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V O O R A L NU IN DE7E PE

RIODE V A N POLIT IEKE 

S P A N N I N G : 
T — 

GEEF UW BLAD VERDER 

EN WERF ABONNEMENTEN 

ONZE 
MEER DA 

HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE PARLE-

MENTSFRAKTIES VAN DE VOLKSUNIE 

STELLEN VAST DAT DE REGERING ZICH 

VERPLICHT ZAG HAAR ONTSLAG AAN TE 

BIEDEN AAN DE KONING, OMDAT ZIJ NIET 

BIJ MACHTE IS DE VLAAMS-WAALSE VRAAG

STUKKEN OP TE LOSSEN; 

BETREUREN DAT DIT ONTSLAG UITEINDE

LIJK HET GEVOLG IS GEWEEST VAN DE 

HALSTARRIGE HOUDING VAN DE B.S P DIE 

BUITENISSIGE TOEGEVINGEN WILDE DOEN 

AAN DE FRANSTALIGEN. EN NIET VAN HET 

ONTSLAG VAN DE VLAAMSE C V P - M I N I S -

TERS OF VAN HUN VERZET TEGEN ANNEXA

TIE OF FACILITEITEN, 

LAKEN SCHERP DE TOEGEVINGEN VAN DE 

VLA AMSE . c . V . P . - F R A K T J E : . QUE „FM^lJUIiLT^tS-

IN DE RANDGEMEENTEN AANVAARDDE MET 

DE LOGISCH DAARUIT VOORTVLOEIENDE 

VERFRANSING; 

STELLEN VAST DAT HET VERTROUWEN IN DE 

REGERING IN HET VLAAMSE LAND DIEP GE

SCHOKT IS EN DE VERONTWAARDIGING AL

GEMEEN: DAT DIENSVOLGENS DEZE REGE

RING NIET MEER BESCHIKT OVER HET VER

EISTE KREDIET EN DEFINITIEF MOET VER

DWIJNEN; 

ZULLEN ZICH IN ELK GEVAL MET HUN 

UITERSTE KRACHTEN EN MET ALLE MIDDE

LEN VERZETTEN TEGEN ELKE VERFRANSING 

'IN DE RANDGEMEENTEN OF WAAR OOK IN 

VLAANDEREN. 
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GAAT VERDER 
IT: NEEN THEO 

Volksvergadering te Antwerpen. 

Mr Van der Eist heeft zich 
in een uitvoerig-schrijven ge
richt tot een hele reeks voor
aanstaanden uit het kulture-
le, sociale en ekonomische le
ven in Vlaanderen. 
In dit schrijven wijst hij op 
de fatale gevolgen die iouden 
verbonden zijn aan de sjoed-
keuring van de plannen der 
regering, niet alleen in ver
band met de randgemeenten, 
maar ook op tal van andere 
punten die tijdens de huidige 
beroering aan veler aandacht 
konden ontsnappen. 

OP ZATERDAG 13 JULI 

G R O T E B E T O G I N G T E 
S I N T G E N E S I U S - R O D E 

SAMENKOMST : 1 8 UUR 

VERTREK OPTOCHT : 19 UUR, 

NIEMAND ONT8REKE DIE DAG. MEER VOLK 

NOG DAN TE WEMMEL EN WEZEMBEEK. 

HET BOEK DER MAAND 
De strijd tegen het mons te rp lan Lefèvre, die door onze 
propagandis ten sinds weken met alle middelen wordt ge
voerd, is geen beletsel geworden voor de voor tzet t ing van 
de abonnementens lag . 
De maand juni is zeer goed geweest : van zowat overal 
in het Vlaamse land werden ons lange lijsten met n ieuwe 
abonnen ten overgemaakt . 

DE VLAG UIT OP 11 JULI I 

In de allereerste plaats dan 
een hartelijk proficiat aan 't 
arrondissement Mechelen dat, 
na een lange nek-aan-nek-
wedstrijd, thans Aalst een 
heel eind achter zich heeft 
gelaten. De Mechelaars deden 
h€t buitengewoon knap : ze 
maakten van de huidige po
litieke spanning gebruik om 
op grote schaal proefbladen te 
sturen naar uitgelezen adres
sen. Het rezultaat volgde 
meteen 

De vraag is, of de Aaiste-
naars — zolang keizerlijk on-

genaaktbaar — zich dit lang 
zullen laten aanleunen. We 
verwachten uit die hoek in de 
e.k. weken een sportieve 
reaktie die Mechelen defini
tief naar het vilt zendt, of 
niet ? 

Andere arrondissementen 
in de kijker : Dendermonde, 
Roeselaere-Tielt en Antwer
pen. 

Het «Boek der maand ••> 
gaat voor de tweede maal 
naar Mw Gilberte Verstrepen, 
Gen. Slingeneyerlaan 117 te 
Deurne-Centrum. Zij boekte 

in juni 37 nieuwe abonne
menten en klopte daarmee 
haar naamgenoot, de goede 
vriend Verstrepen uit Wille-
broek die vroeger al eens 
laureaat was met 72 abonne
menten en die er thans 26 in
leverde. 

Een pluim eveneens voor de 
heer Van den Bosch en voor 
ons hoofdbestuurslid De Pus 
te Oudegem, die reeds drie
maal achter mekaar een gooi 
doet naar het «Boek der 
Maand » en in mei de treffer 
plaatste. 

De huidige periode van po
litieke spanning en dus ver
hoogde politieke belangstel
ling IS uiterst gunstig voor ' t 
werven van abonnementen. 

We rekenen er op, dat on
ze kaderleden en propagan
disten ook op dit gebied, on
der het motto « Neen Theo >, 
het ijzer zullen smeden ter
wijl het heet is. 



o Ob vOi.K;>uN4t 

PENSIOEN! 

De provinciale federatie van 
het algemeen verbond van de 
ze fstandige arbeid Limbirg in 
buitengewone vergadering bijeen
gekomen, neemt met ontsteltenis 
kennis van het door de Regering 
ingediende wetsvoorstel met betrelc-
king tot het Pensioen van de Mi
nisters. 

Is ten zeerste verontwaardigd 
dat op een ogenblik dat er nog 
geen sociale rechtvaardigheid 
heerst ten opzichte van alle lagen 
der bevolking te moeten bestati-
gen, dat het nutteloos [|ïldve(r-
teer zijn verdere gang gaat 

Noemt het beschamend dat mi
nisters welke op materieel gebied 
bevoorrechtigd zijn, durven spre
ken van een pensioen zander bij
dragen, dan waimeer : 

Duizenden gebrekkige kinderen 
wachten op een geldelijke tege
moetkoming. 

Duizenden gewezen zelfstandi
gen wachten op een redelijk pen-
sioea 

Duizenden weduwen van zelf
standigen met schrik de dag van 
morgen tegemoet zien. 

Doet een oproep tot allen, om 
een gezamenlijke actie te voeren 
tegen dit wetsvoorstel. 

Doet beroep op de politiekers, 
dragers van een wetgevend man
daat en welke nog een weinig ge
weten hebben met klem neen te 
zeggen. 

Gaat over tot de dagorde. 

V.U.-LIMBURG 
De arrondissementele raad 

van de Volksunie voor Tongeren-
Maaseik ontzegt de huidige rege
ring en het parlement het recht 
om ieder probleem te behandelen, 
dat de Vlaams • Waalse verhou
dingen raakt, zolang 550.000 Vla
mingen niet in hel parlement ver
tegenwoordigd zijn. , 

Laakt de dubbelzinnige houding 
van de Vlaamse CVP-vleugei welke 
onder het mom van het in blok 
verwerpen van de anneksatie der 
zes randgemeenten, de weg naar 
de faciliteiten voorbereidt. 

Klaagt de vo" ledig anti-Vlaamse 
houding van de « Vlaamse so
cialisten » aan. 

Stelt verontwaardigd vast dat de 
Limburgse ministers Bertrand en 
Custers mee nebben gewerkt aan 
de gebiedsroof van de zes Vlaam
se randgemeenten (40.000 inwo
ners) . 

Zal geen inspannmg nalaten om 
de bevolking in te lichten over 
hun houding. , 

SPORENVIERING 
DIKSMUIDE 

Het 11 juli-komitee, samenge
steld uit 25 organisaties en met de 
medewerking van de stad Diksmui-
de en de gemeentcbesuren van het 
arrondissement. 

Vraagt de bevolking de Gulden-
sporenviering bij te wonen, die 
doorgaat in de Boterhalle van 
Diksmuide op woensdag 19 juli te 
19 uur 30 met o.m. het optreden 
van Willem Demeyer. Vorig jaar 
waren er reeds meer dan 500 aan
wezigen; dit jaar gaan we naar 
de 1000! Houd deze datum vrij. 

Doet een dringende oproep tot 
alle gemeentebesturen en partiku-
lieren voor een algemene bevïag-
ging met de leeuwenvlag op 11 ju
li. In aile gemeenten moet de 
leeuwevlag op deze Vlaamse hoog
dag het simbool zijn van de on
verzettelijke wil van alle Vlamin
gen tegen de gebiedsroof, die thans 
wordt voorbereid. 

Verwerpt elke vorm van gebieds
roof, daar deze op de rug van de 
kleine Vlaamse man slechts tJe rij
ke grondspekulanten ten goede 
komt en de sociale en kuiturele 
ontvoogding van het Vlaamse volk 
in de weg staat. 

Zetfs de kraaien brengen het uit: 
/ H I I t 

zee 

De schoonste gronden Isggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

stelt voor, in overeenkomst met 
de princiepen van het Vlaams Ak-
tiekomitee dat de twee marsen op 
Brussel inrichtte, als enige oplos
sing voor het probleem Brussel : 
Brussel tot rijksgebied uit te roe
pen, onder rechtstreekse kontrole 
van Walen en Vlamingen, met de 
bevoegdlieden van de huidige ge
meentebesturen, o.m. op gebied 
van onderwijs, taalregeling en 
kulturele zaken. 

Roept alle Vlamingen op. Indien 
de regering haar noodlottige plan
nen doorzet, tot de derde en defi
nitieve ma's op Brussl : zonder 
spandoeken, zonder muziek, 
doch met de opgeheven vuist. 

Vlaggen kunnen besteld worden 
bij R. De Ghein, IJzerdijk 2 (tel. 
502.86), J. Devos (tel. 510.64), J. 
Laridon, Esenweg 17 (tel. 502.75) 
of in het huis Leyre, Weststraat, 
waar ze tentoongesteld zijn. Prij
zen vanaf 180 P. 

RANDGEMEENTEN 
Geachte Redaktie, 

De jongste taalplannen van de 
regering zijn ondubbelzinnig, ten
minste wat de overheveling van 
zes Vlaamse gemeenten bij Brus
sel betreft. Voor een « strikte 
tweetaligheid » in Brussel zijn er 
slechts vage beloften. 

