wil heeft,
hoofdstad te worden van een
federaal Europa.
Dit statuut moet aan Vlamingen en Walen alle waarborgen bieden voor een gelijkwaardige behandeling.
De gemeentebesturen in de
Brusselse agglomeratie hebben bewezen tegen deze taak
niet opgewassen te zijn en
blijk te geven van een enggeestig fanatisme. Een nieuw

orgaan moet tot stand komen
waarvan de bevoegdheid zich
uitstrekt over gans de agglomeratie en tot alle aangelegenheden die van belang zijn
voor het verwezenlijken van
een bevredigende toestand.
Voor Leuven wensen we er
de nadruk op te leggen dat
de franstalige afdeling van de
universiteit in geen geval het
eentalig Vlaams karakter van
deze stad mag aantasten. De
aanwezigheid van franstalige
kleuterklassen of lager en
middelbaar onderwijs dient
beslist afgewezen. Ook op administratief gebied kan geen
uitzonderingsstatuut
geduld
worden.
In verband met het voorgestelde arrondissement Vilvoorde-Halle wijzen wij er op
dat dit arrondissement een
volwaardig politiek, administratief en gerechtelijk arrondissement zou moeten zijn,
dat eveneens de zes betwiste
randgemeenten volledig zou
omvatten.
Wat de Oostkantons a a n gaat bevestigt de Volksunie
het recht op taalhomogeniteit van het duitstalig gebied
dat in 1918 bij België aangehecht werd. In de Platdietse
streek, een overgangsgebied
tussen het Nederlands en het
Duits, wil de Volksunie a n derzijds dat men aan deze
laatste twee talen de mogelijkheid verleent tot volle ontwikkeling. Het Frans, dat in
de volksmond niet gesproken
wordt, dient hier als vreemde
taal behandeld.
De gemeente Aubel dient
'n nederlandstalig statuut te
krijgen.
De Volksunie wenst de a a n dacht te vestigen op het zeer
belangrijke Memorandum ondertekend door een aantal
gezaghebbende Vlamingen.
Het essentiële van dit Memorandum vinden wij in volgende zinssnede :
«Integriteit inzake taal en
kuituur, stopzetting der verfransing in de eerste plaats
te Brussel, en proportionele
deelname aan het leven van
het land, lijken ons de bazisvoorwaarden voor een nieuwe
regeling van het vredevol samenleven van de twee gemeenschappen in ons land ».

Het beginsel van de proportionaliteit is demokratisch en
rechtvaardig in zichzelf.
Het moet voor alle Vlamingen vanzelfsprekend zijn en
is in een unitaire staat onontwijkbaar.
De beslissende vraag met
het oog op de toekomst is of
het Waalse volk bereid is dit
beginsel te aanvaarden "in
zijn toepassing, zowel wat de
vertegenwoordiging in het
parlement betreft (zetelaanpassing), als «de deelneming
der Vlamingen aan alle aktiviteiten van het land en dit
op ieder plan waar beslissingen genomen worden, zowel
in de openbare als in de partikuliere sektor». (tekst van
het Memorandum).
Het is uiteindelijk onhoudbaar aan 3.500.000 Walen
evenveel plaatsen en funkties
te
waarborgen
als
aan
5.500.000 Vlamingen, zoals de
regering dit beoogt voor de
hogere funkties.
Het is een moedige daad
vanwege de ondertekenaars
van dit Memorandum deze
beslissende vraag duidelijk te
hebben gesteld.
Het enige alternatief is een
federale staatsstruktuur.
Wij wensen als onze vaste
overtuiging te beklemtonen
dat alleen dit federalisme een
afdoende oplossing zal blijken
te zijn voor de grote moeilijkheden waarmee het land
af te rekenen heeft.
Wij wensen deze moeilijkheden niet. In het belang van

onze
volksgemeenschappen,
in het belang van het land
wensen wij integendeel d a t
deze moeilijkheden zouden
opgelost worden.
Wij staan voor een zwaar
konfhkt : CVP en Volksunie
vertegenwoordigen ontegensprekelijk de grote meerderheid van het Vlaamse Volk en
hun verzet zou beslissend
moeten zijn waar het gaat
over het lot van Vlaamse gemeenten indien het beginsel
van het zelfbeschikkingsrecht
van een volk nog zin en betekenis heeft.
Het is ondragelijk en vernederend dat daarentegen de
beslissing van de BSP-federatie van Brussel voor de regering zwaarder weegt en hét
lot van deze gemeenten zou
bepalen.
De Volksunie is geen politieke partij zoals een andere :
zij heeft geen bestaansrede in
zichzelf, doch staat volledig
in dienst van het Vlaamse
volk; in deze dienstbaarheid
aan de hogere belangen van
ons volk zijn wij steeds bereid
aan te sluiten of op te gaan
in een breed Vlaams front
dat alle waarborgen biedt
voor de onvoorwaardelijke
verdediging van onze volksbelangen.
In de strijd die nu ontbrand
is door het toedoen van een
regering die ieder kontakt
met het Vlaamse volk verloren heeft, zullen wij nooit
toegeven.
Brussel, 19 juni 1963

vraag en antwoord
Na afloop van de perskonferentie werden verschillende vragen gesteld
door de joernalisten o.m.
in verband met de aankondiging dat de V.U. open
staat om een breed Vlaams
front te vormen wanneer
de gelegenheid daartoe bestaat. Mr van der Eist a n t woordde hierop dat de
Volksunie dient beschouwd
als een instrument in de
Vlaamse strijd. Zij wil
geen hinderpaal zijn — op
het ogenblik dat de mogelijkheid voor een Vlaams
front bestaat — voor de
bundeling van alle krach-

V.U. : POORTEN OPEN VOOR IEDERE VLAMING

ten. Op de vraag wat er
zou gebeuren wanneer dergelijke brede beweging niet
dadelijk federalistisch zou
zijn, werd geantwoord dat
de idee voor federalisme de
jongste dagen fel aan populariteit heeft gewonnen
en dat uit gesprekken met
mensen die mogelijk zouden kunnen toetreden tot
de V.U. gebleken is dat zij
niet tegen maar vóór deze
staatsvorm zijn.
In verband met deze
passus werd nog gevraagd
of dit een mogelijke spekulatie op een afscheuring
van de Vlaamse CVP zou
zijn, waarop het antwoord
luidde : « Neen, maar talrijke mensen en organisaties die vroeger niet in de
Volksunie stonden of van
mening waren dat deze
partij te klein was, hebben
thans ingezien dat alleen
in een Vlaams-nationale
machtsvorming de kracht
ligt om tot een overwinning te geraken ».
Mr van der Eist noemde
verder de positie van de
Vlaamse
CVP-ministers
onhoudbaar omdat zij niet
meer gesteund worden door
de Vlaamse CVP-volksvertegenwoordigers en nog
minder door hun kiezerskorps. Tot slot verwees hij
ook nog naar het memorandum van de vooraanstaande Vlamingen (waaronder het merendeel van
de Vlaamse krantendirek
teurs
voorkomen)
en
noemde het één der belangrijkste stuifken die na
de jongste wereldoorlog: het
licht zagen, vooral waar
het gaat over de prooartionaliteit van de deelneming der Vlamingen aan
de landsleiding en het bestuur.

DE VOLKSUNIE
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NEEN

FEVRE

DE VLAMINGEN WILLEN
UW MONSTERPLAN NIET
«HANDEN AF VAN DE RANDGEMEENTEN^^
ONDER DIT MOTTO ZIJN TWEEMAAL REEDS MEER
DAN
HONDERDDUIZEND
VLAMINGEN
NAAR
BRUSSEL GETROKKEN OM ER UITING TE GEVEN
AAN HUN VERZET TEGEN DE REGERINGSPOLITIEK.
MISPRIJZEND E N HOOGHARTIG IS DE REGERING
VOORBIJGEGAAN AAN DE RECHTMATIGE EISEN
VAN DEZE TIENDUIZENDEN EN VAN GANS HET
VLAAMSE VOLK.

B R U S S E L ,
Vlaamse stad in

1830.

Sinds de oprichting van België in
1830 is de verfransing van Brussel in
voUe hevigheid begonnen.

DE PLANNEN, DIE LEFEVRE THANS KOESTERT
INZAKE BRUSSEL EN DE BRUSSELSE RANDGEMEENTEN, ZIJN MISDADIG. OPNIEUW WORDT
VLAAMS GRONDGEBIED GEANNEXEERD EN WORDEN TIENDUIZENDEN VLAMINGEN
BEDREIGD
MET VOLLEDIGE VERFRANSING.

Werden achtereenvolgens verfranst :
Eisene in 1846.
St. Gillis en St. Joost in 1880.
Brussel-stad,
Schaarbeek,
Etterbeek in 1900.
Vorst in 1910.
Ukkel en Bosvoorde in 1920.
Werden door Brussel opgeslorpt :
Laken,
Haren,
N.0.
Heembeek
in 1921.
Anderlecht,
Molenbeek,
Koekelberg, fette in 1947.
Evere,
Ganshoren,
Berchem
in
1954.
Worden thans bedreigd met annexatie :
Wenimel, Drogenbos,
Linkebeek,
Kraainem,
Wezembeek
Oppem,
St. Genesius
Rode.
En de toekomst ?
Volgens P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove:
Tien
nieuwe
gemeenten
geannexeerd in 1970.
Volgens Spaak :
Uitbreiding der agglomeratie
in de
vierhoek Leuven - Nijvel - Aalst Mechelen in 1980.

AAN DEZE BRUTALE GEBIEDSROOF, DIE DOOR
GANS HET VLAAMSE VOLK WORDT BESTREDEN,
HEBBEN 11 «VLAAMSE» MINISTERS DADELIJK
HUN GOEDKEURING GEHECHT : 7 C.V.P.-ERS EN
VIER B.S.P.-ERS I

m DE IjlfeHT LEVEN ?

Ieder volk heeft een natuurlijk en onvervreemdbaar recht op het grondgebied, waarop het steeds heeft geleefd.
Dit recht wordt overal in de beschaafde wereld erkend, behalve in België.
In Zwitserland, oudste demokratie van Europa, waar verschillende volkeren binnen dezelfde staatsgrenzen leven, is dit recht de bazis van de t a a l vrede. De Zwitsers omschrijven het als volgt : « Een Franse school in het
Duits gebied, of omgekeerd, maakt geen recht; zij maakt onrecht. Als wij
het beginsel van het recht op het grondgebied opgeven, geven we ook de
taalvrede op ».
In België hebben de verfransers dit recht nooit aanvaard en daarom is er
ook nooit taalvrede geweest.
De huidige regering treedt t h a n s dat recht opnieuw met de voeten. Zij
gaat daarbij minachtend voorbij aan de plechtige oproep die de grote
Vlaamse letterkundigen Streuvels en Teirlinck enkele tijd geleden aan onze regeerders en politiekers hebben gericht :

DAT IS HET WERK DER KLEURPARTIJEN ! DAT IS HET REZULTAAT VAN HET BELGISCH UNITARISME !

« Laat iedere Belg vrij uitgaan door het land en zich vestigen waar hij
wil. Hij verlieze echter nooit uit het oog, dat hij een onschendbaar
taalgebied is binnengetreden, waar hij — hoe dan ook — geen voorrechten voor eigen taal te doen gelden.
Er mag onder geen voorwendsel worden getornd aan het heilig recht
voor beide taalgemeenschappen om de volstrekte onaantastbaarheid
op te eisen van beider geboortegrond »,

« KEER TERUG NAAR UW DORP »
DIT WERD DE «VLAAMSE BOEREN» TIJDENS
DE TWEEDE M A R S OP BRUSSEL VOL HAAT EN
MINACHTING TOEGESCHREEUWD DOOR DE
FRANSSPREKENDE «ELITE».

Dit is de taal van het gezond verstand. Het antwoord van de
regering daarop is de taal van het franskiljons ekstremisme.
Door de ekstremistische aanslag van de regering is een echte
noodtoestand ontstaan en bevinden de Vlamingen zich meer
dan ooit in staat van wettige zelfverdediging.
WIJ HEBBEN NIET ALLEEN HET RECHT, MAAR OOK DE
PLICHT OM ONS TE VERDEDIGEN. WANT WIJ HEBBEN
SLECHTS DEZE KEUS : OFWEL WORDEN WE VREEMDEN OP
ONZE EIGEN GROND, OFWEL MOETEN WE IN DE LUCHT
GAAN LEVEN!

1. Lefèvre
2. Segers
3. Van Elslande
4. Dequae
5. Custers
6. Declerck
7. Bertrand '

DE ROVERS

N U EISEN Z I J O N Z E DORPEN OP

DEZE ELF «VLAAMSE» MINISTERS (7 CVP-ERS EN 4 BSPERS) HEBBEN DADELIJK HUN
GOEDKEURING
GEHECHT
AAN DE ANNEXATIE VAN ZES
VLAAMSE GEMEENTEN* DE
VERFRANSING VAN VEERTIGDUIZEND VLAMINGEN.

