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ZATERDAG EN ZONDAG 

ALLEN NAAR 

- WEZEMBEEK-OPPEM 

- ZAAL MAJESTIC ANTWERPEN 

NAAR BESLIS 
FOPSPEEN YO 
WELLICHT AL 

In de Kamer begonnen deze week de schermutselingen over de 
taalontwerpen van de regering. 

Verleden dinsdag werd gestemd over de dagorde van de Ka
mer : een meerderheid legde zich neer bij het diktaat van de 
eerste-minister en verklaarde zich bereid, volgende donderdag 
reeds te stemmen over het monsterplan. 

De bedoelingen van Lefèvre zijn duidelijk : de zaak in ijltempo 
afwerken en de oppositie zoveel mogelijk de mond snoeren. Het 
is beschamend dat de Kamer zich op een onderdanige wijze 
schikt naar een eerste-minister die zijn misprijzen voor het par
lement nauwelijks kan verbergen. 

Tijdens deze eerste schermutseling hebben onze volksvertegen
woordigers zich niet onbetuigd gelaten. 

Donderdag dan werd de nochtans zo belangrijke hervorming 
van de Z.I.V. in een handomdraai, na zeer oppervlakkige debat
ten, goedgestemd. 

Inmiddels was Lefèvre op de tribune gekomen om — voor de 
zoveelste maal — de Vlamingen hemel en aarde te beloven voor 
zover ze zijn monsterplan wilden aanvaarden. Verslaggever 
Saint-Rémy liet zich ontvallen dat niemand — hij bedoeida 
<r niemand van franssprekende zijde » — de annexatie der zes 
randgemeenten had gevraagd. Zoveelste bewijs voor het feit dat 
het diktaat van Lefèvre werkelijk alle verbeelding tar t 

Inmiddels wordt door een stel Vlaamse C.V.P.-ers wanhopig ge
zocht naar een nieuw «kompromis», dat hen zou toelaten de 
kool en de geit te sparen. Is de fopspeen reeds in de maak ? 

Of het zal lukken ? De Volksunie, en met haar gans bewust 
Vlaanderen, heeft een ondubbelzinnig standpunt ingeno
men : geen gebiedsroof, geen verkaveling, geen faciliteiten. Wie 
daaraan tornt, sluit zich buiten uit de Vlaamse gemeenschap ! 

Randgemeenten te koop t 
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REEDS THANS HEBBEN DE VOORNAAMSTE GROOTGRONDBEZITTERS 

VAN DE ZES RANDGEMEENTEN EEN AKKOORD GESLOTEN VOOR EEN 

GEWELDIG OPDRIJVEN VAN DE PRIJS DER BOUWGRONDEN. 

ZO DEZE ZES GEMEENTEN BIJ BRU SSEL KOMEN, ZULLEN DEZE HEREN 

ALLEEN DAARDOOR MINIMUM 4 MILJARD 500 MILJOEN VERDIENEN. 

HET IS EEN WEERGALOOS SCHAND AAL. 

DE ZONEN VAN DE ARBEIDERS UIT DE RANDGEMEENTEN ZULLEN FEI- | 

TELIJK BUITEN HUN DORPEN GEDR EVEN WORDEN OMDAT ZE DE HOGE 

BOUWGRONDPRIJZEN NIET MEER KUNNEN BETALEN. 

ZIJ WORDEN ER VERDREVEN DOOR HET MONSTERPLAN VAN KAPITA

LISTEN, BOURGEOISPARLEMENTAI REN EN VLAAMSE SOCIALISTEN. 

EEN GEREGELD BEZOEKER BIJ EEN VAN DE VOORNAAMSTE GROND-

SPEKULANTEN ? MINISTER GILSON ! 

ALLEN EEN FRONT 
GROOTSE VLAAMS-NATIONAIE STRIIDVERGADERIKO 

nu zondag, 30 juni 1963 (voormiddag van het Zangfeest) 
te 10.30 uur stipt 

in feestzaal «Majestic», Carnotstraat, 90, Antwerpen 

ALLEN DAARHEEN! 

WEEK: 
VLAMINGEN 

DE MAAK 

^ i VANDAAG 
wezembeek - oppèm 

uur van vertrek: 18,30 
in plaats van 20 u. 

De Burg:emeester van Wezembeek-Oppem heeft de toe
lating gegeven voor de betoging die zaterdag in deze gemeente 
wordt ingericht door het Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens als protest tegen de taalontwerpen van de regering. 

In tegenstelling met wat vroeger door het Aktiekomitee 
was aangekondigd, zal de optocht evenwel vertrekken te 18.30 
u. in plaats van te 20 u. De betogers worden dus verzocht 
vanaf 18 u. te verzamelen in de J.B. De Keyzerstraat Een be
waakte parking voor autobussen en personenwagens is voor
zien vlak bij de vorming van de optocht, in de Heldenlaan, 
Vosbergiaan en Van Severlaan (zijstraten van de Mechelse 
steenweg, rechtover het klooster van de Paters Passionisten 
te Oppem). 

Na de optocht langs de J.B. De Keyzerstraat, het St, 
Pietersplein en de Marcelisstraat. wordt een meeting in open 
lucht gehouden aan het gemeentehuis in de Marcellisstraat, 
De heren W. Martens, J. Van Overstraeten, en M. Coppieters 
zullen een korte toesprak houden. Einde van de meeting voor
zien rond 19,45 u. 

Het Aktiekomitee richt een oproep tot de betogers om 
massaal en vastberaden doch ordelijk en tij^chtvol op te stap
pen. 
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DE VOLKSUNll 

KASTEELHEREN 
Geachte Redaktie, 

Het ziet er naar uit dat we 
zachtjes aan evolueren naar een 
toestand zoals in 1898 bij de stem
ming over de gelijkheidswet, 
waarbij in het Staatsblad het Ne
derlands gelijkwaardig naast het 
Frans kwam staan. Een twaaftal 
kasteelheren in Vlaanderen waren 
ook tegen die wet. De woedende 
Vlaamsgezinden gingen echter 
voor hun huizen betogen, soms 
met doorslaande argumenten. De 
heren gaven toe. Er zijn thans 
weer wart Vlaamse kasteelheren te
gen zoals de Kronackers. Zij wor
den thans echter aangevuld door 
een nieuw soort kasteelheren, die 
Vlaanderen onder de knoet van 
de franstaligen willen houden, de 
Vlaamse socialisten. 

Wat is er nog socialistisch aan? 
J.V, - Gent. 

ARR. AALST 
Open brief gericht aan de H»» 

ren Senatoren en Volksvertegenp 
woordlgers van het Arrondisse
ment Aalst. 

Mijnheer de Volksvertegenwoop-
dlger, 
De nieuwe taaiiwetsontwerpen die 
U eerstdaags ziullen worden voor
gelegd, zijn voor Vlaanderen 
schandelijk en volstrekt onaan-
vaawibaar. 

zy bevatten een enkel koi»kreet 
punt : nieuwe gebiedsrooll 

Opnieuw gaan zes gemeenten 
voor Vlaanderen definitief rerio-
ren. Dertig Jaar bedrog heeft ons 
bovendien geleend dat deze ook-
werpen geen enkele ernstige waa^ 
borg inhoiuden, onder meer wXf 
een daadwerkelijke tweetaUglheH 
te Brussel. Even bedriegelljk al | i 
de bepalingen aangaande het pro-

4>leem Leuven. 

Deze ernstige aanslag op Vlaan
deren, doet ons heden besluiten, 
Da de waarschuwing van twee 
marsen, kordaat en formeel te 
ïljn. 

Het gewestelijk aktiekomltee, 
dat personen omvat met uiteenlo
pende politieke overtuiging, gluit 
flch aan bij de groep van het 
Tlaams Komitee voor Brusssl. 

U kent de rechtvaardige eisen 
»an gans Vlaanderen. Wij durven 
or op rekenen dat U geen enkel 
ontwerp zult goedkeuren dat niet 
tenvoMe aan deze eisen tegemoet 
komt. Noch partijtucht, noch an
dere motieven mogen het Vlaams 
belang voorgaan. 

Het gewestelijk komitee heeft 
besloten, met alle middelen een 
«Brekte aktie te voeren tegen de 
personaliteiten die, als gekozenen 
van het volk, dit beang zouden 
negeren. 

Het gewestelijk Aktiekomitee. 

STUDENTEN 
Het hoofdbestuur van de Jong 

Vlaamse Studenten Gemeenschap 
heeft met woede kennis genomen 
n a de wetsontwerpen voor taai-
regeling die door de huidige rege-
it£g voorgesteld worden. 

Buit zich aan bij de stellingna-
• • van het Vlaajns Aktiekomitee 

Brussel en Taalgrens en wijst 
voorstellen met veraohlng 

van de hand. 
Roept alle jong-sbudenten op de

al uitdaging te aanvaarden en 
Ijch klaar te houden om met a l e 
jBlddelen deze lage aanval af te 
daan. 

ZIJ die menen ons In het defen
sief te dringen zullen bedrogen 
uiUcomen. 

1863 is het jaar van het aJge-
meen Vlaams offensief dat zai ein
digen bij het verdwijnen van élke 
voksverrader van welke partij hij 
0(* moge wezen. 

Z e ^ de kraaien brengen het uit: 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
^Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

InlichHngen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

De overheveling van volkomen 
Vlaamse randgemeenten is een 
uitdaging die wij moeten beant
woorden. 

Wij zullen haar beantwoorden 
met de krachtdadigste middelen. 

Jong-studenten uit alle hoger 
middelbare scholen en hogescho
len wij rekenen op u. 

Hoofdbestuur J.V.S.G. 

K.W.B. 
De K.W.B, van Sint-GenesSus-

Rode vraagt met aandrang : 
1) Onze gemeente niet te laten 

overhevelen naar Brussel en eist 
de aansluiting bij het nieuw op te 
richten arrondissement HaJle -
Vilvoorde. 

2) Minstens zoveel aandacht te 
schenken aan de belangen van de 
Rodena"en, als aan de franstalige 
in wij kelingen die het vertikken 
onze taal aan te leren. 

3) Dringt er nogmaals op aan 
dat ons gemeentebestuur een 
daadwerkelijke, sociale politiek 
zou voeren tegenover de gr te 
meerderheid van arbeiders en be
dienden van onze gemeente. 

K.W.B. - Rode. 

MOLENBEEK 
De Volksunie afdelingen van 

het Kanton Molenbeek, kennis 
genomen hebbend van de nieuwe 
taalontwerpen. •• 

1) Stellen vast dat geen enkele 
afdoende waarborg wordt geschon
ken voor het invoeren van een 
daadwerkelijke tweetaligheid te 
Brussel. 

2) Verwijzen naar de herhaalde, 
aanvragen aan de gemeentebestu
ren der v;er gemeenten van het 
Kanton, tot het invoeren van 
tweetaligheid in de binnendien
sten. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

Aanvragen welke steeds gene
geerd werden, ondanks het feit 
dat de taal der meeste inwoners 
dezer gemeenten het Nederlands 
is. 

3) Vinden de verbintenis der 
C.V.P.-mandatarissen van de Brus
selse agglomeratie belachelijk; in
derdaad, waar zij vroeger stelsel
matig de taalwetten te Brussel 
hebben genegeerd, verbinden zij 
er zich toe ze thans loyaal toe te 
passen, alzo zelf bekennend al die 
jaren in gebreke te zijn gebleven. 

4) Trekken de aandacht op het 
feit dat Ganshoren — vroeger een 
door en door Vlaamse gemeente 
— sinds zij bij de Brusselse agglo
meratie is gevoegd, volledig is 
overgegeven aan de verfransing, 
die gesteund wordt doov de Brus-
se'se machthebbers 

5) Dat het lot van Ganshoren 
aan de randgemeenten js voorbe
houden indien zij bij de agglome
ratie worden gevoegd. 

Verwerpen derhalve volledig het 
tweede regeringsontwerp. 

Vragen de erkenning als eerste 
taal van het Nederlands in de ge
meenten Molenbeek, Jette, Gans
horen en Koekelberg. 

V.V.B. ANTWERPEN 
Verwerpt onvoorwaardelijk de 

aanhechting van zes Vlaamse 
randgemeenten bij de Bmsselse 
agglomeratie en verzet zich tegen 
deze nieuwe gebiedsroof — die 
door talentelling niet kon bereikt 
worden en waarbij tienduizenden 
Vlaamse mensen worden overgele
verd aan de Brusselse verfransings-
machine. 

Bezweert alle Antwerpse poli
tieke mandatarissen deze bepalin
gen onmiddellijk te verwerpen. 

Roept alle Antwerpse kiezers op 
nauwlettend toe te zien welke hou
ding him vertegenwoordigers In 
deze vitale kwestie aannemen. 

En Prins Karel? 
0/ hel waar is dat Prins Karel 

novice is bij de paters Dominika-
nen ? Dat weet niemand met 
zekerheid. 

Wat iedereen wél weet in 
Vlaanderen : dat het 8ste werk
jaar van de Nationale Bevlaggings-
aktie weer 'n sukses wordt. 

Er is keuze : 
Wollen (bedrukte vlaggen): 

1.5 m X 1,5 m d S50 F 
S m X 3 m i 600 F 

Wollen geborduurde vlaggen 
(in nylon tegen dezelfde prije) : 

1 m X 1 m a 575 F 
l,i5 m X 1,5 m d 750 F 
l,i5 m X S m d 850 F 
S m X t m i 1350 F 

Vraag 'n volledige prijslijst. 
Ook wimpels in vooraad. 

NATIONALE 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat ISS, St-Amandsberg • 
Cent (voorheen Gewad 18, Gent). 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EN MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

BHSH 

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 

Schutterhof straat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel. (09) 25.19.23 

W.A KlfflNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : 'de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

.350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Bteeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 
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DE BEROERING GROEIT 
GEWELD! 

De regering tracht — door verdachtmaking, huiszoeliingen en intimidatie — een sfeer van 
terreur te scheppen. Met schijnheilige verontwaardiging laat zij lange verlslaringen afleggen 
over de flamingantische « gewelddaden ». 
Maar de publieke opinie weet beter ! Zij weet ondermeer dat in dit land sinds ZO jaar de 
grote partijen steeds aangestuurd hebben op ge<weld om hun slag thuis te halen. 
Geweld in 1950 bij de Koningskwestie, toen Spaak aan het hoofd van kasseigooiers door 
Brussel trok. Geweld in 1955 bij de schoolstrijd, toen Lefèvre de oorlog-der-boomomhakkers 
predikte. Geweld bij de stakingen van 1960/1961, toen Lefèvre zich klaar maakte om met de 
socialisten in de autobus — niet de kapotte, maar die der regering — te stappen. 
Nu kermen zij — nadat een paar provokateurs hun ruiten zagen rinkelen — dat er «geweld» 
gebruikt wordt. 

WAT VERWIJTEN 
ZIJ ONS? 

In 1960 waren de rode knokploegen meester van de straat. 
Sabotagedagen, ontwrichting van het openbaar leven, ver
nietiging van privé-eigendommen en operibare gebouwen wa
ren toen schering en Inslag. Thans heeft van Eynde zelf een 
autobuskompleks gekregen en noemt hij ons fascisten omdat 
de Vlamingen, na eindeloos geduld en eindeloze provokaties, 
ook eens luidruchtig worden. 

nieuws van 
het front 

STRIJD IN DE 1-UCHT 

Te Antwerpen houdt men van 
aanpakken en van originele 
dingen. Waar verleden week, 
onmiddellijk na het bekend
maken van de gehate taai-
ontwerpen, tientallen sand-
wichmannen met anti-Théo-
leuzen door de straten van de 
stad trokken, zorgde men ver
leden woensdag voor een nog 
spektakulairder protest, een 
protest in de lucht namelijk. 
Vanaf woensdagmorgen kon
den duizenden en duizenden 
treingebruikers reusachtige 
borden met slogans zien zwe
ven in de grote koepel van 
het centraal-station, pe bor
den hingen aan trossen van 
honderden ballons ! 
De « Gazet van Antwerpen » 
bracht van deze Uilenspiegel-
stunt in haar blad van don
derdag een prachtfoto. 

THEO OPGEHANG^^N 

Dezer dagen kon men te Gent, 
te Dilbeek en in verschillen
de andere plaatsen levens
grote poppen zien die Lefèvre 
voorstelden en die opgehan
gen werden met het opschrift 
< Judas >. 
Te Dilbeek (foto hieronder) 
hing Theo de hele zondag
voormiddag aan de elektri
sche leiding te bungelen. Hij 
werd uit zijn netelige pozltie 
bevrijd, toen de processie 
moest voorbijtrekken. 

Ten tijde van de schoolstrijd hitste Lefèvre zijn stoottroepen 
op om het land op stelten te zetten. Herinner U de omgehakte 
bomen, de opgebroken wegen, de bloedige relletjes van toen. 

PROFICIAT VOOR ASSE 

Te Asse werd verleden woens
dag, op het drukste punt van 
de baan Brussel-Gent vlak 
voor het gemeentehuis, een 
reusachtige, metergrote span
doek aangebracht waarop een 
oproep stond voor de beto
ging van zaterdag te Wezem-
beek-Oppem. Proficiat Asse, 
dergelijke propaganda sloeg 
in als een bom ! 
Spandoeken en zwarte vlag
gen hangen in zowat alle ste
den van Vlaanderen aan tal
loze huizen en lokalen. 

KALK IS GOEDKOOP 

« Kalk is een van de weinige produkten die tijdens dit rege
ringsbewind niet duurder zijn geworden » zegde Wim Joris-
sen tijdens zijn redevoering op de landdag. De propagandisten 
hebben bewezen dat het inderdaad zo is en maakten ruim 
gebruik van dit middel om overal de leuzen tegen de regering 
uit te schilderen. 

HUISZOEKINGEN 
Eén der lokalen waar het parket, op last van de Bru«selse on
derzoeksrechter Marchandise, binnenviel. Vergeefs natuur
lijk : de « marchandise », een slordige 5.000 kg plastiekbom-
men lag elders. 

MOTIE 
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie 
protesteert met klem tegen het feit dat gis
teren, zondag, op last van het brussels parket huis
zoekingen werden verricht in kantoren en lokalen 
der partij, alsmede In private woningen van leden 
der partij; 
noemt deze huiszoekingen en de daarmee gepaard 
gaande massale ontplooiing van politionele repressie-
eenheden een open provokatle en een aanslag op de 
elementairste demokratische vrijheden; 
brandmerkt terzelfdertijd de talloze intimitatiepo-
gingen en aanslagen op de individuele vrijheid die • 
zich de laatste dagen steeds talrijker voordoen; 
noemt in dit verband : 
— het opstellen van rijkswachtkordons rond de be

dreigde randgemeenten; 
— het noteren van auto-nummerplaten, het aanleg

gen van zwarte lijsten dezer nummers en het ge
bruik daarvan voor identifikatie van Vlaamse be
togers; 

— het belemmeren op grote schaal van het autover
keer door even nutteloze als tergende onderzoeken 
in duizenden auto's overal in het Vlaamse land; 

— het afluisteren van telefoongesprekken; 
— het verrichten van ^ilekeurige opleidingen en 

aanhoudingen van Tiaamse betogers, terwijl anti-
Vlaamse provok»t£nirs steeds vrijuit gaan; 

— de verdachtmaKingen ten overslaan van leden en 
bestuursleden van Vlaamse kuituur- en strijdver-
enigingen in de bedreigde randgemeenten. 

Het Dagelijks Bestuur der Volksunie is van meni.Tg dat 
deze repressieve maatregelen een vast bestandeel zijn 
van de bedoelingen der regering om het Vlaamse volk 
een onterend diktaat op te dringen 
en roept alle Vlamingen op tot demokratische waak
zaamheid. 
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; DE HUICHELAARS 
^ de toespraak van VAN ELSLANDE op 11 juli 1961 te Brussel: 

"̂ '^~^. '*l^fi « Elkeen in het land weet rtat 
"' ' ' ' j geen regering meer leefbaar is en 

' geen politieke meerderheid zich 
nog kan handhaven wanneer niet 
in de allereerste maanden de 
taalgrens definitief wordt vastge
legd, de zetelaanpassing wordt 
doorgevoerd, het werkelijk taal-
evenwicht in de openbare diens-
cen wordt gerealiseerd en Brussel 

ifiiet, binnen zijn huidige grenzen, de werkelijke 
boofdstad van alle Belgen is geworden. » 
«En als sommige laatdenkende en verstarde tegen
strevers ons dan smalend vragen of wij de duistere 
verdedigers zijn van het jus soli in plaats van volge
lingen van de lichtende idee van de individuele vrij
heid, dan kunnen wij daar nuchter op antwoorden 
dat elkeen bij ons de taal kan spreken die hij ver
langt en dat wij hen naar best vermogen zullen te 
woord staan, niet alleen in het Frans, maar ook in 
andere Europese talen, maar dat niemand van ons 
kan verlangen dat wij in onze gemeentehuizen of in 
onze scholen de taal van onze gasten zouden introdu
ceren om er tenslotte zelf als vreemdelingen te wor
den behandeld.» 

pU de loespraah vm CUSTERS op 10 juli 19G0 Ie 'Brussel : 

«Het knelpunt van het vraag
stuk is Brussel.» 
«In plaats van een ontmoetings
terrein te zijn geworden voor on
ze beide nationale kuituren, zo
als de wetgever het uitdrukkelijk 
heeft gewild, is de hoofdstad van 
ons land méér dan ooit een teken 
van tegenspraak •!>. 
« De enkele uitzonderingen niet 
te na gesproken, hebben de ge
meentelijke overheden uit de 

Brusselse agglomeratie het vertrouwen, dat de wetge
ver van 1932 gesteld heeft in hun nationale gevoelens, 
beschaamd door van de bij de wet gewilde veralge
meende tweetaligheid van de hoofdstad een treurige 
karikatuur te maken ». 
« Zij hebben bovendien de zwakheid en weerloosheid 
van de Vlaamse in wij kelingen misbruikt en onder 
druk gesteld, om een onverantwoorde, systematische 
politiek van verfransing, langs school en bestuur om, 
door te voeren ». 
< Ik wens hier aan toe te voegen dat eredienst en pa
rochiaal leven, bewust of onbewust, in niet onbelang
rijke mate aan deze verfransing hebben medege
werkt»... 
« Positief houdt zij de uitdrukking in van de vastbe-

"raden wil van de Vlaamse opinie om de onaantast
baarheid en de integriteit van het Nederlands kul-
tuurgebied in ons land voor de toekomst op definitie
ve wijze te vrijwaren en de hinderpalen weg te rui
men, die thans hiervoor nog in de weg staan ». 
«In concrete bewoordingen betekent dit : de defini
tieve afbakening van de taalgrens; het definitief 
vastleggen van de grenzen van de Brusselse agglome
ratie; 't bewust verhinderen bij de wet, van elke vorir 
van kolonisatie of denationalizering zowel in Vlaan
deren als te Brussel». 

IA 

ePeRNOTEN 
WE2EMBEEK-OPPEM 

Wezembeek - Oppem is een 
gemeente die 15 % franstali-
gen telt. Die 15 % leven er 
overigens grotendeels niet, 
ze slapen er alleen maar. Een 
georganiseerd gemeenschaps
leven in de gemeente kennen 
Ze niet. 

De bestaande verenigingen 
in wezembeek - Oppem heb
ben praktisch alle met alge
meenheid van stemmen in 
hun bestuursvergaderingen 
het regeringsontwerp van de 
« anschluss » verworpen. 

De bewoners van deze ge
meente, die eerder onver
schillig Vlaams waren, wor
den thans radikale Vlaams
gezinden. Zij noemen de 
anschluss « in een gemeen
schappelijke verklaring » een 
gemene gebiedsroof en een 
« handig bedrog ». 

Wie ondertekende die ver
klaring? 

1. Het Vlaams Komitee. 2. 
Het Davidsfonds. 3. De Pa
ters Passionisten. 4. De jon
ge gezinsaktie. 5. De Cine-
fotociub 6. De parochiale 
werken « St. Pieters •». 7. 
Jeugdproost Oppem. 8. Het 
Jong K.A.V. 9. Het Filosofisch 
Instituut. 10. Toneelkring 
Morgenster. 11. Kerkfabriek 
Oppem. 12. K.A.V. Oppem. 
13. Turn- en ontspannings-
club Excelsior. 14. Bond H. 
Hart St. Josef. 15. Kerkfa
briek St. Pieter. 16. Volks
dansgroep « De Meibloemp-
jes ». 17. A.C.V. 18. Direktie 
Vrije Meisjesscholen. 19. Ge
pensioneerden Wezembeek. 
20. Toneelkring « De lust'ge 
ambachtslieden ». 21. Bond 
van de grote en jonge gezin
nen. 22. Boerenbcnd. 23. Boe-
rinnenbond. 24. V V.K.S. 25. 
Chiro-melsjes St. Pieter. 26. 
Bond H. Hart St. Pieter. 27. 
K.A.V. St Pieter. 28. Hale-
wyn - zangvereniging. 2. Dui-
venbond «De kluchtige duif». 
30. V.T.B. - V.A.B, afdeling. 