Nochtans valt het te vrezen dat 
— eens te meer —de Vlaamse par
lementairen bereid zullen zijn hun 
doodgewoonste recht te kot>en 
voor een reeks franskiljonse voor
rechten. Dat blijkt duidelijk uit 
de perscommentaren. 

Zelfs indien de Vlaamse C.V.P. 
op bepaalde punten minder lam
lendig zou zijn, kunnen de ont
werpen nog goedgekeurd worden, 
want aan de socialisten en P.VV.-
ers hebben we op Vlaams gebied 
niets te verwachten. 

De enige hoop van de Vlamin
gen in de i-andgemeenten blijft 
dan ook de V.U. Wij hopen dat de 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 51S767) 

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 diciitst bijgelegen 
verkoper. Star Zele. 

V.U. alles, maar dan ook alles in 
het werk zal stellen om geen en
kele randgemeente prijs te geven. 
De V.U. parlementairen mogen 
zich hier niet beperken tot het 
gewoon aan de kaak stellen van 
een lakse houding van anderen; 
zij moeten gebruik maken van 
« doorslaande » argumenten, ook 
argumenten è, la Jos Van Eynde — 
het zijn trouwens de enige die ons 
I>arlement beïnvloeden 

Hoe deze overwinning ook tot 
stand komt, ze zal in ieder geval 
de psychologische schok tot stand 
brengen die de definitieve indij
king van de Brusselse agglomera
tie tot haar huidige grenzen zal 
bewerken. Iedere toegeving zal 
later als voorwendsel genomen 
worden voor nog verdere toege
vingen. 

De V.U. moet hierin de Vlaam
se paiiementairen voorgaan. De 
V.U. spreekt hier niet alleen in 
naam van 180.000 kiezers, ze 
spreekt hier in naam van de deel
nemers aan de Mars op Brussel, 
in naam van culturele verenigin
gen van alle strekking, in naam 
van drukkingsgroepen als V.V.B, 
en Vlaams Aktiekomitee, in naam 
van de socialisten van « Links » 
en van de liberale studenten. 
Nochtans zal het niet volstaan de 
Vlamingen in het parlement voor 
hun verantwoordelijkheid te 
plaatsen; er moet hier eindelijk 
een einde gemaakt worden met de 
voortdurende verfransing van 
Vlaams gebied. Om dit doe' te be
reiken zijn alle middelen goed. 

Dit is niet alleen mijn mening, 
maar die van vele Vlaamse jon
geren in Rode. 

H.S. - St. GenesiusRode. 

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

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

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

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

Er is keuze : 
Wollen (bedrukte v laggen) : 

1.5 m X 1.5 m & S50 F 
g m X S m i 600 F 

Wollen geborduurde vlaggen 
(in nylon legen dezelfde prijs) i 

1 m X 1 m è S75 F 
l,i5 m X 1,5 m è 750 F 
l,i5 m X S m è 850 F 
S m X S m d 1250 F 

Vraag 'n volledige prijslijst. 
Ook wimpels in vooraad. 

NATIONALE 

BEVLAGGINGSAKtie 
Waterstraat 133, St-Amandsberg -
Gent (voorheen Gewad 18, Gerit). 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EIS MOVT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

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

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

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

W A . KUNNEN 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. 

eteeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 



DE VOLKSUNIE 3 

DE TOP EN DE 
Eindelijk is een regering gevallen 

over een Vlaams vraagstuk. 

Maar we zijn er alles behalve fier 
over. 

De regering struikelde immers niet 
door een vastberaden afwijzen van
wege Vlaamse kleurpolitici van onre
delijke eisen van de franstaUgen. 
Neen, zij struikelde omdat de ene 
groep, de C.V.P., een 40.000 Vlamin
gen uit de randgemeenten wilde ver
sjacheren met grond en al op ter
mijn, terwijl de anderen, de B.S.P., 
geen drie jaar meer wilde wachten, 
doch de grondspekulanten dadelijk 
hun miljarden winst wilde bezorgen. 

Als verraad één betekenis heeft dan 
is het grond en mensen verkopen 
aan de vijand. De franstaligen in dit 
land hebben ons 132 jaar gekoloni
seerd en uitgezogen. Zij zijn onze 
vijanden, onze erf-vijanden in de 
letterlijke zin. Wij kunnen dit be
treuren maar feiten zijn feiten. De 
Vlaamse CV.P. en de Vlaamse B.S.P. 
hebben hen niettemin Vlaamse men
sen en Vlaamse grond willen toe-
gooien omwille van hun kleine par -
tijbelangetjes. 

De regering is gevallen door een 
opbod in het Vlaams verraad. 

De voorbije crisis heeft weer heel 
de vervalsing van he t politiek spel 
in het unitaristische België blootge
legd. 

De Vlamingen die het drama rond 
de randgemeenten meegeleefd heb
ben, waren gekant tegen hun aan
hechting zowel als tegen hun ver-
fransing door het stelsel van de te
gemoetkomingen (faci'iteitensis-
teem). Wij schatten dit aantal 
Vlaamsgezinden omtrent het mil
joen. Daartegenover stonden enkele 
tienduizenden franskiljons en de 
klassieke meerderheid van vier mil
joen onverschilligen. De Vlaamse de-
mokratische volkswil was dus duide
lijk. Twee indrukwekkende opmarsen 
naar Brussel, een massa zoals noch 
de Vlaamse CV.P. noch de Vlaamse 
B.S.P. in Vlaanderen ooit kon samen-
krijgen, hadden dit verlangen, deze 
eis klaar en duidelijk gestalte gege
ven. 

Ten overvloede hebben de jongste 
weken alle Vlaamse a-poUtieke bewe
gingen, aUe Vlaamse kultuurbewe-
gingen (met inbegrip van het libe
rale Willemsfonds en het socialisti
sche Vermeylenfonds), praktisch alle 
Vlaamse studentengroeperingen (ook 
liberale en socialistische) dit stand
punt nog eens bevestigd. 

Betwisting van de Vlaamse volks
wil was dus niet meer mogelijk. 

Dat was en is de houding van de 
Vlaamse basis. 

Wat was nu de houding van de 
kleurpolitici? 

Laten we beginnen met de oppo
sitie, de Vlaamse P.V.V. 

We hebben hier geen enkele poging 
van verzet gezien vanwege het libe
raal Vlaams Verbond als de partijlei
ding haar « pakt der Belgen > afkon
digde. Het is inderdaad een echt ge-
pak van de Belgen want buiten de zes 
randgemeenten, die men thans wil
de slachtofferen wilde de P.V.V. er 
nog twaalf bij : Vilvoorde, Strom-
beek - Bever, Machelen, Diegem, St. 
Stevens - Woluwe, Overijse, Hoei-
laart, Vlezembeek, Itterbeek, Groot-
Bijgaarden, Zellik, Dilbeek en St. 
Pieters - Leeuw. 

De zes randgemeenten tellen 45.000 
inwoners, waarvan 40.000 Vlamingen, 
de twaalf gemeenten die de P W er
bij wil tellen meer dan 100000 inwo
ners, op een paar duizend na allen 
Vlamingen. Overal zou het daar 
tweetalig moeten worden, overal zou
den er Franse scholen moeten ko
men, overal zou daar aUes Frans zijn 
na enkele jaren. 

En dat « pakt » werd goedgekeurd 
niet alleen door de Brusselse liberale 
imperialisten doch ook door de 
Vlaamse liberalen : Van der Poorten, 
Grootjans, D'Haeseleir! 

Dat is nog heel wat erger dan de 
Vlaamse socialisten. 

Laten Willemfonds en liberale 
Vlaamse studenten, laat de jonge in-
tellektuele liberale basis in Vlaande
ren maar Vlaamsgezind zijn, aan de 
top van de unitaristische P.V.V. beve
len de Brusselse liberale imperialisten 
en de Vlaamse liberale parlementa
riërs volgen fluks in de pas. 

WAT ZOEKT BOUDEWIJN 

IN DE MIKROSKOOP? 

« LA FORCE DES MOU-

CHES. ELLES GAGNENT 

LES BATAILLES - DE 

KRACHT DER VLIEGEN 

DIE VELDSLAGEN WIN

NEN ». 

WAAR ZAL HIJ DIE VIN

DEN ? 

OP BLADZIJDE 13. WAAR 

DE STEUNLIJST « NEEN 

THEO » IS AFGEDRUKT. 

BOUDEWIJN HOUDT THEO RECHT. HET STEUNFONDS « NEEN 

THEO » HOUDT HET VLAAMS VERZET RECHT. 

VANDAAG NOG STORTEN OP PCR 1 4 7 6 , 9 7 VAN VOLKSUNIE^ 

BRUSSEL 1.. 

Het Dagelijks Bestmir van de Volksunie pro
testeert met klem tegen de handelwijze van de Ne
derlandse Uitzendingen van de BRT ten over
staan van de manifestaties ingericht door de partij. 

Daar waar de Franse T.V.-uitzendingen een 
objectieve en vrij uitvoerige reportage g^ewijd heb
ben aan de vergadering door de Volksunie gehou-

MOTIE 
deyi vorige zondag te Antwerpen, heeft de Vlaam
se T.V. deze vergadering volledig genegeerd en is 
aldus tekort geschoten aan de plicht van objec
tieve berichtgeving over de politieke gebeurtenis
sen en manifestaties in het land. Het Dagelijks 
Bestuur van de V.U. betreurt dat de berichtgeving 
van de Franse uitzendingen over politieke gebeur
tenissen en manifestaties in het Vlaamse land beter 
en uitvoeriger is dan deze van de Vlaamse uilzen
dingen. 

De tweede in graad voor het ver
raad staan de Vlaamse socialisten. 

Zij wilden de zeg randgemeenten 
Frans zonder overgang. Eens te meer 
verkozen zij de Vlaamse evoluees te 
zijn, de handlangers van onze kolo
nisators en van de grondspekulanten. 

De Volksgazet maakt thans groot 
misbaar omdat Mr. Van der Eist in de 
Kamer geroepen heeft dat het socia
lisme moet verdwijnen indien het de 
Vlaamse belangen niet verdedigt 

Dat laatste hebben ze niet gehoord 
omdat ze het liever niet willen ho
ren. 

Nochtans was het Vermeylenfonds 
tegen de verfransing gekant evenals 
de socialistische studenten en de 
groep « Links ». Nochtans onderte
kenden vooraanstaande socialisten 
uit de Vakbeweging en zelfs de di-
rekteur van de Volksgazet het ma
nifest van de 70 vooraanstaande Vla
mingen waarin de onaantastbaarheid 
van het Vlaams grondgebied geëist 
werd. 

Ook hier, zoals bij de P.V.V. ston
den de parlementariërs aan de over
zijde van de barrikade, bij onze aan
vallers. 