I

8. Spinoy
9. Fayat
10. Vermeylen
11. Anseele.

DE VOLKSUNIE

GEEN V I E R K A N T E METER
V L A A M S E G R O N D MEER
GEEN ANNEXATIE VAN GEMEENTEN! MAAR OOK NIET VAN WIJKEN OF GEHUCHTEN!
EN DE WERKELIJKHEID

DE BELOFTEN...

TWEETALIGHEID TE BRUSSEL.,

VAN

HET BEDRIJFSLEVEN.

VLAAMS

ONDERWIJS

Deze belofte is zo oud als de straat. Ze werd ons plechtig
gedaan in 1932, toen de taalwetten werden gestemd. Deze
taalwetten worden sinds 31 jaar stelselmatig met de voeten
getreden, ook door hen die thans opnieuw de tweetaligheid beloven.
En de volstrekte gelijkheid van de beide talen te Brussel is
een recht, dat men ons moet geven zonder er een prijs voor
te vragen.
De tweetaligheid te Brussel zal door een Rijkskommissaris
worden gewaarborgd, zegt de regering.
Sinds 1932 werd de tweetaligheid « gewaarborgd » door de
ministers van binnenlandse zaken. Zij hebben nooit de wet
doen toepassen of kunnen doen toepassen. Wat zou dan
een ondergeschikte ambtenaar dat kunnen ?
De franstalige bladen noemen de Rijkskommissaris thans
reeds spottend « een ambtenaar voor vreemdelingenverkeer, zonder enige m a c h t » .

DE RIJKSKOMMISSARIS.

VERNEDERLANDSING

HET

TE

BRUSSEL.

« Deze maatregel is niets anders dan zand in de ogen, in die
zm dat het voor de in Vlaanderen gevestigde firma's zal
volstaan, h u n zetel te vestigen in Brussel of in Wallonië om
de wet te omzeilen ». Dit is een tekst uit h e t Vlaamshatend
Brussels blad « Pourquoi-Pas ? », d a t de franskiljonse fabriekbazen in Vlaanderen dadelijk op h u n gemak stelde.
Ook deze belofte werd reeds in 1932 plechtig afgelegd en
sindsdien voortdurend met de voeten getreden.
Er is niet de minste waarborg dat het nu anders zal gaan.

mm
Wellicht nooit tevoren is Vlaanderen zo solidair geweest ia
zijn verzet tegen een regerings-diktat.
Deze doelgerichte eensgezindheid komt iedere dag weer
tot uiting in tientallen moties en protesten die binnenvloeien op de redakties van de bladen, ook op onze redaktie.
In de straten en langs de wegen in vele streken van het
Vlaamse land vindt men thans reeds — na enkele dagea
randgemeenten-oorlog — de sporen van dit verzet.
Op tientallen en tientallen plaatsen hangen
spandoeken en slogans.
DEZE ZICHTBARE UITINGEN VAN VERZET MOETEN fN DE KOMENDE DAGEN OVERAL TOENEMEN^

ZO T R I O M F E R E N ZE...
f9S2 ^^
Het SiuJii&centrum Haimel, niaarin poliiiekers van de grote partijen zetelden,
verklaarde : (( Naar ons oordeel mag men hier geenszins verder gaan : dat andete Vlaamse
gemeenten van het atrondissement
Brussel tweetalig zouden worden gem-aakt, kan niet aanvaard ».
1963 : WOORDBREUK

1954
De socialistische
minister Vermeylen,
die
verantwoordelijk
was voor de anneksatie
bij
Brussel van Evere,
Ganshoren
en St.
AgatJia-Berchem,
beloofde
plechtig,
dat thans
nooit meer een Vlaamse gemeente
zou worden opgeslo}pt.
Hij
beloofde
meteen,
nog
voor het einde van 1954 sen wetsontwerp
in
te dienen voor gezonde laaltoestanden
in het
Brusselse.
19€3 : WOORDBREUK
19ei
Het A.C.W.
legde een belangrijke
verklaring af : (( Definitieve
begrenzing van de
Brusselse
agglomeratie.
De
zogenaamde
randgemeenten
vormen
een integraal
deel
van het Vlaamse landsdeel en vallen onder het
taairegime van het Vlaavise binnenland ».
1963 : WOORDBREUK
ZOVEEL RODE, GELE EN BLAUWE BELOFTEN : ZOVEEL VODJES PAPIER ï

Deze twee bladzijden worden

VERZET

«OM DE EERBIEDIGING TE BEKOMEN VAN DE TAALWETTEN DIE SINDS DERTIG JAAR IN VOEGE ZIJN EN HANDIG
OMZEILD WORDEN, MOETEN DE VLAMINGEN AANVAARDEN, TE VERZAKEN AAN HUN SENTIMENTELE EISEN
(«GEEN UITBREIDING VAN DE BRUSSELSE OLIEVLEK,
GEEN FACILITEITEN»...) EN ER IN TOE TE STEMMEN DAT,
TEN OVERSTAAN VAN HET OPOFFEREN VAN VLAAMSE
GEMEENTEN, GEEN ENKELE TOEGEVING
GEVRAAGD
WORDT VAN DE WALEN».
«POURQUOI-PAS?» VAN 7 JUNI 1 9 6 3

MORGEN
SCHEERT MEN
GRATIS '
« De BI ussclse CVP -mandataiissen beloven thans plechtig,
dat 21] de taalwet zullen nale
ven Daarin liqt de bekentenis,
dat zi] het vioeqer met deden
en zit bovendien iets immoreels. Een mandataris moet
geen motie stemmen om wetten na te leven. Hi] is daartoe
gehouden door zijn eed, afgelegd bij de ambtsaanvaarding^^.
De Gazet van Antwerpen
15-16/6/63

KAPITALISTISCHE
GROEPEN
HEBBEN
SINDS
LANG GROTE PERCELEN GROND IN DE VLAAMSE
RANDGEMEENTEN OPGEKOCHT.
ZE DRIJVEN DE PRIJS VAN DEZE
GRONDEN OP, DOOR ZE VOOR TE
BEHOUDEN AAN DE «ELITE». DE
KAPITAALKRACHTIGEN
WANNEER ERGENS IN EEN RANDGEMEENTE DE BERUCHTE PLAAT
«RESERVE A L'ELITE» VERSCHIJNT.
BEGINT METEEN HET PROCES V A N
VERFRANSING EN KOLONISATIEWANT DE VLAMINGEN VORMEN IN
BRABANT DE SOCIALE ONDERLAAG,
DEZE KAPITALISTISCHE SPEKULATIE IS EEN V A N DE DUISTERE MACHTEN ACHTER HET REGERINGSPLAN EN ACHTER DE
GEBIEDSROOF^

— in licht gewijzigde vorm —

STEL U VOOR DAT ER THANS GEEN VLAAMS-NAT lONALE OPPOZITIE WAS. DAT HET ZWAARD VAN
DAMOCLES DER VOLGENDE VERKIEZINGEN N I E T BOVEN HET HOOFD HING VAN DE VLAAMSE

als pamflet op 500.000 ex. in

KLEURPOLITIEKERS,

gans het Vlaamse land ver-

DE GEBIEDSROOF W A R E A L GOEDGEKEURD. GELIJK HIJ REEDS GOEDGEKEURD WERD DOOR E L F «VLAAMSE» MINISTERS

spreid.
Lees wat hiernaast staat!! l

WILT GIJ DE RANDGEMEENTEN HELPEN? HELP D A N DE DREIGING VAN DE VLAAMS-NATIONALE
OPPOZITIE VERSTERKEN.

SnrORT VANDAAG NOG UW BIJDRAGE VOOR HET STRIJDFONDS
«NEENTHEO» OP PCR 1 4 7 6 . 7 9 VAN DE VOLKSUNIE, BRUSSEL 1.
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR «

wetenschap in siapband

STRIJDFONDS «NEEN THEO»
• e*
DE VOLKSUNIE ZAL O P EEN G R O O T S C H E E P SE WIJZE

Nog pas vorige m a a n d vergeleek Michel P o l lac in « L ' E x p r e s s » de aanzienlijke oplagen
der Nederlandse p o c k e t b o e k e n m e t d e relatief veel geringere Franse p r o d u k t i e : 1 3 miljoen in het Nederlandse taalgeb'ed tegenover
25 miljoen in Frankrijk — w a t in v e r h o u d i n g
lot het bevolkingscijfer het dubbel is. H e t is
niet onze bedoeling, een regelmatig overzicht
te geven v a n w a t er zoal in p o c k e t u i t g a v e
verschijnt : het zou t r o u w e n s onmogelijk
zijn. W e l willen wij de a a n d a c h t v a n o n z e
lezers af en toe vestigen op de een of a n d r e
reeks, op de een of andere uitgave.

De Phoenix-reeks, waarvan wij hieronder de jongstyerschenen nummers vermelden, brengt uitsluitend
essayistisch, historisch of
wetenschappelijk werk, in
een verzorgde en betrekkelijk goedkope uitgave : de gewone bandjes kosten 50 F,
de lijviger boekjes 68 F. Zij
zijrt daarenboven
rijkelijk
geïllustreerd.
Vermelden wij vooreerst
een paar literaire studies :
« Drie Vrienden » van de
Noord-Nederlandse
criticus
en essayist W. Van Leeuwen,
wiens « Nederlandse Dichtkunst sinds 1880 » en « Korte Schets der Ontwikkeling

der Nederlandse Letterkunde » sommige lezers nog wel
als schoolboek zullen gekend
hebben, werken die dateren
van zijn leraarsperiode aan
het Lyceum in Enschede.
Van Leeuwen was bevriend
met het bekende « Forum »driemanschap Menno
Ter
Braak, E. du Perron en H.
Marsman. Hij geeft in dit
boekje niet slechts een overzicht van h u n literair werk
en een situering van h u n
persoonlijkheid, maar schetst
ook hun onderlinge relaties
en zijn contacten met elk
der drie.
Over « Tolstoi. Leven en
Werk » schreef de in Enge-

land verblijvende Rus Janko
Lavrin, auteur van verscheidene biografieën, een vlotgeschreven en zeer leesbare
studie. De Tolstoi-literatuur
is zeer uitgebreid en zeer
verscheiden, zoals de persoonlijkheid van de grote
Rus zelf. Aan de h a n d van
Tolstoi's dagboeken en brieven schetst de auteur de ontwikkeling van Tolstoi als
schrijver, en plaatst deze
ontwikkeling in het kader
van Tolstoi's bewogen leven.
Voor hen die zich interesseren aan de aspekten der
moderne psychologie is « De
Psychologie van C.J. Jung :
een inleiding tot zijn werk »
van de Hongaarse specialiste
op het gebied der psychoanalyse, Dr. lolande Jacobi,
een welgekomen introductie
tot h e t vaak zeer moeilijke
en voor beginneMng en buitenstaander
zeer gesloten
werk van C.J. J u n g zelf. De
auteur kwam na studies over
Freud en Adler bij Jung t e recht Haar
inleiding tot
Jung's psychologie
brengt
een beknopte uiteenzetting
van de hoofdtrekken van
diens zienswijze en is onmisbaar voor al wie met diens
« analystische psychologie »
wil vertrouwd geraken.
I n « Zeven pijlen, negen
pennen » worden een negental teksten vaii Nederlandse
historici uit de zestiende en

^ r

ALLEN EEN FRONT
De VOLKSUNIE zet de poorten wijd open voor allen,
die in deze N O O D T O E S T A N D
het VLAAMSE EENHEIDSFRONT willen versterken.

UITNODIGING
tot de

GROOTSE VLAAMS-NATIONALE STRIJDVERGADERING
nu zondag, 30 juni 1963 (voormiddag van het Zangfeest)
te 10.30 uur stipt
in feestzaal « Majestic », Carnotstraat, 9 0 , Antwerpen
Omlijsting : - Antwerps Thebaans Kwartet
- Deklamator Antoon van der Plaetse

Tijdens deze bijeenkomst zal algemsen voorzitter,
volksvertegenwoordiger Frans van der Eist,
een belangrijke verklaring afleggen.

ALLEN DAARHEEN !

H E T MONSTERPLAN

VAN T H E O

LEFEVRE BEVECHTEN, O N D E R DE SLAGZIN

« NEEN THEO »
ZIJN PLAN MAG NIET SLAGEN. VLAANDEREN
LAAT ZICH NIET KAPOT MAKEN.