Waarschijnlijk zal men ook 
hier verklaren dat de plaat
selijke bevolking de «ansch
luss » wenst. 

de taal der cijfers... 

Bij het Ministerie van Buitenlandse Handel 
en Technische Bijstand bestaat een gans nieuw or
ganisme : de Dienst voor Ontwikkelingssamemver-
king. 

Ziehier de personeelslezetting per taalrol 1, 

Ambtenaren 1ste kat. : 15 Franst. tegen 12 
N ederlandstaligen. 

Ambtenaren 2de kat. 7 10 Franst. tegen 8 Ne-
derlandstaligen. 

Er zijn vijf maatschappelijke assistenten 7 ze 
zijn alle Franstalig. 

Dit is een dienst, opgericht door de regering 
die beweert dat haar oplossingen de Vlamingen 
recht zullen doen wedervaren te B)ussel. 

Wie zou aan deze beweringen van deze hui
chelaars enig geloof kunnen schenken? 

Daar waar het hoofdzake
lijk een man is, die met die
zelfde « anschluss », zoals 
men berekend heeft, onge
veer 600 miljoen (jawel !) zal 
verdienen door stijging van 
de prijs van zijn bouwgron
den. 

En die een vriend van mi
nister Gilson is. 

HOUD DE DIEF 

Vorige woensdag had Jos 
van Eynde het in een hoofd
artikel in de Volksgazet weer 
over Volksunie - fascisten en 
fascistische stoottroepen. 

Ons antwoord zal eens te 
meer kort zijn. 

Wat zijn de incidentjes van 
Wemmel in vergelijking met 
de incidenten die zijn socia
listische knokploegen her
haaldelijk pleegden bij sta
kingen? 

Onschuldig kinderpel. 
Wie heeft honderdduizen

den arbeiders (ABVV-ers-
vrij willig naar Duitsland ge
stuurd onder de oorlog? 

Toch de socia isten. menen 
we. 

Wat deden die arbeiders 
daar? 

Zij vervaardigen er aller
lei wapens en vexnietigings-
tulgen waardoor tienduizen
den en tienduizenden van 
onze geallieerden sneuvel
den. 

Wie wilde meewerken aan 
de ene grote kollaboratiekrant 
in België gedurende de oor
log? 

Toch Jos van Eynde. 
En vo'gens Jos van Eynde 

wist toch iedereen in dit land 
dat de nazibeesten toen reeds 
honderdduizenden Joden 
vergast of op een andere 
wijze uitgeroeid hadden. 

Toch wilde hij kollabore-
ren met die Nazizwijnen. 

Dat hij thans ook zwijgt 
en ons laat spreken. Wij die 
altijd moorden afgekeurd 
hebben, eender wie ze pleeg
de. 

En dat hij blij is dat wij 
ook over zijn voorgenomen 
wandaden ae mantel der ver
getelheid willen spreiden. 

Omdat volgehouden haa t 
de wereld naar de afgrond 
voert. 

VU da toespraak vnn / U i r op 11 juU IOJO te Brussel : 

<- Rond Brussel smeult een vuur 
dat alleen kan gedoofd worden 
door de verkondiging van de on
aantastbaarheid van het Neder
landse taalgebied». 
« De tijd is aangebroken om uit
drukkelijk te bekrachtigen en om 
door vastberadenheid vanwege de 
Vlamingen te doen naleven het 
reeds door de taalwetten onder
stelde beginsel dat, wie verkiest 

zich in het Vlaamse deel van het land te gaan ves
tigen, de taaleenheid daarvan eerbiedigen moet ». 
« Men heeft het de Vlamingen nooit anders voorge
houden die zich naar Wallonië begeven ». 
« De gelijke behandeling van alle Belgen gebiedt dat 
een rechtvaardige wederkerigheid algemeen zou wor
den aanvaard. Ik ben overtuigd dat Walen en Vlamin
gen het daarover uiteindelijk eens zullen zijn in het 
belang van het Gemeenschappelijk Vaderland ». 
< Al degenen die belangloos en gewetensvol hebben 
nagedacht over de verheven doeleinden van de 
Vlaamse beweging. — hoe zij de eerbied voor de taal 
van de volksmens, van laag tot hoog en door de over
heid, als de noodzakelijke voorwaarde heeft ge
steld door de geestelijke verheffing van de massa — 
zullen getuigen dat wij niet dulden mogen dat de 
taalgrens door willekeurige kolonisatie verder en ver
der zou worden opgerold J>, 
« Nu, zoals toen, wordt van iedere Vlaming verwacht 
dat hij de ware inzet van de strijd gaat begrijpen en 
de ernst van zijn plicht daaraan meten zal». 

HALVE MAATREGEL 
In « De Post» van 23 juni 

11. staat een persgesprek met 
de heer Cappuyns, algemeen 
voorzitter van het Vlaams 
Economisch Verbond en afge
vaardigde-beheerder, direk-
teur-generaal van de N.V. 
Gevaert. Het intervieuw heeft 
als opschrift «Overtuigen, 
maar met de stok achter de 
deur », 'n uitsprak van de ge-
intervieuwde. 

Wat betreft het regerings
ontwerp voor de verneder
landsing van het bedrijfsle
ven haalt de heer Cappuyns 
drie onvolkomenheden aan. 

Wij geven ze weer zoals zz 
in « De Post » staan. 

1. Verhinder de mogelijk
heid dat door simpele admi
nistratieve zetelverplaatsing 
naar Brussel of Wallonië een 
ïranstalig bedrijfshoofd zijn 
firma aan de komende wet op 
het verplicht Nederlands in 
zijn bedrijf gaat onttrekken. 

De plaats waar het bedrijf 
gevestigd is moet tellen. 

2. Het gaat niet op het on
derscheid dat de regering 
maakt tussen bedrijven met 
meer en minder dan 50 werk
nemers. Men weet dat er in 
Vlaanderen een reusachtig — 
bijna onekonomisch groot — 
percentage, 60 procent, kleine 
bedrijven zijn en dus in de 
kategorie vallen, die niet ver
nederlandst behoeven te wor
den. 

En hij voegt eraan toe : Is 
dat vergeetachtig of een ach
terdeurtje ? 

3. De regering voorziet, de 
bedrijven in Vlaanderen te 
verplichten de door de wet 
opgelegde akten en dokumen-
ten in het Nederlands te stel
len. Dat betreft dus boekhou
ding, bescheiden van de RMZ 
en dergelijke. Ik heb opge
merkt, dat dit ons niet ge
noeg lijkt. 

Ook alle akten, die in 
Vlaanderen ter registratie 
worden aangeboden, moeten 
voortaan in het Nederlands 
worden gesteld. Dat is de op
lossing. 

Overigens is het pikant te 
weten, dat de Fransen hun 
bezetting van ons land in 1795 
met eenzelfde maatregel heb
ben bezegeld. Met een penne-
streek — registratie van alle 
akten in het Frans, decreteer-
den zij — legden zij de grond
slag voor de verfransing in de 
meest afgelegen Vlaamse ge
westen. 

Tot zover, de heer Cap
puyns. 

Hetgeen de huidige rege
ring ons voorstelt op het ge
bied'van de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven, is weer 
zo onvolmaakt, dat het weinig 
zal uithalen. Dit zal niemand 
die Lefèvre kent verwonderen. 



DE VOLKSUNIE 
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I Leuven | 
p Nu al de aandacht naar de Brusselse randge- 1 
p meenten gaat mogen we niet vergeten dat het re- 1 
= geringsontxverp vol andere foojpraktijhen steekt. E 

1 Zo voor Leuven tal van dingen. 1 
i Vandaag alleen dit. De zelfstandige Franse 1 

1 afdeling zal zelf haar bedienden aanwerven : Walen = 

E of franstaligen. i 

= Die krijgen hun eigen f)anstalige scholen i 
1 (kleuter- e?i lager ondei'-aijs). 1 

i De plannen liggen klaar om een eeisie groep E 

E van 600 bedienden aan ie i. o L i n : 600 franstahge 1 
= gezinnen' 

Zo maald -men van Leuven een iiveede Brus-

se 
1 Hier eveneens : neen aan de rovers! | 

^iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiimiiiiiiitiiiniiiniiiiiiiiiiiiiJ^ 

B U I T E N I S S I G E 

E K S T R E M I S T E N . . . 

Volgens H e t Volk heef t de 
Vlaamse CVP h a a r eigen 
s t a n d p u n t inzake Brussel en 
t a a l g r e n s , s t a n d p u n t d a t n i e t 
he tze l fde is a ls d a t v a n de 
bu i ten iss ige eks t r emi s t en v a n 
de Volksunie. 

Hoe is n u d a t s t a n d p u n t 
v a n die « bui teniss ige eks t r e 
m i s t e n » v a n de Volksunie ? 

De r a n d g e m e e n t e n n ie t bij 
Brussel m a a r zuiver Vlaams 
in een zuiver Vlaams a d m i 
nis t ra t ie f , gerechte l i jk en p o 
li t iek a r r o n d i s s e m e n t Ha l l e -
Vilvoorde. Brussel d a a r n a a s t 
s t r i k t tweeta l ig . 

H e t s t a n d p u n t t ens lo t t e van 
elke n o r m a l e Vlaming. 

. . . E N D E CVP 

Hoe is h e t s t a n d p u n t van de 
Vlaamse CVP d a a r e n t e g e n ? 
N i e m a n d weet h e t ! 

Sommigen van h u n p a r l e 
m e n t a r i ë r s m a r s j e e r d e n mee 
in de twee o p m a r s e n n a a r 
Brussel , die ver l iepen volgens 
h e t s t a n d p u n t v a n de Volks
un ie : geen fac i l i te i ten in de 
r a n d g e m e e n t e n en Brussel 
tweeta l ig . 

Andere CVP-ers , een deel 
van h u n p a r l e m e n t a r i ë r s en 

de Vlaamse CVP-roofmin is -
t e r s s t a a n op h e t s t a n d p u n t 
van de ve r f rans ing v a n de 
r a n d g e m e e n t e n . 

Anderz i jds hebben alle 
CVP-ers op h e t kongres t e 
Oos tende h e t s t a n d p u n t goed
gekeurd d a t er in de r a n d g e 
m e e n t e n loket fac i l i te i ten en 
F r a n s e scholen m o e t e n k o 
m e n . 

W a t Brussel zelf be t re f t 
hebben zowel de CVP-ers in 
de ach t e r eenvo lgende r ege 
r ingen als de CVP-ers in de 
g e m e e n t e b e s t u r e n de v e r f r a n 
s ing zelf doorgevoerd. T h a n s 
v e r k l a a r d e n ze d a t ze n a vol
gende g e m e e n t e r a a d s v e r k i e 
z ingen de t a a l w e t t e n zullen 
doen eerbiedigen ! 

W a a r o m deden ze h e t v roe
ger n ie t ? 

W a a r o m doen ze h e t n u 
n ie t dadel i jk ? En willen ze 
nog meer d a n een j a a r w a c h 
t e n ? 

O m d a t m e n morgen gra t i s 
schee r t ? 

BETER Z W I J G E N 

Sch i ldwach t zou best zwi j 
gen over de Volksunie nu . 

Wij hebben h e t p l an Theo 
Lefèvre h e t eers t bes t reden . 
Toen hi j nog zweeg. 

Alleen De Gaze t van An t 
werpen dur fde he t Vlaams 
s t a n d p u n t verdedigen. D a a r 
om zijn La Libre Belgique en 

Volksgazet t h a n s akkoord om 
h e t b lad voor een Volksunie
b lad u i t te schelden. D a t ze 
d a n toch w a c h t e n to t a a n de 
verkiezingen om te zien of die 
Gaze t van An twerpen — al 
d r a a g t ze t h a n s onze s y m p a 
tic weg ^ n ie t zal doen w a t 
De S t a n d a a r d a l t i jd gedaan 
heef t . 

H e t Volk zou t h a n s , n u 
V l a a n d e r e n in hoogste nood 
verkeer t , moe t en zwijgen over 
de Volksunie. Wij moe ten zo
als a l t i jd de kas t an j e s ui t h e t 
vuur ha l en . Nu we toevall ig 
bondgeno ten zijn p a s t h e t 
n i e t d a t ze ons daarb i j in h e t 
vuur duwen om ons te ver 
b r a n d e n . 

De r a n d g e m e e n t e n zouden 
mee k u n n e n o p b r a n d e n . 

En d a t m a g in geen geval. 

V E R R A A D ? 

Jos van Eynde schri j f t in de 
Volksgazet van d insdag 11. d a t 
h i j er n i e t om geeft voor ve r 
r a d e r v a n V laande ren u i t ge 
scholden te worden door de 
Gazet v a n A n tw erp en o m d a t 
hi j zes Vlaamse r a n d g e m e e n 
ten h e l p t ve r s j ache ren a a n 
Brusselse g r o n d s p e k u l a n t e n . 
Kamie l H u y s m a n s werd ook 
he rhaa lde l i j k van v e r r a a d b e 
schuldigd, schr i j f t h i j , m a a r 
werd toch 92 j aa r . 

Volgens Van Eynde zou een 
ech t ve r r ade r dus nooi t oud 
k u n n e n worden. 

Als v e r r a a d e rgens op s l aa t 
dan is h e t i n d e r d a a d op ver
s j ache ren van m e n s e n en 
grondgebied a a n de vi jand. 
De Vlaamse p a r l e m e n t a r i ë r s , 
die di t grondgebied he lpen 
verkwanselen , zijn i n d e r d a a d 
ve r raders . 

Als Van Eynde m e e n t d a t 
o n d a n k s alle Vlaams v e r r a a d 
h e t V laams social isme blijft 
b e s t aan heef t hi j i n d e r d a a d 
een s tuk gelijk. Ons Vlaams 
volk is zo s laafs in zijn l a a g 
ste geledingen d a t h e t i n d e r 
d a a d ongevoelig werd voor 
ve r raad . 

Bij h e t Waalse volk zou zo 
een gebiedsroof n ie t mogeli jk 
zijn. En de Waalse social is ten 
zouden de ee rs ten zijn om in 
de bres te spr ingen . 

K N E C H T J E 

Jos van Eynde volgt h ier 
h u n voorbeeld n ie t o m d a t op 
d i t gebied geen w a a r d e r e n d e 
bl ikken en schouderklopjes 
van de Walen voor h u n 
k n e c h t e n te ve rwach ten va l 
len. Anders deed hi j he t wel! 

Hij is t en s lot te h e t zielig 
knech t j e van rass is ten . 

En d a t h e t Vlaams socialis
m e nog leeft ? I n d e r d a a d , 
m a a r vas tgespi jkerd beneden 
de 30%. En m e t zijn poli t iek 
zal h e t p e r c e n t nog lager 
g a a n liggen. D a n doen de 
Waalse social is ten h e t anders , 
die n e m e n ' t Waa ls na t i ona l i s -
m ê in zich op en vech ten er 
voor. H u n t e n h o n d e r d s t e m 
m e n l igt d a n ook ongeveer bij 
h e t cijfer 50. 

M a a r Jos zal h e t n ie t b e 
gr i jpen. 

O m d a t hij n ie t dur f t d e n 
ken . 

En o m d a t hi j a l leen t e m p e 
r a m e n t heeft , geen k a r a k t e r . 

V E R R A D E R S BUITEN 

Naar we v e r n a r r e n werd in 
de cen t ra le r aad van h e t 
Vlaams Verbond voor Acade
mici beslist da t , zo de min i s 
t e r s Custers en Dequae n ie t 
t e rugkwamen op h u n bes ' is-
s ing de r a n d g e m e e n t e n bij 
Brussel a a n te hech ten , ze 
als lid zouden geschrap t wor
den. 

Een soortgeli jke maa t r ege l 
werd t rouwens genomen in 
1954 tegen min is te r Vermey-
len, die toen Evere, St. Aga^ 
t h a - B e r c h e m en G a n s h o r e n 
a a n h e c h t t e 

He t is goed d a t onze afge
s tudeerden h u n pl icht b e 
gri jpen. 

Elke Vlaamse vereniging, 
w a a r v a n een van de e!f 
Vlaamse roofminis ters üc' is, 
zou h e n moeten ui ts lu i ten . 

Voor dergeli jke ve r raders 
m a g er geen p l aa t s meer zijn 
in h e t Vlaams gezelschaps-
leven. 

DEPORTATIE NAAR GHLIN 

Opnieuw ir> er nieuws van 
de brouwer i jen Imper i a l en 
Caulier , die bezig zijn a a n de 
verhu ls n a a r Ghl in . 

Op heimel i jke wijze liet de 
brouweri j Imper i a l h a a r 
v r a c h t w a g e n s overbrengen 
n a a r de n ieuwe fabriek in 
Ghl in . 

Verleden m a a n d a g , toen de 
v rach twagenvoe rde r s zich t e 
Ander lech t op h e t werk a a n 
boden, s tond er een au tobus 
te w a c h t e n die h e n n a a r 
«^bHn zou overbrengen. 

De arbeiders waren hoege
n a a m d n ie t ingenomen m e t 
deze onverwach te maa t r ege l 
die zij een «depor t a t i e > 
noemden . Zij weigerden, a a n 
h e t werk te gaan en de bus te 
best i jgen. 

Onze fotograaf m a a k t e een 
kiekje van de werkonwill igen, 
terwijl ie ts verder d ruk 
werd onde rhande ld . 

Zo ziet de « rekonvers ie -po
litiek » van onze reger ing er 
in werkel i jkheid u i t voor on 
ze Vlaamse arbeiders . 

De laallocsianden in hel Vlaams bedrijfs
leven blijven een kanlierplek in onze 
industriële en ekonomische uilrusling. De 
sociale en kuliurele gevolgen van deze haast 
onvoorstelbare toestanden zijn en blijven 
een bedreiging voor de ongehinderde valo-
rizatie van de Vlaamse volkskrctbht. ?iict 
alleen werken arbeiders en bedienden onder 
verf ranste bazen in 'n vernederende poziiie, 
maar de blijvende aanvoer van Waleti en 
franstalige Brusselaars naar de leidende 
posten in ons bedrijfsleven ontnemen aan 
onze eigen mensen heel wat kansen op 

vrnjimmÊmÊÊmÊt: 

diensten van hun gebied en voor de dien
sten u'aarvan de tvcikkring het ganse land 
bestrijll » de taal van de streek zouden 
gebruiken. En verder : « Zij gebruiken 
dezelfde taal voor de handelingen en be
scheiden die hun opgelegd worden bij de 
wetten of reglementen «, (Kamer, Stuk SSl, 
nr 21). 

Het « Taalhompromis n, opeenstapeling 
van angels en valkuilen, is echter om veel 
redenen een louter verbaal rookgordijn I 
Men kan zich inderdaad de vraag stellen, 
gezien de slrül.luiir van het Vlaams 

de landmeter 

promolie en op de hiermee veibonden 
hogere wedde. Tot zolang onze fabrieken 
hel Nederlands niet als enige voertaal heb
ben aanvaard, tot zolang zal de kuliurele 
uilbouw van Vlaanderen niet helemaal 
mogelijk zijn. 

In zijn streven om de fransLiljonse pil 
van het onderlussen berucht geworden 
K Taalkompromis » wat te vergulden, heeft 
de h. Lefèvre ook zijn welwillend oog laten 
vallen op de netelige kwestie van het ver-
franste bedrijfsleven in Vlaanderen, Hij 
ttelde dus voor dat de nijverheids-, handels-
en financicbedrijven met ten minste vijftig 
peisoneeltleden « voor hun handelingen, 
besclieiden en briefwisseling die bestemd 
zijn voor de plaatselijke en gewestelijke 

bedrijfsleven, op hoeveel ondernemingen 
deze maalregelen ivel gingen van toepassing 
zijn en (ivai veel belangrijker is) op hoeveel 
ondernemingen deze maalregelen niet van 
toepassing gingen zijn I En inderdaad ! 
Op bazis van de cii((is van de nijveiJieids-
ielling op 31 december lOi? gingen niet 
minder dan 95 % van de bedrijven die samen 
35 % van dv a Belgische » arbeiders tewerk 
stellen, aan de wet ontsnappen omdat ze 
geen vijftig personeelsleden in dienst heb
ben. Vi'at de handelsinrichtingen betreft, 
393.459 alleenstaande handelaars en 98 % 
van de inrichtingen met personeel ont
snapten evene(^s aan deze wettelijke maat
regelen. Nog altijd op bazis van de nijver-
hcidslelUng van 1947 zouden bv. in 

Oost-\ laanderen 10.011 nijverheidsinrich-
tingen op een totaal van 10.591 niet aan de 
wet onderworpen zijn. 

Tussen twee opmeiingen in vond land
meter Verroken deze situatie blijkbaar toch 
wat te gortig en hij stelde in de kommissie 
voor, de grens naar omlaag te halen lot 
ondernemingen met minstens 10 personen 
m dienst. De wet toepasselijk maken op hel 
hele bedrijfsleven stelde Verroken liefst niet 
voor, omdat zulks niet in zijn aard ligt : 
na ccn manke taalgrens, en nadat hij zich 
leeds akkoord verklaarde om halve randge
meenten aan de Brusselse verfransingsma-
chine prijs te geven, kon hij inzake de 
vernederlandsing van het bedrijfsleven in 
Vlaanderen moeilijk de zuivere gaan uit
hangen. Dus : de wel ivordt niet toepasse
lijk op ondernemingen met minder dan 10 
personeelsleden. Md andere woorden en op 
bazis van de cijfers van 1947 (noodgedwon
gen, geachte lezer l), 80 % van de « Bel--
gische » nijverheidsinrichtingcn, 393.450 
alleenstaande handelaars en 89 % van de 
handelsinrichlingen vallen nog altijd niet 
in het toepassingsgebied van de wet 1 

Het is dan ook zeer begrijpelijk dat bv. 
het VEV zich met deze nieuwe vorm van 
Verrokensc landmeterij niet akkoord kon 
verklaren. « Rekening houdend met het 
enorm aantal kleine bedrijven in Vlaan
deren, moeien alle bedrijven, zonder onder
scheid, aan de nieuwe regeling onderwor
pen zijn », had VEV-voorzitter Cappuyns 
reeds voordien aan de h. Lefèvre geschre
ven. Deze tekst laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over. Hij werd trouwens achter
af, nadat de h. Verroken met zijn deka-
meler-ketling ook hier het terrein was gaan 
opmeten, nogmaals toegelicht en bevestigd. 

In het licht van bovenstaande cijfers f» 
het iedereen duidelijk dat er noch prak
tisch, noch teoretisch enig argument 
bestaat om af te wijken van de eis tot Inte
grale vernederlandsing van het Vlaams 
bedrijfsleven. Al de rest zijn pleisters op 
een houten been. En laat het dan al waar 
zijn dat De Standaard zoiets slikt, gelukkig 
weigert de brede Vlaamse massa dat te 
verteren I 

De « Pourquoi-Pas ?» heeft de frans
kiljonse bedrijfsleiders in Vlaanderen trou-
luens reeds gerustgesteld : om te onsnappen 
aan de wet zal het hen volstaan, hun maat
schappelijke zetel te verplaatsen naar 
Brussel of Wallonië. De grote franskiljons» 
bedrijven zullen niet aarzelen I En land
meter Verroken gebaart, niet eens te besef
fen dat ook hier een afdoende wapen is -
wapen dat de regering natuurlijk niet 
wenst te gebruiken - : de bedrijven te ver
plichten, hun maatschappelijki zetel te 
vestigen bij hun exploilatiezetel I 

De enige weg naar sociaal-gezonde toe
standen in ons bedrijfsleven blijft de on
middellijke goedkeuring van de twee wets
voorstellen Van der Eist, het eerste « hou
dende reglementering van de vestiging 
der handelsondernemingen » en Iiel tweede 
« tot regeling van het taalgebruik in het 
bedrijfsleven ». Over dil laatste wetsvoorstel 
schreef Maurils van Haegendoren in zijn 
Heideland-pocket • « De voorschriften die 
erin vervat zijn vormen een goed sluitend 
en gemakkelijk toe te passen geheel » (II, 
blz. 134). Waarop wacht de h. Verroken 
eigenlijk om zijn landmetersketting aan Je 
muur te hangen en hel voorstel van onze 
Voorzitter voor de Kamer ie brengen ? 