De Vlaamse socialistische parle
mentariërs zijn wel erg kortzichtig. 
Pas enkele dagen terug zei ons een 
jong socialistisch intellektueel : «Jos 
van Eynde en zijn ploeg kan voort
gaan met de hoorndrager te spelen 
van de Waalse en Brusselse socialis
ten. Wij houden ons aan onze be
ginselen en zo de Volksunie voort
gaat met een politiek van de kleine 
man voor te staan, voelen we ons 
daar beter thuis dan in de B.S.P. Ons 
interesseert de pendelarbeid, de lage 
lonen in Vlaanderen, de strijd tegen 
de kolonisatie en tegen de grondspe
kulanten in de randgemeenten. Het 
Vlaams socialisme geeft ons daar 
geen antwoord op, de Volksunie wel. 
Niet alleen de Vlaamse C V P . heeft 
een les nodig, de Vlaamse B.S.P. kan 
ze nog beter gebruiken ». 

En zoals l^ij sprak, spreken er reeds 
duizenden. 

Blijft de Vlaamse C.V.P. 
Een ogenblik kon men gedacht 

hebben dat onder druk van de Vlaam
se openbare mening en van de basis 
van de partij de Vlaamse C.VJP. zou 
standhouden. 

Hun ruggegraat is echter zodanig 
geoefend in buigzaamheid dat ze bij 
de eerste ernstige konfrontatie bega
ven. Zij verleenden « faciliteiten » 
d.w.z. de tweetaligheid van de dien
sten en Franse scholen! Juist datgene 
waartegen twee opmarsen naar Brus
sel ingericht werden. 

Het Vlaams Aktiekomitee Brussel 
en Taalgrens stuurde hen dan ook 
terecht volgend telegram « Aktieko
mitee verwerpt wisseloplossing, die 
niets anders Is dan ciirechtstreekse 
anneksatie en beschamende kapitu-
latie S'. 

Beschamende kapitulatie : in die 
twee woorden ligt heel de jongste 
politiek van de Vlaamse CV.P. sa
mengevat. 

Zelden heeft men het beleefd dat 
de parlementaire vertegenwoordi
ging zo voorbijgestreefd werd door 
de Volkswil. 

De kleurpartijleidingen hebben 
geen voeling met de harteklop in 
Vlaanderen. Zij zijn voorbijgestreefd, 
zij liggen vastgeankerd aan de onza
lige^ gedachte uit het 132 jarige ver
leden dat Vlaanderen altijd moet toe
geven in België. 

Ten onrechte heeft de koning dan 
ook Theo Lefèvre een nieuwe op
dracht gegeven. 

Theo had door zijn gulzig imperia
lisme het deksel op de neus gekre
gen. 

Vlaanderen was verheugd dat op 
hem van toepassing was wat hijzelf 
van de gedinamiteerde IJzertoren 
zegde : « hij ligt er en hij ligt er 
goed ». 

Vlaanderen had hem reeds begra
ven, waarom moest België (het Hof) 
hem weer opgraven? 

Omdat de top In dit land gans an
ders is dan de Vlaamse basis. 

Nieuwe verkiezingen zouden dit 
uitgewezen hebben. 

Zoals de toekomst uitwijzen zal dat 
alleen federalisme de laatste red
plank zal zijn voor België. 

Dat men dit vonnis uitstelt, ons 
goed. Elke dag zal men de Vlaamse 
openbare mening sterker prikkelen. 

Tot de maat vol is en die openbare 
mening er kordaat komaf mee maakt. 

Wim Jorissen. 
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frlenü lezer. 

Een TanlaluskweUing I 
Ik weet eindelijk wal een 
Tanlalushwelling is. De on
derwerpen voor een sappige, 
gepeperde open brief - vn 
steak Jlambé au poivre, 
zouden onze waarde landge
noten uit Brussel zeggen -
lagen zo maar voor hel grij
pen in de weelderige kon
treien van hel Grool J^ieuws 
dat deze week opschoot als 
steppe-onkruid na een don-
dervlaag De exallante boe
tegang van Theo naar hel 

paleis. De kastijding van de Wezembeekse kasteelheer die zijn 
bevelen gaj d la Cambronne. De ontvangst van ex-V.N.V.-er 
Cusleri door een Vlaams-nationaal erekomitee te Antwerpen. 
Hel gemiste Herman Van den Reeek-schot van een Antwerpse 
<i slille ». Kans te over om in acht punt kursiej op twintig 
cicero de dio Geneske vitriool te spuien. 

En daar heb ik een paar weken geleden - in een kluos-
terlijke bevlieging van verzaking aan hel monster dat aktuali-
leil heel • de belojle ajgelegd om te schrijven over een minder 
tpeklakulair onderwerp, over een doodeenvoudig Vlaams-
nallonaal aktieputit. Met als groot voordeel dan toch, vriend 
lezer, dal deze brief gericht is aan u en dat hij dus minder 
kans heeft hel onafzienbaar legioen der nutteloos geschreven 
zinnen te gaan vervoegen in het vagevuur der ongelezen 
stukken 

Geen Theo das deze 'iveek, geen Cuslers, geen O.D.-man 
en zelf) geen de Grünne. Wel mijn klassieke juUbrief aan alle 
gevelbezittende Volksunie-lezers. 

Gi] hebt, vriend lezer, gehoord en gelezen hoe de Grote 
Slaat.iman Theo Lefèvre in het donkerste uur van zijn bestaan 
als eerste-minister - op de weg van en naar het kotiinklijk 
paleis - nog tijd vond om zich te verdiepen in zijn geliefkoosde 
lektuur : de « Pensees » van Pascal. Dit klein tiekje in het 
Grote Karakter van de exaltante werd door hemzelf met de 
nodige geschiktheid in de focus van het nieuws gerukt. Ont
hecht aan aardse beslommeringen en platvloerse politieke 
berekeningen richite hij zijn blikken naar de zuivere hoogten 
van de Pascal'se overpeinzingen en verklaarde : « La puissance 
des mouches Elles gagnent des batailles ». 

De kracht van de vliegen die veldslagen winnen l Dit is, 
vriend lezer, een voortreffelijke pensee uit hel tuintje van 
Pascal, geplukt met het delikate gebaar van de kenner door 
niemand minder dan de Exaltante. Laat ons allen er van 
genieten. 

Mi) komt het voor, dat wi] zeer binnenkort een sehitle-
rende gelegenheid hebben om met vliegenkrachi een veldslag 
te winnen Mi] komf het voor dat, wanneer op 11 juli duizenden 
en duizenden leeuwenvlaggen aan Vlaamse gevels evenzoveel 
vUegenstipjes zijn op de unitaii-e peperkoek, heel wat exaltante 
tnocpers hun appetijt zullen verliezen Mi] komt het voor dat 
daar, zeer binnenkort reeds, het woord van Pascal kan getoetst 
worden aan de werkelijkheid - voor eenmaai dan tot groot 
ongenoegen van de zwaarbeneusde Paseal-kenner uil Cent. 

Laat de Iceuiu los en hang de beest uit J 

Uw dlo Genet. 

K.B. Hebt ge nog geen leeuw f Het adres van de jongens ëtr 
Bevlaggingsaktie vindt ge elders in hel blad. 

•I 

Wie de laatste weken op-
stoppers van belang kreeg 
was burgemeester graaf de 
Grünne. Al de Katolieke ver
enigingen van Wezembeek -
Oppem keerden zich tegen 
zijn anschlusspolitiek De 
Paters Passionisten, van wie 
hij beweerde dat zij zijn po
litiek niet afkeurden, gaven 
hem prompt antwoord. 

In alle brievenbussen van 
Wezembeek - Oppem kwam 
een mededeling van de Pa
ters Passionisten dat ze te 
gen de tweetaligheid van 
hun gemeente gekant waren. 

De burgemeester, die zich 
zeer ernstig bedreigd ge
voelt voor volgende gemeen
teraadsverkiezingen, zocht 
dan ook iets spektakulairs 
om zich opnieuw sympatiek 
te maken. Hij daagde de be
togers uit. door tegen alle 
taalwetten in, zijn politie-
kommissaris luidop in het 
Frans bevelen te geven in de 
hoop zo een paar rotte eie
ren naar zijn hoofd te kr i j 
gen. 

Hij werd dan ook vlug be
diend. 

Hij is er echter niet in ge
slaagd op die wijze opnieuw 
de sympatic van zijn ge
meente te verwerven. 

Zijn taktiek was ook al te 
doorzichtig. En al te dom! 

HEVIG ANTIKERKELIJK 

La Libre Belgique, die zich 
als volmaakte huichelaarster 
op ons werpt met het ver
wijt van geloof sbevechters 
wanneer wij het franskiljo
nisme van de een of andere 
pastoor of bisschop hekelen, 
is thans heftig te keer ge
gaan tegen de Paters Pas
sionisten van Wezembeek -
Oppem, die van de verfran-
sing van hun gemeente niets 
willen weten. Wat worden 
die Paters uitgescholden door 
de zeer Katolieke Libre ! 

Misselijke huichelaars ! 

SPIEREN, 
DARMEN EN EEN NEUS 

Volgens de exaltante pro
feet Theo Lefèvre denkt de 
Volksunie met haar spieren 
en zijn partijgenoten De 
Saeger en Verroken zelfs 
met hun darmen! 

Een kat in het nauw 
maakt scheve sprongen en we 
merken het aan Theo. 

Wij antwoorden hem maar 
een zaak : steek er je neus 
ni€t in, jongen. 

EKSAMEN 
GESABOTEERD 

Op 29 juni werd door het 
Ministerie van Financiën, in 
het raam van de overgangs
periode der schitterende ad
ministratieve hervorming 
(waar niemand nog uit wijs 
geraakt), een eerste proef in
gericht voor klerken (Doea-
nen, Belastingen, Registratie, 
Thesaurie, enz.). Het lukken 
in dat eksamen zou toelaten 
de benoeming tot opsteller in 
de tweede kategorie te ver
krijgen. 

de taal der cijfers... 
Uit hel antwoord of een vraag van R. Mat-

'theyssens vernemen we de taaiverhoudingen 'in een 
viertal nwlitaire organismen, gevestigd te Brussel J 
het militair hospitaal, het voertuigenarsenaal te 
Etterbeek, de hersiellingsplaatsen van de kwartier-
meester - generaal en de militaire cinematografische, 
dienst. 

Beroepsojjiciéi?n : 67 Fr. - 14 Ned. 
Beroepsonderofficieren : 150 Fr. - 85 Ned. 
Beroepsvrijwilligers : 194 Fr. - 139 Ned. 
Miliciens : 138 Fr. - 87 Ned. 
Burgers .' 333 Fr. - 274 Ned. 

Dat maakt 772 franssprekenden 'tegenover 
499 nederlandssprekenden. 

De Raad van State heeft vroeger reeds ge
adviseerd dat de verhouding in deze diensten 50/50 
moet zijn. 

Zelfs deze voor de Vlamingen onaanvaardbare 
50/50-verhouding is blijkbaar nog te veel voor de 
<( Vlaamse » minister Segers. 