STORT OP ONS STRIJDFONDS
TEGEN G E B I E D S R O O F O P P C R . 1 4 7 6 . 9 7
VAN VOLKSUNIE, BRUSSEL 1

zeventiende eeuw bijeengegebracht door Drs. Wantinck
en Drs. Wels, beiden werkzaam aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
De oorspronkelijke tekst
werd in modem Nederlands
omgezet, wat de lezing gemakkelijker maakt en ten
zeerste geschikt als illustratie-materiaal voor h e t middelbaar onderwijs,
temeer
omdat ons geschiedenis - onderricht nog al te zeer in de
onhistorische « staats »-kategoriëen vasthangt en omdat over de gebeurtenissen
in het Noorden na de scheiding weinig of niets in onze
« vaderlandse » geschiedenis
vermeld wordt. Bij de negen
« pennen » is er ook deze van
de Zuid-Neder'andse historicus Van Metere (De Antwerpenaars kennen nog een
Van Meteren-kaai).
Eveneens
geschiedenis,
maar dan van een heel a n dere aard, is «Vijftig eeuwen
olie » van Prof Dr. ir. R.J.
Forbes, de auteur van verscheidene werken over wetenschappelijke en technische geschiedenis. Het boek
schetst de geschiedenis van
de aardolie : ontdekking,
vindplaatsen, aanwending in
de loop der eeuwen, vanaf
de tijd der Hethieten, Assyriërs en Egyptenaren tot in
het moderne benzine-tijdperk. Het boek leest aangenaam, en is boeiend, mede
door de kultuurhistorische
achtergrond die de schrijver
niet verwaarloost. Daarenboven is de n a a m van de auteur, hoogleraar in de geschiedenis der wetenschappen, een waarborg voor de
wetenschappelijke
degelijkheid.
Stappen wij nu over van
het gebied der technologie
n a a r dat der kunst
« Rafael » van Hermann
Grimm is het levenswerk van
deze befaamde kultuurhistoricus en essayist, zoon van
Wilhelm en neef van Jakob
Grimm
(de
gebroeders
Grimm der sprookjes), en
schrijver van monografieën
over Homeros, Michelangelo, Dürer, Goethe, Emerson.
Grimm's opvattingen over de
geschiedenis zijn in dit werk
weerspiegeld, en zijn er de
' leidraad voor : de auteur
ziet eensdeels de geschiedenis onafscheidbaar verbonden met de invloed op h a a r
vaji grote figuren, andersdeels oordeelt hij d a t deze
figuren — en in dit werk over
Rafael treedt deze gedachte

zeer sterk n a a r voren —
slechts verstaanbaar worden
wanneer wij ze in 't licht der
ontwikkeling zien,
die de
mensheid heeft ondergaan.
Wanneer hij over Standhal's
« Geschiedenis der Italiaanse
Schilderkunst » aanstipt d a t
deze schrijver Michelangelo
behandelt « zoals d a t ook in
onze tijd zou gebeuren » omd a t Standhal de schilder
t r a c h t t« zien als burger van
zijn tijd, dan bepaalt hij
daarmede ook zijn eigen
standpunt.
Op kultuurhistorisch terrein blijven wij met « De
eerste christenen » van de
Britse archeoloog Michael
Gough. Het boek handelt
over de periode tijdens d e welke h e t Christendom van
vervolgde sekte tot universele godsdienst werd : de periode die eihdigt m e t Justiniaan en Theodora, en waarIn Dawson « The Making of
Europe » situeert. Na de geschiedkundige en religieuze
situatie bij de opkomst van
h e t Christendom geschetst t e
hebben, volgt een eerste deel,
handelend over h e t eerste
stadium van h e t Christendom, tot Constantijn. I n h e t
tweede gedeelte wordt d a n
de periode van h e t einde van
Constantijn's Rijk tot en m e t
Justinanus behandeld. Elk
deel bevat n a a s t een historisch overzicht een uiteenzetting
over
bouwkunst,
schilder- en beeldhouwkunst,
enz... Een tachtigtal foto's
en talrijke tekeningen illustreren dit werk.
Met « Torens, Tempels en
Taveernen » blijven wij in
hetzelfde geografische gebied. De
auteur, Charles
Wentinck, redacteur bij « Elseviers Weekblad » en schrijver van verscheidene werken
over schilder- en beeldhouwkunst, gaf dit boek de ondertitel « Verkenningen rond de
oude wereldzee ».
Napels, Sicilië, Sardinië,
Venetië, Ravenna,
Byzantium, Athene en Mykene,
Servië en
Macedonië en
Spanje : h e t is een reisroute
waarop de auteur ons m e e neemt en waarop hij ons niet
slechts landschappen en steden, doch ook kuituur en
kunst, geschiedenis en volk
toont, zodat elke ontmoeting
een gejieel wordt m e t veelkleurige facetten, en alle
etappen op deze reis elkaar
opvolgen, ons een ononderbroken beeld gevend van de
kustlanden der oude wereldzee.

9*}tsmmm'

— il

P£RSSP/eGBL
SCABREUZE
DORPSPOLITJEK
De zware titel boven de persBpiegd komt niet van de een of
andere rioolkrant of nationalistische « dwarsdrijver » het blad der
Vlaamse Jezuïeten gebruikt het om
het peil te kenmerken waarop de
regering van exalterende Theo gevallen is. De Vlaamse pers die iets
of wat inzicht heeft in de belangrijkheid van het ogenblik deelt
trouwens steeds in ruimere kringen die verontwaardiging. Alleen
de partijmaniakken van CVP en
BSP durven die aanslag op Vlaanderen nog verdedigen.

De Linie
Kan als « plaatsvervanger komen » voor mensen die niet de
tijd hebben om een dagblad te
lezen voor het lamentabele schi d
en zwaard van de Standaard dat
indertijd door de Vlaams-nationalisten uit het sekwester moest geha.ld. Vergehjk maar het hoofdartikel van de Linie met het Standaardgejank.
« De Vlaamse publieke mening
heeft de puWikatie van de regermgsplannen als een schok ervaren Goedkeiiring van deze plannen zou ge.ijkstaan met een oar
pittilatie die verreikende gevolgen
kan hebben. Reeds het feit dat
men i^ulk een tekst kon indienen,
heeft grote verontwaardiging gewekt. '
^
,
_
De regering heeft verder bewezen geen oog te hebben voor de

KATOENEN VLAGGEN
BEDRUKT (kleurvast)
0.60/1.56 m
180 F
1.50/1.50 m
280 F
2/2 m
480 F
2.20/2 m
500 F
KATOENEN VLAGGEN
INGEBORDUURD
0.60/1.56 m
380 F
1.50/1.50 m
580 F
2/2 m
880 F
2.20/2 m
900 F
Andere formaten kunnen
op verzoek uitgevoerd
worden.
NYLON

VLAGGEN

1.5/1.50 m

BEDRUKT
(kleurvast)
4^0 F

waarde van de dmgen m zichzelf.
In het kabinet van de premier
wordt al gezegd dat men Wemmei
van de hjst wil schrappen als de
agitatie in Vlaanderen toeneemt :
het is een zujvere kwestie van
machtsverhoudingen zonder meer.
De regering gaat verder ook
uit van de valse premiise dat de
eenheid van het land (waaraan
zij als een wanhopelmg en met
als een redelijk persoon vasthoudit)
enkel^ door de Walen in gevaar
wordt gebracht (de Waalse socialisten zijn de enige « na,tiona<Ie
partij » die zich voor federalisme
heeft uitgesproken) en dat de Vlammgen brave mensen zijn die alleen door professionele oproermakers worden opgestookt. De conclusie van een en ander luidt
niet, dat
het regeringsproject
moet worden ingetrokken. Later
kan gepraat worden op basis van
een reeds verworven feitelijke
eentaligheid van Vlaanderen en
aanpassmg van de parlementaire
vertegenwoordiging aan de bevolkmgscijfers. Stellen de Vlamingen deze voorafgaande voorwaarden met, dan kan er nooit van een
kompromis worden gesproken.

•

Het blad der Brusselse Vlaamse
verenigingen dat zich gewoonlijk
erg buiten elke politiek houdt
klaagt scherp de schijnheihgheid
aan van de regeringsontweipen.
« Zal bijvoorbeeld de m het ontwerp voorziene commissaris met
vo doende macht bekleed worden
om de bandeloze pretentie en de
nukkige onwü van enkele Brusselse burgemeesters en gemeentebesturen te fnuiken? Het zal ongetwijfeld een harde strijd worden,
met wisselende kansen op succes.
Indien echter van bij de aanvang
op dat vlak geen wettelijk vastgelegde waarborgen kunnen gegeven worden, is het voor de Vlamingen nutteloos zich aan de gesprekstafel te zeitten. Zij riskeren
berooid uit de discussie te komen.»

Onafhankelijk
vooraanstaand
regionaal b ad is ongenadig voor
het spelletje dat men spee t.Knikkers voor goud zo fopten de Spaanse uitzuigers de Indianen van
Zuid-Amenka.
« Midderwijl heeft eerste-mtnister Lefèvre reeds laten verstaan
dat hij in verband met de zes
randgemeenten de vertrouwenskwestie zal stellen Dat wordt dan
een unieke gelegenheid voor alle

de Vlaamse
meester-kleermaker
voor heren en dames
te Brussel
Enorme keuze
Voordelige prijzen.
Kom ü overtuigen.
NYLON VLAGGEN
INGEBORDUURD
1.5/1.50 m
1.000 F
2/2 m
1.200 F
2.5/3 m
2.000 F
3/3 m
2.300 F

(DE GAZET)

DE VLAAMSE
OUDSTRIJDER
Het blad van de Vossen schoot
ook in een <( omver en eroverfurie ».
(( Of ik nu de toelating krijg of
met : het moet er uit : onze regeerders zijn een Dijeenraapsel
van oneerlijke heden en in het
binnenste van mijn hart noem ik
ze : huichelaars, dieven.
t Zijn een hoop dieven want zij
willen Vlaanderen zo maar zes
Vlaamse randgemeenten ontnemen
en 't zijn huiche'aars want zij
verbloemen hur gemene diefstal
met een hoop flauwe, zeer twijfelachtige geschenken En zo'n lieden noemen zich verdedigers van
de mens!
Zo hun voorstel niet aanvaard
wordt, wordt er gedreigd met 'n
langdurige politieke crisis want
die belachelijke heren die zich in
hun verwaandheid onmisbaar achten zouden hun onts'ag kunnen
indienen! Wat ik daarover denk?
Ziehier m 't kort : leve de krisas,
leve het ontslag dat ons verlosse
van die heren. »

Standaard
Een van de weinigen die steeds
onbevangen zijn mening zegt — en
dus toevalig medewerker zou Havelaar gezegd hebben — blijft
Scrutator.
« Gedaan eanee Voor aan gaat
men, ook te Brussel, de taaiwetten naleven Het wordt uitdrukkelijk gezegd Meei nog er wordt
zelfs een
plechtige verbintenis
aangegaan Wij kunnen dus gerust zijn en op onze beide oren
slapen Natuiurlijk zal er tuer of

•

BRUSSEL
Telefoon 11.77.10

In zijn kamerleden en senatoren
schoot Manu Buys in eigen oog.
Wij dachten dat de openbare
zelfbeschuldiging alleen in de Imtolieke middeleeuwen en achter
het IJzeren gordijn bestonden.

G E I T E N B O E R L E F E V R E UIT E L K A A R T E H A L E N

Dit laatste werd reeds geruime
tijd door onze volksvertegenwoordigers als wetsvoorstel ingediend.
De Vlaamse CVP zal dat ook wel
verwerpen evena s ze ons voorstel
tot au nestle voor koningskwestie
en schoolstrijd en Vlaamse betogingengestraften
verwierp. Wat
van ons komt moet slecht zijn.

• L a k en V e r n i s

I

BREUGFL

•

S
Te verkrijgen of inlich:
tingen bij de verdeler ;
: Braem
André
Bisschop
: Triest!., 44, Beveren Waas

den aangroeien onder drukking
van de Volksunie en het Vlaams
komitee voor Brussel
Te noteren dat ditzelfde Komltee In een oproep herinnert aan
het geval Merot. Het hoopt dat
de Vlaamse ministers zoveel moed
zullen hebben als de Waalse Merlot om ontslag te nemen en verkiezmgen mogelijk te maken doe
als inzet zouden hebben, de toekomst van Vlaanderen. Want voor
deze heren m het unitaire België
IS er s echts Vlaanderen dat telt,
besluit Xa. Wallonië zijn stekelige
opmerking aan het Vlaams oktiekomitee. »

lied!