Jolian van Br-eda. 
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Platdietse streek 
Het regeringsontwerp voor de Platdietse 

streek is slechter dan het ontwerp Gïlson. 
Geen enlel vecht voor de Limhurgssbrekende 

bevolking van de 10 platdietse gemeenten met 
25.000 inwoners. 

Alles zal Frans zijn! 
Nochtans spreken die mensen dezeljde taal 

als in de Voei dorpen en zijn ze even Limburgs ge
bleven. 

En de Vlaamse C.V.P. kikt hier zeljs niet 
over! 

Het is een echt schandaal. 
De franstalige imperialisten in ons land ge

bruiken de randgemeenten als scherm voor andere 
diefstallen. 

HUISZOEKINGEN 

Te Antwerpen werden in 
de loop van zondag en 
maandag op verschillende 
plaatsen huiszoekingen ver
richt in V.U.-lokalen en bij 
V.U.-leden. 

In ons sekretariaat op de 
Grote Steenweg te Berchem 
werd deze huiszoeking ver
richt door acht agenten in 
burger en een onderzoeks
rechter. 

Tijdens de huiszoeking 
hadden jeeps van de rijks
wacht, volgeladen met 
Bwaarbewapende manschap
pen, post gevat voor het se
kretariaat. 

De snuffelaars maakten 
geen halt voor de privé-ver-
trekken van Wim Maes. Tot 
eelfs de slaapkamers der kin
deren werden overhoop ge
haald. 

Wat er gevonden werd? 
Kiets, natuurlijk. Dat was 
ook de bedoeling niet. De 

bedoeling is duidelijk: intimi
datie. 

Aan het verkeerd adres, 
jongens! 

EEN VERGELIJKING 

Te Verviers werden deze 
week de straffen uitgespro
ken tegen een stel rekels en 
politieke nozems die het graf 
van wijlen pastoor Veltman 
gingen schenden ten tijde 
van de beroering in de Voer
streek. 

De Waalse rechters bogen 
zich vol begrip over deze va
derlandse p'oertenstreek en 
veroordeelden grafschenners 
tot 1.000 F voorwaardelijk. 

De H. Geest-demonstran
ten enkele maanden "geleden 
kwamen er zo goedkoop niet 
van af! 

En te Brussel zitten — 
wanneer we dit donderdag 
schrijven — nbg altijd drie 
Vlaamse betogers vast die 

aangehouden werden te 
Wemmei. 

Zij genieten niet van het 
gunsttarief voor wallingan-
tische grafschennis. 

HADDEN WE DAT 

GEWETEN 
De hoogste pieten van het 

land hadden verleden zater
dag verdacht veel belang
stelling voor Wemmei. 

In de namiddag toerde 
niemand minder dan Lefèvre 
zelf met zijn A-3-wagen door 
de geih&ente. In de voor
avond kwam Napoleon Gil-
son de voorbereidselen van 
de Rijkswacht inspekteren 
en was hij, vanachter de vei
lige ruggen van een rijks
wachtpeloton, getuige van 
het verzamelen der betogers. 

En achteraf bleek dat in 
het franskiljonse restaurant 
« De Kam », waar enkele ste
nen binnensuisden, niemand 
minder dan Popol Van den 
Boeynants zijn karig avond
brood aan het verorberen 
was. Een steen ging trouwens 
dicht aan hem voorbij. 

Hadden we dat geweten, 
we waren stellig «smakelijk» 
gaan wensen! 

HITLER 
IN EER HERSTELD 

Eerste-minister Theo Le
fèvre en zijn helpers Bracops 
en Cs hebben eindelijk Hit-
lei^ weer in eer hersteld. 

De oorog begon immers in 
1939 omdat Hitler Tjecho-
Slowakije en Polen had ge
annexeerd of wilde aanxe-
ren omdat daar duitsspre-
kende minderheden woon
den. 

IS DE VOLKSUNIE AL DAN NIET 

IN HET NIEUWS? 

I 

Zij pakt de roversregering aan zonder handschoenen. 

In het Parlement, op de straat : overal is ze aktiever 
dan ooit. 

Zij moet dat, omdat het thans gaat om beslissende 
dingen. 

Zij kan dat, omdat zij mag rekenen op de meest toe
gewijde propagandisten en kaderleden die een partij 

zich kan dromen. 

Zij kan dit en nog veel meer ! 

MAAR DAN MOET OOK 

GIJ HELPEN 

stort vandaag nog uw steun voor het strijdfonds 
«Neen Theo» op per 1476.97 van Volksunie, Brussel 1. 

Lefèvre en Bracops steu
nen zich op hetzelfde voor
wendsel om zes Vlaamse 
randgemeenten bij Brussel 
aan te hechten 

Voor wanneer het Eichen-
laub met zwaarden en bril
janten voor deze Gross-
Brusse'aars? 
En het « minderheids- > voor

wendsel wordt op dezelfde 
wijze omkleedt als de inval in 
'40 : zij komen om ons te be
schermen en ons onze rech
ten te geven. 

We hebben een goed kan
didaat voor het postje van 
Rijkskommissaris : Von Fal-
kenhausen. Dat was ook een 
franskiljon. 

Het zgn. taalkompromis van de h. Lefèvre 
en de houding van de verschillende par
tijen daartegenover tonen duidelijk aan 
dal de meeste poliliekers zich niet laten 
leiden door het rechtvaardigheidsbeginsel, 
maar enkel rekening houdend met de 
mereislen van de machtspolitiek. 

Wanneer men een voldoende drukking 
op de parlementairen kan uitoefenen, dan 
tmllen ze zeljs uw meest onredelijke eisen 

desnoods een crisis aan ie durven indien 
de zes randgemeenten « in blok » worden 
geannckseerd. Elkeen is er van overtuigd 
dat hun houding ongelwijfeld minder 
krachtdadig zou geweest zijn had er geen 
Volksunie bestaan. De groei en mtboüv) 
van de Vlaamse beweging in de voorbije 
jaren o.m. dank zij de aktie van het Vlaams 
Aktiekomitee en van de Vlaamse Volksbe
weging hce/t hen blijkbaar iiel besef 

machtspolitiek 

hnuilligen ; ze wensen dan met U rekening 
$$ houden, niet omdat gij gelijk zoudt 
hebben maar omdat gij machtig zijt, of 
mlthans machtiger dan diegenen die men 
ml tekort doen om U terwille te zijn. Deze 
houding hebben sinds het ontstaan van 
België alle regeringen aangenomen tegen
over de Vlaamse gemeenschap, die zwak 
was en daarom alleen voortdurend het 
gelag moest betalen ten voordele van de 
t ranstaligen. 

Vandaag slaan wij voor een nieuwe 
poging om de voorrechten van de Fransta-
ligen voorrang te verlenen en het recht 
van de Vlaamse gemeenschap te negeren 

En de hele herrie die daarrond reeds is 
ontstaan is niet een- gevolg van de strijd 
om de rechtvaardigheid in deze zaak te 
doen zegevieren, maar van de verschillende 
nwchlsinvloeden die tegen elkaar opbolsen. 

Hoe ziel de toestand er op dit ogenblik 
uil ? 

De Volksunie is vanzelfsprekend uit alle 
macht tegen, dit zijn echter slechts vijf 
stemmen In de Kamer. 

De Vlaamse C.V.P.-ers, of althans een 
betaiigiijke groep onder hen, hebben tot 
hiertoe ireTitand gchorl''n en zi'U'' q'(hc!q,i 

bijgebracht dat zij radihalcr Vlaamsgezind 
moeten opt) eden willen zij elekloiaai geen 
gevoelige afstraffing krijgen. De schrik is 
het begin van de wijsheid. 

Van andere zijden wordt echter eveneens 
drukking uitgeoefend op diezelfde Vlaamse 
C.V.P.-ers : de een is gevoelig voor argu
mentatie uit de financiële seklor, de andere 
vreest voor zijn positie als hij teveel rebel
leert tegen de wil van de partijbonzen, een 
andere wil ministiabel blijven of het wor
den enzovoort. Velen vragen zich op het 
ogenblik af welke drukking de sterkste zal 
blijken te zijn. Wij hebben in elk geval 
de indruk dat de Vlaamse C.V.P.-ers, of 
althans-een goed deel ervan, in feite een 
te grote schrik hebben van een regerings-
ciisis of voor nieuwe verkiezingen om ze zelf 
koidaat uit ie lokken. Aan de andere kant 
willen ze ook zo goed mogelijk hun gezicht 
ledden voor het Vlaamse kiezerskorps want 
vroeg of laat wordt toch de rekening ge
presenteerd. Vandaar dat de vele bespre
kingen' en kontakten achter de schermen 
tijdens de voorbije dagen slechts tot doel 
hebben aan de Vlaamse C.V.P.-rebellen toe 
te laten zicht zonder al te veel gezichtsver
lies bij het regerjingsontwerp aan ie 
<:hi!lpn Ml ni i n n j i f ' c / ! . }^.^n 

gaat de pil voor de Vlamingen 
wat meer trachten te vergulden. Wellicht 
door de randgemeenten, in plaats van ze 
aan te hechten, ruime faciliteiten op te 
solferen. Men gaat ze dus niet onthoofden 
maar ze kapot maken door langzame wur
ging... En wellicht zal dat dan als een 
Vlaamse overwinning worden geprokla-
meeid .. 

Wij hopen dat onze vooruitzichten al ie 
zwartgallig zijn en dat wij hier volgende 
week een huldeailikel zullen kunnen 
plegen aan het adres van de Vlaamse CV P. 
omdat zij de moed had het welzijn van 
Vlaanderen belangrijker te achten dan het 
lot van een regering. 

De Vlaamse socialisten bieden het tiies-
iigste schouwspel. Deze veilegenwoordigeis 
van de Vlaamse arbeiders en bedienden 
zien wij de verdediging opnemen van de 
VOORRECHTEN van de Franstalige Brus
selse bourgeoisie en van de belangen van 
rijke grondspekulanten, tegen het belang 
in van de volksmassa die hen naar het 
parlement heeft gestuwd. Hoe is zo iels 
mogelijk ? 

De houding van Macchiavelli Van Eynde, 
Vlaams ondervoorzitter van de B.S.P., kan 
ons wellicht een verklaring geven. Die 
man en zijn medepotentaten hebben een 
dubbel doel : de CVP, zo vlug mogelijk 
om zeep helpen brengen en in eigen partij 
de lastige u stuurlui op de linkerwal n 
muilbanden en uitschakelen. 

Om de Luikse M.P.W.-socialisten te pes
ten, niet uit Vlaamsgezindheid, heeft hij 
de Vlaamse eis tot teruggave van de Voer
streek gesteund. Om de Limburgse C.V.P. 
te pesten heeft hij Landen bij Brabant 
laten voegen i.p.v. bij Limburg. In de zaak 
van de Ordehandhaving, waar de Walen 
fel tegen waren, heeft Van Eynde zijn slag 
kunnen thuis halen dank zij de medewer
king van de Brusselse socialisten. Het 
spreekt vanzelf dat deze zich, zoals wij 
vroeger schreven, daaidoor zouden laten 
betalen. Als de Vlaamse B.S P. nn de 
Brusselse socialisten in hun bourgeois-
spelletje steunt dan is dit de terugbetaling 
van de hand - en spandiensten die zij Van 
Eynde en Co bewezen in de zaak van de 
oidrhaidhaving Bovendien hoopt hij het 

dilemma voor de Vlaamse C V.P. zo scherp 
te maken dal die voor de keuze geplaatst 
worden : crisis uitlokken of in het Vlaamse 
land weggeveegd worden. In beide gevallen 
zou de C.V.P. kraken. 

Of Van Eynde dan uilsluHend partijbe
langen op het oog heeft en geen rekening 
houdt met de belangen van het volk kan 
men daar geiust ja op anlwoorden. En als 
men hem vraagt of hij dan de weerslag 
van zo'n houding niet vreest met de ver
kiezingen, zegt hij triomfantelijk dat de 
Vlaamse B.S.P. voor die zaken immuun is. 
En hij heeft goeddeels gelijk ook : op 
Vlaams gebied hebben de socialisten hun 
publiek stelselmatig zo dom gehouden, 
wat erger is : stelselmatig misleid, dat uit 
die hoek niet de minste reaktie te ver
wachten is. Dat vele socialistische intel-
lektuelen in opstand komen ? Zeer juist, 
maar hoe taliijk zijn ze en luat hebben ze 
te vertellen in de o zo demokralische 
B.S.P. ? Eén van hen, de man is zoals vele 
van zijn iricnden razend op Van Eynde, 
zei me onlangs nog : dat de Volksunie ons 
eens de uitmuntende dienst kon bewijzen 
de Vlaamse B.S P. al was het maar één 
zetel af te nemen bij de volgende verkie
zingen, dan zou er wellicht vrij vlug iets 
veranderen. Daar is inderdaad iets voor te 
zeggen. De Vlaamse B.S P.-pailemenlairen 
blijven zich brutaal anti-Vlaams gedragen 
omdat zij zich elektoraal immuun achten. 
Op ons rutt nu de taak hen van die zeker
heid af te helpen, zoals wij dat reeds met 
enig succes deden met de C.V.P. Een poli
tiek radikaal-Vlaamsgezinde houding van 
onze partij, gekoppeld aan een sociaal-
vooruitstrevende geestesgesteldheid is van 
aard om niet enkel onze invloed te ver
sterken bij de kristendemokraten maar ook 
om een toenemend aantal Vlaamsgezinde 
socialisten ertoe te doen besluiten voor ons 
te stemmen, al was het maar om hun eigen 
mandatarissen onder druk te zetten. Wil
len zij naast ons in de strijd komen staan, 
zij zijn welkom. Onze partij staat open 
voor alle demokralische Vlamingen zonder 
onderscheid die met ons naar het zelfbe
schikkingsrecht voor ons volk willen 
streven. 

P. Maitens. 
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HET PARLEMENT... 
Verleden dinsdag kwam in de Kamer voor de eerste maal het 
monsterplan Lefèvre ter sprake, naar aanleiding van het vast
stellen van de dagorde. 
Het werd een zeer woelige vergadering, met luidruchtige bek-
vechterij vooral tussen de Volksunie en de socialisten. Het 
ging zo ver, dat voorzitter Van Acker verklaarde, de onder
brekingen uit het Beknopt Verslag te laten schrappen. 
We vonden het een goed idee, hieronder de gezuiverde tekst 
van het Beknopt Verslag over enkele incidenten te geven, ge
volgd door het verslag van de Libre Belgique over dezelfde 
incidenten. 
Dat is nog maar het begin ! 

Dit is wat het Beknopt 
Verslag vertelt : 

Van der Eist : Ik zag mij 
verplicht schriftelijk bij de 
voorzitter te protesteren te 
gen de handelwijze van de 
eerste-minister die al vorige 
week voor de televisie als een 
vaststaand feit voorstelde dat 
de Kamer donderdag het 
taaidebat zou aanvatten. Dat 
getuigt van zijn misprijzen 
voor het parlement, (protest
geroep op vele banken.) 

Het is voor de Kamer ver
nederend zich op die manier 
te laten behandelen. Indien 
het parlement verder in dis
krediet geraakt, is dat aan 
zulke procédé's te wijten. Het 
voorstel van de regering is 
een nieuwe uitdaging voor het 
Vlaamse land. Men zal er de 
bedoeling in ïiien aan Vlaan
deren een « diktat » op te leg
gen. (Hoongelach op een aan
tal banken van de meerder
heid.) 

De meerderheid van de Vla
mingen is scherp gekant t e 
gen gebiedsroof. (Protest op 
verscheidene banken van de 
B.S.P.) 

De Keuleneir : Hebt u de 
illusie te spreken namens de 
meerderheid der Vlamingen ? 

Van der Eist : Gij zijt een 
minderheid in Vlaanderen ! 
(Over en weer geroep.) Gij 
zult uit Vlaanderen verdwij
nen ! (Levendig protest op de 
socialistische banken. — On
derbreking. — Over en weer 
geroep.) 

Gelders : Dank u voor de 
bekentenis. We kennen nu uw 
federalisme ! 

Jos Van Eynde : Ga Elias 
halen ! Komediant! 

U is een advocaat die pleit 
voor een zaak waarin u niet 
gelooft. (Woordenwisseling. 
— Lawaai.) 

Van der Eist : Ik zal mij 
niet op het reglement beroe
pen. Dit reglement is thans 
van geen tel. Maar de rege
ring begaat een politieke fout. 
Zij zal aan de oppositie het 
woord weigeren, zodat het 
land misleid zal worden. 

De regering neemt aldus 
een zware verantwoordelijk
heid op zich. Haar handelwij
ze zal de gemoedstoestand in 
Vlaanderen niet verbeteren. 
Als er nieuwe incidenten uit
breken, dan zal zij daarvoor 
verantwoordelijk zijn. (Ap
plaus bij de Volksunie. — 
Protest op de banken van de 
meerderheid.) 

Hieronder volgt de on
gezuiverde versie van de 
Libre' Belgique : 

Meester • Van der Eist, 
Volksunie, is natuurlijk niet 
akkoord : «Door vanaf ver
leden week aan te kondigen 
dat de Kamer moest beginnen 
met de debatten over de 
taalwetprojekten terwijl ze 
niet eens op de dagorde wer
den ingeschreven, heeft de 
eerste-minister zijn misprij
zen laten blijken ten over
staan van het Parlement en 
van het beginsel der schei
ding der machten ! » (Gelach 
op de banken der meerder
heid). 

Daar de heer Mat theyss^s , 
Volksunie, aan het roepen is, 
wordt hij door de heer Van 
Acker terechtgewezen : «Ik 
vraag u te willen zwijgen, 
mijnheer Mattheyssens. Ge 
zijt hier niet in Wemmei». 
(Gelach). 

Meester Van der Eist, 
Volksunie, wil verder spreken 
en richt zich tot de socialis
ten, maar de heer Jos van 
Eynde onderbreekt hem : 

«Wij zullen volgende week 
zien waar de meerderheid 
zit». Mr Van der Eist : « Gij 
staat los van het Vlaamse 
volk. De socialisten zullen in 
Vlaanderen verdwijnen ». 

Jos Van Eynde : « En de 
Volksunie heeft haar volk 
verraden ». 

«En wij weten dat ge in 1940 
gereed waart om te collabo
reren » roept meester Van 
der Eist aan het adres van 
een steeds woedender worden
de Van Eynde. 

De debatten worden voort
gezet onder lawaai en geroe
zemoes en terwijl de Kamer
voorzitter dhr Mattheyssens 
een derde maal verzoekt, te 
willen zwijgen, besluit Van 
der Eist : « I n ieder geval is 
het de regering die verant
woordelijk zal zijn voor alle 
nieuwe incidenten ». l 

KANDIDAAT-ROVERS 
Bij de stemming over de dagorde van de Kamer ver
leden dinsdag kregen we een eerste vingerwijzing over 
de verhoudingen in de Vlaamse CVF. 
Dertig Vlaamse CVP-ers verwierpen, samen met de 
Volksunie, de dagorde die door de regering werd voor
gesteld en die voorziet dat volgende week de Kamer 
over het monsterplan Lefèvre zal stemmen. 
Achttien Vlaamse CVP-ers steunden de regering. Zie
hier de namen van deze rovers en kandidaat-rovers : 

BERTRAND, CRAEYBECKX-ORIJ, DEQUAE. 

DE RIEMAECKER, DE STAERCKE, DE WULF, 

GILLES DE PELiCHY, LEFERE, LEFÈVRE, 

MEYERS, MOYERSOEN, ROBIJNS, SMEDTS, 

TANGHE, TINDEMANS, VAN DAELE-HUYS, 

VAN ELSLANDE EN VAN HAMME. 

Zeventien Vlaamse CVP-ers waren afwezig — sommi
gen onder hen wellicht weerhouden, anderen echter 
met de kennelijke bedoeling, de stemming te ontlo
pen. We houden deze 17 scherp in het oog. Het zijn : 

Bijnens, Bogaerts, Degryse, De Ryck, De Schrijver, 
Devos, Dupont, Eyskens, Mertens, Moriau, Otte, Piers, 
Posson, B. Van Acker, F. Van Damme, M. Van Dam
me, Verboven. 

Alle socialisten en alle Brusselse en Waalse CVP-ers 
stemden de spoedige behandeling van het monster
plan goed. 
Niet eens de helft van de Vlaamse CVP-ers heeft 
« neen » gezegd. Wat zal het volgende week zijn, wan
neer het ernstig wordt ? De Saeger, generaal zonder 
troepen ? Gehjk in 1959 ? 

C.V.P.-parlementairen in Ie Mars op Brussel : « Geen gebiedsroof, geen faciliteiten » '. Zal 
de haan driemaal kraaien ? 

De hervorming van de ziekte- en inva
liditeitsverzekering wordt sinds jaren, in 
tegenstelling met de « faux problèmes », 
tot de échte problemen gerekend. De 
opeenvolgende ministers gingen de ziekte
verzekering gezond maken. Deze gezond
making stond ook ii^ de exaltante rege
ringsverklaring van deze ploeg. Er werden 
SO commissievergaderingen aan besteed. 

luidsprekers hol en mechanisch klonk en 
als een electrisch schokje door de vergade
ring ging. Hij eiste dat het debat nog deze 
week zou beginnen en dat het volgende 
week afgelopen moest zijn. 

Op de Volksuniebanken werd geroepen 
« Trek er uit, ontslag ! n. Onmiddellijk 
nam Van Eynde het op voor Lefèvre, die 
hem vóór een paar jaren had laten veroor-

parlementaire krabbels 

En hei openbaar debat verliep voor haast 
lege banken. 

De belangstelling van de kamerleden was 
bij het a faux problème ». Na het indienen 
van het monsterplan van de regering ging 
de aandacht der kamerleden naar de com
missie-en groepsvergaderingen, waar har
tige woorden werden gewisseld en spiegel-
gevechten werden geleverd. Het werd toen 
bekend dat de regering, in strijd met de 
agenda, nog deze week het debat over haar 
gebiedsroof zou beginnen. En toen stroom
den de leden toe naar de verlaten banken. 

De ministers zaten talrijk op hun plaat
ten en de eerste-minister probeerde er 
vrolijk uit te zien. Hij ging naar de 
iribune, trok een grijns en produceerde 
een kort laclije, dat - versterkt door de 

delen voor smaad. Verschillende minuten 
duurde het geroep tussen de Volksunie en 
de socialisten. 

Op de tribune kloeg Frans van der Eist 
scherp de eis aan van de eerste-minis
ter, die reeds voor de T.V. verklaarde dat 
het debat donderdag zou beginnen. Dat 
is een « Diktat n, aldus onze woordvoerder, 
en dus krenkend voor de kamer. Het is 
bovendien een middel om de oppositie het 
zwijgen op te leggen en het land te mis
leiden. Onze verkozene werd voortdurend 
door de socialisten onderbroken. Wanneer 
Van der Eist hen toeriep dat zij in Vlaan
deren een minderheid zijn, werd Van 
Eynde witgloeiend. Hij riep en tierde, 
sleurde er de collaboratie en Elias bij. De 
Volksunie-voorzitter slingerde hem in het 

gezicht, dat hij wou meewerken aan het 
grote nazi-dagblad voor Vlaanderen. 

Op de Volksuniebanken werd de socia
listen toegeroepen dat zij sinds SO jaar in 
Vlaanderen ter plaatse trappelen, omdat 
zij onder de plak liggen van Walen en 
Brusselaars. In de gevoelige streek getrof
fen brulden de socialisten nog harder ; zij 
werden stevig van antwoord gediend door 
onze mandatarissen. Nazé, een Waalse 
weerstander, lijdend aan plotse aanvallen 
van woede, riep schor en hees. Hem werd 
echter onmiddellijk de mond gestopt, dat 
hij er zich kon biiiitn houden want het 
gold hier een Vlaamse aangelegenheid, 
waarmee hi} Mets te maken had. Plots 
klonk er een rauwe stem uit de socialis
tische grvep : « Raus / ». 

Van Aeker legde voor de Sde maal het 
zwijgen op aan Reimond Mattheyssens. 
« Schors hem » riep een rode democraat. 
Van Acker zei dat hij al de onderbrekingen 
van Mattheyssens uit het verslag zou laten, 
waarop Jos van Eynde terugriep dat de 
voorzitter ook de onderbrekingen van 
zijn aciitbare partij-ondervoorzitter uit het 
verslag moest laten lichten. 

Bij een nieuwe tussenkomst van Lefèvre 
riep Daniël Deconinck « Dief ». Op protest 
van de eerste-minister verzocht de voorzit
ter hem, dat woord terug te nemen. Onze 
verkozene zei dat hij hiermee een politiek 
wou brandmerken, die strijdig is met alle 
democratische beginselen. Hij zei het woord 
terug te nemen inzover het als persoon
lijke belediging kon worden verstaan. 