Dit eksamen werd tot ont
steltenis van de ambtenaren 
van het Vast Wervingssekre-
tariaat , voor de eerste maal 
in de geschiedenis, op heftige 
wijze gesaboteerd door prak
tisch alle aanwezige beamb
ten (een vijfduizend..). Eksa-
mens werden verscheurd, 
bommetjes geworpen, tafels 
omgegooid; het was een echte 
revolutie ! 

WAAROM DEZE 

GEWELDDADIGE AKTIE ? 

De klerken menen terecht, 
dat zij door het ministerie en 
door de kleursindikaten be
drogen werden. Inderdaad 
kregen alle graden in Finan
ciën vorig jaar een behoorlij
ke weddeverhoging (eigenlijk 
aanpassing aan de achter
s tand) , behalve de klerken en 
de technische klerken. Zij die 
het meest nodig hadden... 

Dequae heeft hen getroost 
met eksamens ! Net of in het 
ministerie van Financiën niet 
reeds genoeg eksamens die
nen afgelegd! Bovendien werd 
het aantal plaatsen van op
steller gevoelig verminderd 
door de ministerraad. 

Dit alles heeft de klerken 
ten einde raad tot opstand 
aangezet. Zij eisen weddeaan-
passing zonder eksamens. 

VERRAAD 

l^ER KLEURSINDIKATEN 

Nijdig over het sukses van 
een neutraal Eenheidssindi-
kaat, dat vooral door klerken 
werd gesteund, hebben het 
kristelijk en socialistisch sin-
dikaat deze laten vallen. En 
uit schrik voor de reaktie, 
werden de sindikale verkie
zingen «uitgesteld» in de 
openbare diensten... 

De kruiperige houding van 
de « verdedigers » der kleine 
beambten kan niet genoeg 
worden aangeklaagd ! 

Het pensioen der ministers 
van 20.000 F per maand, dat 

nu in voorbereiding is, giet 
natuurlijk olie op het vuur 
bij mensen aan wie men 
steeds voorhoudt dat de 
Schatkist ledig is... 

HUN TOEPASSING 

Er zal een nederlandstalige 
staatsschool gebouwd worden 
te Watermaal-Bosvoorde en 
dit als « vergoeding » voor de 
vele scholen voor de fransta-
ligen die de Staat reeds te 
Brussel opgericht heeft de 
laatste jaren. 

Het gevolg ? 
In Le Soir van vorige za

terdag wordt met een juich-
kreet bekend gemaakt dat een 
Vlaamse gemeenteschool te 
Watermaal-Bosvoorde zal af
geschaft worden. 

Opgedragen aan Theo Le
fèvre en zijn regering, die be
weren dat Brussel het eerlijk 
zal menen met de tweetalig
heid. 

RASCISME 

Voor het Assisenhof te 
Luik kwam een zaak voor 
van moord op een jonge Ne
derlandse, Iets wel bepaalds 
kon men tegen het slachtof
fer niet bewijzen, maar heel 
het dorp keurt de moord 
goed want men vond haar 
niet sympatiek, la sale Hol-
landaise. 

Een socialistisch bestendig 
afgevaardigde verklaarde over 
de moordenaar : « Voor mij 
is die man geen moorde
naar ». 

Een Vlaamse of een Ne
derlandse vermoorden is 
klaarblijkelijk geen moord 
meer voor de Waalse socia
list. De rassenhaat tussen 
blank en zwart in de Vere
nigde Staten wordt hier 
overtroffen 

Nu, wat wil men: de Vlaam
se socialisten hebben bij hun 
Waalse partijgenoten nooit 
wat gedaan om zich te doen 
eerbiedigen. 

De nederlandstaUgen zijrt 
voor die Waalse socialisti
sche mandataris dan ook 
klaarblijkelijk vee. 
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: waarde landgenoten... 
• 
m 

• « De Volksunie - het is waar - hoezemt eeyi 
S orooi aantal Vlaamse CV.P.-ers sterke vrees in. 
S In de stad en op het platteland brengen de politieke 
£ viannen van de C.V.P. him avonden door gelijk de 
\ gierigaards die hun centen tellen : zij tellen en her-
• tellen de vooruitgang van de Volksunie, vooruït-
ï g'^''^S ^^^ ao/nzienlijk schijnt te zijn ». 
i La Relève, spreekbuis van de 
Ê P . S . C , 29 .6 .63 , blz. 7 . 

LAWAAiMAKERS 

Iedereen kent mensen die 
zich Napoleon wanen. Auto
suggestie kan veel in het le
ven. Wanneer men zichzelf 
altijd weer voorhoudt dat 
men dit of dat is of kan, ge
looft men dit vast na een ze
kere tijd. 

Zo heeft Manu Ruys zich
zelf tot een objektief beoor
delaar van het staatkundig 
gebeuren gemaakt met een 
rustig Noordnederlands hoofd. 

Alsof we met Nederlanders 
in één staat leefden en niet 
met Walen, Brusselaars en 
franskiljons, die niets liever 
verlangen dan onze rust om 
ons rustig verder te kolonise
ren. 

Omdat de Volksunie zich in 
de Kamer scherp verzette t e 
gen de regeringsplannen 
noemt Manu-uit-de-hoogte 
hen «lawaaimakers ». 

Het zou ons even gemakke
lijk vallen de anderen en Ma
nu « onnozele kalveren » te 
heten. We zullen dit echter 
niet doen. 

Vlaanderen verwacht thans 
immers alles van de lawaai
makers. 

Het is voor het ogenblik een 
eretitel. 

D E S T A N D A A R D I 

Manu Ruys dringt in De 
Standaard aan op een breed 
front van alle Vlamingen 

maar dan moet de Volksunie 
ophouden met verdachtma
kingen, schrijft hij. 

Wat bedoelt hij met ver
dachtmakingen ? 

De roof van de randge
meenten, in één fase door de 
aanhechting of in twee fasen 
door de faciliteiten : is dat 
een droom of een werkelijk
heid ? 

Wat spreekt hij dan van 
« verdachtmakingen » ? Het 
gaat om feiten ! 

Maar ja, wat kan Manu een 
Custers verwijten ? 

Hij was wat Custers was. 
En hij zit thans waar Cus

ters ook zit. In een kleurpar-
tij waar men naar Walen, 
Brusselaars en franskiljons 
moet opkijken. 

D E S T A N D A A R D II 

Velen zijn verwonderd over 
« De Standaard » van de laat
ste weken. Omdat hij zo on
gunstig afsteekt tegen « De 
Gazet van Antwerpen ». Zij 
weten niet dat «De Stan
daard » tot eerste doel heeft 
de spreekbuis van de Vlaamse 
C V.P., «De nieuwe Gids», te 
doen verdwijnen. Daarvoor 
moet aan de Vlaamse C.V.P.-
ers bewezen worden dat « De 
Standaard» betrouwbaar is. 

Eenmaal « De nieuwe Gids » 
opgedoekt hoopt «De Stan
daard » de vijf - zes duizend 
lezers ervan te winnen. 

Voor het kommercièel be
lang moet het Vlaams belang 
wijken. 

Een strijdbare «Standaard» 
moet men dus de eerste jaren 

niet meer verwachten. Het 
AVV-WK zal folklore wor
den. 

En nog verder wil de heer 
De Smaele onder invloed van 
zijn dikke vriend Van den 
Boeynants : « De Standaard » 
zou een regeringskrant moe
ten worden, een soort 
Vlaamse Soir. 

Heerlijke lektuur wacht dus 
de Standaardlezers volgende 
jaren. 

En dat op een ogenblik dat 
Le Soir zijn zoetsappig karak
ter opgeeft (omdat het niet 
rendeert !) en een blad van 
de M.P.W. geworden is. 

HET VERKEERDE 

FEDERALISME 

Wij kenden reeds het ver
keerde federalisme in het 
C.V.P.-bestuur : evenveel Wa
len als Vlamingen. De gelijk
heid is mderdaad een ken
merk van het federalisme. 
Het tweede kenmerk is echter 

het zelfbestuur voor het eigen 
gebied. Dat tweede kenmerk 
ontbreekt echter bij de C V.P. 

Hetzelfde gebeurt thans in 
de B.S.P. 

Ook daar — natuurlijk — 
vergooien de Vlamingen hun 
mogelijke meerderheid. 

In de Volksgazet triomfeert 
men dan nog ook omdat de 
Walen ermee akkoord gaan. 

Hoe is het mogelijk ! 

DE UITDAGERS 

Op betogingen heeft men 
zelden last met politie en 
rijkswacht. Anders is het met 
de geheime politie. Dat zijn 
echte uitdagers volgens de 
Gestapopraktijken. 

Zonder zich bekend te ma
ken proberen ze hier of daar 
iemand in een wagen te sleu
ren of dreigen ze met een re
volver. 

Kan de verantwoordelijke 
minister aan dergelijke sme

rige praktijken 
stellen ! 

geen einde. 

HET GROENE HOUT 

Na een afscheidsfeestje van 
eindejaarsleerlingen van het 
ateneum te Tongeren trokken 
de jongens door de stad naar 
huis en in volle Vlaamse 
geestdrift werden tal van 
Belgische vlaggen naar bene
den gehaald. 

Opgedragen aan Jos van 
Eynde. De fascisten komen 
waarlijk niet alleen meer uit 
de kolleges. Men zou zeggen 
dat de kinderen van vele so
cialisten het revolutionaire 
van hun ouders voortdragen, 
maar thans niet meer in d« 
B.S.P. doch op het gebied van 
de Vlaamse Beweging 

En de knechtenhouding van 
de Vlaamse socialisten de 
jonste weken zal hen zeker 
niet aanzetten om bij de par
tij van hun ouders te blijven. 

ZIJ HEBBEN ALLES! 

ZIJ H E B B E N W A T E R K A N O N N E N . B E L A S T I N G O N T V A N G E R S , T V - Z E N D S T A T I O N S . 

T W E E N A T O - D I V I S I E S . E E N G E S T R O O M L I J N D E W E T G E V I N G . E E N K O N G R E S -

K O L O M , M I N I S T E R I E L E C A D I L L A C ' S . F A B I O L A . DE L E O P O L D S O R D E , G R O N D -

S P E K U L A T I E S IN W E Z E M B E E K - O P P E M, D E N A T I O N A L E BANK EN M A N N E K E 

P I S . 

WIJ HEBBEN ALLEEN U! 
A L S GIJ O N S IN D E STEEK LAAT, H E B B E N WIJ NIETS I 

S T O R T V A N D A A G N O G UW B I J D R A G E VOOR HET S T E U N F O N D S « N E E N THEO» 
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De korte regeringscrisis van deze week 
zal liet wel aan iedereen duidelijk hebben 
gemaakt dat de aanhechting van de zes 
Vlaamse randgemeenten, « en bloc » zoals 
de Vlaamse C.V.P.-ers zegg-en, geen schijn 
van kans heeft. 