- spiegel

: Voor
• meer werk in Vlaanderen
ï
Daarom gebruik of ei=
•
steeds de Vlaamse Veri
Zuidlaan 52

daar wel een sjagi-ijnig mannetje
beweren dat deze plechtige verbmtenis hem doet denken aan de niet
minder plechtige verklarmg van
een dronkaard, die bij hoog en
laag belooft nooit van zijn leven
nog aan een glas bier te raken.
Men moet wel door en door verzuurd zijn om een dergeUjke bedenking te durven maken. Met
dergelijke mensen valt nu eenmaal niet te praten.
Er werd een overwmning behaaid Er werd een plechtige verbmtens aangegaan Wij kregen
een uitdrukkelijke belofte Laten
wij juichen en jubelen Hoog het
glas' Hoog het hart! Hoog het

V E E A R T S G E V R A A G D OM B O K K E N V A N

DE BRUSSELSE
POST

MACONFECT

De leeuwenvlaggen van het
IJzerbedevaartsekretariaat hebben de stijlvolle leeuwfiguur
zoals op de klisjee hierbij (zangfeest. Ijzerbedevaart) ;
al deze vlaggen worden niet lassen geleverd ;
ze kunnen sUiriiteiijk besteld
worden op ons sekretariaat
IJzerdijk 2, Kaaskerke-Diksmuide, maar kunnen ook afgehaald
worden te Brussel (sekretariaat
V.O.S., Em. Jacqmamlaan 124)
of in Diksmuide (bedevaartsekretariaat : permanent open).

rechtgeaarde Vlamingen om eens
en voor altijd vast te stellen welke Vlaamse parlementsileden nog
hun vertrouwen waard zijn.
Een ander middel om ons braaf
te houden meent men gevonden
te hebben m de belofte van de
vemederlandsmg van liet bedrijfsleven. Ook hier laten wij ons geen
rad voor de ogen draaien De grote bedrijven hebben meestal hun
maatschappelijke zetel te Brussel
en zuUen zich dus zeer gemakkelijk kunnen onttrekken aan die
vemederlandsmg
vermits
deze
slechts van toepassing is op de bedi-ijven gevestigd m het Vlaamse
land Om doeltreffend te zijn, zou
terzelfdertij'd een wet dienen uitgevaardigd waarbij de bedrijven
verplicht worden hun maatschappelijke zetel te hebben waar de zetel van uitbating — of a thans de
bijzonderste uitbatlngszetel — is
gevestigd. »

« Dat is trouwens gelukt: het
weekblad Pouxquoi Pas? gaf zich
bloot, toen het erkende dat het
kompromis een eenzijdige overwmnmg voor de Pranstaligen was. De
aanvankehjfce voorzichtigheid van
de politieke
verantwoordelijken
heeft echter diegenen ontgoocheld,
die onmiddeihjk reageerden. Vandaag ziet men wel klaarder. Het
snelle protest van het Viaamse
land heeft de regermg er overigens van overtuigd, dat de campagne tegen het vergelijk niet uitgelokt werd door de pers, maar werkeilijk spontaan uit de massa gegroeid IS. »
Nee ü vergist zich lezer, het was
een stukje schijnheiligheid.
Manu beweert dat het aanvankelijk aanvaarden en zwijgen van
zijn gazet en de Vlaamse CVP-ers
louter taktiek was. Allemaal taktiek.

DE

GA25ET

Bleef niet alleen het meest radikaal van de Vlaamse dagbladen,
maar bezorgde ons ook de uil van
de week door het beeld van bokkige Theo die niet wil wijken voor
de eensgezinde Vlaajnsgezinde opinie.
« Deze avond vatte een waarnemer de toestand beeldrijk samen
met de woorden : « De twee tK>kken staan kop tegen kop tot een
der twee toegeeft. Wij hebben redenen om aan te nemen dat de
Vaamse bok het koppigst is. »
Misschien zit er wel wat in? Voor
wanneer de Vlaamse bok die immer pal staat?

La Wallonië
Vat de toestand ook samen; de
zweep van de Volksunie werkt.
Daarom vraagt het blad zich af,
gaat men een meerderheid vinden?
« Moeilijke pronostiek Want de
CVP-ers van de liarde stijl zien
hun aantad zonder enig ophou-

y \kT

u w GELD
OPBRENGEN !

BELEGGING van kasen geldmiddelen op
iermijn.
Interessante
mogelijkheden
met
100 % waarborg Rentevergoeding lot 7 % 's jaars. Ook
«p hypotheek. Waar O ook woont, alle
vormen van beleggingen worden U
persoonlijk en zonder verphchting aangetoond door een erkend lid van het
VLAAMS
FINANCIERINGSKOMITEE
303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL
•n... discretie gegarandeerd op erewoord

DE NIEUWE GIDS
Het officiële CVP-blad ziet n».
tuurlijk alleen maar het regering».
belaag, Vlaamse belangen te-len
daar niet.
« Indien de parlementairen dit
akkoord verwerpen, moeten zij
weten dat zij met alleen een regermg doen vaUen die akkoord
was. maar dat zijzelf terecht zullen geroepen worden hun verantwoordelijkheid op te nemen voor
de grote massa van de gematigden m dit land., »
Voor dit p at staaltje van elefctoraile afdreiging, spekulerend op
de « gematigde bloemzakken » op
Vlaams gebied kreeg de Nieuwe
Gids dan ook een dikke pluim van
de Libre — de pasbekeerde steunpilaar van Theo

VOLKSGAZE^
Als platte elektorale kruiper
verdedigt van Eynd» de Vlaamshatende BSP-federatie van Brussel
die bereid is zich akkoord te verklaren met dit « kompromis i>.
« Door aldus steMmg te nemen
hebben de Brusselse socialisten
het mogelijk gemaakt dat gans de
B.S P. zich verenigt op het compromisvoorstel van de regermg.
Want het hjdt geen twijfel dat
hun beslissing ook m Waalse socialistische kringen grote weei>
klank zal hebben Geplaatst voor
een keuze eensdee's tussen de afwijzende ordewoorden
van de
M.P.W., die tegenover de taalonfcwerpen dezelfde houding Inneemt
(hoe betekenisvol!) als de mannen
van de Volksunie en de meest extremistische onder de Vlaamse ka/tholieken en anderdeels een stemming samen met hun Brusselse en
Vlaamse kameraden zal de reactie
van de Waalse socialisten bes ist
positief zijn Wij twijfelen daaraan met ondanks al hetgeen» wU
in de jongste maanden, In andere
debatten, hebben meegemaakt.
In die omstandigheden heeft de
regermg een meerderheid voor
haar ontwerpen. »
Niet te verwonderen, Walen en
Brusselaars winnen slechts. Zij
verdedigen hun belang Alleen Van
Eynde is bereid de Vlaamse volksverrader te spelen, trouwens zijn
natuur, denk aan de brief aan Rik
de Man in 1940.

HET LAATSTE
NIEUWS
A's tamme spreekbuis van de
derde traditionele partij, voJgt ook
trouw de unitaire taktiek van zijn
franslciljons Ubera'e bazen.
« Of het extremisme aan beide
kanten zal afnemen val* met te
voorspellen.
Jaren zu.len venopen alvorens
de vooi geste de reg-lmg een werkelijkheid wordt, zodat men inmiddels met heel wat klachten en
betwistingen zn' moster afrekenen
Evena s dat het geva is geweest
met het vastleggen van de taalgrens gaat men naar strakke regelingen Het VOO I gestelde distr et
Brussel - Hoofdstad kan de ontmoetmg van V amlngen tn Walen
bewerken maar het wekt de Indruk
dat een doorgedreven scheid'ng
tussen de Vlaamse en W"<'I'«
landsgedeelten een gevaar voor
verbrokkeling van het land oo evert, gevaar dat met g:enopg wordt
ingezien. »
W Luyten.

DE VOLKSUNIE
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kroniek der zelfstandigen

STRIJDFONDS «NEEN THEO ))
HET

IN EEN VEEL VERSPREID W E E K B L A D VOOR
STANDIGEN

IS

EEN

UITVOERIG

ZELF-

VRAAGGESPREK

VERSCHENEN V A N REIMOND MATTHEYSSENS

MET

EEN BEHEERDER V A N EEN BELANGRIJKE VERENIGING VAN ZELFSTANDIGEN.

In een inleidend antwoord
wees onze woordvoerder er op
dat de Volksunie een Vlaamsnationale partij is, die niet
slechts een taalstrijd voert,
maar de strijd voor de belangen van het ganse Vlaamse
volk Wij zijn niet gekant, zo
zei Mattheyssens, tegen de
Techten van de Walen, wel t e gen hun voorrechten.
De Walen, zo vervolgde hij,
zijn steeds economisch bevoorrecht geweest. De industrialisering van Vlaanderen
"werd gesaboteerd omdat de
Waalse grootnijverheid de
Vlaamse konkurrentie vreesde en omdat Vlaanderen een
reservaat moest blijven van
goedkope werkkrachten voor

Wallonië. Dat verklaart waarom het Limburgs kolenbekken
in België geen grootnijverheid aantrok, terwijl het kolenbekken
in
Nederlands
Limburg een bloeiende nijverheid deed ontstaan. Dat
verklaart eveneens waarom 't
gemiddeld uurloon van de arbeider in Vlaanderen 5 F lager ligt dan in Wallonië.
Geeft men zich wel voldoende rekenschap van het reusachtig verlies aan koopkracht : het ligt voor de hand
dat onze zelfstandigen hier
worden geschaad vermits de
bloei van hun onderneming
afhangt van de koopiracht
van de arbeidersmassa. De
Volksunie, zo verklaarde onze

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
ZONDAG
1100 tot 1140 ; Uitzending van een
H Mis — Omstreeks 13 45 : Kennedy bezoekt Europa 'Eurovisie :
overname van üe Westfluitse televisie - ARD) ~ 16 00 : Afwisselend:
B.onde van Prankrijfe: ; eerste rit :
Pariis-Epernev 'Eurovisie : ovéfname van de Franse trievisie
RTF)
en Autorennen : « Grote Prils van
Nederland » 'Eurovisie *• overname
van de Nederlan'IS" Televisipstir>ht i n s - NTS» — 17 15 • Klein, klein,
kleuterke (gefilmd prftpramma) —
19 00 • Safari • derde afleverinB in
een nieuwe reeks filmrenortpges —
19 so • Aangename kenniemakins;
nief Sint-Truiiien ("efilmd proKTPmma — 20 00 : TV-nipums —
20 70 • Furovisie : Ronde van Prankn i k "Piimverslae van de eerste rit
— 20 ao • Snee'film • De supnorters
—21 5S • Sportweekend — 22.15 :
Salotidansen : Rpfhtstreekse reportaRP van de Europese kampincnBchappen salondansen voor liefhebbers te Knokkp (2e dae) — 22 45 :
Tweede nieuwsuitzending.

•

MAANDAG

Omstreeks 12 00 • Ronde van Pr«nkriik ; tweede rit : Seims-Jambes —
Tussen 16.00 en 17 00 • Eurolvsie :
Ifjdrit te Jambes — 19 30 • Znek•Mcht on de kulturele aktualiteit —
19 45 : Fran.se les — 19 57 : De
wppi-man — 20 00 • TV-niPUws —
20 20 • 'Eurovi=ip» Pilmverslag over
de Ronde van Pi-anknik. tweede rit
— 20 30 • Panorama : de :week in
beeld — 21.00 : Pro en contra : pen
ontsnanninesnroeramma — 21 55 :
Hpt 87e politlediBtrikt • D P vriend
dip pen viiand was. TV-nolitipfeuilleton (4e afl 1 — 22 45 ; Tweede
nieuwsuitzpndine

•

DINSDAG

Tussen 16 00 en 17 00 : (Eurovisie)
Ronde van Frankrijk • derde rit ••
Jamhes-Roubaix — 19 30 : Voor
brer en tuinder • land- en tuinbfux'-^aeazine (gefilmd programma)
— ''0 00 : TV-nieuws — 20 20 :
(Eurovisie i Pilmverslag over de
derdp rit v»r. dp Ronde van Prankriik — 20 30 : Bonanza : TV-western - 21 20 • Ten huize van Alois
d» Maever (gefilmd programma) —
22 10 • Medium : Toneel, (gefilmd
programma) — 22 30 : Tweede
niPi""="itzending

•

WOENSDAG

Tussen 9 45 en 13 00 : Kennedv
bezoekt Europa 'Eurovisie : overname van de Westduitse televisie ARD
— Tussen 16 00 en 17.00 :
(Eurovi=le> Ronde van Frankrijk :

vierde rit : Roubaix-Rouen —
19 00 • Kom toch eens kijken —
19.30 • Ripcord • Het verdwenen
vliegtuie. TV-feuilleton
(23e afl.)
— 19 55 : De Weerman — 20.00 :
TV-nieuws — 20.20 : (Eurovisie)
Filmverslag over de vierde rit van
de Ronde van Prankriik — 20.30 :
Diamanten bii het diner (Dangerous IceK TV-spiel-(oocenomen-ppoRramma van de NTS VARA —
21.25 • Klassieke muziek : Concert
door de Wiener PhilharmonikPr olv
Fugenc Ormandv m m.v Rudolf
..Serkin 'Kurtwisie -• ui*5!en(flinpf •'in
uitgesteld relais van de Oostenrükse televisie - ORP» — 22.30 :
Tweede nieuwsuitzending.