Spaak voelde zich geroepen zijn diploma

tieke talenten in dienst van hel land to 
stellen. Hij was niet bekommerd om het 
lol van de regering zegde hij onthecht, maar 
om dit van het land. Hij oogste daarmee 
spottende opmerkingen op de Volksunie* 
banken. Wanneer hij zei niet te verstaan, 
kreeg hij te horen dat hij er op 30 jaar nog 
niet in geslaagd is Nederlands te leren. 
Engels evenmin trouwens. Hij is er niet 
fier op, zei hij onderdanig. In tegendeel : 
« hij verontschuldigde zich hiervoor » lO 
vervolgde Spaak deemoedig. 

Tussen Lefèvre, de groepsvoorziller van 
de C.V.P. enerzijds en De Saeger en Ver
roken anderzijds ontstond een twistgesprek 
waaruit wij vernamen dat eerstgenoemde 
wel gesproken had over hel begin der taal-
debatten. Echter niets gezegd had over het 
einde hiervan. « Gij zegt sleeds maar de 
helft », werd hem toegebeicn. 

De eis van de regering om de debatten 
overijld te beginnen en reeds volgende 
week te besluiten weid door H Vlaamse 
C.V.P.-ers gestemd De « Vlaamse n minis
ters slemden natuurlijk ook voor. iO 
Vlaamse C.V.P.-ers stemden legen. Een 
twintigtal Vlaamse C.V.P ers hadden het 
niet de moeite gevonden op te komen. De 
Vlaamse socialisten stemden zoals gewoon
lijk als robotten. Ditmaal vóór. Bij de 
Vlaamse C.V.P was er reeds verdeeldheid ; 
dit bleek uit de stemmen op hel bord aan 
de muur. « Zij gaan r"eds door de kniei-n o, 
zei een socialist verachtelijk in de ivandeU 
gangen. 

Er was het teken aan de wann ' 
^i/. Llaes. 
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W i j hoeven over He betoging van zaterdag te 
iWemmel eigenlijk geen verslag meer te bren
gen, dat deed de Gazet van A n t w e r p e n in 
onze plaats en op een schit terende wijze zoals 
dat hoort voor een Vlaamse krant . Wij willen 
echter nog eens de schijnwerper richten op 
de toestand op taalgebied zoals die thans te 
W e m m e i bestaat . Is de doorsnee Wemmelaa r 
[(Gaston Durnez zou hem misschien W e -
melaar noemen) voor of tegen een mogelijke 
anneksat ie bij Brussel ? Het an twoord kre
gen wij deze week toen wij met een reeks 
inwoners uit alle lagen hebben gesproken. 

Heeft de burgemeester 

(( te weinig haar op 

zijn tanden ? » 

BBSba 

schijnwerper op 

dan weer anders, hier is da 
leiding (berustend bij de ove
rigens simpatieke kommissa-
saris) uit finantiele overwe
gingen voor, maar de agenten 
tegen. Deze laatsten weten 
sinds lang wat tweetaligheid 
aan mizerie met zich brengt, 
omdat zij tegen de wet m, 
tweetalige eksamens hebben 
moeten afleggen, omdat zij 
bovendien vrezen te zullen 
worden overvleugeld door 
« die van Brussel », wat ze
ker niet ongegrond is en om
dat zij thans reeds achteruit-
gesteld worden. Sommige 
agenten wachten ondermeer 
sinds jaren op bevordering! 

Tot de tegenstanders beho
ren eveneens de herbergiers 
en de leurders. 

Bij een aanhechting zullen 
deze mensen onnoemelijke, 
naar stadstarief berekende 
taksen dienen te betalen zo 
ondermeer voor het venten, 
voor het stellen van een juke
box, een biljart enz... En dat 
men weer niet kome afdra-
ven met de schijnheilige op-

weninnel 
[U Te mak ? 

De burgemeester hebben we 
onze lezers reeds voorgesteld 
ter gelegenheid van een meer 
historisch getinte reportage 
over het dorp. Hij is een rus
tige, bezadigde man. Vele 
Vlaamse Wemmelaars zeggen 
van hem « dat hij te weinig 
haar op zijn tanden heeft » 
en ze verwijzen daarbij naar 
burgemeester Soens van 
Strom.beek - Bever die bijna 
als een held vereerd wordt 
om zijn krachtdadige houding 
tegenover de franskiljons en 
de impalmers. 

« Burgemeester de Keers-
m^ecker heeft nochtans ook 
een meerderheid van acht 
C.VP.-ers » zeggen sommi
gen, maar anderen voeren 
hiertegen aan dat de meesten 
van deze verkozenen mensen 
zijn die belangen hebben bij 
een aanhechting, omdat zij 
gronden bezitten die fel aan 
waarde zouden winnen. Er 
wordt trouwens van de bur
gemeester hetzelfde beweerd... 
hij is bovendien een 
man die van eeuwen her ta l 
rijke familiebezittingen ver
kregen heeft. Doorkmkken 
uit winstbejach dus? De Kris-
ten-demokraten, die tot de 
meest-aktieve Vlaamsgezin-
den in de gemeente behoren, 
zeggen dat het bij de volgen
de gemeenteverkiezingen niet 
meer waar zal zijn, want dot 
zi] hun rechtmatig aandeel in 
de te verdelen zetels gaan in
nemen. En 01 ze gelijk heb
ben ! 

• Zolenlkkkers 
Voor de P.V.V.-ers en de 

socialistische bourgeois-zo-
lenhkkers van de gemeente
raad, zit de zaak dan weer 
andei-s. Die vinden de burge
meester eveneens te mak. Vol
gens hen treedt hij niet hard
handig genoeg op tegen de 
Flaminganten. Zij zijn het 
meest verkocht aan ae 
Franskiljons, hoewel deza 
laatsten bij de verkiezingen 
weinig in de pap te brokke
len hebben, wat trouwens be

wezen werd door de cijfers 
die K.W.B. - hoofdbestuurs
lid Vansint jan verleden za
terdag te Wemmei gaf en 
waarbij tot uiting kwam dat 
Franskiljonse kandidaten 
slechts 9,34 % van de stem
men haalden bij vorige ver
kiezingen. De Socialisten ge
ven er bovendien een tweeta
lig blaadje uit, tweetalig ten 
gerieve van de Franstaligen. 
Zo kan men het te Wemmei 
beleven dat diegenen die 
eerst in de bres zouden moe
ten springen voor de belan
gen van de kleine Vlaamse 
man, de zolenlikkers zijn van 
de Franskiljonse uitbuiters. 

• Niet doorgedrongen 
Eigenlijk hebben de Frans

taligen te Wemmei zelf geen 
organisaties, uitgenomen dan 
een (povere) afdeling van 
het Nationaal Aktie Komitee, 
waartoe enkele O.A.S.-afkij-
kers behoren, heethoofden 
die voor niets terugdeinzen 
als het tegen de Vlamingen 
gaat en die dan ook door hun 
provokerende houding steeds 
incidenten zullen uitlokken. 
Hun « Fuhrer » is een zekere 
Clerfayt, een zonderling die 
geen beroep uitoefent, op 22 
juli 1913 te Ukkel geboren 
werd en woonachtig is aan de 
Limburg - Stirumlaan 47 
sinds 23 mei 1949. 

De Franstaligen trachtten 
(tot nog toe vruchteloos) 
binnen te dringen in de be
staande organizaties van de 
gemeente. Dit is trouwens 
overal hun taktiek zo ge
weest : zij komen zich ergens 
vestigen, sluipen binnen in 
alle mogelijke verenigingen, 
trachten het bestuur in te 
palmen en eisen de tweetalig
heid op om nadien over te 
schakelen op het Frans al
leen, wanneer zij de teugels 
strak in handen hebben. Te 
Wemmei is hen dat nimmer 
c°lukt, niet alleen omdat hun 
aantal met zo heel groot is, 
maar vooral omdat zij op 
krachtige weerstand stuitten 
van de Vlamingen. Alleen In 
de voetbalvereniging « Vlug 

op » hebben zij het weten te 
brengen tot tweetalige uitno
digingskaarten, iets wat bin
nenkort op voorstel van 
Vlaamse bestursleden zal 
stopgezet worden. 

• Belast ingen 
De doorsnee - mens was tot 

voor kort nog half-voor, half
tegen de aanhechting, juist 
doordat hij niet de minste 
benul had ,van hetgeen er ei
genlijk ging gebeuren. Ofwel 
had men hem wat wijs ge
maakt, ofwel vermoedde hij 
niet dat met de aanhechting 
ook de belastingen zouden 
stijgen, de taksen op de elek
triciteit, de waterleiding, het 
gas en noem maar op. , 

Intussen heeft de Vlaamse 
propaganda reeds voldoende 
gewerkt om dat onder meer 
openbaar te maken en gaat 
de brede massa in beroering 
komen. Dit bleek zaterdag 
reeds uit de overtalrijke op
komst van Wemmelnaren in 
de betoging en de simpatie-
betuigingen die de anderen 
ten beste gaven. 

De grondbezitters d^aien-
tegen menen dat zij bij een 
aanhechting tot de gelukki
gen zullen behoren. In Oud-
Wemmel spreekt men van' 
grondprijzen tot 800 F per 
m2 op de Limburg-Stirum-
laan werden tijdens de jong
ste dagen prijzen gehoord tot 
tweeduizend F. De grond-
gieren uit Brussel zit

ten gereed om hun aas te 
overvallen. De boeren en ei
genaars vergeten hierbij dat 
zij steeds de dupe zijn van 
dergelijke spekulaties en dat 
zij bovendien fantastische 
taksen zullen dienen te beta
len bij een eventuele t rans-
aktie. 

• Vo lksmens is tegen 
De gewone volksmens is in 

zijn har t tegen een anneksa
tie, een arbeider zegde ons : 
« Wij zijn Wemmelaars ge
boren, waarom zouden wij 
veranderen? ». 

De handelaars en winke
liers zijn tweetalig naar bui
ten, omdat zij schrik hebben 
dat de Franskiljons hun win
kels eventueel niet zouden be
zoeken of hun handel nege
ren. Dit is eigenlijk kudde
geest, vermits er daarentegen 
ook weer « moedigen » zijn 
die eentaUg Nederlands bh j -
ven. Wij spraken met een 
Vlaamse verzekeringsmake
laar die nog nooit een frans-
talige brief of publiciteit ge
bruikt had en die mordikus 
volhield dat zulks allerminst 
tot zijn schade gebeurd was. 

Wat de gemeentebedienden 
betreft, deze zijn over het al
gemeen tegen, omdat zij niet 
alleen vrezen nieuwe eksa
mens te zullen moeten afleg
gen bij een mogelijke annek
satie, maar omdat zij boven
dien een Vlaamse overtuiging 
hebben. Bij de politie is het 

merking dat dit niet waar is 
anders kunnen wij twijfe
laars, adressen bezorgen van 
tot razernij gebrachte kolle
ga's in gemeenten die reeds 
bij steden aangehecht wer
den. 

Hoe is de toestand op taal
gebied in de scholen te Wem
mei? In de gemeente zelf is 
er geen ander dan Neder
landstalig onderwijs, zowel 
bij de lagere zustersschool, 
de gemeentelijke jongens
school en de rijksschool. Van 
de 1152 schoolplichtige kin
deren gaan er (zoals wi] 
reeds vernamen van de heer 
Vansint jan) 80 % naar 
Vlaamse scholen — deels dus 
buiten de gemeente — en de 
overige 20 % wordt dan nog 
goeddeels gevormd door kin
deren van Vlaamse ouders. 

Op godsdienstgebied staan 
de zaken er slechter voor. 
Niet in de dorpskerk zelf, 
waar geen franse preken 
worden gehouden, maar wel 
op het door de bourgeois in
genomen zuidelijke deel van 
de gemeente, waar in de ka
pel enkele Franstalige missen 
werden uitgekocht en waar
bij in het Frans wordt ge
preekt. 

In Wemmei gaat de kerk 
tot op zekere hoogte dus sa
men met die enkele herber
giers " en fransdolle restau-
rant-uitbaters die hun super
instellingen voorbehouden 
aan ghetto-bewoners! 

S.D.L. 
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Er is gedurende de voorbije weken heelwa 
de : op de hand zijnde verkavelingen hebb 
dit natuurrezervaat in het harnas gejaagd 
alleen gevoerd wordt door zwaar-op-de-ha 
ders van zekere wijzigingen niet overal on 
die wij verleden week maakten in en om d 
bracht bij de rasechte bosbewoner, als de 
ron. Het was er ons namelijk om te doen, o 
twijfeld de betrokken heide van zeer nabi 
beeld te brengen van wat er daar in de V 

t te doen geweest over de Kalmthoutse hei
en in de pers de voor- en tegenstanders van 
. Dat de strijd voor het behoud ervan niet 
ndse natuurbewonderaars, dat de voorstan-
gelijk hebben, bewees voor ons een tocht 
e Kalmthoutse heide, tocht die ons zowel 
Kalmthoutse burgervader dhr senator Pai-
nze lezers, waarvan een groot aantal onge-
j kennen, een zo overzichtelijk mogelijk 
oorkempen aan de hand is. 

De verkavelingen zullen 
doorgevoerd worden in dat 
deel van de heide dat aan de 
zuidelijke kant van de baan 
Kalmthout - Putte gelegen is 
en dat de «Withoevense hei» 
genoemd wordt. In 1941 werd 
dit 65 ha grote terrein samen 
met de gehele Kalmthoutse 
hei als natuurrezervaat ge
klasseerd. Ondanks dit alles 
werd de Withoevense hei 
verleden week geveild. Dit 
ging gepaard met heelwat 
gehuil, zowel van voor- als 
van tegenstanders... 

, • Gemeen tebes tuu r ((voor» 
Tot de voorstanders van 

de verkaveling behoort het 
gemeentebestuur, dat aan
voert de waarde van het na
tuurrezervaat te willen ver
hogen. Men beweert dat dit 
1800 ha-grote gebied van 
duinen, vennen, bossen en 
heideland, niet alleen en uit-
Bluitend bestemd is voor we-
Itenschapsmensen maar voor 
de bevolking in het algemeen. 
Daarom moeten in de eerste 
plaats de nodige ontspan
ningsmogelijkheden gescha
pen worden, daarom wil het 
Kalmthoutse gemeentebe
stuur — althans volgens de 
beweringen van de burge
meester — zonder te raken 
aan het eigenlijke natuur
rezervaat, op de Withoevense 
heide de bouw toelaten van 
villa's, woningen voor be
jaarden, een koncertzaal, 
een zwemdok (dat inderdaad 
dringend nodig is) en een 
parkeerterrein. Volgens bur
gemeester Pairon mag men 
hier eigeiriijk ook niet spre
ken van een natuurrezervaat 
omdat hiermee steeds een 
door een openbare instelling 
of een door een enkele privé 
maatschappij beheerd do
mein bedoeM wordt : « kijk 
naar het Zwin » zegde hij 
ons. Daarbij is volgens de 
heer Pairon de Withoevense 
heide het minst belangwek
kende deel van de heide. Het 
gemeentebestuur voelt zich 
ook sterk doordat de minis
ter van Openbaar Onderwijs, 
op advies van de officiële 
Koninklijke Kommissie voor 
monumenten en Landschap
pen, de verkaveling toestond. 

Die toestemming dateert 
al van vorig jaar en reeds 
twee jaar geleden had de 
Koninklijke Kommissie gun
stig advies uitgebracht no
pens de plannen van het 
Kalmthouse gemeentebe
stuur. 

• S tedenschoon «tegen» 
Aan de andere kant van de 

barrikade staat onder meer 
de Vereniging voor natuur
en stedenschoon. Volgens 
mensen van deze vereniging 
ligt de schuld van het feit 
dat de Withoevense heide 
niet meer belangwekkend is, 
bij het gemeentestuur dat 
deze heide sistematisch heeft 
laten onderkomen en kapot
maken, vooral door het toe
staan van motorcrossen, het 
aanleggen van een weg en 
het houden van vliegmee-
tings. Door de beslissing van 
het ministerie en het onbe
grijpelijke advies van de 

^ Kommissie voor monumen
ten en landschappen, is het 
begrip natuurrezervaat thans 
- volgens mensen van natuur
en stedenschoon — gedeva
lueerd geworden. Aan 'n echt 
natuurrezervaat mag er na
melijk niets veranderd wor
den en zeker niet gebouwd. 
En hoewel de Withoevense 
heide nog steeds als na tuur
rezervaat s taat geklasseerd, 
gaat er thans toch gebouwd 
worden. 

De voorzitter van Natuur
en Stedenschoon beweert dat 
men gebruik heeft gemaakt 
van een spitsvondigheid om 
de zaak erdoor te krijgen. In 
de klasseringstekst van 1941 
staat te lezen dat er op het 
gebied van het natuurrezer
vaat niet mag gebouwd wor
den tenzij de minister van 
Onderwijs daartoe machti
ging verstrekt na gunstig ad
vies van de kommissie van 
monumenten en landschap
pen. Volgens voorzitter De-
launois heeft men deze kom
missie onder zeer zware druk 
gezet om de verkaveling te 
doen goedkeuren. Vandaar 
was het voor de betrokken 
minister maar een stap om 
het plan door te zetten. 

De Kalmthoutse burge
meester van zijn kant be

weert dan weer dat het klas-
seringsbesluit destijds ge
troffen werd door mensen 
die de hei niet kenden en 
haar nooit bezocht hebben. 
Hij voert ook aan dat het 
voor een groot gedeelte pri-
vé-personen zijn die de hei
de in bezit hebben. 

Inderdaad, van de 1800 ha 
zijn er slechts 800 ha eigen
dom van de gemeente Kalmt
hout. De rest wordt ver
deeld over verschillende gro
te landgoederen (Carlier en 
Meurisse) en een reeks kleine 
boeren, die vooral eigen
dommen hebben op de plaats 
« De Boerenkopen » en die 
aan de noordwestkan t van 
de heide gelegen zijn. De 
boeren op hun beurt, hebben 
hun boerderijen op een tien
tal ( soms vijftiental) kilo
meter daarvandaan, vooral 
op de Kalmthoutse hoek. Zij 
erfden deze gronden, die 
vroeger weilanden waren of 
akkers, maar die thans terug 
hei geworden zijn of beplant 
met bossen. In teorie mogen 
deze mensen niets verande
ren aan hun eigendom, zij 
mogen er zelfs geen boom ©f 
struik uitdoen. De grond om
ploegen is nog meer uit den 

heibel op 

de heide! 

boze! Dit heeft reeds vaak 
tot alle mogelijke krakeel 
geleid, want de boeren 
schrokken er niet voor terug 
's nachts met man en macht 
dat stuk heide, dat toch hun 
eigendom is, om te ploegen, 
wat herrie met rijkswachters 
en openbare besturen met 
zich bracht. Men begrijpt al
licht dat laatstgenoemde be
trokkenen voor de verkave
ling en liefst voor die van de 
hele heide zijn. Er gaan dan 
ook voorstellen op om een 
soort ruilverkaveling toe te 
passen onder staatstoezicht, 
in het voordeel van deze 
landbouwers. 

• 19 k m van 
dorpscent rum 

Nog meer protesten in ver
band met de Kalmthoutse 
hei en nog wel over een weg 
die dwarsdoor het natuurge
bied zelf werd aangelegd. 
Deze weg loopt van de Acht 
Zaligheden naar de Kalmt
houtse Hoek, een gehucht 
behorende aan Kalmthout, 
dat vlakbij Essen gelegen is. 
Kalmthout bestaat namelijk 
uit zes wijken of gehuchten 
die zeer ver uit elkaar gele
gen zijn. Tot de 6.300 ha gro
te gemeente behoren name
lijk ook Nieuwmoer en Ach
terbroek, gehuchten die 
praktisch op tien kilometer 
van het centrum liggen. De 
Kalmthoutse Hoek echter 
spant de kroon : tot voor 
kort bedroeg de afstand naar 
het dorp (waar dus het ge
meentehuis staat) niet min
der dan negentien kilome
ters! Dit vond zijn oorzaak 
in het feit dat men een om
weg diende te maken via Es
sen omdat men niet door de 
Heide kon. Er bestond wel 
een zandweg die — nadat de 
burgemeester (volgens zijn 
verklaring) toelating had ge
kregen van Monumenten en 

Vroeger 19 kilbmefer om via Essen naar 
het dorpscentrum te geraken.. 

Landschappen — verhard 
werd, dit ondanks het pro
test van Natuur- en Steden
schoon. Thans moeten de 
Kalmthouse-Hei — bewoners 
nog « slechts » 13 kilometers 
doen om in het dorpscentrum 
te geraken. Het is de bedoe
ling ook via deze weg, de toe
risten naar een parkeerter
rein midden de hei te bren
gen. Op dit parkeerterrein 
zullen banken en tafels aan
gebracht worden evenals af-
valkorven. Op deze wijze 
hoopt men de hedendaagse, 
haastige toeristen op een ge
makkelijke wijze vlakbij hun 
reisdoel te brengen. Natuur
lijk is dit ook weer tegen de 
klasseringsbesluiten die zeg
gen dat geen verharde wegen 
of terreinen mogen aange
bracht worden in de hei. 

• Huis afbreken 

Nog meer krakeel, want er 
wordt thans geprotesteerd 
omdat men de gemeentebos-
sen wil omhakken, daar waar 
men vroeger reeds heibel 
maakte omdat men deze bos
sen aanplantte op de plaats 
waar er slechts hei behoorde 
te zijn... Lawaai ook uit de 
richting van mensen die des
tijds, aangelokt door de 
(mondelinge) belofte dat 
niemand voor hun neus zou 
komen wonen, hun villa of 
huis bouwden aan de rand 
van de hei en door de voor
genomen verkaveling hun 
natuurschoon - uitzicht be
dorven zien. Zij zijn tegen... 

Er zijn ook reeds huizen 
afgebroken geworden na uit
spraak door de rechtbanlc 
Een grondbezitter op de hel
de had via Nederland een 
geprefabriceerde bungalow 
laten aanrukken en hem op 
enkele uren tijds opgericht 
op de plaats die « Dromen^ 
eiland » wordt genoemd. Men 
kwam zelfs tot de slotsom 
dat de openbare (zand) weg 
die naar het « eiland > leidde 
door het uiteennaanibare 
huis werd afgesloten. Gevolg: 
terug afbreken. 

Het laatste woord is over 
de Kalmthoutse heide nog 
niet gesproken. 

De kampers staan oog in 
oog tegenover eikaar met ge
trokken messen, de strijd 
laait fel op, een strijd trou
wens waarbij meer mensen 
betrokken zijn dan men op 
't eerste gezicht zou vermoe
den. Ons inziens kan er 
sl-ïchts vrede komen wan
neer men de ganse heide 
onteigent en men er een 
sinatsdomein van maakt zo
als dat in Nederland bijvoor-
"lef'd met de Veluwe het ge-
^ is. Dat zou heelwat kra

keel uit de lucht helpen. 

Volgende week brengen wij 
j e n reportage over de echte 
heibewoners. 

S.D.L. 
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STRIJDFONDS 
HIERONDER VOLGT DE EERSTE LIJST VAN STORTINGEN VOOR ONS 

STRIJDFONDS. ZE WERD GEOPEND OP 18 JUNI EN AFGESLOTEN OP 2 6 

JUNI : 8 DAGEN DUS EN MEER DAN 8 0 . 0 0 0 F! 

EEN BLIK OP DE LIJST ZAL IEDEREEN ERVAN OVERTUIGEN DAT WIJ 

NIET HET GROOTKAPITAAL ACHTER ONS HEBBEN, DOCH WEL DE ON. 

BAATZUCHTIGE TOEWIJDING VAN TALLOZE EENVOUDIGE VLAAMSE 

MENSEN. ONZE TROTS EN ONZE STERKTE! 

VOLGENDE WEEK ZITTEN WE DIK OVER DE HONDERDDUIZEND ! WIE 

NOG NIET STORTTE, DOET HET NU BESLIST DADELIJK. WANT OOK DE 

REGERING WACHT NIET OM ONS EEN DIKTAAT OP TE-DWINGEN ï 

EN MISSCHIEN - WAAROM NIET? - ZIJN ER ONDER DE INSCHRIJVERS 

VAN DEZE LIJST EEN AANTAL MENSEN DIE NOG KWADER ZIJN GE

WORDEN EN DIE TERUG NAAR HUN OVERSCHRIJVINGSBOEKJE GRIJ

PEN. 

HEEL EENVOUDIG PCR 1 4 7 6 . 9 7 VAN VOLKSUNIE, BRUSSEL 1. 