De h. Lejèvre zoekt nu met zijn ploeg 
naar een andere « oplossing n. De eindeloze 
palabers zijn weer herral, maar is er iels 
veranderd '/ 

Hel plan om zes randgemeenten brutaal 
te annekseren is na veel strijd gekelderd 
geworden, maar het gevaar dat faciliteiten 

Alle energie van de vele Vlamingen, die 
reeds jaren onafgebroken in dezelfde bres 
staan, is er nodig geweest om die brutale 
diefstal te beletten. Spekuleerl men er in 
legeringskringen na op dat de Vlamingen 
zich zullen blind staren op die kleine 
schijnoverwinning, om hen snel te ontfal-
selen dat wal men uiteindelijk op het oog 
had n.l ruime faciliteiten ? 

Dal zon een grove koopliedentrac zijn di'i 
erop neerkomt dat men eerst veel meer 
vraagt dan men wil bekomen, aangezien er 
toch steeds wat wordt af gedaan. Wil m<>n 
fuciliteilen ? Goed, laai ons dan eerst de 

facilileilen noch verkavel ing! 

worden 'ngevoerd die tot een feitelijke 
inlijving bij Brussel zullen leiden is grolfr 
dan ooit. En hel is niet uilgesloten dat de 
Vlaamse C.V.P. dit zonder veel strijd 
zal aanvaarden In dit geval wordt heel 
deze « slag om Brussel » voor ons een klin
kende nederlaag. 

J un annelisatie sprak tot voor enige 
weken niemand, totdal de h. Lefèvre mei 
zijn monsterplan voor de pinnen kwam. 
Niemand sprat: er over omdat men zich een
voudig niet kon inbeelden dat een zinnig 
m.ens ooit met zo'n voorstel voor de dag 
zou komen. Als de Vlamingen zich reeds zo 
massaal en zo radikaal tegen faciliteiten 
verzetten, hoe zouden ze dan een anneksalie 
kunnen aanvaarden. Toch heeft men het 
gepoogd... 

brutale aanhechling eisen. De Vlamingen 
zullen er zich tegen verzetten voor dood. 
^a een tijdje zullen wij doen alsof wij 
toegeven Maar de toegeving, zullen wij 
zeggen, moet van heide kanten komen. 
FaciUleilcn :iiii f/es een aanvaaidbaar kon^-
proniis, nictwaai ?... 

De Vlamingen kunnen niet genoeg op 
Itun lioede zijn, om onmiddellijk ie rea
geren wanneer zo n spelletje zich zou begin
nen aftekenen. Faciliteiten is voor de rand
gemeenten gelijti aan eenterechlstetling door 
langzame wurging, anneksalie is de dood 
met de guillotine. 

Hel is dus voor hel Vlaamse leger dus 
twg te vroeg om te demobiliseren. 

liet is echter mogelijk dat de Vlaamse 
C.V.P.-ers beseffen dat ook elke vorm van 
facilileilen door de Vlamingen radikaal ver

worpen wordt. Daarom zal het plan-Ver-
roken tot afhechting van Franstalige wijken 
ongetwijfeld opnieuw voorgesteld worden 
als « oplossing », een oplossing die er in 
feite geen is. 

Nemen wij het geval van de gemeenten 
Kraainem en Wezembeek-Oppem. Duide
lijker dan waar ook kan men zelfs op een 
stafkaart aflezen waaraan de betrekkelijke 
verfransing van die gemeenten te wijten 
is : aan de toevloed van Franslaligen in de 
nieuive wijken die door verkavelingsmaat
schappijen zijn tot stand gebracht. Kraainem 
ii een langwerpige smalte gemeente die van 
A'. naar Z loopt, liet middenste deel, hef 
smalste, is het sterkst geürbaniseerd vanuit 
St. Lambrectits-Woluiue. Daar ivonen de 
meeste Franslaligen : Stokkel. Tussen deze 
wijk en het eigenlijke dorp van Kraainem, 
in het N., liggen nog grole stukken onbe
bouwd ten ein liet oude iloi p l.un zonder 
moeite bij Vlaanderen blijven mei eenlalig 
regime. Het zuidelijke deel van deze lange, 
smalle gemeente is grotendeels bos. Ga'it 
Verroken deze gemeente in drie stukken 
snijden ? 

Vanuit Stokkel, over het smalste deel va^i 
Kiaainem, zijn de verkavelingen verder 
gegaan op het grondgebied van Wezembeek-
Oppem waar ze een hele tioek van de 
gemeente beslaan, dit is de zgn. Bel-Air, 
waar niets anders dan nieuwgebouwde 
villa\ slaan en waar naast goede Vlamingen 
vele franslalige inwijkelingen wonen. Wie 
de beloging te Wezembeek heeft meege-
maalit heeft duidelijk kannen merken dat 
deze wijl: en het oude gedeelte van hel 
dorp (het grootste deel) twee totaal ver
schillende gemeenschappen zijn, voor zover 
de Bel-Air een gemeenschap te noemen is. 
liet oude Wezembeek is zo Vlaams ah gelijk 

welk dorp in Vlaanderen. De Bel-Air echter, 
die uitsluitend uit inwijkelingen beslaat, 
is tweetalig. Gaat Verroken deze uji^k 
scheiden vaji Wezembeek-Oppem ? DenUt 
hij werkelijk dat daarmee het probleem 
is opgelost ?Wie zal immers beletten dat 
de grondspeculanten verder verkavelen ton
der zich te storen aan nieuwe, zogezegd 
definitieve gemeentegrenzen ? Denkt de 
h. Verroken niet dal hij biiinen 5, 6 ^mis
schien 10 jaar een nieuwe reeks wijken zal 
mogen afstaan omdat er zich ondertussen 
een aantal Franstatigen-mel-prelenlie dia 
komen vestigen ? 

Afhechting van tweetalige wijken is ijê<'n 
oplossing, het is een doekje voor liet bloe
den, het is sIruisvogelpoUliek Een vruclil-
baar gesprek over het herlrekken van de 
grenzen van de Brusselse agglomeratie is 
slechts mogelijk onder twee voorafgaande 
voorwaarden : 

1) een aanvaardbare regeling voor de ruim
telijke ordening moet gestemd en toegepast 
worden in het Brusselse, waardoor de 
grondspeculalie de pas wordt afgesneden en 
de verdere uildeining van de olievlek dras
tisch wordt ingeperkt. 
2) de Brusselse agglomeratie mag geen cmS 
meer uitgebreid worden ten koste van 
Vlaanderen. Wil men bepaalde wijken met 
alle macht toch inpalmen, dan dienen de 
werkelijke toestanden er eerst zeer grondig 
te worden onderzocht en indien de Vla
mingen dan toch de aftiechting in over
weging zouden willen nemen, dan kan dit 
slechts gebeuren wanneer eveneens de 
teruggave van Haren, Neder-over-Heembeek, 
Neerpede e.a. gebieden ter sprake komt. 

Al de rest komt neer op bocrehidrog in 
ons nadeel. 

P. Marlens. 
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grasduinen*** 
Lefèvre over De Saeger 
(( Er zijn mensen die den 

en 
feew 

1 in plaats van met hun hersenen ». 

1 Lefèvre over de C.V.P. 
1 u De C.V.P. slaat wel met 
1 maar slaagt er niet in te vliegen » 

Lefèvre over de V.U. : 
« De kracht der vliegen. 

slagen ». 
Zij 

V^erroken : 
met hun d' xrmen 

beide vleugels, 1 
• 

•winnen de veld-
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POLITIEKE 
GEESTELIJKHEID 

In « Het Volk » van dinsdag 
laatstleden, lezen we dat 
op zondag 23 juni de pastoor 
van de St Barbara-parochie 
van het gehucht De Hoek te 
St Genesius-Rode vanop de 
preekstoel een meeting hield 
met een hatelijke en bitsige 
aanval tegen de Vlamingen, 
tegen een Scoutsgroep, die 
met een Vlaamse leeuw op
stapte in de processie, tegen 
het aktivisme en tegen de kol-
laboratie (niet van Degrelle !) 

Die Brusselse pastoor heet 
Marcel Pastuer. « Het Volk » 
noemt hem en vraagt welke 
sankties tegen hem zullen ge
troffen worden. 

Wij zullen « Het Volk » ant
woorden : « Geen > I 

ZIJ DEDEN HET 

In het dorpje Ulbeek (Lim
burg) hield Jos van Eynde 'n 
rede. Het was heel wat beter, 
zegde hij, te zorgen voor in
dustrie in Vlaanderen dan 
achter een Vlaamse Leeuw 
aan te lopen. 

Het is waarlijk het toppunt. 
De Vlaamse socialisten heb

ben nooit veel gedaan voor in
dustrie in Vlaanderen. Inte
gendeel verheugden zij zich 

over de Vlaamse pendelarbeid. 
In Wallonië immers kwamen 
de Vlaamse arbeiders in so
cialistische werkkringen te
recht en werden ze ook socia
list. 

Darom was alle industrie in 
Vlaanderen overbodig. 

Onder invloed van de ja
renlange Volksuniepropagan-
da echter werden de Vlaamse 
arbeiders hun urenlang heen 
en weer gereis beu en eisten 
zij industrie in Vlaanderen 
met de Volksunie. 

Noodgedwongen moeten de 
Vlaamse socialisten volgen. 

Radikaal eisen durven ze 
echter nog niet. De Waalse 
socialisten zouden het kunnen 
kwalijk nemen ! 

Maar als men in een Lim
burgs dorpje spreekt mag het 
wel. 

Niettemin Jos, doe zo voort. 
Vertel dat op alle Vlaamse 
dorpen. Vlaanderen zal vlug
ger industrialiseren. 

Zo verwezenlijkt gij mee 
het Volksunieprogram. 

BEKLAGENSWAARDIG 

De nog niet ontslagen, 
maar alleszins geslagen eer-
ste-minister is een man van 
rauwe uitspraken die hij voor 
vernietigend houdt. 

In zijn zelfoverschatting 
zegt hij van zijn politieke 
« vrienden » misprijzend, dat 

zij met hun darmen In 
plaats van met hun hersenen 
denken. Voor deze laatsten 
is er nog uitkomst als zij 
maar het geschikte orgaan 
laten werken. Als Lefèvre 
echter bij al zijn dwaasheden 
zijn hersenen heeft aan het 
werk gezet, is het hopeloos 
voor hem. 

DE WAARHEID 
EN DE EERSTE-MINISTER 

Als besluit van zijn debat 
met Lefèvre schreef Reimond 
Mattheyssens, dat de eerste-
minister met zijn verklaring 
over de E-3 de Vlaamse open
bare mening bewust had mis
leid. 

Lefèvre had inderdaad in 
september 1962 gezegd dat 
« binnenkort » met de werken 
van de E-3 zou worden be
gonnen. 