•

volksvertegenwoordiger, is de
eerste partij geweest die opkwam voor de industrialisering van Vlaanderen.
Verder bracht hij scherpe
kritiek uit op de opeenvolgende regeringen die tientallen
miljarden hebben weggegooid
in de veroordeelde Waalse
mijnen, die nu door het toedoen van het buitenland
reeds zijn gesloten. Ook de
zelfstandigen zouden gebaat
geweest zijn met een economisch verantwoorde investering van de verspilde miljarden.
Reimond Mattheyssens wees
er verder op dat de Volksunie
een
economische
politiek
voorstaat, die in ruime mate
rekening houdt met de belangen van de kleine en middelgrote bedrijven.
Op een vraag omtrent onze
houding ten opzichte van het
sociaal statuut der zelfstandigen, zette onze verkozene
het standpunt van de partij
uiteen. Hij ondersreepte d a t
de Volksunie er op staat d a t
ook de geringste zelfstandige
recht heeft op de beste m e dische verzorging en hij ten
volle moet kunnen genieten
van de vooruitgang van de geneeskunde. Iedereen
heeft
recht op een goede gezondheidszorg. Zulks brengt mede
dat wij in principe voorstander zijn van de volledige i n t e -

MINISTERS

DE

EN ZIJN TIEN
M O E T

«VLAAMSE»

MISLUKKEN.

BEZORG ONS MASSAAL MUNITIE.
STORT OP ONS S T R I J D F O N D S

TEGEN G E B I E D S R O O F O P P C R . 1 4 7 6 . 9 7
VAN VOLKSUNIE, BRUSSEL 1

gratie in het nieuwe stelsel
van de ziekteverzekering met
een beperking van de bijdrage. Hoe dat op dit ogenMik
nauwkeurig dient bepaald,
kan nog niet precies worden
gezegd omdat cijfers en statistieken gedeeltelijk ontbreken.
Reimond Mattheyssens stipte verder aan dat wij voorstander zijn van een algemeen basispensioen, d a t voor
iedereen een behoorlijk levensminimum verzekert. Hij
wees er in dit verband op dat
hij reeds op de Kamertribune
een pensioen van 30.000 F
heeft verdedigd, in afwachting van een veralgemeend
basispensioen.
Wat de kindervergoeding
betreft is de partij voorstander van gelijke kindervergoeding en zulks van het eerste
kind af. Hij deed hierbij op-

ZONHOVEN

NS

ROÏXUIKEN
in hout, staal, aluminium ot plastiek
Hand- ot elektrische
bediening.
Alle systemen.
VENETIAANSB
ZONNEBUNDEN
Bediening met
koorden • ot met
stang en windwerk

ROLLUtKEN

FRANSKILJON

WIJ SCHIETEN O P H E N .

DONDERDAG

merken dat de kinderen der
zelfstandigen door de beroepsbezigheden der ouders
vaak worden geschaad; een
benadeling door de Staat is
dubbel onrechtvaardig.
Op een vraag of de groeperingen der zelfstandigen dienen toe te treden tot een politieke partij, antwoordde onze
volksvertegenwoordiger
dat
zulks naar
zijn
mening
een vergissing zou zijn, evenzeer als de oprichting van een
partij voor zelfstandigen. Om
op doeltreffende manier de
belangen van de zelfstandigen te verdedigen moeten d e ze groeperingen drukklngsgroepen vormen op de p a r t i j en.
Individueel
kunnen
de
zelfstandigen
vanzelfsprekend medewerken a a n de
partij die h u n voorkeur heeft.

HERMES
SCHOOL

TEL 132 31

£. ZONEN

PVBA

WENETIAANSE BLINDEN

SOMBMIA-FIEX

TEL 132 31

54 Zuidiaan
211 M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel
•
Volledige sekretarlaatkursus
In twee Jaar.
•
Steno- en
daktylografie
m vier talen.
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentie
De school waar Vlamingen
zlcb tb nis voelen.

A.JEURISSEK-ClOOSTERMANSiZONEK P
Beter en voordeliger

ZATERDAG

Tussen 16 00 en 17.00 • (Eurovisie)
Ronde van Prankriik • zevende rit :
Angers-Limoges — 19 00 : Kom toch
eens kijken : wederuitzending van
het leugdprogramma van 26 juni —
19 30 • Religieus programma —
20.00 : TV-nieuws - 20 20 : (Eurovisie 1 Filmverslag van de zevpnde
ril van dp Ronde van Prankriik —
20.30 • Er kan altijd eentje bii :
eerste aflevering van een nieuw TVfeuileton ~ 20 55 • Ilcho — 21 25 :
Hocus Focus • een gel'lmd variétéprpgramma Biirirage van de Belgische Radio en Televisie (Vlaamse
Tplevisie) tot het Festival K De
nouden Roos van Montreux 1963 ».
wederuitzending — 21 55 • Dick
Powell stelt voor : De brandkast :
TV-speelfilm (21e afl.l — 2245 .
Tweede nieuwsuitzending

LEFEVRE

In hout, «taal, aluminium
of plastiek.
Standaarduitvoertng ol
naar grewenst model.
Systemen aangepast aan de
aard vao bet bouwwerk.
Hand. of elektrisehe bediening.

VRIJDAG

•

THEO

VAN

WENTELPOORTEN

Omstreeks 11 15 (Eurovisie) : Kenned v bezoekt Europa — Tussen
16 00 en 17.Q0 : (Eurovisie). Ronde
van Frankriik • viifde rit : BoueneRniies
- 19 30 • Tienerklsnken
(gefilmd programma) — 20 00 :
TV-nieuws — 20 20 • (Eurovisie)
Pilmverslag van de viifde rit van
de R^nde van Prankriik — 20 30 :
Speelfilm : Een Un naar het schavot : politiefilm (Fran';e versie met
Nederlandse ondersphriften - voor
volwa.sspnpn — 21.55 : Penelope :
de uitzending voor de vrouw De
alleenstaaaide moeder — 22.25 :
Tweede nieuw«"it7:pndlng.

Tussen 16.00 pn 17 00 ; (Eurovisie)
Ronde van Prankriik • zesde rit :
Rpj-ines-Angers — 19 30 ; Arena :
gpfilmd sportmagazinp — 19 55 :
De Wperman — 20 00 : TV-nleuws
— 20 20 : (Eurovisie). Filmverslag
van de zesde rit van de Ronde van
Prankriik — 20 30 : 'n Donderend
gepiep : spel — 21 45 : Première :
een programma met filmnipuws en
Fragmenten uit nieuwe films —
22 30 ; Tweede nieuwsuitzending.

ROVERSPLAN

Antwerpse immobiliëngroep
zoekt als herbelegging

GRONDEN TE KOPEN
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkavelingsgronden)
Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen.
Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktie sVoIksunle»
die doorzendt.

PRONOSTIEKERS... speel
elke week üw gewoon bedrag, ü 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, Oostende

2 0 N D A G 3 0 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 , TE tO U 3 0 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 ,

ANTWERPEN

GROTE VOLKSVERGADERING IN HET TEKEN VAN

« NEEN AAN LEFEYRE »
MR VAN DER ELST ZAL ER EEN BELANGRIJKE VERKLARING AFLEGGEN.
DEZE

VERGADERING

WORDT

EEN

NIEUWE

UITING

VAN

O NZE VASTBERADEN STRIJDWIL.
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Deze week werd er alarm geslagen in verband met de vestiging van het staal- en
liooghovenbedrijf Sidmar, dat moet opgericht worden in de kanaalzone Gent-TerneuBen te Zelzate, op Vlaams grondgebied. Volgens een Nederlandse krant zou de direktie van bedoeld bedrijf besprekingen voeren met het gemeentebestuur van Terneuzen
(Nederland) om het staalkompleks te vestigen vlakbij deze stad aan de boord van de
IVesterschelde. De oorzaak zou liggen in h e t feit dat de Belgische regering weigert tefemoet te komen aan het verzoek van de Sidmar-direktie om het kanaal Gent-Teraeuzen bevaarbaar te maken voor schepen tot 85.000 ton daar waar de huidige plan-

De boeren klagen ook omdat ze te weinig ontvangen
voor h u n (door de staat)
onteigende gronden : ongeveer 26.000 P per hektare
voor landbouwgrond en 31.000
F voor weilanden als vergoeding.
Hierin is begrepen : twee

Gent werd gevoegd. Het gevaar bestaat dat men dan
maar ineens gaat doorhapPen en geheel de gemeente
gaat aanhechten met al de
gevolgen van dien. In St.
Kruis Winkel zeggen ze :
« We zijn wel goed om onze
gronden prijs te geven onze

alarm voor zelzate
nen slechts 50.000 ton beogen wat niet voldoende zou zijn voor het staalbedrijf. De
voorbereidende werkzaamheden voor de vestiging te Zelzate en voor de verbreding
van het kanaal, waren intussen reeds begonnen. Te St Kruis Winkel, het dorpje d a t
h e t nauwst betrokken is bij de onteigeningen, waren de gemoederen tijdens de jongste
dagen dan ook zeer gespannen. Komt het bedrijf er of komt het er niet, dat vragen
de bewoners zich af. Komt er nieuwe werkgelegenheid of komt zij er niet? Dat is intussen ook de vraag van duizenden Oost-Vlaamse arbeiders, die met de in het vooruitzicht gestelde vestiging nieuwe hoop had den op goedbetaalde tewerkstelling, daar
waar zij thans in overgrote meerderheid a a n werkloosheid of pendelarbeid toe zijn.

«Mfoo^v-f f f m-vttRltcj « j r

In het n o o r d e n v a n de provincie O o s t - V I a a n d e r e n , o p een tiental kilometer v a n G e n t ,
ligt — langs het k a n a a l G e n t - T e r n e u z e n —
d e g e m e e n t e St K r u i s - W i n k e l . E e n s c h o o n
dorp met een mooie naam, een dorp van
l a n d b o u w e r s en e e n v o u d i g e w e r k m e n s e n die
v r o e g e r ook b o e r e n w a r e n . Boederijtjes, p r o p e r e landelijke h u i z e n e n hier e n d a a r een
v o o r v a d e r s e h o u t e n s c h u u r m e t strooien d a k ,
zijn er verspreid in de v l a k t e g e b o u w d r o n d
een k e r k t o r e n die n a u w e l i j k s b o v e n het g r o e n
v a n e n k e l e linden uitsteekt. Deze o p r e c h t
lieflijke g e m e e n t e s t a a n kwalijke d a g e n te
w a c h t e n : v o o r e e n groot gedeelte zal zij
a a n g e w r e t e n w o r d e n door d e nijverheidsuitb r e i d i n g e n d a n in d e eerste p l a a t s door de
vestiging v a n het s t a a l k o m p l e k s Sidmar, die
t h a n s echtei: in g e v a a r k o m t d o o r de w e i g e ring v a n d e regering h e t k a n a a l n a a r T e r n e u z e n o p v o l d o e n d e d i e p g a n g te b r e n g e n . W a t
i s er intussen reeds g e b e u r d te St K r u i s ?

Op « Winkel > zoals de bewoners h u n dorp (verkort)
noemen zullen er vijf tot
zeshonderd h a in beslag genomen worden,
te
Zelzate
slechts tien of twintig. Daarmee zal natuurlijk een belangrijke brok van St. Kruis
Winkel — d a t slechts 1178
h a groot is — afgenomen
worden.

• Niet prettig.
Begrijpelijkerwijze zal de
industrievestiging de nodige
onteigeningen met zich brengen en de daarmee gepaard
gaande verplichte verhuis
van landbouwers en andere
bewoners van St. Kruis Winkel.
Prettig is dat voor deze
mensen niet en wij hebben
dan ook veel horen klagen
op onze tocht door de verschillende bedreigde straten

trachten elders een bedrijf
te kopen of t« pachten, h u n
a a n t a l is echter klein. Minder begoede of kleine boertjes Gif landbouwersknechten
laten zich te Zelzate herscholen tot metser of bekister en zoeken een betrekking
in de bouwnijverheid. De
grootste
slachtoffers
zijn
wel de mensen tussen de
vijftig en de vijf en vijftig
jaar, die praktisch nergens
meer werkgelegenheid kunnen vinden, ook van geen
vervroegd pensioen kunnen
genieten, hoewel men voor
hen toch gemakkelijk een
speciale regeling had kunnen
treffen.
« Waarom geen voorrang
gegeven bij het werven n a a r
een plaats in de nieuwe fabrieken » vragen velen zich
af.

jaar normaal belastbaar inkomen, het verlies van oogst,
h e t navetten van vee en het
verlies op h e t bedrijfsmateriaal. Voor de eigenaars is
er ook geen reden tot uitbundige tevredenheid : de
waarde van hun grond wordt
berekend naar vroeger geldende prijzen. De huidige
prijzen werden door de vooruitzichten in de hoogte gejaagd... zo beweert men. Er
is dus weinig reden tot t e vredenheid in St. Kruis Winkel. Ook hier was er geen
sprake van planning voor
men begon met de onteigeningen. De mensen worden
aan h u n
lot overgelaten.
Slechts enkele arbeiders hebben nieuwe en niet zo dure
huizen kunnen kopen die op
initiatief van de gemeente
zelf werden opgetrokken.

•

Aanhechting ?