Van der Eist Frans 1.000 
Jorissen Wim 1.000 
Mattheyssens Reimond 1.000 
Van Leemputten Richard 1.000 
Diependaele Renaat 1.000 
van Overstraeten Toon 1.000 
Van der Paal Rudi 1.000 
Walter Peeters, Schoten 1.000 
Walter Luyten, Berlaar 500 
De Moor Jos, Merelbeke 1.000 
Verniers J., St-Niklaas 1.000 
Van de Weghe, Oostende 500 
V.d. Kerckhove Omer, 
Aalter • 500 

dr Wannijn, Nevele 1.000 
J. Cool, Lede 500 
Vander linden, Mechelen 150 
Onbekend, Kapellen 100 
De C, St Gillis-Brusse: 100 
B., Kontich 100 
Van H. Berchem-Antw. 100 
Mw. Volckaert, Merelbeke 200 
Van der Sp., Aalst 300 
Verschaeren, Mechelen 500 
Van K., Aalst 500 
Casteleyn, Nieuwpoort 300 
F. H., Qphasselt 200 
D. C, Koningslo 20 
H. P., Hove 100 

V; H. Maurits, Heverlee 100 
De Beul, Gent 100 
Volksunie 
Neder-over-Heembeek 250 
Naamloos, Brussel 5.000 
F. A. Merksem 500 
J). E., Machelen (Br.) 100 
M. Ch., Berchem-Antw. 100 
Mevr. Van G., Mechelen 500 
De B. Maurits, Leuven 500 
W. R., Gent 50 
Trappeniets, Duitsburg 100 
Z.E.H. D.N., Vossem 200 
M., Brussel-6 100 
Onbekend, Limburg 10.000 
R. G.. Gent 100 
M. J., Antwerpen 500 
B., Brugge 200 
Volksunie Denderleeuw 500 
A., Brussel 200 
Volksunie Boom 2.000 
Dr D. B., Brussel-5 500 
De C, Kontich 1.000 
Van de B., Brasschaat 20 
Verlende, Mortsel 250 
V.d. Dr., Terjoden 100 
S. J., Brussel-7 500 
V. d. H. R., Antwerpen 300 
M. L , Assebroek 150 

Mevr. Verh , Bosvoorde 250 
H. W., Heverlee 150 
Van H. K., St Truiden 100 
Z.E.H. Br. W., Haringe 500 
V. H., Borgerhout 100 
M. CL. Antwerpen 200 
Van de W., Gent 100 
Ren. De K., Kortrijk 500 
Van B., Oostende 100 
V. T. A., Oostende 100 
S., Kontich 100 
De H., Antwerpen 100 
Louwet, Berchem-Antw. 100 
Oostends Tïio 400 
V. d. V. W., Antwerpen 50 
Des. P., Brussel-6 100 
S., Antwerpen 100 
M. G., Gent Kraainem 100 
D. L., Berendreqht 100 
L. J. B., Denderleeuw 200 
D. A., Leuven 500 
S., Hoogstraten 200 
C. p., Helchteren 100 
Decreus V., Mortsel 100 
Pro., Oostende ., 100 
Wal., Woumen 250 
G. J., Etterbeek 100 
G., Antwerpen 200 
V. d. B., Brusse' 300 
Van A., Evere 100 

E. F., Wevelgem .50 
M. W., Antwerpen 500 
E. F., Antwerpen 200 
J. Joris, Merksem 50 
De S., Wijnegem 100 
E. C , Oostende 300 
V., Gent 100 
Van H., Wilrijk 500 
De M., Wondelgem 150 
Van O., Brussel 15 500 
De M., Gent 25 
Cl., Herentals 100 
Van R., Hoboken 250 
Van O., Zaventem 100 
D., Oostende 100 
V., Brussel-6 500 
Naamloos Wijgmaal 1.000 
V. d. W., Deurne 200 
Cl. J., Hoeleden 200 
Van D., Asse 1.000 
S., Turnhout 100 
W. B., Gent 50 
J., Sint Job 't Goor 1.000 
De T., Aalst 400 
De B., Antwerpen 50 
P. P., Lettelingen lOO' 
P., Antwerpen 500 
M. A., Brussel-9 100 
K., 's Gravenwezel 100 
V. A., Brussel-3 200 
H., Roeselaere 100 
Van A., Oudenaarde 500 
J., Antwerpen 100 
G., Leuven 50 
Moors, Brussel-16 150 
P., Hasselt 50 
D'Erb., Borgerhout 200 
Schr., Hasselt 300 
Lis., Sint-Niklaas 200 
Buil., Ekeren-2 50 
Van d., Br. Wolvertem 50 
West., Antwerpen 250 
Onbekend Brussel-8 100 
Deb., Diksmuide 100 
S., Roeselare 50 
M. M., Gent 100 
C, Sam. 100 
H., Antwerpen 100 
Van T., Nijlen 500 
Van d. W., Assebroek 50 
Pos., Rumst 500 
Chr., Koningslo 100 
De K., Sint Michiels 50 
Ing., Middelkerke 200 
R., Gent , 100 
Br., Maaseik ' 100 
Volksunie Muizen 300 
Bol., Merksem 100 
Verm., Hamme (VI.) 500 
Lemaire, Ledeberg 100 
Gè V. G., Westkapelle 200 
Mejuffr. Hendrickx, 
Antwerpen 1.000 
D'H., Erembodegem 250 
J.J., Merksem 100 

M. K., Brasschaaï lOQ 
Volkunie Denderleeuw 
2de storting 2.500 
V. d. Br., Vrasené 50 
Volksunie Hekelgem 2.000 
Van H. J., Mechelen 100 
Volksunie Laarne 100 
C. A., Kortrijk 200 
Mere, Merksem 100 
Van R., Buken 50 
Ass., Antwerpen 200 
Moer., Middelkerke 200 
B. Fr., Ruisbroek (Boom) 300 
S. Herw., Denderleeuw 100 
Em. Hullebroek, 
Denderleeuw 1.000 
W. Van Craeyn., Halle 100 
Peeters J., Antwerpen 500 
Van R., Gent 200 
Garage Ronse 500 
Verv. Geluwe 100 
J. J., Lommei 100 
Peer., Brussel-8 200 
J., Mortsel 2.000 
Vanders-, Gent 500 
De B., Aalst 75 
Boe., Edegem 99 
Wir., Bilzen 200 
Van den A., Oudenaarde 1.000 
W. C , Haacht 500 
Mevr., Goov., Si Pauwels 300 
W. Hugo., St Amandsberg 100 
Mej. Soet., Hoogstraten 500 
Van Witt., Gentbrugge 100 
B. L., Bredene 100 
Lamp., St Amandsberg 100 
R. A., Leuven 150 
Ch. A., Ukkel 100 
Deck., Ledeberg 250 
Uytt., Antwerpen 200 
L. O., Eernegem 200 
De V. A., Bosvoorde 100 
Ter., Izegem 100 
Wils., Sint Niklaas 100 
Van Cauwenb., 
Beveren-Oud. 100 
Schoc, Weerde 100 
Verb., Heule 400 
Mevr. Dem., Oostende 100 
J. Wllfr Drongen 100 
B. R., Antwerpen 100 
P. J., Machelen (Br.) 200 
Van D. J., Antwerpen 100 
L. D.; Ei-ps-Kwerps *' t^OO 
Danhieux, Gr. Bijg. 70 
Sch., St Lam.-Woluwe 200 
een Limburgs 
A.C.O.D.-militant 100 
Postbedienden uit 
midden-Limburg 100 
Naamloos Wemmei 1.000 

Totaal op woensdag 
26 juni 1963 

81.659 F 

De franstalige pers is, na de eerste 
juichkreet om het regeringscompro
mis en de annexatie van zes vlaamse 
randgemeenten, vervallen in een poli
tiek van krokodilletranen en jeremia
des over de vlaamse moedwil en hals
starrigheid. 

God weet na welke blanke nacht 
Lefèvre in zijn hoofd heeft gekregen 
de annexatie van zes vlaamse rand
gemeenten voor te stellen. Niemand 
onder de franstaligen heeft ooit luid 
aan die formule durven denken. De 
influistering komt van de Brusselse 

gen op over een nationaal s tatuut van 
Brussel binnen zijn huidige grenzen. 

De territoriale onschendbaarheid is 
één der grondbeginselen van het in
ternationaal recht dat de verhoudin
gen regelt onder de volkeren. Het is 
dan ook noch min noch meer een roof 
en een diefstal wanneer de regering 
een aanslag beraamt op Jiet vlaamse 
grondgebied, waartegen we ons met 
alle middelen moeten verzetten. 

Wanneer ik de eerste-minister in 
volle parlement voor dief heb uitge
scholden, gaat het niet om een private 

ministeriële dieven 

socialisten en er wordt beweerd dat 
De Saeger en zelfs Van den Boeynants 
voor een voldongen feit werden ge
plaatst. 

Gelukkig is de vlaamse opinie vlug 
van haar eerste perpleksiteit bekomen 
en in een razend protest als één man 
opgestaan tegen die vernederende 
« Anschluss » die indruist tegen alles 
wat van aard is om de vlaams-waal-
se verhoudingen gezond te maken. 

De regering verwerpt aldus de be
sluiten van het Harmelcentrum. De 
Vlaamse Ministers eten hun meest 
uitdrukkelijke en plechtige verklarin-

diefstal maar om een diefstal van pu
bliek recht ten nadele van de vlaamse 
gemeenschap, een aanslag op de ba
sisbeginselen zelf van de samenleving 
onder de volkeren, een misdaad tegen 
de verstandhouding onder de volkeren 
die 'n onherstelbare tweedracht zaait 
en onrust stookt door de volkeren te
gen elkander op te jagen in een mis
dadige politiek van landhonger en 
volkerenmoord. 

Weer zouden tienduizenden Vla
mingen worden uitgeleverd aan socia
le en kulturele ontwrichting en als 
ontwortelde joden en zigeuneurs wor

den behandeld in hun eigen voorva
derlijk gebied. Hoe wil men de vreed
zame coëxistentie beloven wanneer 
men met een diefstal begint. Zoals el
ke dief zegt de regering ook thans dat 
het de laatste keer zal zijn... en dat de 
Vlamingen in de agglomeratie zich 
zullen kunnen thuisvoelen. We ken
nen te goed de gebreken van het ont
werp en de vernuftige en vunzige spe-
kulaties van de franskiljonse touw
tjestrekkers. 

De Vlaamse reaktie is zo geweldig ge
weest dat vele Walen en franstaligen 
zijn opgeschrikt en een ramp vrezen. 
Men kon dit zo van hun ogen af
scheppen. Ik reken het me tot een eer 
reeds veertien dagen geleden in Di-
manche-Presse de franstaligen hier
voor te hebben gewaarschuwd in een 
artikel over zes kolommen : « Les fla-
mands bougent, pourquoi ? ». En ik 
ben er dankbaar voor dat hetzelfde 
blad de zondagsmorgen na Wemmei 
van mij volgend intervieuw publiceer
de dat integraal werd omgeroepen in 
de franstalige nieuwsuitzending van 
dezelfde zondag : « Neen aan het ge
weld, maar.... In beginsel keur ik de 
geweldpleging af, maar wanneer men 
de Vlaamse gemeenschap naar de keel 
grijpt, kan deze in het nauw gedreven 
tot gewelddadig verweer als enige uit
komst gedwongen worden (acculée). 
Het hoort aan de fegering en de CVP-
leden de les te trekken. De wijze 
waarop de regering de problemen 
aanpakt dwingt de Vlamingen tot 
de enige uitkomst : hun onthaal te 
verwisselen voor vreemdelingenhaat. 
Geeft de regering er zich wel reken
schap van? 

In een federaal regime zou de 
Vlaamse gemeenschap zeer breed 
kunnen zijn zonder gevaar te lopen, 
omdat men meester blijft over zijn 
toege'^ngen, terwijl thans elke wel
willende tegemoetkoming als een wa
pen tegen ons wordt gericht. 

Het federalisme is de enige formu
le van vreedzaam samenleven en van 
verzoening tussen de twee nationale 
gemeenschappen. Wij kunnen inder
daad niet dulden dat de gastvriend 
die we in onze gemeenschap ontha
len zich ontpopt tot een sluipmoorde
naar die deze gemeenschap komt 
ontwrichten en op misdadige wijze 
spekuleert op het omverwerpen van 
het Vlaamse gemeenschapsregime. 
Vandaar ook dan een van mijn 
amendemenPen dat een verhuizings-
premie voorstelt voor al wie zich in 
Vlaanderen vestigde sinds 1947 en 
de Vlaamse eentaligheid niet wil er
kennen. 

De regering heeft een platform 
voorgesteld en een voorgestelde t i 
ming die een rechtstreekse uitdaging 
betekenen. Zij heeft misbruik ge
maakt van haar initiatiefrecht en de 
verrassing om het Vlaamse verweer 
door een vernuftige procedure het 
mes op de keel te zetten en uit te 
hollen. 

Gelukkig heeft de Vlaamse open
bare mening spoedig begrepen en 
worden de Vlaamse socialisten zelf 
onder druk van de Vlaamse mening 
en va.n haar intellektuele jongeren 
beschaamd over de houding die ze 
hebben aangenomen. 

Volksvertegenwoordiger. 
D. Deconinck, 
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RODE 
FARIZEEËRS 

Er is deze week weer een 
stukje komedie opgevoerd in het 
« heilig land der vaderen » rond 
de INCIDENTEN van Wemmel. 
Rode farizeeërkoren in Vooruit, 
Volksgazetten en Peuples jam
merden vanuit een deftigheids-
bevlieging die ze vroeger nooit 
vertoonden. Natuurlijk kregen 
ze steun van de hele franstalige 
pers. Lamme schrok en bepaalde 
Vlaamse kranten begonnen zon
debokken te zoeken. Op het 
bredere Vlaamse front weerden 
de posities strakker nog tegen 
«f voor de regeringsontwerpen. 

TITELS O V E R WEMMEL 

Een centimeterhoge titel over 
de hele bladzijde kregen we 
zondag reeds in Dimanche-
presse : « Er werd gevochten te 
Wemmel » met als ondertitels 
« woningen gestenigd - gendar
men gekwetst - opgehitsten aan
gehouden ». De hele franstalige 
pers viel bij. 

Enkele titelbloerapjes : « Inti
midatie, bedreigingen en geweld
plegingen van de Vlaamse ek-
stremisten te Wemmel :» « La 
Wallonië ». «De schoktroepen 
zaaien wanorde - te Wemmel » 
(Le Peuple). De rode violen 
waren gelijkgestemd, in Volks
gazet werd het : Volksuniestoot
troepen verwekken misdadige 
incidenten te Wemmel », met als 
ondertitel niet « God ziet mij », 
maar « Onder het oog van CVP-
volksvertegenwoordiger Van den 
Daele worden woningen zwaar 
beschadigd en vijf rijkswachters 
gewond ». 

Voor de Libre werd het « Ge
broken ruiten - franskiljons 
aangevallen, gendarmen gekwetst 

een volksvertegenwoordiger 
van de Volksunie in triomf rond
gedragen ». De spierloze bleek-
blauwen van het Laatste Nieuws 
hadden het ook over erge inci
denten, die in de Standaard-
groep jammerlijk werden ge
noemd in de bijtitel, onder de 
hoofding « Fel protest te Wem
mel tegen""uitbreiding van de 
olievlek ». 

Onder een reusachtige foto in 
de Gazet van Antwerpen zegde 
men dat uit houding en aantal 
van de betogers duidelijk sprak 
dat de tijd van Lamme Goedzak 
eens en voorgoed tot het verle
den behoort. 

De titel werd dan « Vloedgolf 
van vastberaden betogers te 
Wemmel - Brutale pro\'ocatie 
leidde tot ernstige incidenten ». 

Een deel uit het verslag van 
de Gazet volgt hieronder : 

DB GAZET. 
Op een \ iertal plaatsen slechts 

hadden franstaligen Belgische 
vlaggen uitgehangen. Het is spij
tig dat de nationale driekleur, 
die het embleem is van alle Bel
gen, misbruikt wordt als provo-
katie. Want inderdaad die men
sen gedroegen zich zo uitdagend, 
dat het tot ernstige incidenten 
kwam, waarbij tuinhekken wer
den afgebroken en een vijftal 
man, w.o. drie rijkswachters, 
v e r d e n gewond. 

Als bij toverslag verdwenen 
de overige vlaggen, die nog hier 
en daar hingen. 

Een drietal betogers werd 
aangehouden evenals vier Brus
selse nozems, die de auto's van 
de betogers wilden beschadigen. 

De Vlaamse betogingen krijgen 
stilaan een gans ander karakter 
en ook hiermede zou de regering 
best rekening gaan houden. Er 
zijn in Vlaanderen niet veel 
brave zielen meer. 

Dat deze « harde » betoging 
«p haar tijd kwam onderlijnde 
D.W. in 'n hoofdartikel onder de 
titel ff vijf voor twaalf ». 

Nu er weer straatstenen rond
vlogen, beseft men dat de voor
gestelde overheveling onaan
vaardbaar is. Het is wel diep-
jammer dat men in ons land 
altijd eerst straatstenen moet 
gebruiken eer men in de hoogste 
regionen te Brussel beseft wat 
er in het land gaande is. 

Of is het maar toevallig dat 
Dilbeek en Strombeek als een-
talig-Vlaams erkend worden, en 
dat die gemeenten, tot vóór vori
ge zaterdag, de enige waren 
waar woelige Vlaamse betogin
gen doorgingen ? 

Wij hopen oprecht dat de an
dere randgemeenten niet tot die 
uiterste middelen moeten over
gaan om zich te redden. Daarom 
moet er snel een betere, een aan
vaardbare regeling gevonden 
worden. De eerste die dit be
greep, is CVP-voorzitter Vanden 
Boeynants. « 

Hij was in Wemmel en kreeg 
bijna een steen op het hoofd 
(waarom moest hij juist in dat 
restaurant gaan z i t ten?) , maar 
herstelde zich vlug van de emo
tie, om « Urbi et Orbi » te ver
klaren dat er dringend iets dient 
gedaan. Het is erg jammer, dat 
dit begrip pas is ontstaan na een 
betoging. Regeerders moesten 
eigenlijk vooruitzichten en niet 
achternahollen, maar beter laat 
dan nooit. 

Dat is mannentaal. Heel wat 
anders dan het deftigheidsge-
kwijl van het papieren Schild en 
blikken zwaard van Vlaanderen. 

mogen de Brusselse bourgeois 
en kleinburgers niet tegen ons 
in het harnas jagen, zelfs als er 
vitale Vlaamse belangen op het 
spel staan. 

Het socialisme in Vlaanderen 
is inderdaad diep vervallen. Het 
is de vuilmeid geworden van de 
Brusselse salonards. 

Ie peuple 
Moet niet onderdoen voor het 

Jossiaanse proza. Na een hoofd
artikel « De Volksunie beveelt 
de Vlaamse CVP » krijgen we 
een artikel «Herboren nazisme», 
waar onze zoete geheimpjes weer 
eens worden blootgelegd. 

« Het schijnt dat de Volksunie 
haar ordewoorden buiten het 
land zou halen. Regelmatig trek
ken « getrouwen » de Hollandse 
grens over om het woord van 
oud-leiders van het VNV te gaan 
beluisteren. Deze oud-volgelin-
gen van Hitler, Goebels en Goe-
ring, veroordeeld voor incivis-
me, daarna tenslotte bevrijd en 
in Holland gevestigd, zouden 
gezag herwinnen op hun vroe
gere troepen, waarvan de kinde
ren, opgevoed in een familiekli
maat dat men kan vermoeden, 
niet beter vragen dan de fakkel 
van het Hitleriaans aktivisme 
terug op te steken ». 

vaarden zonder de toekomst van 
ons volk op teminste gevaarlijke 
wijze in 't gedrang te brengen. 

Wij gaan het dan ook niet 
doen. En deze maal zal het 
Vlaams grondgebied verdedigd 
worden, zonder berekening. 

Wij hebben echter om te ein
digen nog een waarschuwing te 
geven aan diegenen, die gemeend 
hebben ons een waarschuwing te 
geven : 

Indien men ons dwingt nu de 
strijd tot het uiterste te voeren, 
dan weten we niet of wij, na de 
slag, nog bereid zullen kunnen 
zijn de inschikkelijkheid aan de 
dag te leggen, die we nu betonen 
willen. Men onthoude wel dat 
het risico niet alleen voor ons is. 

De Linie 
Geeft het waarom van die 

plotse beginselvastheid 
In gezaghebbende Vlaamse 

CVP-kringen is men bereid de 
regering over haar taalontwerp 
te doen slippen. In deze kringen 
wordt gezegd dat wij regelrecht 
naar een renaissance van het 
Vlaamse nationalisme gaan, in
dien de regering haar slag thuis-
haalt. Men wijst er op, dat de 

1 
Gaf in zijn kopartikel van 

woensdag volle laag op de neo
fascisten van de Volksunie, die 
steeds worden nagehinkt door 
de Vlaamse CVP uit schrik voor 
stemmenverlies. 

C.V.P.-leiders die hun politie
ke loopbaan vaak begonnen in 
Vlaams-nationalistische organis
men of in groeperingen die in 
1938, onder Eyskens, maar ook 
onder Elias, een soort van con
centratie vormden om de toe
komstige Hitleristen in Vlaamse 
gemeenteraden, schepencolleges 
en Bestendige Deputaties binnen 
te loodsen, vallen al te gemakke
lijk terug in hun oude plooi en 
scharen zich véél gemakkelijker 
bij de mannen van de Volksunie, 
onderwijl het grootste misprij
zen betonend voor ANDERE 
Vlaamse opvattingen dan die van 
hun Vlaams nationalisme of 
Vlaams katholicisme. 

Van diezelfde laag kregen de 
rode rebellen van Links, die het 
gewaagd hadden de BSP—leiding 
te gispen om haar verradersrol 
op Vlaams gebied. 

Wij zeggen dit ook — voor de 
eerste en de laatste maal — voor ' 
het kleine, onverantwoordelijke 
en méér en méér op het ver
keerde spoor belandend groepje 
van « Links •», dat in zijn krantje 
de waarachtige acrobatische 
prestatie klaarspeelt om terzelf
der tijd lief te zijn jegens de 
Mouvement Populaire Wallon 
en de taalpolitiek van de Volks
unie en de C.V.P.-extreniisten te 
dienen, tegen een reusachtige 
meerderheid, ja, vrijwel de al
gemeenheid van de socialistische 
partij. 

LINKS 
Hier volgt dan de gewraakte 

tekst uit Links 
En terwijl de Vlaamse socia

listen in VOLKSGAZET aange
maand worden het compromis 
te aanvaarden, « te nemen wat 
wij kunnen krijgen », de Brusse
laars niet vijandig te stemmen, 
mag kd. Bracops een uitbreiding 
van de tweetaligheid tot Dilbeek 
en Sint-Pieters-Leeuw bepleiten, 
opkomen tegen het toekennen 
van ruime bevoegdheden aan de 
regeringscommissaris, de be
staande wantoestanden in het 
onderwijs verdedigen enz... (in 
de Kamerkommissie en in een 
interview aan LA WALLONIË), 

De Vlaamse socialisten moe
ten echter lijdzaam toezien : wij 
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: ( T O O N H E R M A N S - S H O W ) 

W A T WEMELT D A A R IN W E M M E L D A A L ? 

[ ( V L A A M S E S H O W y : 

Een ding Veten ze gelukkig 
nog niet, dat het onze fuhrer 
Adolf zelf is die vanuit zijn ge
heime schuilplaats de wacht
woorden doorgeeft. « Und heute 
gehort uns Flandern, und mor
gen den gansen Welt ». 

LE SOIR 
Wil de « ordewetten » doen 

toepassen 
« De geplande en uitgevoerde 

gewelddaden te Wemmel door 
een minderheid van flamingan-
tische ekstremisten hebben ont
steltenis in het land veroorzaakt. 
Men kan ze niet scherp genoeg 
aanklagen in de naam van de 
wet (die deze keer, hoopt men, 
zal toegepast worden op de 
schuldigen in alle strengheid) 
en in naam van een gematigd
heid die alle partijen toch als 
grote plicht moeten prediken 
aan ' hun leden, in woord en 
daad. 

Of waren koningskwestie, 
schoolstrijd en grote staking niet 
leerzaam genoeg ? 