Uit een recente verklaring 
van de h. Claeys, voorzitter 
van de E-3 intercommunale 
blijkt dat het nog maanden 
zal duren alvorens de studie 
van het eerste vak zal klaar 
komen. Van een aanvangsda
tum heeft de h. Claeys zelfs 
niot gewaagd. 

De eerste-minister deed die 
toezegging reeds voor de in
tercommunale zelfs gesticht 
was. Nietwaar, dat de onbe
schaamde heer Lefèvre het 
met de waarheid niet zo nauw 
neemt. 

Het komedietje dat verle
den dinsdag te Antwerpen 
werd opgevoerd en tijdens 
hetwelk Custers zo warm ont
vangen werd, Is louter zand in 
de ogen. 

BRUSSEL 
NIET LOSLATEN... 

Vanwege een lezer kregen 
we een gestencileerd briefje 
dat hij ontvangen had van de 
Wilrijkse politie nadat hij bij 
een verkeersongeval in die 
gemeente was betrokken ge
weest. Op dit briefje deed de 

Wilrijkse politie kond, dat zij 
het ongeval had vastgesteld 
en verzocht ze onze lezer, 
zulks aan zijn verzekerings
maatschappij mede te willen 
delen. 

Het briefje was tweetalig : 
Nederlands-Frans ! 

Tegen alle taalwetterij in, 
natuurlijk. De zoveelste 
uiting van aartsdomme 
Vlaamse kruiperigheid. En de 
zoveelste blijk van de ernst 
waarmee de burgemeesters uit 
de Antwerpse agglomeratie 
Brussel niet loslaten, doch 
integendeel navolgen. 

Wie die burgemeester van 
Wilrijk is ? 

Wel, ons aller goede vriend, 
de bovenste beste Lode Kie-
booms. 

ORDEHANDHAVING 

Toen tijüens de spontane 
betoging verleden zondag
namiddag te Antwerpen de 

kopgroep van de betogers 
even op de grond ging zitten 
om de achtemakomers de 
kans te gunnen van aan te 
sluiten, zegde een overigens 
vriendelijk politiekommlssa-
ris ons dadelijk : « Mijnheer, 
ik moet er u opmerkzaam op 
maken dat sinds 25 juni de 
straffen voor zitstaking ge
peperd zijn ». De man had 
gelijk : de nieuwe wetten op 
de ordehandhaving zijn va, 
voege. Wij hadden destijds 
eveneens gelijk : wij beweer
den dat deze wetten in de 
allereerste plaats zouden 
dienen om Vlaamse betogers 
te treffen. 

Deze regering heeft alvast 
een goed krijgsplan opge
maakt : eerst de ordehand
having, dan de annexatie 
van randgemeenten met on
derdrukking van de Vlaamse 
oppozitie op de s t raat en 
tenslotte de 2/3-grendel om 
de veroveringen definitief te 
beveiligen. 

Of het echter lukken zal ? 

DANK 
Met de boetegang van Theo Lefèvre verleden 

dinsdag naar het Koninklijk Paleis, waar hij zijn 
ontslag ging aanbieden, lag de eerste faze van onze 
strijd tegen het monsterplan achter de rug. 

De strijd gaat verder! Maar nu reeds willen wij 
een woord van oprechte bewondering en dank richten 
tot onze talloze propagandisten, die in de voorbij we
ken rusteloos hebben gezwoegd om het Vlaams verzet 
op volle toeren te doen draaien. 

Een woord van oprechte bewondering en dank 
aan hen voor wie geen inspanning te veel was; die 
hun tijd en hun werkkracht dag en nach t ter be
schikking stelden van het Vlaams verzet." '^^^a. 

Een woord van oprechte bewondering en d^öik 
aan al degenen die met een bewonderenswaardige 
stiptheid de richtlijnen en aktiepunten hebben uit
gevoerd. 

Een speciaal woord van dank en bewondering 
voor de onVérmoeibar€„<«iOTertrDffett"«öegëWfJ(fé^^-
gens van de VM.O., met wie de samenwerking zo vlot, 
efficiënt en kameraadschappeUjk is. 

De strijd gaat verder : de gevechtsposten wor
den niet verlaten! 

T. van Overstraeten. 

/ 

GEEN MISBRUIK VAN 
VLAAMSE LOYAUTEIT 

Hei zon voor de Vlaamse gemeenschap 
ten ontzettende nederlaag betekend heb
ben, indien de regering er in geslaagd was 
door het ejjeht der verrassing haar rovers-
diktaat op te dringen. 

Nu de regering ontslag indiende, kan de 
opdracht om voort te gaan niets anders 
betekenen dan het taalprobleem te laten 
bedaren voor een latere nieuwe aanpak. 

Zoniet zal elke oplossing' die er komt, op 
tekening worden geschoven van de koning 
die de regering oplegde verder te gaan. 
De Vlaamse gemeenschap is niet bereid 
misbruik te laten maken van haar tradi
tionele loyauteit. Geen schijnargumenl van 
nalionele eenheid of wat ook, is nog bij 
machte om de integriteit van onze gemeen
schap ie laten aantasten. 

Ook verwondert het ons dat de vorst zo 
eenzijdig is ingelicht geworden vanuit 
dezelfde gesloten kring die het konipromis 
heeft uitgebroed. Noch een De Sacgher of 
Verroken, noch een Uoosens van het Vlaams 
Komitee of een Van de Zande van hel VVO 
werden geraadpleegd. 

Spijts men overal kan lezen dal de Volks
unie de onzichtbare hand in de krisis is 
geweest, werd evenmin er aan gedacht 
ome algemene voorzitter te raadplegen. Er 
zijn nochtans precedenten te over. 

Buiten de annexatie van Vlaamse rand
gemeenten verdienen ook andere bepalingen 

uit het onderwerp een verbeten afwijzing : 
1) de tweetaligheid der Brusselse agglome
ratie is een klucht indien ze niet samen
gaat met een tweeledig bevolkingsregister 
en een persoonlijk statuut voor de Vlaamse 
gemeenschap. 

Door de Jiieuwe wet zullen Vlaamse amb
tenaren in het Brusselse weliswaar in het 
Nederlands kunnen werken maar volledig 
geïsoleerd worden tot de verhouding van 
de Vlamingen die zich telkens weer als 
bewuste Vlamingen in de hoofdstad affir
meren. Daarom juist hebben wij Vlaamse 
en Waalse bevolkingsregisters nodig. 

Wat de regering ons aanbiedt, kunnen 
de gemeentebesturen zelf verwezenlijken 
als ze zoveel goede wil hadden als Van den 
Boeynants beweert. 

Voor de scholenbouw tol de ubehoeftenn 
gedekt zijn is ook geen wel vandoen ; het 
is elementaire plicht van uilvoering. Ook 
de persoon van vice-goeverneur van de 
hoofdstad Brussel blijft een ledige dop 
zolang die maar bedoeld is als een vmytisch 
personnagen en als een loutere u psycho
logische voldoening » voor de Vlamingen. 
S) liet arrondissement Ualle-Vilvoorde moet 
ook een volwaardig elektoraal en rechter
lijk arrondissement worden. 

Thans zijn er op Sê volksvertegenwoor
digers vóór Brussel slechts acht Vlaamse 
leqenoi'er Bi itanssprekende. Dan vantieer 

er minstens 50 % Vlamingen ivoncn in liet 
huidige arrondissement Brussel. 
3) de laaieenheid van Vlaanderen luordt 
aangetast te Zaventem en te Leuven. Zaven-
lem, tot hiertoe in binnendienst eentalig 
Vlaams, tuil men gelijkstellen met de 
Brusselse diensten en voor Leuven wil men 
ivettelijke kaders scheppen voor een ver-
franste exlerioriteit die diep om zich heen 
grijpt. Dan nog liever de huidige feitelijke 
toestand zonder wet. En in alle geweste
lijke diensten waaronder een gemeente 
met faciliteiten valt, heeft men de poort 
opengezet voor alle franslaligen die in het
zelfde iverkgebied van die gewestelijke 
diensten wonen. Dit zijn allemaal stappen 
achteruit op de wet van 1932. 
i) In de centrale diensten te Brussel heeft 
men sedert 1932 gezworen bij een billijk 
evenivicht van eentalige Vlamingen en 
Walen met belioud van verworven rechten, 
wat in feite neerkwam op een franse top-
administratie. Nu de Vlamingen een zeker 
evenwicht in 't zij^ht hebben en ook op hun 
beurt aanspraak maken op een taalhomo-
gene werkkring, gaat men ze vaslspijkereti 
in een 50/50 verhouding voor alle direklie-
personeel, hoewel er thans onoeveer 65 V 
flaamse militanten zijn tgv 35 % fransta-
iige. Bovendien stelt men een absurd twee
talig kader voor (20 % van het direktieper-
soneel, eveneens 50/50) om de Vlamingen 
liet voordcel van hun tweetaligheid te 
ontnemen Als men bedenkt dat alle sekre-
larissen-generaal en directeurs-generaal 
gerust eentalig kunnen blijven met behoud 
van taaladjunkten. 

5) De' zo geroemde vernederlandsing van 
het bedrijfsleven is o genverblinding. Ze 
beperkt zich tot gevallen van overgang van 
openbare macht voor de door de wet opge
legde sociale formaliteiten, verplichte publi
caties en bescheiden, en uitsluitend voor 
hi-diiji'cn mei 10 werknemers De briefwis

seling met de bcstur-en moet zelfs niet in 
't Nederlands zijn. 
G) Tenslotte zijn waarborgen en konlrole 
onvoldoende. Wij vragen niet zozeer een 
administratieve commissie voor taaltoezicht 
en zgn. nietigheden, maar wel een taalcom.-
missie voor taaltoezicht in handen van het 
parlement en aangevuld door een rechts-
kollege voor taaltoezicht. Bovendien moeten 
ook straffen ingevoerd voor moedwillige 
overtreding. 
1) Tenslotte mogen wij het lot van de 
platdietse streek en het duitse taalgebied 
iriet uit het oog verliezen. Een ganse streek 
van 20.000 inwoners waarvan 90 % een ni&t 
Bomaans dialekt spreken, wil men zonder 
meer bij Wallonië inlijven ; ook in het 
arrondissement Aarlen loordt niets toege
geven aan de duits-luksemburgers waar in 
1930 in een tiental gemeenten meer dan 
80 % en sommige 90 % duits spraken en in 
19i7 nog een gemeehte was waar meer dan 
de helft der inwoners verklaarden hoofza-
kclijk duils te spreken ! 

Dat regime heeft afgedaan. Wij dulden 
geen enkele inpalming meer van Vlaams 
gebied en degene die de wet der gastvrij
heid niet wil aanvaarden moet maar ver
huizen. 

Het regeringsontwerp nummer 2 biedt 
lüets nieuws tegenover 1932 ; integendeel , 
het wil ons halvenvege vastspijkeren in 
onze ontvoogdingsstrijd en daarom is het 
in zijn geheel onaanvaardbaar. 