Intussen bedreigt een a n der gevaar
het reeds zo
zwaar getroffen dorp : Gent
dreigt de gemeente te zullen
aanhechten. In elk geval zal
heel het industriegebied, alles wat langs de noorder
k a n t van de geplande nijverheidsweg ligt opgeslokt worden door de hoofdstad van
Oost-Vlaanderen zoals reeds
in 1927 het kanaalgebied bij

huizen en onze broodwin-ning, maar om de vruchten
van de nijverheidsvestiging
te plukken, daar ze we te
min voor».
De berichten over een mogelijk overheveling naar Nederland van Sidmar, hebben
zoals wij zegden grote beroe-i
ring gewekt. Diegenen die
hun bedrijf verlaten hebben
of vertrekkensgereed staan,
vragen zich af waar zij aan
toe zijn, of zij mogen blijven
of niet. De duizenden a n d e ren, arbeiders uit dit zo fel
door werkloosheid en pendel-arbeid getroffen gebied in 'nf
provincie die bij de laagste
lonen heeft van ons land,
vragen zich even angstig ai^
wat er gaat gebeuren.
Gaat de regering eens te
meer een zo belangrijke —
Toor Vlaanderen
bedoelde
nijverheid laten ontglippen,
alleen reeds omdat er geld
nodig is voor een op voldoende diepte brengen van het ka-*
naai? Dat zou de schandelijkste ezelsstamp zijn die
men de Vlaamse arbeider, die
men gans Vlaanderen zou
kunnen geven. Vooral wanneer men bekijkt hoe de opeenvolgende regeringen met
miljarden gesmeten hebben
n a a r Wallonië en vooral n a a r
de Borinage waar werkgele*
genheid te over is!
S.D.L.

en gehuchten. In de Burchts t r a a t zijn er een veertigtal
huizen die zullen afgebroken
worden; een gedeelte ervan
is reeds gesloopt. De wijk
Rostijne zal volledig dienen
te verdwijnen omdat men er
een terrein voor zandopspuitingen wil van maken. Dit
zand is afkomstig van de
verbredingswerken die uitgevoerd worden aan het kanaal
Gent-Terneuzen. Een vijftal
gezinnen zijn reeds vertrokken en een dertigtal anderen
staan gepakt en gezakt te
wachten.
Ook de wijk « Pachtgoed •»
moet eT aan geloven. Vier
grote boerderijen zuUen van
de kaart gevaagd worden.
•

Slachtoffers.

Een veertigtal boeren zullen hun bedrijf moeten verlaten. De meest-begoeden

De betonmolens staan klaar in het Gentse. Gaat men hun bedrijvigheid &tiii^ö»öa
en Sidmar opgeven?
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Verstrepen,
Generaal
Sl-ngenp\er a-^.n 117.
Myin. Jue.s Steursstraat 46.
Deiirne-Noord :
Van Hoof, Lakbors'ei 392.

ANTWERPEN
Arr. ANTWERPEN
Zaterdag 22 juni 1963
Beloging ;
Wemmei - Randgemeenten
Bijeenkomst :
18 u - Plantijn Moretuslei
Allen op post !
GEBIEDSROO»" NOOIT !
leder zorge voor eigen
vervoer !

SCHOTEN
Woensdag 26 juni van 20 to» 21
uur houden onze algevaardigden
zitdag m volgende lokalen :
Gelmeienpoort, MarKt Schoten.
Cafe Boterm^lk — K u i s p u n t
Elshoutbaan
—
Brecntsebaan
Schoten. Z'j zijn ook te raadp'egen aan huis : alle dagen.
Etienn-^ Slosse - E'shoutbaan 25
tel. 51.72 74
Pol Venken - Grote Singel 105 te . 52.41.45.

ANTWERPEN
De betxjgingen van h e t Aktiekomitee Brussel en Taalgrens in de
randgemeenten
moeten
massaal
bijgewoond worden.
1) Betoging : zaterdag 22 juni
1963 Mars op Wemmei!
Algemene verzamelmg
op de
Plantijn
Moretuslei
(Provinciestraat).
Vertrek stipt te 18 uur.
Elke afdeling zorgt voor elg^p
• vervoer.
Niet te vergeten : spandoeken,
draagborden, zwarte vlaggen, leeuwenvaandels (zonder Volksunie).
2) Betoging : zaterdag 29 juni
1963 Mars op Wezembeek-Oppem.
De volksvergadering op de voormiddag van het Zangfeest zal belangrijker zijn dan ooit. Massale
aanwezigheid is absoluut vereist!
Zondag, 30 juni 1963 te 10 uur
30 m feestzaal Majestic Carnotstraat 90, Antwei-pen. In ieder geval slaat deze meeting in het teken van ons onverbiddelijk verzet
tegen de gebiedsroof!
V.M.O.-ANTVVERPEN
Zaterdag, 22 juni 1963 : Mars
op Wemme'. Betoging!
Bijeenkomst 17 uur 30 in h e t lokaal Tijl of 18 uur Plantijn Moretuslei (Provinciestraat).
Vervoer : met autokar.

• Vlaamse Kring Schoten.
•
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•
;
:
•
;
:
•
;
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;
;
!
•
;
:
ï•
;
:
•
:
:
•
;
:

Nu het lot der randgemeenten weer in h e t brandpunt der
belangstelling staat en we eens
te meer zien hoe Lefèvre en
Spaak ons grondgebied willen
ontfutselen in ruil voor enkele
vage beloften, organiseert de
V aamse Kring een fi'mvertoning op vrijdag 28 ]uni te 20
u u r in de zaal boven de Gelmeienpoort,
marktplein
te
Schoten.
Op het programma : — taalincidenten aan de H Ge?stkerk
— Vlaamse jongens in aktie tegen franse bourgeois « met politiebescherming »:
2de mars op Brussel — een
fi'm waarin elkeen van de mser
dan 400 Schotense deelnemers
(zonder B' . t> be'ang zaï stellen
Was dit machtsvertoon nutteloos? Ja, als we C.V.P.-B.S.P.
en P.V.V. laten doen. Dat zult
gij niet toelaten!
Hierover spreekt dhr. Van
Overstraeten.
Daarom afspraak op vrijdag
28 dezer ts 20 uur.

Vendeliers.
Voor de vendeliers iedere donderdagavond oefening onder leiding van J a n Janssens Samenkomst aan het sekretariaat. Grote'
steenweg 165, Berchem, om 19 uur ANDERLECIIÏ
30.
De
bestuusafdellngsvergadering heeft plaats iedere eerste vrijdag van de m a a n d om 20 uur in
BERLAAR
het café Sint-Anna, Sint-GuidoZaterdag 6 juli te 20 uur : Guls t r a a t . . Wees allen op post op 5
densporenviering ingericht door de
juli 1963 te 20 uur.
Vlaamse Kring in zaa! « Luyten »,

BRABANT

Statiestraat Filmen van de tweede mars op Brussel, Sermoenbetoging te Antwerpen. Strijdrede door
Drs. Wim Jorissen. Muzikale omlijsting : zang Rene Dillen, klavier
Lode Die'.tiens. Gezellig samenzijn.
Alle Vlaamse vrienden van Koningshooikt en Berlaar worden
hartelijk uitgenodigd.
DEURNE
Vergadering.
Op 24 juni 1963 om 20 uur 30
vindt onze tweemaandelijkse vergadering plaats in het lokaal
« Nieuwe Carnot », Carnotstraat
60. te Antwerpen.
Dagorde : « Naar sociale demokratie? » door Herman Bosmans.
Oproep.
Wij vragen dringend nog enkele simpatisanten bereid om enkele
malen per j a a r pamfletten te bussen.
Zich wenden tot :
Deurne-Zuid :
De Ridder, Boterlaarbaan 333
Storme Jozef, Verbovenlei 5,
Deurne-Centruni :

ZONDAG 30

BRUSSEL
V aamse sport.
De Brusselse Tennisklub richt
op 22 en 23 juni a.s. twee tornooien in op h a a r speelvelden te
Stvombeek (Brussellaan 90. op 3
min. van de t r a m h a l t e « Mutsaert »).
De eerste dag hebben, rond 14
uur de finales plaats van h e t
klubtomooi.
De volgende dag komt uit Antwerpen een bevriende klub. de
V.T.B.-tenn'safdeling. Tot 19 uur
wordt een spannende strijd uitgevochten en daarna bieden de gasthe^-en h u n Antwerpse genodigden
een lomch aan. gevolgd door een
gezel'ig samenzijn.
Tennislietfhebbers hum familieleden en vrienden worden harelij k
uitgenodigd.

SCHAARBEEK
Deze gemeente telt ruim 50 %
inwoners van Vlaamse oorsprong.
Het gemeentebestuur besteedt .. 3
% a a n het onderwijs van Vlaamse
kinderen en 97 % aan d a t van
Waalse kinderen. Uit opzoekingen

Naar Antwerpen.
De 'Vlaamse Vriendenkring en
de V.M.O.-Gent leggen dit j a a r
opnieuw een autobus in n a a r Antwerpen. Vertrek a a n het Rubenshof Op 30 juni om 9 uur stipt, inschrijven kan men eveneens in
voornoemd lokaal tegen de prijs
van 55 P. Na het zangfeest verbroede"ing te Antwerpen van de
V.MO.-Gent en de V.M.O.-Antwerpsn.

b'ijkt dat het in de andere gemeenten ongeveer in dezelfde zin
is dat men het Nederlandstalig
onderwijs verwaarloost. Het bestuur van ds afdeling Schaarbeek
acht het nuttig deze w a a k r o e p e n de cijfers nogmaals aan te h a ' e n
als duidelijke waarschuwing voor
de V'amingen uit ds zes gemeenten. d;e men bij h e t reeds zo
slecht bestuurde Groot-Brussel wil
voegen.

ST

I/imburg n a a r het Zangfeest.
Zoals vorige jaren berust de organisatie van de rsis n a a r het
Zangfeest te
Antwerpen,
dat
plaats vindt op zondag 30 juni
a.s. te 15 uur, in de h a n d e n van
de ku turele vereniging « Vriendenband » die over de ganse provincie een reeks trouwe medewerkers groepeert.
We raden onze leden en sympathisanten ten zeerste a a n zoveel
moge'ljk mee te reiz/sn met de autocars die door h e n worden ingelegd. Al deze bussen vertrekken in
de vroege voormiddag zodat er nog
gelegenheid is voor een uitstapje
in de stad Antwerpen. De VUmensen en sympathisanten hebben
dan ook de gelegenheid om de
grote Volksvergadering van
de
VU bij te wonen.
Er werden ons reeds bussen gesingnaleerd vanuit volgende gewesten.
Lijn 1 : Herderen - Millen en
omgeving.
Lijn 2 : Tongeren Lauw Borgloon Hoepertingen.
Liijn 3 : St. Truiden - Nieuwerkerken.
Lijn 4 : Zonhoven - Hasselt Kurmgen.
w . ,i
Lijn 5 : Mechelen a-M - Lanaken E genbTz^n - Bi'zen.
Lijn 6 : Herk de stad - Donk Halen - Lummen - Beringen.
Lijn 7 : Maaseik - Neeroeteren Opoeteren - Gruitrocde - Bree Bree - Meeuwen - Peer.
Lijn 8 : Genk, ingericht door
V.T.B. + ANZ-Limburg.
U k u n t hiervoor inschrijven bij
onze gewone propagandisten die
uw naam graag zullen overmaken
a a n de mr'chters.

DENDERMONDE
Werftocht.
Op zondag 23 juni 1963 co'portage te Lebbeke, wie wil helpen
op deze dag van 8 uui- tot 12 uur,
voor het verkopen van ons weekblad de Volksunie, komt tegen 8
uur naar h e t Sekretariaat, Dijks t r a a t 18, Grembergen. Er is vervoer.
Volksvergadering.
De volksvergadering welke plaats
vond op 15 juni te Dendermonde
m a g men geslaagd noemen, nochtans was er meer opkomst verwacht van leden uit de omtrek.
De opbrengst voor h e t steunfonds
« neen Theo » was schitterend
(niet minder dan 1030 F ) , de
strijdgeest is er goed door opgewarmd. Aan de H. Toon Van Overstraeten nogmaals onze dank voor
de zeer flinke spreekbeurt.
GEER.AARDSBERGEN
Een geestdriftige kolportageploeg
bracht de Vlaamse waarheid a a n
de man. In een rekordtijd en ondanks h e t verbod van de burgemeester gebruik te maken van de
geluidsins''al'latie, werden 204 nummers aan de m a n gebracht. Tevens werden hoopvo Ie kontakten
gelegd welke ons zullen in s t a a t
stellen weldra tot de oprichting
van een volwaardige afdeling over
te gaan.

LANAKEN
IMPE
De jaarlijkse 11 juliplechtigheid
n a de Plechtige Hoogmis zal dit
j a a r p a a t s grijpen op zonrjag 7
juli. Nadere inlichtingen worden
nog verstrekt.