Het Volk 

Vlaamse opinie uiterst gevoelig 
is voor t'wee kwesties welke 
deze regering niet volgens de 
verlangens van de Vlamingen 
kan oplossen, nl. het probleem 
Brussel en de zelelaanpassing. 
Indien Vlaamse randgemeenten 
bij Brussel worden gevoegd, ter
wijl de publieke mening zich 
reeds tegen beperkte faciliteiten 
had verzet, zal er in Vlaanderen 
een vertrouwenscrisis uitbreken 
waarvan de gevolgen onafzien
baar zijn. De leiders van de 
Vlaamse CVP zouden door hun 

troepen worden voorbijgestreefd. 
Direct wordt dan het voortbe
staan van de unitaire partij pro
blematisch en vervolgens zal de 
unitaire staat het moeten ontgel
den. 

U^%i)ijaasktd^ 
Geeft pluimen en vegen. 
Intussen houden een aantal 

Vlaamse C.V.P.-parlementsleden 
voet bij stuk in hun verzet tegen 
de snode plannen van de rege
ring. Ze weten immers wat de 
partij in Vlaanderen te wachten 
staat wanneer er wordt toege
geven ; op de achtergrond rijst 
de schaduw van de Volksunie, 
want het is geen toeval dat de 
eerste protestmotie — die reeds 
een paar uur na de bekendma
king van het plan Lefèvre door 
de radio en T.V. werd omgeroe
pen — alsmede de eerste pro
testbetoging (een paar dagen 
later te Wemmel) van haar uit
ging. • 

Wat de Vlaamse socialisten 
betreft, hun houding is beneden 
alles. Het kan hen blijkbaar 
weinig schelen dat de gewone 
Vlaamse man in de randgemeen
ten waar hij geboren en getogen 
is, door een minderheid van 
ingeweken franstalige bourgeois, 
franskiljonse ambtenaren en 
volksvreemde kasteelheren wordt 
achteruitgesteld en in de hoek 
geduwd. 

En de zweep zij knalde voort. 

De post 
Publiceert een vraaggesprek 

met direkteur-generaal Cappuyns 
van Gevacrt, voorzitter van het 
V.E.V. Die zoveel als een federa
listische oproep deed. Oordeel 
zelf. 

CAPPUYNS : « De mensen die 
mij kennen, weten dat ik er geen 
doekjes om pleeg te winden : 
laten wij een kat een kat noe
men. Het is d'^aasheid een afge
leefde basis te handhaven voor 
de staatsstructuur. Men moet de 
tweeledigheid van het Rijk er
kennen. Dat is de nieuwe basis. 
Daarmee is onverbrekelijk ver
bonden de sociale-integratie en 
de taalkundige eenheid van het 
Vlaamse landsgedeelte. Dit laat
ste impliceert vandaag de dag 
strenge bescherming van het 
Nederlands in de Vlaamse pro
vincies en in Brussel. Op dit 
ogenblik is volledige taalvrijheid 
voor ons onaanvaardbaar ». 

Weeral een ekstremist, zou 
Van den Boeynants zeggen. Of 
een vluchtmisdrijver, volgens de 
opvatting van Jos De Saeger over 
de federalisten. 

Walter Luyten. 

STRIJDFONDS «NEEN THEO » 

Formuleerde zeer schone be
ginselen die" we zullen trachten 
terug te vinden in de regerings-
politiek die steunt op 60 Vlaamse 
CVP-ers. 

Het ogenblik is geki^men in de 
geschiedenis van België en van 
Vlaanderen waarop een einde 
moet gemaakt worden aan de ge-
biedsroof en waarop we geen 
nieuwe gebiedsroof kunnen aan-

D E V O L K S U N I E ZAL O P EEN G R O O T S C H E E P 

S E WIJZE HET M O N S T E R P L A N VAN THEO 

L E F E V R E B E V E C H T E N . O N D E R D E SLAGZIN 

« NEEN THEO » 

ZMN P L A N MAG NIET S L A G E N . V L A A N D E R E N 

LAAT ZICH NIET K A P O T MAKEN. 

STORT OP ONS STRIJDFONDS 
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theo kan zich niet uit 
E-3 stekelvraag praten 

Bij de start van de werken aan de Au to rou te de Wal lonië 
op 24 september 1962 verklaarde de Eerste-Mlnister in 
een rede dat de « werken » van de E-3 « b innenkor t » ook 
zouden beginnen. A a n een verslaggever van (( De Stan
daard » zou hij achteraf hebben verklaard dat met de E-3 
in October 1962 zou worden begonnen . 

A N T W O O R D V A N R E I M O N D MATTHEYSSENS 
A A N DE ÉÉRSTE-MINISTER. 

Op mijn twee opeenvolgen
de parlementaire vragen 
hieromtrent antwoordde de 
Eerste - Minister, een tik
keltje laatdunkend, glad 
naast de kwestie. 

Om aan dit dovemansge-
aprek een einde te maken 

diende ik een aanvraag in 
tot interpellatie van de Eer
ste - Minister. Door wat ge-
haspel met het reglement, en 
vooral door mijn vrees dat 
mijn interpellatie op de lange 
baan zou worden geschoven, 
liet ik er mij toe bewegen ze 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

ZONDAG 
14 30 tot 16 35 - Autorennen Recht
streekse reportage van de « Grote 
Automobielprijs van Reims (Euro
visie overname van de Franse 
televisie - RTF) — Tijdens de on
derbrekingen : 15 15 tot 15 45 • Op
treden van het Idla-ensomble olv 
Prof Ernst Idla Ritmisclie oefe
ningen (film van de Zweedse 
televisie - SBT) —16 00 tot 16 15 
Afwachting • animatiefilm — Tus
sen 16 00 en 17 00 : Eurovisie • 
Ronde van Frankrijk 8e iit • Li-
moegs-Bordeaux — Aansluitend 
omstreeks 17 00 • Klem. klem. 
kleuterke — 18 45 : Het grote 
proces film voor de leusd (Slo
veense versie met tweetalige onder
schriften) — 20 00 • TV-nieuws — 
20 20 : Eurovisie • Ronde van 
Fran'-.nik. film\erslag van de 8e rit 
— 20 30 • Wie weet wat ' Eî n spel-
procrramma, laatste viitzendmg — 
2145 • Sportweekend • sportaktua-
Uteiten — 22 15 : Festival : een 
selektle van bekroonde korte films 
— 22 55 Tweede nieuwiuitzending 

• MAANDAG 
Tussen 16 00 en 17 00 Eurovisie • 
Ronde van Frankrijk 9e n t : Bor-
deaux-Pau — 19 30 • Zoeklicht op 
de kulturele aktualiteit — 19 45 . 
Franse les ; wederuitzending van 
de derde les — 19 57 • De Weerman 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 20 
Eurovisie • Ronde van Prankrnk 
Filmveislag van de 9e n t — 20 30 
Panorama : de week m beeld — 
2100 Speelfilm • De zwaite blik
sem Sportfilm van Hans Giimm 
met Mana Perschy en skikampioen 
Toni Sailer (Duitse versie m-t 
tweetaliBe onderschriften) — 22 30 
Tweede nieuwsnit^-n'iing 

ton (24e afl ) — 19 55 • De Weerman 
— 20 00 TV-nieuws — 20 20 • 
Eurovisie Ronde van Frankrijk. 
Filmverslag van de 11e n t — 20 30t 
Scliipper naast Mathilde — 21 10 
Moigen een student m huis • 'n 
gefilm.de dokumentaire over onze 
drie universiteiten • Gent, Leuven 
en Brussel — 21 50 • Levende folk-
loie Bagataidans uitgevoerd door 
het Nationaal Afrikaans Ensemble 
van Guinea (gefilmd propramma) 
— 22 10 T'veode nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
15 00 tot 17 00 • (Eurovisie) Afv 
selend . Tennis • Rechtstreekse r 
portage uit Wimbledon \£>n de t^n 
niskampioenschappen en Ronde van 
Frankrijk 12e~lit Luchon-Toulouse 
— 19 30 : Tienerklanken — 20 00 
TV-nieuws — 20 20 : (Eurovisie) 
Ronde van Frankrijk Filmverslag 
van de 12e n t — 20 30 • Het huis 
van Bemarda Alba spel van Pe-
derico Garcia Lorca (opgenomen 
programma van de NTS/AVRO) — 
2155 • Autorama • het mag?zine 
voor de automobilisten - Mensen in 
het verkeer - De wegcode (gefilmd 
programma) — 22 25 . Tweede 
nieuwsuitzending 

VRIJDAG 

DINSDAG 
Tussen 16 00 en 17 00 • Eurovisie • 
Ronde van Frankrijk. 10e rit : Pau-
Bagneres-de-Bigorre — 19 30 • Gast-
progi'amma De socialistische ge
dachte en aktie — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 Eurovisie : Ronde van 
Frankrijk Filmverslag van de 10e 
rit — 20 30 : Bonanza • TV-Western 
— 21 20 In de spiegel van de 
kunst • Homo Ludens Zesde en 
laatste van een reeks gefilmde pro
gramma's over kunst en kuituur m 
de tnd van de gotiek — 2155 
Ballet • Symfonie nr 88 van Jozef 
Haydn gedanst door het Ballet va'-
de Stadsschouwburg van Dortmuu' 
(gefilmd programma) — 22 15 
Tweede nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
15 00 tot 17 00 • Eurovisie • Afwis
selend ' Ronde van Frankrijk. Be
klimming van de Peyresourde, 11e 
n t • Bagnèies-de-Bigorre-Luchon en 
Tennis • Rechtstreekse reportage 
uit Wimbledon van de tenniskam
pioenschappen (overname van de 
Britse televisie) — 19 00 • Kom 
toch eens kijken — 19 30 • Rlpcord 
Insuline voor Cynthia, TV-feuille-

15 00 tot 17 45 • (Eurovisie) Afwis
selend • Tennis : Rechtstreekse 
repoitage uit Wimbledon van de 
tenniskampioenschappen en Ronde 
van Frankrijk 13e rit • Toulouse-
AuriUac — 19 30 • TV-rally met 
John Buvdens — 19 55 : De Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 20 : 
(Eurovisie) Ronde van Frankrijk • 
Filmverslag van de 13e rit — 20 30 
Kop en Staart • 'n cabaretprogram-
ma — 21 05 • Reisroutes • Met Cdt 
Bossuyt naar Zuid-Af nka (V) 
Vlaamse emigranten m Zuid-Afrika 
— 21 45 • Première " een program
ma met filmnieuws en fragmenten 
uit nieuwe films — 22 30 Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
15 00 : (Eurovisie) Afwisselend 
Tennis • Rechtstreekse repoi tage 
uit Wimbledon van de tenniskam
pioenschappen en Ruitersport 
Rechtstreekse reportage van de 
grote dressuurprijs en de « Grote 
Prijs der Naties » jumping te Aken 
(overname van de Westduitse tele
visie - ARD) — 19 00 : Kom tocli 
eens kijken : wederuitzending van 
het jeugdprogramma van 3 juli — 
19 30 • Mozaïek • magazine over d" 
vrijetijdsbe'-teding - Zeilen - Zweef 
vliegen - Modelbouw (gefilmd pro
gramma) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 • Er kan altijd eentje bij 
TV-feuilleton (2e afl ) — 20 45 • 
Echo — 21 15 : Suite en 16 • gefilmd 
vanétéprogramma : Bijdrage van 
de RTB tot het Festival « De Gou
den Roos van Montreux 1963 » be
kroond met de « Bronzen Roos » — 
21 55 : 't Is maar een woord • quiz-
progi amma — 22 25 : Tweede 
nieuwsuitzending 

om te werken in een vraag 
tijdens het vragenuurtje. Het 
nadeel hieraan verbonden is, 
dat men niet meer kan repli
keren op het gegeven ant
woord. De ondervraagde mi
nister heeft Steeds het laatste 
woord, wat haast beslissend is 
in een debat. 
Op de Kamertribune heb ik 
dan volgende vragen gesteld 
aan de Eerste-Minister : 

Hebt U die verklaring afgi^-
legd aan de verslaggever van 
«De Standaard», zo ja, 
waarom werd dan in October 
1962 niet met de E-3 begon
nen. 

Zo neen, waarom werd met 
de werken van de E-3 niet 
begonnen die U in september 
'62 voor « binnenkort > aan
kondigde. 

De eerste-Minister durfde 
natuurlijk niet beweren dat 
de reporter gelogen had, 
want dan riskeerde hij een 
klinkende terechtwijzing en 
bracht hi] alleszins de be
trouwbaarheid van de CVP-
krant in het gedrang. Hij 
durfde evenmin de hem toe
geschreven verklaring beves-^ 
tigen, want wat voor smoes-

STRIJDFONDS «NEEN THEO )) 
HET R O V E R S P L A N V A N DE F R A N S K I L J O N 

T H E O L E F E V R E EN Z IJN T IEN «VLAAMSE» 

MINISTERS M O E T M I S L U K K E N . 

W I J S C H I E T E N OP H E N . 

BEZORG ONS MASSAAL M U N I T I E . 

STORT OP ONS S T R I J D F O N D S 
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jes moest hij dan aanvoeren 
om het uitblijven der werken, 
die hij voor October had aan
gekondigd, goed te praten. 

De Eerste-Minister haastte 
zich om de goede trouw van 
de verslaggever boven elke 
verdenking te stellen, maar 
kon de hem toegeschreven 
verklaring niet bevestigen 
omdat hij zich die niet meer 
herinnerde. 

Wat een exaltant bedenk
seltje voor een volgeling van 
Pascal, die op de koop toe nog 
Eerste-Minister is geworden. 
En wat een kranigheid voor 
een man wiens schaarse en 
beschaamde vrienden bij zijn 
menigvuldige blunders pro
beren, hem hierbij wat moed 
toe te dichten. 

Zijn belofte op 24 septem
ber 1962, dat met de werken 
van de E-3 binnenkort zou 

WENTELPOORTEN 
in hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaardaitvoerlng ot 
naar g^ewenst model-
Systemen aangepesl aan de 
ssrd van bet bouwwerk. 
Hand of elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

NS &. ZOHEK PVBA 

ROLLUIKEN 

ROIXUIKEX 
in hout, staal, alumi
nium o£ plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAANM; 
ZONNEBIJÜSDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

;;.VEMET.IAANS& BLINDEN 

SffmUlA-FLEX 

TEL 132 31 

A.IEüIHSSEMiGlOOSTEeMANSi ZONEN PVBA ZONHOVEN 

Antwerpse immobiliëngroep 
zoekt aU herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkave-
lingsgronden) 

Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 

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

worden begonnen, kon de 
achtbare Eerste-Minister niet 
loochenen, want zij werd pu
bliek afgelegd. Hij kwam weer 
aandragen met de stichting 
van de E-3-Intercommunale 
en haar financieringsmidde
len. Maar op mijn vraag 
waarom nog niet met de wer
ken werd begonnen an t 
woordde hij eens te meer met 
geen enkel woord. Met geen 
enkel woord, evenmin, durfde 
hij een aanvangdatum, zelfs 
niet bij benadering, aangeven 
voor het begin der werken. 

Wel kondigde hij voor 2 ju
li, te Antwerpen, de officiële 
spadesteek aan voor de ver
bindingsweg van de E-3 met 
de haven. « Maar dat heeft 
maar een relatieve betekenis», 
voegde hij er voorzichtig aan 
toe. Wat neerkomt op een 
symbolische betekenis, zon
der een echt begin der v.'er-
ken. 

Wij kunnen de achtbare 
Eerste-Minister ter kennis 
brengen dat de eerstesteen-
legging maanden geleden 
reeds plaats heeft gehad, niet 
aan een veibindingsweg, maar 
aan het beginpunt van de E-3 
zelf, op Antwerpen-West. Het 
gebeurde door humoristen, 
echte, zodat de officiële grap-
jasserij op 2 juli kan worden 
afgelast. 

De achtbare Eerste-Minis
ter heeft de Vlaamse openba
re mening, die zeer ontstemd 
is omdat de economisch veel 
belangrijker E-3 wordt ach
tergesteld bij de Waalse pres-
tige-autoweg, bewust misleid. 
Hiervoor, alsmede voor zijn 
andere noodlottige plannen, 
zal hij samen met zijn partij 
bij de komende verkiezingen 
zwaar worden veroordeeld 
door het ganse bewuste 
Vlaanderen dat met de dag 
sterker wordt. 

Dit had ik graag op de Ka
mertribune gezegd als an t 
woord op het gepraat naast 
de kwestie van de Eerste-Mi
nister. 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week Uw gewoon be
drag, 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, Oos
tende. 

Z O N D A G 3 0 J U N I , V O O R M I D D A G V A N HET ZANGFEEST , TE lO U 3 0 IN DE Z A A L « MAJEST IC », C A R N O T S T R A A T . A N T W E R P E N 

GROTE VOLKSVERGADERING IN HET TEKEN VAN 

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

DEZE V E R G A D E R I N G W O R D T E E N N I E U W E U IT ING V A N O NZE V A S T B E R A D E N S T R I J D W I L . 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
De betogingen van he t Aktle-

komitee Brussel en Taalgrens 
in de randgemeenten moeten 
massaal bijgewoond worden. 

Betoging : zaterdag 29 juni 
1963 mars op Wezembeek-Op-
pem. 

Algemene verzameling op de 
Plant i jn Moretuslel (Provincie
s t raa t ) . 

Vertrek st ipt te 16 uur 30. 
Elke afdeling zorgjt voor ei

gen vervoer. 
Niet te vergeten : spandoe

ken, draagborden, fluitjes, 
z warte vlaggen, leeuwenvaan
dels (zonder Volksunie). 

HEIST OP DEN BERG 
Vanaf 1 juli, s taa t Van den 

Bosch Georges, vertegenwoordiger 
van de Volksunie tot uw beschik
king voor alle sociaal dienstbetoon, 
o.a. : pensioenregeling — belastin
gen, gezinsvergoedingen — mid-
deustandszaken en landbouw. 

Zitdagen : 1ste en 3de vrijdag 
der maand, tussen 19 en 21 uur. 

Ten huize van : Fr. Van Dessd, 
Veldenstraat 1 Beersel. 

O P G E L E T ! OPGELET I ! 
om bij u te komen filmen, ; 

2de mars op Brussel (kleu- i 
ren) . ! 

Tegen de Franse preken. • 
Nieuwe V M O film : beto- l 

ging E3 In voorbereiding ï 
De V.M.O.-filmsektie Is klaar ; 
Brlefwisselmg : P. Laui'iks, ; 

Offerandestraat 68, Antwerpen. ï 
Wij filmen gra t i s ; 

K A T O E N E N VLAGGEN 
B E D R U K T ( k l e u r v a s t ) 

0.60/1.56 m 180 F 
1.50/1.50 m 280 F 
2 /2 ni 480 F 
2.20/2 m 500 F 

K A T O E N E N VLAGGEN 
INGEBORDUURD 

0.60/1.56 m 380 F 
1.50/1.50 m 580 F 
2 /2 ra 880 F 
2.20/2 m 900 F 
A n d e r e fo rma ten k u n n e n 
o p verzoek u i tgevoerd 
w o r d e n . 

NYLON VLAGGEN B E D R U K T 
( k l e u r v a s t ) 

1.5/1.50 m 480 F 

KYLON VLAGGEN 
INGEBORDUURD 

1.5/1.50 m 1.000 F 
2 /2 m 1.200 F 
2.5/3 ra 2.000 F 
3 /3 m 2.300 F 

De leeuwenvlaggen van het 
I J z e r b e d e v a a r t s e k r e t a r i a a t h e b 
b e n de sti j lvolle l eeuwf iguur 
zoals op de kl is jee h ierbi j (zang
feest, i j ze rbedevaar t ) ; 
al deze vlaggen w o r d e n met lus
sen geleverd ; 
i e k u n n e n schrif tel i jk bes te ld 
w o r d e n op ons s e k r e t a r i a a t 
I Jze rd i jk 2, K a a s k e r k e - D i k s m u i -
de . m a a r kunnen ook afgehaald 
w o r d e n te Brusse l ( s e k r e t a r i a a t 
V.O.S., E m . J a c q m a i n l a a n 124) 
of in D iksmuide (bedevaa r t s e -
k r e t a r i a a t ; p e r m a n e n t o p e n ) . 

BRABANT 
LEUVEN 

Op dinsdag 18 Jimi hield he t 
aiTond. een werkvergadering voor 
de bestuursleden van al de afde
lingen en voor de kernleiders. 
Praktisch iedereen was aanwezig. 
Proficiat jongens! Zo hoort het. Zo 
kan er gewerkt worden. Na een 
enthoesiaste vergadering was dan 
ook he t werkplan voor de eerst
volgende weken klaar. Hoewel he t 
programma zwaar is, twijfelen we 
er niet aan da t de plannen geest
driftig zuUen uitgewerkt worden. 
Onze volgehouden werking zal in 
he t arrondissement n c ^ prachtige 
resultaten opleveren. 

ERPS-KWERPS 
Zondag 23 juni werd deze werf-

tocht in onze gemeente een succes. 
De verko<^ was uitstekend! Hier 
kan nog veel bereikt worden met 
de doorgedreven werking van on
ze flinke propagandisten. 

Zondag 30 jimi Antwerpen V.tJ. 
vergadering en Zangfeest. De bus
sen vertrekken op de Oude Markt 
te 9 uur. Prijs 50 P . 

0-VLAANDEREN 
GENT 
Naar Wezembeek. 

Het arr. bestuur legt een auto
bus in op zaterdagavond te 16 uur 
zee,r ,stipt, voor deelname aan de 
betoging te Wezembeek - Oppem. 

Prijs 50 P. Plaatsen beperkt. 
Vlaggen. 

Leeuwenvlagsïen. aangfieestkaar-
ten, steeds te verkrijgen ter se
kretar iaat Ziekenfonds Plandria, 
Gent, Keizer Kare ' s t raa t 39, tel. 
09-23.52.27. 

Hang he t beest uit. 
Zing zoaJs ge gebekt zijt, doch 
Wees konsekwent met uzelf 
Word lid der Vlaamse mutuali

te i ten! 

DENDERLEEUW 

Deze afdeling stortte reeds 3000 
F ten voordele van he t strijdfonds 
« Neen Theo! ». 

Hartelijk dank aan de tiental
len die zo spontaan een bijdrage 
gaven. Wie niet rechtstreeks stort 
op de postrekening van D^ Volks
unie, kan zijn duit in he t zakje 
doen bij een der bestuursleden of 
In lokaal, aflsook op he t sekreta
r iaa t der afdeling. Alle giften, hoe 
klein ook, zijn welkom. Blijf niet 
t en axditer, geef iets! 

ST. MARIA LATEM 

Onder grote belangstelling had 
eaterdag 15 juni de opening plaats 
van « Zwalmlandia » te Latem 
aan de Zwalm. 

Onder de vele Vlaamse vrienden 
bemei-kten we vooral de vooi'zit-
ter van het arrondissement Oude
naarde, Gies Cosijns en Bert De 

Cremer, ondervoorzitter van het 
arrondissement Aalst. 

De V.U. leden en simpatisanten 
zijn steeds hartelijk welkom. 

Vergeet niet dat het kanton St. 
Maria Horebeke, waartoe St. Maria 
Latem behoort het laagste percen
tage gaf bij de laatste verkiezin
gen. 

Steunt daarom de pioniers der 
Vlaamse zaak! 

WETTEREN 
In vooruitzicht van de komende 

gemeenteraadsverkiezing, is kon-
takt ingetreden met invloedrijke 
en vooraanstaande personen. Een 
kandidatenlijst zal ingediend wor
den, waarop aUe s tanden van de 
bevolking zuMen op ingedeeld 
zijn. 

Een kiesfonds zal opgericht wor
den om de kosten te he 'pen dek
ken. Reeds kan geldelijke s teun 
getort worden op postgiro 2128.25 
Amede de Meyer, Wetteren, met 
vermelding « Kiesfonds ». 

Vertrouwelijke belangsteïlenden, 
kunnen geraadpleegd worden, mits 
str ikte geheimhouding. 
Dienstbetoon. 

Elke zondag en donderdag voor
middag van 9 tot 11 uur Moerstr. 
40. 

Te Schellebelle : van maand Ju
li af elke 3de vrijdag van 19 tot 
20' uur bij Cyriel De Wilde, Dorp-
plaats . 

ZOTTEGEM 
Zaterdag 29 Juni me t autokar 

naa r Wezembeek-Oppem. 
Voor alle inlichtingen, telefoon 

St. Jorishof (09)70.10.52. 
Zondag 30 juni met autokar 

naa r het zangfeest te Antwerpen. 
Voor a^Ie inlichtingen St. Joris

hof. 
Zondag 14 juli eerste 11 juli -

wielerwedstrijd ~voor liefhebbers. 
8.000 F prijzen en talrijke premie
en. 

Vertrek te Zottegem. Aankomst 
te Velzeke. 

^^VLAANDEREN; 
DIKSMUIDE 
Derde guldensporenviering. 