Daarom ook hebben we uitgebreide 
tegenvoorstellen ingediend, uitgaande van 
de voorstellen van het Verbond van Vlaams 
Overheidspersoneel en een reeks ingrijpende 
hervormingen daraan toegevoegd die een 
blijvende aanklacht zullen uitmaken tegen 
het huidig voorstel indien het ooit moest 
wet worden nog afgezien van de aanhech
ting van de zes gemeenten 

D. Deconinck. 
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VAN DEN REECK 
Te Antwerpen gebeurde verleden zondag op het 

einde van de betoging een zwaar incident dat niet 
veroorzaakt werd door de betogers, maar naar la
ter bleek — door de politie. 

De manifestatie zelf gebeurde zonder het klein
ste incident. Dit moet niet in d« smaak geweest zijn 
van een O.D.-er (een agent in burger van het Ant
werpse politiekorps) vermits de man — zonder zich 
bekend te maken, een betoger die met zijn verloofde 
huiswaarts wilde keren, t rachtte te dwingen — en dit 
onder bedreiging van een revolver — in een politie
wagen te stappen. Onmiddellijk grepen enkele mani
festanten (in de mening dat het een tegenbetoger 
gold) in en konden de revolverheld overmeesteren. 
Daarop kwam een tweede « stille » toegelopen. Deze 
laatste vuurde — eveneens zonder zich bekend te 
maken — enkele malen in het wilde, gelukkig zonder 
iemand te kwetsen. De barbaar kon op zijn beurt 
overmeesterd worden en werd nadien gekwetst toen 
woedende betogers hem in een uitstalraam van een 
handelszaak wierpen. PoMtie-autoriteiten en meer be
zadigde kollega's van de twee revolverhelden ver
klaarden na afloop (zeer beschaamd) dat beiden niet 
tot de slimsten van het Antwerpse politiekorps beho
ren! Wat er ook van zij, er hadden daar zondag zeer 
erge dingen kunnen gebeuren, zonder de minste aan
leiding vanwege de betogers en het ware maar wen
selijk dat de gepaste maatregelen getroffen worden 
om Individuen als de twee O.D.-ers uit het politie
korps te zetten. IVIisschien vinden zij dan nog een be
trekking ergens in het wilde westen of bij een film
maatschappij die cowboy-filmen vervaardigt! 

LYNCHEI LE BOURGMESTRE! 
Gans het voorbije weekeinde heeft in het teken gestaan van 

de Vlaamse strijd tegen het monsterplan Lefèvre. De geestdrift en 
de verbetenheid van duizenden Vlaamsgezinden tijdens dat week
einde hebben in niet geringe mate bijgedragen tot de deemoedige 
gang van Theo Lefèvre naar het koninklijk paleis, verleden dinsda" 

Tienduizendend mensen bijeen
brengen op een geïmprovizeerde 
beloging, ondanks uurverande
ringen en verlragingsmanoeuvers 
van de Rijkswacht : ziedaar de 
krachttoer die het Vlaams Aktic-
komitee verleden zaterdag klaar
speelde. 

Wijzelj reden naar Wezembeek-
Oppem vanuit het hait van Brus
sel, langs Tervuren. Ons viel daar
bij op, hoe lang dit traject is en 
lioeveel kilometers Brussel zich al 
in het Vlaamse land heeft inge-

•vreten. 
Gehoord tijdens de beloging, 

loen we opstapten tussen de wei
den en de korenvelden van het 
nog zeer landelijke Wezembeek, 
over een hobbelkasseilje : « En 
dat zou hier, bij de gratie van 
Theo, over enkele dagen een Brus
selse boulevard moeten heten ! ». 

De franstalige pers schuimbekte 
over enkele kleine incidenten tij
dens de beloging. « Dimanche-
Piesse » blokletterde de « kreet der 
betogers » : Lynchez Ie bourg-
mestre I 

De fameuze burgemeester de 
Grünne, grondspekulant en boe
zemvriend van minister Gilson, 
kieeg ivat verdiende klappen om 

die stranden moei op de Vlaams» 
solidariteit ! 

Senator Diependale was, evenal» 
dr iveek te voren te Wemmei, tot 
laat in de nachl aan hel luerk ott» 
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...Rijkswacht beschermt grondprijzen-. 

de oren toen hij zijn poliliekom-
missaris in het Frans bevel gaf 
dat het tijd werd, een einde Ie 
doen stellen aan de openlucht
meeting. 

Na de betoging opnieuw een 
paar totaal willekeurige aanhou
dingen. Brussel schijnt besloten te 
hebben, het Vlaams verzet de nek 
te breken door op iedere Vlaamse 
beloging een paar aanhoudingen 
te laten verrichten, met alle inli-
midatie-effekt en financiële gevol
gen van dien. IJdele berekening 

de aangehoudenen vrij te krijgeru 
Uit de toespraken noteerden we 

een verstrakking van het sianct-
punt van het brede Vlaamse een-
heidsfron t : niet alleen strijd 
tegen het monsterplan Lefèvre, 
ook strijd voor de aftakeling van 
het unitarisme en voor de her» 
vorming van de staat. 

De Vlaamse Leeuw werd voor 
hel eerst gezongen met opgestoken 
rechtervuist. Zag Wezembeelf 
Oppem de geboorte van een nieuvf 
Vlaams simbool ? 

betoging te antwerpen 
Enkele uren na de betoging te Wezembeek-Oppem, waren d* 

duizenden getrouwen op weg naar Antwerpen. 

De volksvergadering in de zaal Majestic werd er een succes 

als nooit te voren. In de namiddag onderstreepten 25.000 

geestdriftige Vlamingen hun luidruchtig akkoord met de eis 

van 't A.N.Z. en zijn dinamische voorzitter : geen gebiedsroof t 

Na het indrukwekkend zangfeest stapten duizenden op in een spontane betoging. 

CUSTERSKREEGHET WARM 

Vóór het Zangfeest was de 
V.M.O. opgemarsjeerd met 
muziekkorps en vaandels tot 
aan het sportpaleis, onder 'n 
spandoek : «De V.M.O. zegt 
neen — Desnoods gevange
nis ! ». Deze stijlvolle optocht 
werd toegejuicht door duizen
den. 

Na het Zangfeest zouden 
opnieuw duizenden opstappen 
in een spontane betoging 
naar het stadscentrum. De 
politie, die zich plots gesteld 
zag tegenover het feit dat een 
reusachtige massa vastbeslo
ten was om met of zonder 
toelating te betogen, koos het 
verstandigste deel en liet de 
stortvloed doorheen de grote 
Antwerpse verkeersaders 
stromen. 

De straten en leien zagen 
op dit late namiddaguur 

zwart van het volk toen ds 
brede vloedgolf van de beto
ging kwam opzetten. Op de 
Keyserlei marsj eerden de be
togers dicht aaneengesloten 
— de eerste rijen arm aan 
arm om desnoods door te bre
ken — over de gehele breedte 
van de straat. Vastbesloten 
stapte de stoet, met aan het 
hoofd de partijvoorzitter en 
de V.U.-mandatarissen, tot 
aan de Groenplaats waar een 
korte meeting deze indruk
wekkende en spontane uiting 
van Vlaams-nationale macht 
besloot. Vanop het voetstuk 
van het Rubbensmonument 
werd de massa toegesproken 
door Wim Jorissen, Frans Van 
der Eist en Toon van Over-
straeten. 

Tijdens deze toespraken ge
beurde het zware incident 
waarover elders meer. 

Verleden week zaterdag werd minister Custers 
verwacht te Opoeteren waar hij tot ereburger zou 
worden uitgeroepen. Hij moet gesnapt hebben dat 
hij nergens in Vlaanderen nog gegeerd is, want 
hij zond zijn kat. 
Zijn komst was nochtans zorgvuldig voorbereid 
door een flink stel kalkers en plakkers. En een 
Vlaams-nationaal ontvangstkomitee was ter 
plaatse. Volksvertegenwoordiger Robeyns, die in 
de Kamer voor spoedige afhandeling van het re-
geringsdiktaat stemde, kreeg in Custers' plaats 
een flink huil- en fluitkoncert te verwerken. 

Verleden maandag moest Custers Lefèvre vervangen te Antwerpen bij 
de zogenaamde « eerste spadesteek » van de E-3. Ook daar was een 
Vlaams-nationaal ontvangstkomitee van een honderdtal mensen om 
Custers waardig te onthalen. 
Vooral de honderdvoudig geskandeerde kreet «oud-V.N.V.-er» deed 
de minister blijkbaar deugd Zijn sociaUstische vrienden in de tribune 
— die van deze verrader evenmin iets moeten hebben — hadden hun 
breedste grijns van misprijzn voor de overloper op. 

'^^Waöls 

Bmn 

W^imC^.f] • 

m-ètK 

HASSELT s w ? ! 

Ook Limburg liet zich niet onbetuigd : sandwichmannen te Hasselt. 
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D e jaarlijlcse stri jdvergadering te A n t w e r p e n 
kende deze keer een verloop dat door een 
groeiende geestdrift gekenmerkt werd. Er 
h ing het dinamiet in de lucht van de grote 
dagen. Dinamiet dat geleverd werd door de 
spann ing rond de strijd tegen de taalontwer-
pen van de regering. Dat het een schit terende 
meet ing werd, was mede te danken aan de 
regie en de vlotheid waarmee een en ander 
yerliep. 

Het was onder oorverdo
vend gejuich dat de kranige 
V.M O.-muziekkapel haar in
trede deed. Een verdiend ap
plaus trouwens want deze ke
rels hebben gedurende de 
voorbije weken, door hun 
moedige houding de bewonde
ring van gans Vlaanderen we
iten op te wekken. Terwijl de 
V.M.O.-fanfare voor het sober 
versierde podium een klin
kende mars ten beste gaf, 
deden de «ministers » hun in
trede : elf mannen die in 
«warte kapmantels gehuld 
gingen en — met de strop om 
de hals — de elf Vlaamse mi
nisters van de huidige rege-
jring voorstelden. Onder ont
slag-geroep gingen zij naar 
he t voorste gedeelte van de 
zaal waar zij het mikpunt 
vormden van de talrijke pers
fotografen en de T.V.-kineas-

Opnieuw luidruchtig ge-
Juich wanneer de leden, van 
liet dagelijks bestuur en de 
parlementairen van de V.U. 
hun intrede doen. Daarop 
weer doodse stilte, als Joris 
Ferir een In-memoriam uit
spreekt voor de in het verlo
pen jaar ontvallen vrienden : 
August Peeters-Nicasie en Hi-
poliet Paelinckx. 