In het vooruitzicht van 11 ju'i
kunnen prachtige leeuwenvlaggen
tegen zeer voordelige prijzen aangekocht worden op h e t plaatselijk
v u - s e c r e t a r i a a t : Gustaaf Begas,
Stationsstraat
74, Lanaken. We
verwachten het goede voorbeeld
om te vlaggen in de eerste plaats
van onze trouwe nationalisten.

ZOTTEGEM
Zondag 14 juli. eerste grote 11
juliprijs wielerwedstrijd voor liefhebbers, ingericht door de Volksunie-Zottegem, onder de bevoegde
leiding van Julien üyterhaegen.

O-VLAANDEREN

BRUGGE
E.P. Brauns te Brugge.
Op vrijdag 28 juni a.s. te 20 uur
spreekt, op uitnodiging van de
« Wil'em de Dekenkring », in de
zaal « G e r m a n a », Oostmeers 3,
Brugge, E.P B r a u n s s.j. op h e t
t h e m a « Vlaamse en sociale beweging in bijbels perspektief ».
KORTRIJK
T e Kortrijk wordt de laatste jaren op grootse wijze de « Luister
van de Nederlandse T a a l » gevierd. De p'aatselijke Jong Davidsfondsafdeling,
hierin
bijgestaan
door de D.P.-afdeling — gewestbond en -gouwbond, herdenkt dit
j a a r Cyriel Verschaeve.
Deze herdenking omvat :
Een tentoonstelling.
Een herdenkingszitting.
Het uitschrijven van een Jeugdwedstrijd.
Op h e t ogenblik wordt a a n de
samenstelling van
een
ere- e n
steunend komitee gewerkt.
De personen die hierin wensen
toe te treden kunnen het doen
door storting van minimum 100 F
op P.C.R. 6129.63 van Jong-Davidsfonds Kortrijk.
MEULEBEKE-TIELT
Zondag 30 Juni om 8 uur op de
Goethalsplaats vertrekt een autocar — voor de Vlaamse Vriendenkring — naar Antwerpen, zodat
we allen kunnen deelnemen a a n
h e t Vlaams Nationaal Zangfeest.
Deelnameko.sten : 115 F per persoon, toegangskaart zangfeest inbegrepen.

•Vlaamsgezind
vertegenwoordiger in meubelen, 15
jaar ervaring, thans nog
werkzaam voor een meubelfabriek, wenst te veranderen van werkgever in h e t
vlaamssprekend
gedeelte
van België. Woont in de
omgeving van Antwerpen.
Beschikt over eigen auto,
en groot klienteel, en zeer
goede referenties. Geheimhouding verzekerd. Schrijven Redactie "Volksunie, die
doorzendt.
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DENDERLEEUW
Op zondag 30 juni autocar'eis
naar Antwerpen, om h e t 26ste V.N.
Zangfeest mee te vieren
Inschrijving bij de bestuursleden of in het lokaal De Klok
Prijs der reis 60 P Neem nu reeds
uw ingangskaart aan tegen 30 F.
We vertrekken a a n het lokaal
onmiddellijk n a de tweede mis,
lond 8 uur 45.

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

Verantw
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W-VLAANDEREN

GILLIS-DENDERMONDE

Leeuwenvlaggen, wol of katoen,
voor venster of mast In alle prijzen en m a t e n r,e verkrijgjn op h e t
af delingssekretariaat,
Di jkstraat
18. Grembergen. Tel : 219.25.
Op 11 juli massabevlaggmg met
de Leeuwenvlag.
Houdt 15 juni vrij voor de grote vo'ksvergadering die p l a a t s v i n d t
te Dendermonde Ros Beiaard om
20 uur stipt met T. Van Overstraeten als spreker.

LIMBURG

Vertrek te Zottegem, aankomst
te Vel2ieke.
Tot heden zijn reeds 7.000 P , p r i j zen gewaarborgd
Teneinde h e t ' opzet nog grotere
luister bij te zetten worden met
dank alle giften, hetzij in n a t u r a
of in geld, aanvaard.

O NZE V A S T B E R A D E N STRIJDWIL.,
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ANTWERPEN
EKEREN
Vlaams-nationaal zangfeest op 30'
juni 1963.
V.U. Volksvergadering
in zaal
« Majestic ».
Alle leden en sympatiiysanten
die verlangen in groep hieraan
deel te nemen komen die dag bijeen te Ekeren op de Grote Markt
te 10 uur.
Vlag-overhandlging en Vlaamsnationale Guldensporenviering.
Op zaterdag, 13 juli 1963 in het
afdelingsJokaal « De Bareel »,
Veltwyckiaan, naast het station.
Sprekers :
Mter Pr. Van der Bist, volksvertegenwoordiger.
Dokter H. Goemans, voorzitter
van het arrondissement Antwerpen,,
Begin : 20 uur. Toegang : gra^
tis.
Na het officieel
gedeelte :
Vlaamse ontspanningsavond. Voor
gezelligheid en stemming wordt
gezorgd!
Alle ware Vlaams-nationalisten
en sympathisanten zijn hartelijk
welkom!
Neen aan Lefèvre.
Ekerse Vlaams - nationalisten :
geeft gevolg aan de oproep van
het Vlaams Aktiekomitee en van
de partij : neemt deel aan alle betogingen, steiunt aaie Initiatieven!
MECHELEN (arrondissement)
Oproep Wemmel.
Automobilisten die naai de betoging te Wemmel rijden en langs
Mechelen doorkomen kunnen zich
aansltiiten op de Grote Markt bij
de betogers van het aktiekomitee.
Verzameling 18 uur 30.
KESSEL
De Vlaamse Kring te Kessel
viert dit jaar voor het eerst te
Kessel de 11de juli. Panfareoptocht

Aanbevolen
Huizen
Op doorreis te Aalst een
bezoek a a n Vlaams Huis
« D e Vriendschap »
Kerkstr. 9, (bij Gr. Markt)
ZANGFEEST
Al de Vlamingen brengen
een bezoek a a n
Vlaams Huis
« T Y L » Merksem
Oude kerk, Bredabaan 298
Vlaams Huis

door de gemeente, daarna 11-juMtoespraken door Mr. P. Anhonis
en Lic Walter Luyten. Verzamelen
te 19 uur 30 aan Kessel-Station.
BONHEIDEN
Na verschillende kontakten voor
de uitbouw van een kern in deze
gemeente vergaderde de werkgroep
Bonheiden - Rijmenam onder leiding van Ir. Renard en WaJlter
Luyten. Met een tiental aktieve
medewerkers moet deze kern spoedig kunnen uitgroeien tot een voiwaai-dige afdeling.
Dat de geest in deze gemeente
zeer goed is werd bewezen door de
kolportage diezelfde dag waar de
groep Nijlen op een uurtje tijds 80
nummers wist te verzetten met 5
verkopers.
MEBKSEM
Vlaajns nat. Zangfeest.
Kaarten voor het VI. Nat. Zangfeest zijn in ons lokaal Tljl te
verkrijgen
Ook
genu.mmerde
kaarten. Na het zangfeest worden
allen verwacht in « Tïjl ».
Tafeltennis.
De Ping-Pongclub van Groeninghe richt een derde kampioenschap in, dat op 4 juli zal beginnen en over verschuilende avonden
zal verdeeld worden. Inschrijvingen van nu af in Tijl.
11-juli viering.
In een omzendbrief vestigden
Wij reeds de aandacht van al onze
leden in verband met de 11-juliviering op al de door ons aanbevolen manifestaties. Maar het is
een pJicht voor al de leden van de
Volksunie met hun familie op onze ll-juliherdenking aanwezig te
Zijn. Er word gezongen en gekwist, er zuUen lekkere broodjes
zijn en er zal een hartig woordje
worden gesiwoken.
TURNHOUT
Mars op Mol tegen de verfransing.
Wij delen hiermee mede aan
alle belangstellenden uit de
provincie, dat de aangekondigde mars op Mol niet zal p'aats
hebben op zondag 23 dezer.
Wegens de kronkelingen van
de regering inzake de taalgrensafbakening en de gebiedsroof van de Vlaamse gemeenten oordelen wij het nodig dat
alle aktlviteiten op de Randgemeenten worden toegespitst.
De aangekondigde mars op
Mol wordt verplaatst naar het
najaar.
We dringen erop aan dat al
de meaïsen uit ons arrondissement de aktie van de Volksunie in de randgemeenten zullen steunen.

O-VLAANDEREN

« Cafe FALCON »
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 BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
Vlaeims 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 lOZ - T 632.70
Geniet van de lekkere
koffie «De Olifant»
in bet Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
Frankrijkiel 8 Antwerpen
Voor uw modern interieur :

EURO-DOMl
Kruidtuinlaan 6, Brussel
m«t : Geschenken-kelder

AALST
Zondag, 23 juni Jaarlijkse herdenkmg van Priester Daens te
Aalst met een H. Mis met offer
om 10 uur
We komen samen aan de Hopmarkt te 9 uur 30 en gaan met de
harmonie van de Priester Daensvrienden uit Moeskroen naar de
kerk. Na de mis Korte optocht naar
het monument aan de Werl. neerleggen van een oloemstuk en
spreekbeurt. Daarna korte rondgang In de stad langs de Zoutstraten, en Keizerlijke plaats, naar de
Hopmarkt
DENDERLEEUW
Wie reist er mee op zondag 30
juni naar het Vlaams Nationaal
Zangfeest te Antwerpen?
De bus vertrekt te 8 uur 45 op
het Dorp
Dadelijk inschrijven bij de bestuurs eden ctf in het Vlaams Huis
« De Klok ». Prijs der reis : 60 F.
Neem ook nu reeds Uw ingangskaart.
Programma's zullen er zijn voor
We vertrekken, zodat de zang tijdens de reis verzekerd is.
GENT-EEKLOO
Zaterdag 22 juni 1963 betoging.
Wemmel
Randgemeenten.
Bijeenkomst en vertrek 18 uur
stipt Vlaams huis Roeland.
Neen Lefèvre - gebiedsroof nooit.
V.M.O. - GENT
Dienstbericht.
Zaterdag 22 juni alle militanten
naar de betoging te Wemmei. Verzamelen 17 uur 30 aan de Roeland.
Zondag 23 juni kolportage met
blad en brochure te St MaxtensLatem.
Vertrek aan het Rubenshof om
14 uur 30.
Zaterdag 29 juni betoging te
Wezembeek-Oppem,
verzamelen
en vertrek te 18 uur stipt aan het
Vlaams huis Roeland.

Naar Antwerpen.
De volksvergadering de vo»middag van het zangfeest staat in
een heea bezonder teken. Daarom
in massa daarheen,
fiischrijven
voor de autobusreis in lokaal Rubenshof, prijs 50 F, militanten 40
P. Na het zangfeest verbixiedering
V.M.O. Gent - V.M.O. Antwerpen
in het lokaal Tijl te Mortsel.
OKEGEM
Op initiatief van de kantonale
gevolmachtigde werd hier op 11
juni een vaste kern gesticht.
De vrienden van Okegem bundelen nu hun krachten samen en
hopen in de eerstvolgende weken
talrijke leden en abonnementen
te werven. Ze verzekerden ons een
goede start en hopen spoedig als
een volwaardige afdeling opgenomen te worden. We wensen de
ploeg van André Van Isterdael een
vruchtbare werking toe
SINT NIKLAAS
De afdeling Sin1>Niklaas nodigt
alle V.U-leden en sympathisanten
uit voor de heilige mis op zondag
23.6.63 te 11 uur — Kapel Arme
Klaren, O.L. Vrouwplein — ter
nagedachtenis van alle overledene
Vlaams - nationalisten uit SintNiklaas, zonder uitzondermg en
heel speciaal voor wijlen de heer
Wymeersch, overleden
lijstaanvoerder van de Volksunie.