Ook dit j aa r heeft he t 11 Juil-
komitee een grootse Guldenspo-
renviering op touw gezet met de 
medewerking van Stad Diksmuide 
en van de gemeentebesturen van 
he t aw. Diksmuide. 

Deze viering vindt plaats op de 
vooravond van de Vlaamse natio
nale feestdag, op woensdag 10 Ju
li te 19 uur 30 in de Boterhalle te 
Diksmuide. Op he t programma 
s taa t o.m. het optreden van Wil
lem De Meyer. 

Stilaan wordt de Guldensporen-
viering opnieuw tradit ie in onze 
stireek. Vorig jaar waren meer dan 
500 mensen op de 11 Juli-viering. 
. Het programma van dit j aa r en 
de politieke aktualiteit zuUen on
getwijfeld nog meer volk naa r de 
Boterhaille trekken. 

Het 11 Juli-komitee doet langs 
deze weg ook een oproep tot be-
vlagging met de leeuwevlag op 11 
juli. Vorig Jaar wapperden er 109 
leeuwen in Diksmuide (in 1959 : 
15) d.i. een per 10 huizen. 

Ook dit jaar moet dit getal aan
groeien. Leeuwevlaggen zijn te 

GENT 

Zondag 30 juni — Antwerpen. 
Volksvergadering in het teken van « Neen Lefèvre ». 
Vlaams Nationaa' Zangfeest. Wij vOTtrekken om 8 uur 30 

aan het Vlaams Huis Roeland. Laa t U inschi'ijven voor de au
tobussen bij : E. Gogen, Palingshuizen 92, Gent, tel. 23.28.28. 

Prijs 60 P. Private wagens, getooid met de leeuwenvlag, 
sluiten aan. 
Donderdag 11 juli — Gent. 

Traditionele 11 Juli viering. Spreker Mattheyssen. 
Zondag 18 augustus — Diksmuide. 

IJzerbedevaart. 
Zondag 1 september — De Voer. 

Toeristisch bezoek aan de Voö'streek door de Volksunie 
Gent-Eeklo. 
Zondag 29 september — Gent. 

Provinciale betoging. 
5 oktober — Gent. 

Jaarl i jks Volksunie-bal. 
Zaal Roe'and, G e n t 

verkrijgen (vanaf 180 P) bij R. 
De Ghein, IJzerdijk 2; J . Devos, 
Kerkstraat 3; J . Laridon, Esen-
weg 17 en in het huis Leyre, West
straat , waar ze tentoongesteld 
zijn. 

Hijs de leeuwevlag op 11 Juli 
om de regeerders te tonen dat de 
Vlamingen in 1963 niet meer be
reid zijn gebiedsroof te duWen om 
h u n elementaire rechten, waar ze 
reeds tientallen Jaren naar vra
gen, te krijgen. De 11 juli-vierin-
gen over gans het Vlaamse land 
zu ren dit jaar meer dan ooit in 
he t teken s taan van de Vlaamse 
strijdbaarheid en een voorspel 
zijn voor de derde mars op Brus-
seai 

POPERINGE 

Het 26ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest heeft nu zondag 30 ju
n i plaats in he t Sportpaleis te 
Antwerpen. Samen met de VTB-
VAB stelt he t ANZ twee autobus
sen ter beschikking ; een voor 
Poperinge - stad en een voor de 
omliggende gemeenten. De Jonge
ren van de Volkskunstgi-oep moe
ten uit dank tegenover he t ANZ 
he t als plicht beschouwen zo tal
rijk mogelijk met vrienden en 
kennissen aan de reis deel te ne
men. Al wie nog mee wil, is wel
kom en moet zich dringend in
schrijven tegen 110 F per persoon 
bij Rik Sohier, Krombekestraat 39 
te Roesbrugge - Haringe of Rik 
Vandermarliere, Bruggestraat 56 
te Poperinge. Telefonisch langs 
n r 332.14 van lokaal « 't Belfort > 
of langs n r 335.15 van Jef Carton, 
VTB - vertegenwoordiger Poperin
ge. 

IZEGEM - EMELGEM 

Allen naar het 26ste A.N.Z. Tor
nooi. 

Op zondag 30 juni 1963 samen 
met he t Davidsfonds, de VTB en 
VAB de zonnemeisjes en zonne-
knapen van St. Prns, de Volksunie 
en aHe overtuigde Vlamingen. 

Wij vertrekken om 8 uur 30 pre
cies. 

Prijs per pei-soon voor de auto
car 70 P . 

Men schrijft In bij : 
Bernard Depoorter, Haaipander-

s t raa t 3, Emelgem. 
Henny Parelt, Ingelmunster-

straat , Emelgem. 
Christiaan Dumoulln, School

s traat , Emelgem. 
Uoger Wyselinck, Sectie A 229, 

Oekene. 
Ri ta Spillebeen, Roeselaren-

Straat, Izegem. 
Mieke Colpaert, Albertlaan, 

Izegem. 
Myrian Debisschop, N e d e r w ^ 2, 

Izegem. 
Jef Samyn, Getestraat. Izegem. 
Annie Feys, Molstraat 12, Ize

gem. 

Voor 
meer werk in Vlaanderen. 

Daarom gebruik of eist 
steeds de Vlaamse Verf, 

Lak en Vernis 

BREUGEL 
Te verkrijgen of inlich
tingen bij de verdeler : 

Braem André Bisschop 
TriestL, 44, Beveren Waas 

LAAT UW 

tevcrgoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijk en 
getoond door 

G E L D 
O P B R E N G E N ! 

BELEGGINS van kas-
en geldmiddelen op 
termijn. Interessanto 
mogelijkheden m e t 
lOO % waarborg. Ren-

lot 7 % 's jaars. Ook 
Waar U ook woont, alle 
beleggingen wordqr^ U 
zonder verplichting aan
een erkend lid van hei 

Marcel Santy, Molstraat, Ize
gem. 

Staf Demynck, de Pedichystraat 
49, Izegem. 

Raf Sabbe, Vandenbogaerdelaan, 
Izegem. 

Albert Bekaert, Roeselarestraat, 
Izegem. 

GEMEENTE EMELGEM 
Op 13-14-15 Juli 1963 ter gelegen

heid van de 11 Juli viering Vlaamr 
se kermis in de meisjesschool; za
terdag 13 juli autoraly, zondag 14 
Juli handboogschieting op liggende 
wip. 

Kaart ing. 
Exotische Olub. 

HUWELIJKEN 
Treden in het huwelijk op 10 

augustus : propagandaleider af<t 
Ekeren Van Dessel Pran?ois tnet 
MeJ. Bruyninckx Victorine te Kar 
pellen. 

Diens broer Van Dessel Jozef 
met MeJ. Dieudonné Florentine 
huwen eveneens te Ekeren op 6 
j uü 1963. 

Op Vlaanderen's Nationale 
Feestdag 11 juli 1963, huwt Van 
Dessel Edward met V.N.J. Jeugtt-
leidster Van Put Hilda te Scho
ten. 

Onze hartelijkste gelukwensen I 

MAGONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
Toor heren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom U overtuigen. 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

v y l A A M S 
FINANOËRINGSKÓMITEE 

303, t n t Centrun» Rogier, BRUSSEL 
•«.» di icreti* g(c|tir«nda«rd op wtwsord 

HERMES 
SCHOOL 

34 Z u i d l a a n 

211 M. L e m o n n l e r l a a n 
TeL 11.00.33 

B r u s s e l 
• 

Volledig:e sekretarlaat-
kursus 
In twee Jaar. 

* 

Steno- en 
daktylografle 
m vier talen. 

Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 

De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelea 

Beter en voordeliger 
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ANTWERPEN 
V.M.O. ANTWERPEN 

Naar Wezembeek. 

Zaterdag, 29 juni 1963 : beto
ging in Wezembeek-Oppem. 

Vertrek : 17 uur 15 aan het lo
kaal « Tijl ». 

Aansluiting op de Planlijn Mo-
rebuslei : 17 uur 30. 

Vervoer met autokar. 
Volksvergadering. 

Zondag, 30 juni 1963 : zonder 
uitzondering zal iedereen verza
melen om 9 uur 30 aan de hoek 
van de Carnotstraat en Bisschop
straat. 

Grijs hemd, zwarte das, witte 
handschoenen voor alle leden van 
de muziekkapel. vendelliers, 
vaandelwacht. ordewachc 

De V.M.O. zal te 10 uur 30 de 
grote volksvergadering gehouden in 
de zaal « Majestic » openen mn 
daarna onmiddellijk terug de zaal 
verlaten (gelegenheid tot eten) . 
Zangfeest, 

Te 13 uur aantreden voor het 
V aams" Huis : « Peter Benoit », 
Frankrijklel 8 te Antwerpen. 

De V.M.O.-leden van Gent, Brus
sel, Aalst, Ninove. Mechelen en 
Antwerpen gaan in optocht naar 
het Sportpaleis te Merksem. 

Er zal tevens een spandoek te
gen gebiedsroof mede gedragen 
worden. 

Na aankomst is ieder vrij van 
dienst. 

Van af 19 uur treffen alle Mi
litanten elkaar in de « Kazerne » 
Antwerpsestraat 59 te Mortsel. 

Verbroedering met de leden vair 
Gent, Brussel, Aalst enz 

Inschrijvingen voor 1 Juli 1963, 
lokaal « Tijl ». 

Of telefonisch r -3952.06, -
Aandacht : voor de morgen en 

middag van het zangfeest, zondag 
30 juni 1963 moet iedereen aanwe
zig zijn! Geen uitvluchten! 

BEBLAAK 

Zaterdag 6 juli te 20 uur : Gul-
densporenviering ingericht door de 
Vlaamse Kring m zaal « Luyten », 
Stat iestraat Filmen van de twee
de mars op Brussel, Sermoenbeto
ging te Antwerpen. Strijdrede door 
D'-s. Wim Jorlssen. Muzikale om
lijsting • zang Rene Dillen, klavier 
Lode Die'tiens. Gezellig samen
zijn. 

Alle Vlaam.se vrienden van Ko-
nlngshooikt en Berlaar worden 
hartelijk uitgenodigd. 

DEUBNE 
Betoging te Wezembeek-Oppem op 
29 juni 1963. 

Wij roepen al onze simpatisan-
ten op tot deelname aan deze ma
nifestatie. 

Wij vragen aan al de deelne
mers de richtlijnen van het 
« Vlaams actiecomité » stipt op te 
volgen. 

Oproep. 

Wij vragen nog enk e'e simpati-
santen die bereid zijn aktief mede 
te werken aan de uitbouw van on
ze afdeling. 

Zich wenden tot : 

Deurne-Zuid. 
De Ridder, Boterlaarbaan 333. 
Storme, Jozef Verbovenlei 5. 

Deurne-Cenrum. 
Verst 'epen, Generaal S.inge-

neyerlaan 117. 
Myin, Jules Steursstraat 46. 

Deume-Noord. 
Van Hoof, Lakborslei 392 

Vlaainsgezind vertegen
woordiger in meubelen, 15 
jaar ervaring, thans nog 
werkzaam voor een meu
belfabriek, wenst te veran-
•leren van werkgever in het 
vlaatnssprekend gedeelte 
van België, Woont in de 
omgeving van Antwerpen. 
Beschikt over eigen auto, 
en 9;root klienteel, en zeer 
"ïoede referenties. Geheim
houding verzekerd. Schrij
ven Redactie Volksunie, die 
doorzendt. 

L SMBURG 
Naar Antwerpen. 

Er werden ons autobussen ge-
singnaleerd vanuit volgende ge
westen. 

Lijn 1 : Herderen - Millen en 
omgeving. 

Lijn 2 : Tongeren Lauw Borg
loon Hoepertingen. 

Lijn 3 : St Truiden - Nieuwer
kerken. _ 

Lijn 4 : Zonhov.ön - Hasselt -
Kuringen. 

Lijn 5 : Mechelen a-M - Lana-
ken E'genbilzen - Bi'zen. 

Lijn 6 : Herk de stad - Donk -
Halen - Lummen - Beringen. 

I,ijn 7 : Maaseik - Neeroeteren -
Opoeteren - Gruitrosde - Bree -
Bree - Meeuwen - Peer. 

Lijn 8 : Genk, ingericht door 
V.T.B. + ANZ-Limburg. 

U kunt hiervoor mschiijven bij 
onze gewone propagandisten die 
uw naam graag zuilen overmaken 
aan de inrxhters . 

De aktie tegen de taalontwerpen. 
De verschillende afdelmgen re

kenen het zich tot plicht een ste
vige actie te ontketenen tegen de 
beruchte taalontwerpen. 

Van overal groeit het verzet en 
op meerdere plaatsen werd de 
kalkborstel reeds boven gehaaM. 
Vooral het kanton Herk de stad 
is toonaangevena geweest tijdens 
de laatste week. 

In de gemeenten Herk de stad, 
Stevoort, Halen, Linkhout. Lum
men en Kuringen hebben plak-
ploegen hun solidariteit met de 
Vlaamse randgemeenten betoond. 
Dit schijnt nog maar een begin te 
zijn geweest want uit al e gouwen 
worden ernstige plannen gesmeed 
om het verzet van de bevolking 
duidelijk kenbaar te maken 

Mogen we de andere afdelingen 
ertoe aanzetten hun actie onmid
dellijk aan te vangen en de nodi
ge initiatieven te willen nemen op 
plaatselijk vlak. Er is geen tijd te 
verliezen! 

HASSELT 
Het Vlaams actiekomitee van 

Hasselt heeft een korte vergade
ring gehouden om de verschillende 
actiepunten te bespreken. Onmid
del ijk daarop, nog dezelfde avond, 
begon de actie. Op de verschillen
de grote bruggen werden span
doeken aangebracht waarop het 
groeiend verzet tegen Theo duide
lijk te lezen stond. 

TONGEKEN-MAASEIK 
Het arr. bestuur vergaderde on

der voorzitte"schap van Drs. Joris 
Degraeve, provincieraadslid VU, 
en stelde een scherpe motie tegen 
de taalontwerpen en de regering 
op. 

Bizonder veel aandacht werd 
besteed aan de aktlepunten die 
tijdens de eerstkomende dagen 
dienen ondernomen te worden. 

LANAKEN 

In het vooruitzicht van 11 ju i 
kunnen prachtige leeuwenvlaggen 
tegen zeer voordelige pu-ijzen aan
gekocht worden op het plaatselijk 
vu-secretar iaat : Gustaaf Begas, 
Stationsstraat 74, Lanaken. We 
verwachten het goede —voorbeeld 
om te vlaggen m de eerste plaats 
van "onze trouwe nationalisten. 

LAUW 
Op een spreekbeu t, ingericht 

door de plaatselijke afdeling, 
waarop E.P. Brauns het woord 
voerde kwamen niet nui \i=r dan 
150 personen luisteren Hij han
delde over een zeer aktueel onder
werp « Vlaamse en sociale bewe
ging in B Jbelse belichting ». 

Onnodig te zeggen dat de spre
ker een ongemeen grote bijval f 
-^oot. 

^-VLAANDEREN 
* \ L S T 

De volledige kolporta^v-p'-oeg 
bracht een bezoek aan Onkerzelc 
en Gnmminge. 100 ve"kochte 
nummers voor een bevolkingscij
fer van 3200 inwoners mag als 
buitengewoon goed bestempeld 
worden. 

De aktie gaat verder de zondag 
na het Zangfeest. 

DENDERLEEUW 
Op zondag 30 juni autocarreis 

naar Antwerpen, om het 26ste V.N. 
Zangfeest mee te vieren 

Inschrijving bij de bestuursle
den of in het lokaal De Klok 
Prijs der reis 60 F. Neem nu nog 
uw mgaiigskaart aan tegen 30 F. 

We vertrekken aan het lokaal 
onmidderijk n a de tweede mis, 
rond 8 uur 45. 

GENT-EEKLO 
Naar Wezembeek-Oppem. 

Zaterdag 29 Juni te 16 uur 45 
vertrek aan het Vlaams huis Roe
land voor deelname aan de beto
ging te Wezembeek-Oppem. Vrien
delijk verzoek aan de autobezitters 
de medebetogers een p aatsje in 
hun wagen voor te behouden. 
Naar Antwerp:n. 

Zondag 30 juni vertrek aan he t 
lokaal Rubenshof voor de reis 
naar Antwerpen om 9 uur stipt. 

Autovoerders die nog plaatsen 
vrij hebben worden gevraagd die
gene d e anders niet meer mee 
kunnen door het te voorzien 
plaatsgeb ek, deze eveneens en 
aan het Vlaams huis Roe'and en 
of aan het Rubenshof op te la^ 
den. Na het zangfeest verbroede
ring VMO Gent - VMO Antwerpen 
in het lokaal Tijl te Mortsel. 

V.M.O. GENT 
Waar kunt u zich de fotobro

chure « VMO m Beeld » aanschaf
fen : te Gent in café Tijl, Prin
ces Elisabethlaan en in café « Ru
benshof » Borluutstr. St. Niklaas 
café De Engel Park aan . Kortrijk 
Vlaams Huis, Groeninghe straat , 
Diksmuide Vla&.ms huis, Zottegem 
St. Jonshof, Mar^t of mits stor
ting van 25 P plus 2 F verzending-
kosten op postgiro 6125.000 van Ka-
miel Van Damme T^ Merelbeke. 

GEERAABDSBEBGEN 
Op dmsdag 2-7 grijpt in hotel 

« Geeraard » Lessenstraat 36 een 
kontaktvergadeiing plaats met het 
oog op de plaatselijke en kanto
nale uitbouw. De nationalisten uit 
de stad en omliggende gemeenten 
worden er talrijk verwacht. 

De afdelingen en kernen gelie
ven met vogende adreswijziging 
te willen rekening houden : De 
Grom Richard, Broekstraat 16, 
Welle (voorheen nr 77). 

ST GILLIS-DENDERMONDE 

Leeuwenvlaggen, wol of katoen, 
voor venster of mast in alle prij
zen en maten te verkrijgen op het 
afdelingssekretarlaat, Dijkstraat 
18, Grembergen. Tel. : 219.25. 

Op 11 Juli massabevlagging met 
de Leeuwenvlag. 
IMFE 

De Jaarlijkse 11 juliplechtigheid 
na de Plechtige Hoogmis zal dit 
j aa r p 'aa ts grijpen op zondag 7 
Juli. Nadere inlichtingen woeden 
nog verg tekt . 

WELLE 
Op zate-dag 6 juli te 19 uur 30 

derde grootse 11 Juliviering. 
De feestviering vindt plaats in een 
reuzetent welke opgericht wordt 
op het dorpsplein 

Verlenen hun medewerking : 
Muziekmaatschappij « De Ter-

Jodenaren ». 
V.N.J. Jeugdgroep met dans, 

zang en spel. 
Programmaleiding : Adriaan 

Van Dnessche. 
Feestredenaar « Z.E Pater 

Brauns S J . ». 
Nadien gezellig samenzijn met 

het gekende orkest « De Aktief 
Klub » onder leiding van Oktaaf 
Boone. Ingang gratis. 

Deze fde dag wordt te 9 uur 30 
een Heilige mis met offerande op
gedragen ter zie'elafenis van Z.E H 
Priester Daens. De « Priester 
Daensv lenden » uit Moeskroen 
zul'en hieron aanwezig zijn. 

WVLAANDEREN 
BRUGGE 
Autokaravaan « N..en Lefèvre! ». 

Alle automobilisten en alle pro
pagandisten nemen op zaterdag 
29 Juni a.s. deel aan de autokara
vaan die het arr. Brugge zal door
kruisen. Vertrek op 't Zand (Kon 
A'bertlaan), Brugge, te 14 uur; dit 
maal geen verontschuldigingen 
Naar Volksvergadering en Zang
feest. 

Inschrijvingen voor de busreis 
aan 65 F per persoon worden in
gewacht op de gekende adressen. 

Ook in de lokalen « Vlissinghe » 
en « Bourgoensche Cniyce ». De 
bus vertrekt zondag 30 juni a.s. te 
8 uur 30 vanaf 't Zand (aan her
berg ' t Putje) . 
Sporenviering te Brugge. 

We nemen massaal deel aan de 
11 Juli-viering te Brugge : raad
pleeg de plaatselijke pe'-s! Aan 
alle huizen de leeuwenvlag of 
minstens de Vlaamse k'euren. 

BLANKENBERGE 
Op de arr . raad van 20 juni U. 

is gebleken, dat de stad Blanken
berge proportioneel het grootst 
aan ta l leden heeft van al de ge
meenten m het arr. B r u ^ e . Het 
afd. bestuur maakt van deze me
dedeling gebruik om zijn leden 
tot verdubbelde inzet op te roe
pen, zelfs als voor deze inzet iets 
moet geofferd. Aan leden en sym
pathisanten wordt gevraagd zich 
zonder verwijl in verbinding te 
stel 'en met de afd. sekretaris, 
dhr Julien Van Parijs, lepers t raat 
7, Blankenberge. 

DIKMSUIDE 
Dienstbetoon. 

De zitdag van Dr. Leo Wouters 
vindt p 'aa ts op maandag 1 juli van 
18 uur tot 20 uur in het VHaams 
HUIS IJzerlaan 83 Diksmuide. 
Kolportage. 

De kolportage te Gistel kende 
een machtig sukses. Al onze bla
den werden in 1 uur verkocht. 

Wij komen er nog terug. 
Volgende kolportages : 
29 Juni zaterdagnamiddag te Eer-

negem. 
Verzamelen om 2 uur 15 aan de 

kerk te Eemegem. 
7 Juli zondagvoormiddag Ichte-

gem. 
Verzamelen om 8 uur 45 aan de 

kerk te Ichtegem. 
Steun Volksunie. 

De bus geplaatst in het Vlaams 
huis bracht 360 F op. 
Autobusrei^ Antwerpeö. 

De bus vertrekt om 7 uur 30 
aan café de Nieuwmarkt te Mer-
kem. 

7 uur 45 Vlaams Huis Dlksftiui-
de. 

8 uur bij Oscar Tryhou, Vlads'o. 
8 UUT 15 kapelleke te Koekelare. 
8 uur 20 bij Maurits Dekeyser, 

Ichtegem. 

KNOKKE 
Onder impuls van afd. voorzit

ter Raf Declercq wo''dt te Knokke 
de periodiek « De Bezemstok » 
uitgegeven, deze periodiek is een 
verlengstuk van het arr. kontakt-
blad « de Bezem ». 

OOSTKAMP 
Inschrijving voor de busreis 

naa r he t Zangfeest te Antwerpen 
op zondag 30 Juni a s . bij dhr 
Leon van Reybroeck, Molenstraat 
57. Prijs per plaats : 65 F. De bus 
vertrekt stipt te 9 uur aan de kerk. 

OEDELEM-SIJSELE 
Op zondag 16 juni II. was de 

arr. kolportage-ploeg te Sysele en 
op zondag 23 juni te Oedelem. 

Deze kolportages brachten res-
pektievelijk een verkoop op van 
60 en 70 bladen. 

ST. KRUIS 
Het radikaal sporenfeest van 

Brugge en randgemeenten vindt 
plaats te St. Kruis op maandag 8 
Juli a.s. te 20 uur in de zaal «Ma
riawende », Pastoriestraat. Ieder
een op post! 

MEULEBEKE-TIELT 
Zondag 30 Juni om 8 uur op de 

Goethalsplaats vertrekt een auto
car — voor de Vlaamse Vrienden
kring — naar Antwerpen, zodat 
we allen kunnen deelnemen aan 
het Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Deelnamekosten : 115 P per per
soon, toegangskaart zangfeest ü> 
begrepen 

sT. MicHiieriLs 
11 Juli bevlagging : alle Vlaam

se verenigingen werken te St Mi-
chiels intens samen om de Sporen-
bevlagging schitterend te doen 
slagen. 

Mits tijdige aanvraag wordt U 
voor 11 Juli a.s. nog een vlag ge
leverd. Bestelling bij dhr Herman 
Gevaert, Pa ik Rode Poort n r 21, 
St. Michlels. 

Sporenfeest : ta 'ri jke aanwezig
heid wordt verwacht op het Spo
renfeest te St. Michlels en dit op 
woensdag 10 juli a.s. te 20 uur in 
de zaal van de Jongensschooü, 
Rijselstraat. 

,POPEBINGE 
Vergadering. 

Zaterdag, 29 juni is er algemene 
vergade-^ing voor a Ie leden en 
simpatisanten van de Volksunie 
van het gewest Poperinge. 

Dagorde : uiteenzetting van de 
politieke toestand door Dr. Ju r . 
Mik Babyion, propagandaleider 
voor de provincie Westvlaanderen 
van de V.U. 

Wij verwachten er een talrijke 
opkomst, daar er ook bijzondere 
mededelingen zullen gedaan •wor
den. 
Spreekbeurt. 

Op 15 juli komt Pater Brauns 
spreken naa r Poperinge ter gele
genheid van 11 Juli. Deze spreek
beurt zal plaats hebben in de 
feestzaal van het stadhuis. Meer 
nieuws zult U hiervoor wel verne
men. Wees op post. 
Propaganda. 

De jonge lieden en meisjes die 
zich willen aansluiten bij de pro-
pagandaploeg gelieven zich aan te 
melden bij de sekretaris van de 
Volksunie, Komstraa t 51, Poperin>-
ge. Wij doen ook een beroep op 
de leden van» de- -salaldöfikring 
« Hoppe and » Jongens en meis" 
jes sluit aan, wij moeten, vooruit. 
Wij moeten neen zeggen aan Theo 
en aan zijn knechten. 

Vlaamse Ziekenkas FLANDRIA 
DE BROEDERLIEFDE 

V-aamse vriend. 
Ongetwijfeld stelt U belang In 

alles wat verband houdt met onae 
strijd. 

U stelt dus ook belang in de so
ciale Vlaams - nationale strijd. 

Daarom roepen we U op samen 
met de reeds duizenden aangeslo
tenen die strijd te voeren. 

Geem Vlaams.. . geen centen, . . 
Wij houden er mee op onze gel
den af te dragen aan de kleurzle-
kenkassen... Wij steunen enkel 
eigen Vlaamse organisaties.. . Wl] 
s teunen enkel de mutuaUteJt 
« Vlaamse Ziekenkas », c P la»-
dria » en « De Broederliefde ». 

En worden lid! 
Woont U in de provincies Ant

werpen - Limburg - Braban t : 
wendt ü tot : « Vlaamse Zieken
kas », Koningssti-aat 10, A n t w o 
pen, tel. 03-32.31.39 (dhr Lefroid). 

Woont U in de provincies Oost
en West-Vlaandei-en (midden en 
zuid) : wendt U tot « Ziekenfonds 
P l a n d n a », Keizer Karels t raat 39, 
Gent. 

Tel. 09-23.552 27 (dhr Huyge). 
Woont U in 't noorden der pro

vincie West-Vlaanderen : wendt 
U tot « De Broederliefde », Ver
brand Nieuwland 25, Brugge. 

Tel. 050-368.37 (dhr Van Thul-
den). 

Weest konsekwent met uzelf! 
en eindigt als lid der Vlaamse Mu
tualiteiten. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Kontaktklub. 

Verleden week donderdag werd 
de werking van de Antwerpse 
Kontaktkliub voor het jaar 62-63 
besloten met een schitterende bij
eenkomst, gepaard aan een maal
tijd in het restaurant « Bristol ». 
De sprekers van het vorige werk
jaar werden als ere-gasten uitge
nodigd en gehuldigd Minstens 
tweehonderd aanwezigen hadden 
er aan gehouden deze bijeenkomst 
bij te wonen. Na afloop van de 
maaltijd schetste Kontaktklub-
vooi'zitter H. Schilitz de werking. 
Deze toespraak, evenals die van 
dhr Merrkx, bestuurslid van de 
Kontaktklub, werd gekruid met 
talrijke pittige opmerkingen. Het 
was een genoeglijke avond die op 
de juiste wijze een belangrijk 
werkjaar van de Antwerpse Kon
taktklub afsloot. 

Politieke studie-avond. 
(Eerste dinsdag der maand : 2 

Juli.) 
In lokaal « Peter Benoit », 

Frankrijklei 8, om 20 uur 30. 
Volksvertegenwoordiger R. Mat-

taieyssens behandelt de aktuele 
politieke toestand. 

Ir. Renard, arrondissements
voorzitter van Mechelen, belicht 
enkele sociaal-ekonomische beslui
ten van het laatste Vo ksimie-
kongres. 

Na de toespraken : gelegenheid 
tot gedachtenwisseling. 

Alle V.U.-leden zijn welkom. Ook 
eimpatizanten, mits zij voorgesteld 
worden aan 't bestuur. 

EKEREN 
Naar Antwerpen. 

Alle leden en sympathysanten 
komen zondag bijeen te Ekeren 
op de Grote Markt te 9 uur 30 en 
niet te 10 uur zoals aanvankelijk 
gemeld. 

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

« D e Vriendschap » 
Kerkstr. 9, (bij Gr. Markt) 

ZANGFEEST 
Al de Vlamingen brengen 

een bezoek aan 

V l a a m s Hu i s 

« T Y L )) Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
a 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 

a D E K R O O N » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 

Paul B E Q U E T 
Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams 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. 10£ - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huls 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur : 

EURO-DOMI 
Kruidtuinlaan 6, Brussel 

met : Geschenken-kelder 

Vlag-overhandiging en Vlaams»-
nationale Guldensparenviering. 

Op zaterdag, 13 juli 1963 m het 
af delings. okaal « De Bareel », 
Veltwycklaan, naast het station. 

Sprekers : 
Mter Pr. Van der Eist, volks

vertegenwoordiger. 
Dokter H. Goemans, voorzitter 

van het arrondissement Antwer
pen. 

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 IjgCfèvre. 

Ekerse Vlaams - nationalisten : 
geeft gevolg aan de oproep van 
het Vlaams Aktiekomitee en van 
de partij : neemt deel aan alle be
togingen, steunt alle initiatieven 1 

MERKSEM 
Vlaams nat. Zangfeest. 

Kaarten voor het VI. Nat. Zang
feest zijn in ons loKaal Tijl te 
verkrijgen. Ook genummerde 
kaarten. Na het zangfeest worden 
allen verwacht m « Tiji ». 

BRABANT 
BRUSSEL 
Raadsvergadering. 

De raadsleden van Rijksgebied 
Brussel en van Vlaams Brabant 
kwamen op 19 juni samen onder 
voorzitterschap van Dokter Valke
niers om de werking in de zo be
langrijke nabije toekomst te be
spreken. De afdelingen waren zeer 
goed vertegenwoordigd en belang
rijke beslissingen werden getrof
fen. 

E!r werd o.a. beslist in de b 
dreigde randgemeenten langs de 
post van huis tot huis 15000 vlug
schriften te laten verspreiden. Zij 
die financieel willen bijdragen om 
de onkosten daarvan en van de 
verdere werking te dekken, kun
nen hun « Vlaamse belasting » 
storten op PRK 8654.50 van Voaks-
unie Arrondissement Brussel of op 
PRK 162.15 van Krediebbank — 
Helmetsesteenweg 217 voor reke
ning nr 343-13.11.331 
Karavaan naar Volksvergadering 
te Antwerpen van 30 junL 

Ook dit jaar laat Brussel Ant
werpen niet los en vertrekt een 
autokaravaan naar Antwerpen 
voor de volksvergadering en het 
zangfeest. 

De wagens komen samen achter 
de KVS (Lakenstraat>-te 9 uur 30. 
Deze wagens worden aan het rond 
punt van Wolvertem op da. auto
baan van Antwerpen te 9 uur 45 
vervoegd door de autokar uit Ma-

VOOR 

KENNISMAKING. 

HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 

GELUKKIGE 

TOEKOMST 
Postbus . 11, Deinze; 
of n a a r : 
Postbus . 381, An twerpen ; 
of n a a r 
Pos tbus , 149. G e n t ; 
of n a a r : 
Postbus , 231, Brussel 1. 

Het groot, e rns t ig , oor
spronkel i jk Vlaams Hu-
welijkswerk van ver t rou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

De enige Beroepsinste l -
i ing voor buwel i jksbe-
midde l ing van gans onze 
Neder lands sp rekende 
t aa i s t r eek . 
S t ip te gehe imhoud ing . 
Dageli jks verschi l lende 
ver lovingen 

chelen en door de wagens uit de 
andere kantons. 

De sterke samenhorigheid en de 
goede samenwerking onder de 
Brabantse nationalisten moet ook 
dit jaar blijken uit de tahijke 
deelname aan deze autokaravaan. 

HALLE 
De Brusselse propagandisten-

ploeg heeft op zondag 16 juni hon
derden Volksunies gebust in Es-
senbeek. Er wordt, wat dit betreft, 
aan de propagandisten herinnerd 
dat er steeds oudere bladen be
schikbaar zljn op het hoofdsekre-
tariaat om g-atls uitgedeeld te 
worden in hun gemeente. 

HUIZINGEN 
Op zondag 7 juili komt Huizin

gen aan de beurt voor een werf-
tocht met verkoop van ons blad. 
Bijeenkomst achter de KVS te 9 
uiu- of aan de kerk van Huizin
gen te 9 uur 45. 

O~VLAANOEREN 

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 be-
stuurs eden of in het Vlaams Huis 

Programma's zullen er zijn voor 
We vertrekken, zodat de zang tij
dens de reis verzekerd is. 

GENT-EEKLO 
De protestbetoging van zaterdag 
a.s. te Wezembeek-Oppem. 

De verenigingen aangesloten bij 
het Vlaams Aktiekomitee Brussel 
en Taalgrens arrondissement 
Gent-Eeklo roepen al hun leden op 
om deel te nemen aan de betoging 
die zal plaats hebben te Wezem
beek-Oppem op zaterdag 29 jimi, 
te 18 uur. 

De bussen vertrekken deze maal 
aan het V.T3. - Kantoor, KaJan-
derberg te Gent om 16 uur 30, te 
MeUe aan het gedenkteken te 16 
uur 45. Prlvéwagens kunnen op 
dezelfde plaatsen aansluiten. 

Inschrijvingen en nadere inlich
tingen in het V.T.B. - Kantoor, 
Kalanderberg te Gent — Tei. 
25.60.40. 

Naar Antwerpen. 
De volksvergadering de voor

middag van het zangfeest staat in 
een heel bezonder teken, Daaix>m 
in massa daarheen. Inschrijven 

•voor de autobusreis In lokaa» Ru
benshof, -prijs 50 F, militanten 40 
P. Na het 2angfeest verbroedering 
V.M.O. Gent - V.M.O. Antwerpen 
in het lokaal Tijl te Mortsel. 

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

[.'•<.fï;.;..;y-^-.>.-^> 

ZOEKERTJi 
Gemeubelde appartementen van 

4 tot 8 personen zicht op zee 
Dicht ölj tramhalte Zich wenden 
Villa Greta Henri Jasparlaan 176, 
Westende-bad 

54 

Een goed zaakje in omgeving 
van Genk voor alleenstaand? ^a 
me wed van mijnwerker. 

o5 

Zoek plaats — ainaniisch pro-
duktieleider en personeelschef — 
Vlaams frans. duits, begrip engels 
op de hoogte admmistvatie Schrij. 
ven kantoor blad. 

56 

Studente 17 jaar zoekt plaats tij
dens de verlofmaanden Juli-au-
gustus als kinderoppasster of licht 
werk m huishouden. Schrijven De 
Tollenaere, Valkenlaan 5 t Voor. 
Vilvoorde. 

DB 

Welk Vlaams huisgezin wenst 
Vlaams meisje 8 jaar op te nemen 
periode vaJi:antie, eventueel ver
goeding Schrijven kantoor blad. 

60 

W-VLAANDEREN 
BRUGGE 
E.P. Brauns spreekt te Brugge. 

Op vrijdag 28 Juni a s. te 20 uur 
spreekt, op uitnodiging van v.z.w. 
« Willem de Dekenkring », in de 
zaal « Germana », Oostmeers 3, 
Brugge, EP. Marcel Brauns s j . 
op het thema « Vlaamse en so
ciale beweging in bijbelse belich
ting ». 

BRUGGE (stad) 
Het Algemeen Vlaams Vakver

bond (A.V.V.) houdt zitdag op 
weekdag-avond ten huize van dhr 
Roertb De Laere, M. van Bourgon-
dielaan 22, Brugge. 

KNOKKE 
Te Knokke wordt zitdag gehou

den voor het sociaal dienstbetoon 
elke zaterdag - voormiddag van 10 
uur 30 tot 11 uur 30 in het 
« Vlaams Huis », EHisabethlaan 
105 

BUDDERVOORl)E 
Weer werden een aantal bezoe

ken afge'egd op de gemeente Rud-
dervoorde. Deze gemeenten die 
wat het aantal abonnementen be
treft, het streefcijfer heeft over
schreden, verdient inderdaad zo 
spoedig mogelijk een eigen kern te 
hebben Spontane toetredingen 
zijn steeds welkom bij de kanto
nale gevolmachtigde : dhr J. Roe
lof, Veldstr. 53, Assebroek. 

SIJSELE 
Huwelijk. 

Op zaterdag 29 Juni a.s. treedt 
onze kemleidèr voor Sijsele, dhr 
H. Vanden Bossche, te Blanken
berge in het huwelijk met Jtiffr. 
Anita Vanderheyde. Bij voorbaat 
onze gelukwensen aan het jonge 
paar. 

Naar het Zangfeest op zondag 30 
juni aJi. 

Bij voldoende belangstelling 
wordt voor zondag 30 juni a.s. een 
bustocht ingelegd naar het 
Vlaams • nationaal Zaagleest te 
Antwerpen. Opgave, liefst schrif-
telijk, W] dhr Demonie, Van Vol-
rienstraat 14, Brugge. 

DIKSMUIDL 

Dienstbetoon. 
De zitdag van Dr. Leo Wouters 

vindt plaats op maandag 1 jüU In 
het Vlaams huls. Uzerlaan 83, 
Diksmuide vanaf 18 tot 20 uur. 
Autobusreis Antwerpen. 

Op 30 juni wordt een bus Inge
richt naar het VI Nationaal Zang
feest en de voorafgaande Volks-
tmievergadering. Prijs 90 P. 

Inschrijvingen bij : 
Ir. A. de Ganck, Wijnendalestr. 

21, Beerst. 
Leon Olaeys, Westbroekstraat, 

Merkem. 
M. Dekeyser, Engelstraat, Ichte-

gem. 
Jules Haezebaert, Garzebeke-

veldstraat, Admkerke 
Leo Devreese, Vlaams huis, 

Uzerlaan 83, Diksmuide. 

GEBOORTE 

Op 12 Juni 1963 werd het gezin 
De Bruyn - Van der Wt't te 
Schüde verrrijkt met een tweeling. 
Zij werden onderscheideiijk Koen 
en Goeleke gedoopt. Onze oprech
te gelukwensen. 

G:BERGERS 

Z o c h t voor U uit ; 

De schoonste 
he ren regenman te l s 

de beste 
herenconfekt le 

en m a a k t voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle pri jsklassen 
doe t i jdis uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunne l ) 
Antwerpen 
TEL 33.91.63 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone h a n d t e k e n i n g 
en onder de s t r ikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoek bij geboren of 
werkgever 
Terugbeta l ing m 
12. 18. 24 of S6 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

•BM 

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

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

Voor Inlichtingen zich 
wenden tot : 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

Aile zaterdagen en 
xendagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags ei 
1 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 

• 
DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffeS 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 

enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 

• 
Niet vergeten dat men la 
de drie lokalen de echtr 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

Niet vergeten: 

weldra 
Dort Thierbrauhof UI 
te Brussel 
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«WIJ STAAN HIER VOOR GEEN VRAAGSTUK VAN ONDERGESCHI 

STAAT BOVEN ALLE PARTIJEN-POLITIEK EN DAAROM ZEG IK 

DEN LAAT U NIET TEN DODE OPSCHRIJVEN, GEEFT DITMAAL 

EN WORDEN WE TOCH OVERWONNEN, DOOR HET BRUTE GE 

DE DAN DE OORLOG, DE OORLOG ZONDER MEEDOGEN. ZOND 

DE HAAT EINDELIJK GESTELD TEGEN DE HAAT DE ONBARM 

RADEN EN VERKOCHT HEEFT, TEGEN AL WIE NIET MET ONS IS, 

WEZEN HEEFT. HET WORDE DE TWEEDRACHT EN DE SCHEURI 

DE VREDE IN DE PARTIJEN ! NU OF NOOIT ! EN DAT DEGENEN 

GEHAALD HEBBEN ER DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR D 

TWISTEN. WANT WIJ WILLEN ONS NIET LATEN KAPOT MAKEN. » 
AUGUST VERMEYLEN OVER DE TAALSTRIJD RONDOM BRUSSEL (1914) 

KT BELANG . VOOR HET NATIONALE VRAAGSTUK ZELF. EN DAT 

HET U. IN HET VOLLE BESEF VAN DE ERNST VAN MIJN WOOR-

NIET TOE, GAAT TOT HET UITERSTE. 

WELD VAN DOMHEID PLATZAKKERIJ EN ARGLIST, HET WOR-

ER GENADE DIE NIETS ONTZIET EN NIEMAND MEER SPAART, 

HARTIGE STRIJD IN DE VERKIEZINGEN TEGEN AL WIE ONS VER

WAT OOK DE DIENSTEN MOGEN ZIJN DIE HIJ ZIJN PARTIJ BÉ

NG IN IEDERE PARTIJ. HET GAAT HIER OM HOGERE P R I J S DAN 

DIE ZULK EEN STRIJD OVER ONS ONGELUKKIG LAND ZULLEN 

RAGEN • HET ZAL DAN TE LAAT ZIJN VOOR ALLE WOORDEN-

D ' E strijd rondom Brussel is de 
samenballing van het Belgisch vraagstuk. 

Het is de strijd van het Belgisch staatsnatio-
nalisme tegen het Vlaamse volksnationalisme. 

Het is de strijd van een kleine maar mach
tige minderheid, die de hefbomen van de unita-
ristische staat in handen heeft tegen de demo-
kraUe, belichaamd door de V'aamse meerder
heid In dit land. 

De strijd dateert sinds 1830. Toen had Brus
sel echter niet alleen Wallonië achter zich maar 
ook d« Vlaamse fransisprekende burgerij, de 
enige groep in Vlaanderen die toen politieke 
zeggingschap had. 

De macht van de franssprekende burgerij 
werd door de groeiende demokratie gebroken. 
Relikten als Theo Lefèvre worden poUtiek zeld
zamer, maar waar ze in een zelfstandig Vlaan
deren geen rol meer zouden spelen, vervu'len 
ze die nu wel omdat Brussel (en Wallonië) in 
een unitaristische staat Vlaamse koUaborateurs 
nodig heeft om een gedeelte van de V'aamse 
massa in slaap te houden. 

M. 
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stond en vorige verkiezingen een geduchte voor
uitgang maakte. 

[EN heeft de grove fout ge
maakt bij de regeling van de taalgrens niet ver
beten te vechten voor Edingen en de zovele 
Vlaamse gemeenten en gehuchten. De Volks
unie stond toen alleen. Dat heeft de vraatzucht 
van de franstalige imperialisten aangescherpt. 
Zij menen dat het ook voor de randgemeenten 
wel zal koelen zonder blazen. Hadden wij de 
strijd op de taalgrens tot het uiterste geleverd 
dan zou de regering niet hebben durven voor
stellen wat ze nu doet. De heftige strijd van de 
Walen voor de Vlaamse Voerstreek heeft als ge
volg dat Theo Lefèvre niet meer durft spreken 
over Brakel, Terhulpen en Waterloo. 

K< 
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E ' EN tweetalig Brussel werd ons 
vast beloofd in 1932 met de taalwetten. 

Behalve de Vlaamse nationalisten, die tegen 
stemden, trapten de flaminganten van de kieur-
partijen in de val 

De taalwetten werden en worden gesaboteerd 
dat het een schandaal is 

Dat is normaal in onze unitaristische rovers-
staat. 

In 1954 werden Ganshoren, St. Agatha-Ber-
chem en Evere aangehecht bij Brussel 

Die gemeenten werden sindsdien op 9 jaar 
onkennelijk verfranst. Wie het toekomstig 
ot van de zes randgemeenten wil kennen kan 

even de drie voormelde gemeenten bezoeken! 
Piet Vermeylen, zoon van August, die de vo

rige roof regelde en thans als recidivist het 
geestelijk testament van zijn vader verder ver
nielt, verklaarde toen als minister van Binnen
landse Zaken dat : « wij allen te zamen een 
goede wet maken, die definitief de kwestie zal 
regelen ». Dat betrof opnieuw de tweetaligheid 
fe Brussel. De roof van de drie randgemeenten 
bezegeld, kwam er niets voor Brussel. Natuur
lijk niet 

De Vlaamse C V P , die de vorige roof niet be
streed, hoewel ze in de oppositie stond verklaar
de toen bij monde van Moyersoen « wij zuUen 
ons onthouden, rekening houdend met de ver-

^klaring van de minister, dat de taal toestand te 
Jrussel in de toekomst zal worden gewijzigd ». 

Zoals men ziet is de argeloosheid (?) de C.V.P. 
steeds eigen geweest. 

En als er thans verzet is dan is het hoofd
zakelijk omdat ondertussen de Volksunie ont

ij wil men ons de tweetalig
heid van Brussel de derde maal verkopen voor 
zes randgemeenten. 

Wat het worden zal weten we al. De macht 
van de regeringskommissaris, Gauleiter of vice-
gouverneur, werd omschreven door de socialist 
Bracops in de Kamerkommissie van 19 dezer : 

« De vice-gouvemeur is een louter legenda
rische figuur, zonder invloed op de gemeente
lijke autonomie in de Brusselse agglomeratie; 

louter psychologische voldoening die 
aan de Vlamingen wordt gegeven ». 

Wat we nog krijgen : tien scholen per jaar 
« zo'ang de noodwendigheid zich voordoet ». 

Met de heersende sociaal - ekonomische ver
houdingen te Brussel en de volmaakte sabotage 
van alles wat Nederlands is kan men zich ge
makkelijk voorstellen dat de noodwendigheid 
zich hoogstens een jaar zal voordoen. Als het 
ze^fs dat wordt. 

.OSTELUK zijn de Vlaamse 
socialisten die hun versjacheren van Vlaams 
grondgebied aan de Brusselse kapitalistische 
grondspekulanten goedpraten met het feit dat 
Vlaanderen een mooie toekomst heeft. Had het 
van de Vlaamse socialisten afgehangen Vlaan
deren ware reeds lang verfranst. In hun Brus
selse ziekenfondsen zit alleen franstalig perso
neel. 

Tweetaligen kunnen ze niet vinden bewezen 
ze daar wanneer een Vlaamsgezinde socialist 
protesteert. Inderdaad willen ze er geen Vlaam
se bedienden, die praktisch allen tweetalig zijn. 
Menapiérs geraken daar niet binnen, zelfs niet 
als ze overtuigde socialisten zijn. 

Waar zitten de rassisten? 

D< 

M: I EN zal ons dan binnen 5 tot 10 
jaar de tweetaligheid te Brussel een vierde maal 
verkopen in ruil voor nieuwe randgemeenten. 

Op een vergadering in het Volkshuis te Brus
sel op 17 juni verklaarde de beruchte Bracops 
« Wij leggen er ons bij neer (dat het maar zes 
randgemeenten zijn) maar de toekomst blijft 
open voor allen ». 

De P.V.V. — inbegrepen Van der Poorten, 
D'Haeseleer en Grootjans — vraagt de tweetalig
heid ook voor Vilvoorde, Strombeek-Bever, Ma-
chelen, Diegem, St. Stevens-Woluwe, Overijse, 
Hoeilaart, Vlezembeek, Itterbeek, Groot-Bij
gaarden, Zellik, Dilbeek en St. Pieters Woluwe. 

Spaak ziet de uitbreiding van de Brusselse 
agglomeratie reeds in de vierhoek Leuven -
Nij vel - Aalst en Mechelen. 

'E strijd die Vlaanderen te voe
ren heeft tegen de unitaristen, die hun tradi
tionele roofpolitiek voortzetten, zal hard zijn 
omdat in Vlaanderen socialistische en liberale 
koUaborateurs met hun huur- en spandiensten 
klaar staan. 

De Vlaamse meerderheid zal zich echter niet 
laten ringeloren. 

Zij zal deze strijd tot het uiterste voeren. 
In het parlement en in het Vlaamse land 
In het parlement en op de straat . 
Theo Lefèvre stelt zijn vakantie uit. Wij ook' 
Wij hebben het zangfeest, wij hebben onze 

11 julivieringen en wij zullen betogen. 
Tot Vlaanderen wakker is. Klaar wakker. 
Het recht en de plicht van zelfverdediging 

tegen roof, heeft elk volk. 
Wij moeten een definitief einde stellen aan 

elke anschluss van Vlaams grondgebied aan alle 
kolonisatie, aan alle gesjacher met onze grond 
en met onze Vlaamse mensen. 

133 jaar vernederingen en schandelijke uit
buiting zijn genoeg. 

Het jonge Vlaanderen marsjeert bewust, ver
beten en zegezeker. 

Omver en erover. 
De vloedgolf zet aan. 

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

Wendt (J tot de maatschappij 
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Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelljkheden. 
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