LIMBURG
OPHOVEN
De arr. propagandaleider Hugo
Telen heeft samen met Gustaaf
Begas enkele huisbezoeken afgelegd met het oog op de aanwerving van nieuwe abonnementen.
MAASEIK
Tijdens de voorbije week heeft
Ir. Olem Colemont, vergezeld van
Hugo Telen enkee kontakten opgenomen met vooraanstaande personen uit de gemeente Maaseik.
Belangrijke gesprekken
werden
gevoerd over de a.s. gemeenteverkiezingen. Of de VU plaatselijk
een lijst zal indienen zal later beslist worden.
ZELEM
De sekretarissen van afdeling Melen en Zelem hebben gezamelijk
huisbezoeken afgelegd in de gemeente Zelem. Het aantal abonnementen en leden groeide andermaal met enkele eenheden aan.
OPGLABEEK
De ijverige secretaris Schildermans stuurde in de afgelopen
week opnieuw leden en abonnementen binnen.
LOMMEL
Van al de Limburgse gemeenten
heeft Lommei het eerst gereageerd
tegen de faciliteitenpolitiek. Nauwelijks was het plan Lefèvre gekend of een groep mensen is er
met de kalkborstei op uitgegaan
om de bevolking er attent op te
maken dat de VU beslist alles in
het werk aal steUen om de gebiedsroof te verhinderen.
Laat uw GELD OPBRENGEN. Beleg uw geld a a n
8%. Volledige waarborg.
Talrijke
referenties
in
gans het land. Alle inlichtingen kantoor blad, PLK

W-VIAANDFREN
BRUGGE (arrondissement)
Afrekening van gelden.
Dhr L. B^oes, arr. penningmeester, maakt bekend dat de afrekening van gelden voor abonnementen, lidmaatschap of vrijwillige
bijdragen bij hem kan gebeuren
iedere maandagavond van 19 tot
20 uur (adres : Kerkhofdreef 16,
St. Michie's).
Naar het 2^ngfeest op zondag 30
juni a.s.
Bij
voldoende
belangstelling
wordt voor zondag 30 juni a s . een
bustocht
ingelegd
naar
het
V.aams - nationaal Zangfeest te
Antwerpen. Opgave, liefst schriftelijk, bij dhr Demonie, Van Voldenstraat 14, Brugge.
Aktie « Kijk ».
Het arr. bestuur voorziet, met de
steun van de verschillende afdelingsbesturen, de uitgave voor het
arr. Brugge van een brochure, getiteld « Kijk op de valorisatie van
de Vlaamse volkskracht ». Deze
uitgave gebeurt in navolging van
de arr. Aalst en OudenaaTde. De
afdelingsbesturen warden verzocht
de hen toegestuurde richtlijnen
met de meeste spoed uit te voeren.
RUDDERVOORDE
De kantonnale gevolmachtigde,
dhr J. Roelof, heeft op de gemeente Ruddervoorde reeds verschillende kontakten gelegd. Nog
enige tijd worden de huisbezoeken
voortgezet, waarna uiteindelijk de
kernvorming zal worden doorgevoerd. Wij herinneren eraan dat
alle inlichtingen welkom zijn op
adres : J. Roe'of, Veldstr. 53, Assebroek.
BEERNEM
De kemwerking, die te Beemem
werd tot stand gebracht, zal, na
de reeds gevoerde proefnummeraktie, toelaten de abonnementenen ledenwerving op ruime schaal
te beginnen. Als verantwoordelijke
voor deze werking heeft zich gesteld dhr Luc Deolerck, St. Andreaslaan 3, Beernem.
DIKSMUIDE
Werftocht,
24 juni zondagvoormiddag kolportage te Gistel.
Verzamelen om 8 uur 45 bij Silveer Maes, Kruiskalsljde, Gistel.
Dienstbetoon.
De zitdag van Dr. Leo Wouters
vindt plaats op maandag 1 juli in
het Vlaams huis. Ijzerlaan 83,
Diksmmde vanaf 18 tot 20 uur.
Autobusreis Antwerjien.
Op 30 juni wordt een bus ingericht naar het VI. Nationaal Zangfeest en de voorafgaande Volksxmievergadering. Prijs 90 F.
Inschrijvingen bij :
Ir. A. de Ganck, Wijnendalestr.
21, Beerst.
Leon Ciaeys, Westbroeksfcraat,
Merkem.
M. Dekeyser, Engelstraat, Ichtegem.
Jules Haezebaert,
Garzebekeveldstraat, Admkerke.
Leo Devreese, Vlaams huis,
IJzerlaan 83, Diksmuide.

ZOEKERTJl
Gemeubelde appartementen van
4 tot 8 personen zicht op zee
Dicht Dij tramhalte. Zich wenden
Villa Greta Henri Jasparlaan 176,
Westende-bad.
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G.BERGERS
Zocht voor U uil :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenconfektie
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdia uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL 33.91.65

Een goed zaïakje in omgeving
van Genk voor aUeenstaande dame wed van mijnwerker.
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GELD
voor iedereen !
Op gewone handtekening:
en onder de strikste geheimliouding.
zonder
onderzoek bij geburen ot
werkgever
Terugbetaling in
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n .

Tel. (02)22.63.48

ELASTIC *
De Kantelpoort die
- groot of klem volledige voldoening
geeft
Weldra rechtstreekse agentschappen over gans Vlaanderen : zekere streken zijn nog
niet bezet: komen hiervoor in
aanmerking: metaalkonstruktiehuizen 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 L e u v e n
Alle zaterdagen en
zondagen
Opper-Beieren-orkest
Stemming - plezier
Alle dagen 's middags étf]
'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
Alles prima verzorgd
en goedkoop
EKJRTMUNDER
Thierbrauhof II
te Antwerpen
prima koud buffet
Open dag en nacht
Zalen voor vergaderingen*
enz...

DORT-BIERKELDER
Oude Markt 2 2
Leuven
Schoonste bierkelder
van het land

•

Niet vergeten dat men iq
de drie lokalen de echt^
Dortmunder Thierbrau
drinkt
met de 2 Hertjes

Zoek plaats — dinamisch produktieleider en personeelschef —
Vlaams, frans, duits, begrip engels
op de hoogte administratie. Schrij
ven kantoor blad.
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Studente 17 jaar zoekt plaats tijdens de verlofmaanden juli-augusüus als kinderoppasster of licht
werk m huishouden. Schrijven De
ToFenaere, Valken la an 5 't Voor
Vilvoorde.
DB
Welk Vlaams huisgezin wenst
Vlaams meisje 8 Jaar <^ te nemen
periode vakantie, eventueel vergoeding Schrijven kantoor blad.
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Niet vergelen:
weldra
Dort Thierbrauhof III
te Brussel

M V<HKSUM|

f6
arbeid die gematigde Waalse socialisten lippendienst aam de ware sociale ideeën pleegden.
Voor een paar weken schreef partijvoorzitter
Collard een artikel ora erop te wijzen dat de Walen in de toekomst tegen alle pendelarbeid gekant zijn. Voor de Walen natuurlijk. Van uit die
gezichtshoek pleitte hij dan ook om begrip bij
de Walen voor de Vlaamse arbeiders, die industrie vragen in eigen streek!

• ;--4.-;^^-^-^

D.

FE laatste dagren bewijzen de
socialisten weer dat zij, zawel i a hun geheel als
in hun Vlaams onderdeel, volledig anti-Vlaams
ingesteld zijn.
• Het is een paradoksaal iets de socialisten in
dit laiid steeds weer tegen h e t omder voogdij geplaatste Vlaanderen stelling te zien nemen, daar
waar ze normaal allen, zowel Walen en Brusselaars als Vlamingen, krachtens h u n sociale beginselen, de zijde van Vlaanderen moeten kiezen.
In de praktijk verloochenen ze voortdurend
weer de principes waardoor het socialisme elders
in de wereld gedragen wordt.

W:

IJ hebbea de Waalse socialisten de laatste jaren bezig gezien. Do overheersende radikale vleugel heeift zich stelselmatig
verzet en verzet zich nog tegen een normale eko"
nomische en sociale ontplooiing van Vlaanderen.
Wij herinneren ons zeer levendig hun verzet
tegen Sidmar. Vlaanderen mocht geen zware i n dustrie krijgen. Wij moeten h e t land blijven dat
de pendelarbeiders levert aan de Waalse industrie. Het zielig lot van onze pendelarbeiders heeft
hen trouwens sociaal nooit kunnen beroeren. De
radikale Waalse socialisten niet, de gematigde
evenmin.
Het is pas de laatste twee jaar dat onder duik
van de Volksuniepropaganda tegen de pendel-

1 lENTALLEN jaren hebben de
socialisten ook dit vraagstuk dat een typisch sociaal vraagstuk was laten rotten, uit Waals chauvinistische nationale beweegredenen. Het lot van
de Vlaamse pendelarbeiders kon hen geen zier
schelen.
Evenmin als de lagere lonen en de werkloosheid in Vlaanderen hen ooit kon beroeren.
Om van het laken van anti-socia'e taaldwang
in fabrieken en administratie m a a r te zwijgen.
Het Waals socialisme heeft trouwens nooit oog
gehad voor d e kolonialistische toestanden in
Vlaanderen. Het heeft integendeel de kolonisering van Vlaanderen steeds gesteund. Ook t h a n s
staat het achter de regering om Vlaanderen
rechtstreeks of onrechtstreeks grond te ontrukken.
Hun enige belangstelling voor Vlaanderen gold
de aankweek van Vlaamse halfwas-socialisten,
die slaafs de Waalse belangen zouden dienen.

B

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

I EDEREEN

ZOU logisch verwacht hebben dat de Vlaamse socialisten zouden
gevochten hebben om het socialisme in Vlaanderen zuiver te houden en h e t te zuiveren in Wallonië en te Brussel.
Zij immers liggen de ganse dag met hun neus
op de wantoestanden in Vlaanderen. Zij moesten de sociale en de kulturele nood in Vlaanderen aanvoelen en volledig in zich opnemen. Zij
zouden het socialisme in Vlaanderen met zijn
vol ideeëngoed hebben kunnen inplanten, met
de zweepslag van de anti-kolonialistische gedachte erbij. Zij zouden de franskiljonse evoluees uit de burgerij weggeveegd hebben.
Zij werden integendeel echter een deel van
die evoluees.
Zij brachten^ h e t in Vlaanderen niet verder
dan het fortissimo afdraaien van een plaat merk
his master's voice, made in Brussels and Wallonia.
Mensen zonder persoonlijkheid of arrivisten
zonder ruggegraat kwamen er aan de m a c h t en
gingen de kolonisatiemetodes van h u n franstalige partijgenoten ondersteunen. De laatste
dagen hebben ze daar weer prachtige staalÉjes van geleverd.

Hl

IJ de Brusselse socialisten
werd het nog erger.
Het is een ambtenarensocialisme met slechts
geringe arbeidersinslag.
Het zag evenmin de specifieke sociale achterstand in Vlaanderen, het kwam evenmin in verzet tegen de stelselmatige sociale, ekonomische
en kulturele achteruitstelling van Vlaanderen.
Integendeel, vrij vlug overrompelde hen de
geest van de liberale bourgeoisie met h a a r mystieke Franse Herrenvolk- en Herrenkulturmentaliteit. De anti kolonialistische en de anti-bourgeoismentaliteit van het echte socialisme werden er volledig door verdrongen en uitgeroeid.
De Brusselse socialisten gingen wedijveren met
de Brusselse liberalen om de gunst van de fransdolle Brusselse burgerij.
De verhoudingen lagen dan ook zo dat er nog
weinig moeilijkheden bestonden voor de neef
van de vooraanstaande liberaal Janson, PaulHenri Spaak om in de socialistische partij te tre"
d«n. Het verschil tussen het Brussels liberalisme
en socialisme was niet groot meer.
Het moet dan ook niemand verwonderen t h a n s
een Bracops in de eerste lijn van de fransdoUe
kolonisators te zien vechten. Hij is een zinnebeeld voor het Brussels socialisme dat zich ten
dienste gesteM heeft van het anti-socialisme tot

Bouwgronden

in zijn walsrelijke gevolgen van steun aan dg kapitalistische grondspekulanten toe.

ET moet dan ook niet verwonderen dat dat gedeelte van de jongere socialistische intellektuelen, die niet in de eerste plaats
bekommerd zijn om de vet betaalde job van
evoluee maar voor wie de ware socialistische
ideeën nog richtsnoer zijn, in steeds groter a a n tal in opstand komt.
Het zijn de enigen die in Vlaanderen sympatie kunnen wekken voor het socialisme. Maar
wanneer de verkiezingen komen zijn zij helaas
niet de m a n n e n die op de verkiesbare plaatsen
staan.
De ware sociale ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen wordt niet in het Belgische socialisme gevoerd. Integendeel zij zijn de kollaborateurs van
de kolonisators of zijn de kolonisators zelf. Een
Vlaams socialisme bestaat niet. In Vlaanderen
bestaan alleen socialistische evoluees, die in ruil
voor vet betaalde postjes de handlangers leveren
voor de franstalige imperialisten.
De ware sociale ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen wordt op dit ogenblik alleen gevoerd in
en door de Volksunie. Wij hopen hartsgrondig
dat de jongste gebeurtenissen vele jonge socialisten voor goed de ogen geopend hebben en dat
ook zij bij ons zullen aansluiten.
Alleen bij ons kunnen zij h u n Vlaams sociaal
ideaal verwezelijken. Eens bij ons zou hen dat
dadelijk duidelijk blijken.

HATIONAlf lOTERq
SPECIALE VERLOFTRANCHE
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MILJOEN

VERDEELD IN 5 8 . 0 3 0 LOTEN

Wendt U tot de maatschappij
EEN HOOG LOT VAN
10 MILJOEN
TWEE HOGE LOTEN VAN
2 MILJOEN
EEN HOOG LOT VAN
1 MILJOEN
en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F.
Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen), TeL 39.69.57
Geen verplichting tot bouwen.
Beste geldbeleggingen.
Hoogste kredietoiogelijkhedea.

HET BILJET 2 0 0 F

HET TIENDE 21 F

TREKKING MAANDAG 8 JULI TE WEVELGBM
KOOP ONVERWIJLD BILJETTEN I