• Terug veroveren. 
Het Antwerps Thebaans 

Kwartet opent dan de eigen
lijke vergadering en leidt te
vens voorzitter Rudi van der 
Paal in, Deze laatste schetste 
in een uiterst krachtdadige 
redevoering, onophoudelijk 
door toejuichingen of door 
awoertgeroep, onderbroken de 
komende strijd en de te be
reiken oogmerken. Rudi van 
der Paal richtte zich tot iede
re overtuigde Vlaming in wel
ke rangen hij ook moge staan, 
om iedereen uit te nodigen 
mee te strijden tot de huidige 
ongeluksregering gevallen is. 
«Iedereen moet het horen» zo" 
zegde hij « wij geven de zes 
randgemeenten nooit prijs 
aan de verfransing, wij geven 
Wemmei niet prijs, nee wij 
heroveren Waterlo; wij geven 
Wezembeek niet prijs, wij 
heroveren Eigenbrakel, wij 
geven St Genesius Rode niet 
prijs maar heroveren Terhul-
pen, wij geven Kraainem, 
Drogenbos en Linkebeek niet 
prijs maar heroveren Gans
horen, Evere en St-Agatha-
Berchem. Wij willen baas 
blijven in ons Vlaams Brus
sel ! » 

woorden vermits de gemiddel
de leeftijd van hun «voor
mannen » schommelt om en 
bij de 96 jaar; zij zijn totaal 
vermolmd ! 

Rudi van der Paal voorspel
de Lefèvre een ongelooflijke 
nederlaag bij de komende 
parlementsverkiezingen, zo de 
plannen van de regering 
doorgezet worden. Meer, de 
Volksunie zal er niet voor te-

• Po ten af ! 

De strijd gaat ook in het 
parlement waar onze verko-
zenen een fanatieke oppositie 
voeren die haar weerklank zal 
hebben in gans Vlaanderen. 
Spreker bracht in dit verband 
hulde aan de volksvertegen
woordigers en senatoren van 
de parti j . Hulde ook aan Toon 
van Overstraeten en Wim Jo-
rissen die de propaganda-mo-
len op gang brachten in een 
rekordtijd. Een groot dank
woord tevens aan de duizen
den militanten en propagan
disten die zo geestdriftig de 
oproepen voor de strijd heb
ben beantwoord. 

Rudi van der Paal kapittel
de verder de socialisten : 
«Wij hebben van hen noch 
van de Volksgazet lessen in 
demokratie te ontvangen, zij 
toch waren het die zich ten 
tijde van de repressie overga
ven aan een bandeloos sadis
me, zij waren het die ten tijde 
van de koningskwestie en ten 
tijde van de stakingen van 
60-61, allerminst een voor
beeld van demokratie hebben 
gegeven. Wanneer de Volks
gazet onze verkozenen thans 
aanvalt omdat zij in het par
lement hebben gezegd dat de 

rugdeinzen in tal van ge
meenten (en onder meer in de 
Antwerpse agglomeratie) op 
te komen bij de gemeentever
kiezingen, om aldus de CVP-
meerderheid op tal van 
plaatsen te breken. Op deze 
wijze zullen wij hen op een 
krachtdadige wijze de les 
spellen. Tot slot deed spreker 
een oproep tot het verder zet
ten van de plak en kalktoch-
ten, hij verwees in dit ver
band naar het voorbeeld van 
Wim Maes, Kamiel van Dam
me, Bob Maes en de honder
den propagandisten. Onder 
daverend gejuich gaf Rudi 
van der Paal zijn opdracht : 
«Poten af van Vlaamse 
grond ». 

• S lu ipmoordenaar . 
Nadat Anton van der Plaet-

sen op enig mooie wijze het 
gedicht « Borms » van Willem 
Elschot had voorgedragen, 
sprak Mr Guido van In na
mens de jongeren. Hij hekel
de de « exaltante » regering 
en noemde de eerste-minister 
een sluipmoordenaar en een 
verrader. Onze boodschap 
luidt in deze noodtoestand : 
tegen de voogden en dwinge
landen stellen wij de gebalde 

EEN 
«Vlaamse * socialisten door 
hun houding uit Vlaanderen 
weggeveegd zullen worden, 
dan verklaren wij ons solidair 
met onze verkozenen ». 

Over de C.V.P. kunnen wij 
kort zijn, aldus spreker, wij 
verwijzen enkel naar de rel
len van de schoolstrijd. De 
Liberalen komen eigenlijk 
niet in aanmerking voor veel 

Veel bijval voor de VJVI.O.-muBiekkapel 

vuist en het verzet, aan heel 
de Vlaamse volksgemeen
schap bieden wij de uitgesto
ken hand, de vriendenhand 
en de boodschap van de 
waarheid. Reeds thans zien 
wij hoe talrijke A.C.W.-leden, 
Boerenbonders, Jong-Socia-
listen enz... bereid zijn onze 
uitgestoken hand te grijpen. 
Als het front van alle Vla
mingen tot stand is gebracht, 
verhindert ons niets meer de 
waarheid te brengen, de 
boodschap : «Weg met de 
voogden, zelfbestuur ». 

• Geen morzel gronds . 
Nadat het applaus uilge

storven is brengt Anton van 
der Plaetse het gedicht 
« Brussel » van F. Verknocke 
en na een optreden van het 
Thebaans Kwartet is het de 
beurt van volksvertegenwoor
diger R. Mattheyssens 'om 
achter het spreekgestoelte 
plaats te nemen. « In het de
bat in de Kamer is het ge
bleken dat niemand eigenlijk 

de aanhechting van de zes 

randgemeenten wilde en dat 
het een geschenk is dat de re
gering de imperialisten heeft 
toegeworpen » zo zegde spre
ker als inleiding. De Vlaamse 
soldaten werden destijds 
reeds tweemaal opgeroepen 
om het grondgebied te verde
digen en zij hebben dat 
schitterend gedaan, zonder 
evenwel genoegdoening te 
krijgen van de beloften die 

hierbij werden afgelegd. 
Thans zijn wij Vlamingen op
nieuw gedwongen voor ons 
grondgebied te vechten en wij 
zullen de karramellen-verzen 
V. d. Brabangonne vertalen : 
« Zij zullen ons geen morzel 
gronds meer ontwringen», 
Brussel moet worden verengd, 
inplaats van verruimd ». 

En aan hen die faciliteiten 
willen opdringen zeggen wij : 
«non possumus». Noch te 
Leuven, noch in de randge
meenten, noch gelijk waar in 

ving vanwege de Vlamingen 
vermits Brussel een histori
sche Vlaamse stad is ». 

« Na 130 jaar » zo zei Rei-
mond Mattheyssens ten slot
te « zeggen wij het is ge
noeg, wij zeggen : het is te
veel •». 

• Meet ings voor 

verraders-deuren . 
Spreker kreeg tot besluit 

van zijn redevoering een 
warm applaus en werd on
middellijk hierop gevolgd 
door Dr Leo Wouters die de 
twee taalontwerpen, welke 
deze week voor het parlement 
zouden komen, het grootste 
gevaar noemde dat Vlaande
ren ooit heeft gekend. Spreker 
wees hen krachtdadig van de 
hand en riep op tot een 
strijd die moet voeren tot de 
vorming van een Vlaamse re
gering. Dr Wouters hekelde de 
socialisten die in plaats van 
de strijd te voeren in het 
voordeel van de kleine 
Vlaamse man, zich helemaal 
niet om deze laatste bekom
meren. «In Vlaanderen heerst 
thans een algemene sfeer van 
verzet, wij moeten de propa
ganda nog versterken en uit
dragen tot zelfs voor de deur 
van de parlementairen in 
Vlaanderen». Verwijzende 
naar het voorbeeld van mi 
nister Merlot die ontslag gaf 
om Waalse grieven, eiste Dr 

De « Vlaamse ministers » als stroppendragers... 

FRONT 
Vlaanderen zullen wij ze toe
laten. Aan de franskiljons in 
Vlaanderen zeggen wij : « Gij 
hebt geen enkel recht» , en 
wij zullen het franskiljonisme 
uitroeien met wortel en tak. 
Daarna zullen wij ons land 
openstellen naar alle hori
zonten. Tot de Walen kunnen 
wij zeggen : «Gij zijt onze 
gasten, ongenood, maar gij 
zult U moeten aanpassen, wij 
geven U niet meer faciliteiten 
dan gij er geeft aan de hon
derdduizenden Vlaamse ar
beiders in Wallonië, niet meer 
dan gij er gegeven hebt 
toen gij in Vlaanderen waart 
ten tijde van de kolonisering». 
En indien gij hiermee niet 
akkoord gaat — dan zeggen 
wij : « Keer naar uw dorpen 
terug». Spreker schetste de 
beloften aan de Vlamingen in 
het regeringskompromis ge
daan : « Van de tweetaligheid 
te Brussel geloven wij geen 
barst. Zie naar Bracops die de 
regeringskommissaris een le
gendarische figuur noemde, 
tweetaligheid te Brussel is 
nochtans niet meer dan ons 
recht, het Is zelfs een toege-

Wouters het ontslag van d« 
Vlaamse ministers uit de re 
gering. Hij hoopte dat er ge
noeg Vlaamse parlementairen 
zouden te vinden zijn om de 
ministers ten val te brengen, 
indien men de gebiedsroof wil 
tot stand brengen. « Desnoods 
zullen wij meetings gaan 
houden vóór de deur van de 
verraders-parlementairen » zo 
zegde de spreker tot slot van 
zijn toespraak en onder alge
mene bijval. 

Na het optreden van het 
kwartet en de voordracht van 
« het Galgenlied » van Ver-
tommen worden de geld
mandjes bovengehaald voor 
een geldophaling, dit met het 
oog het strijdfonds te spijzen. 
Er werd de reusachtige som 
van 38.500 F rondgehaald. 

• Naar breed front . 
Dan wordt het woord ver

leend aan Mr van der Eist, 
voorzitter van de V.U. die een 
belangrijke redevoering zal 
uitspreken. 

(zie vervolg talz 12)] 
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^ D e fraiiskilj<m8 bdkijken ont ab een stuk 
uilwerpsel ^ Wij willm geen monsterbelas-
gen betalen ^ De burgemeester is een vod-
devent 'A' Wi? zuUen die bende weffbezemen 
(uitspraken van gewone Wezembeekse mensen, 

langs Wezembeekse wegen). 

Wezembeek-Oppem : het dorp zal iedereen, die 

er voordien nog geen kennis mee gemaakt had, 

verrast hebben. Ongetwijfeld hadden velen ge

dacht een gemeente te ontdekken die totaal 

versteedst was, boordevol franskiljons, een en al 

villas, bewoond met kapitalisten en totaal over

geleverd aan de verfransing. Niets is minder 

wij, die van de commerce 
mceten leven, in de eerste 
plaats ». De man voerde te
recht aan dat bij een aan
hechting het (bijvoorbeeld) 
niet meer mogelijk zal zijn 
nog langer biljarts, speel-

van hun gronden, die ze 
eeuwenlang in kuituur 
brachten, verjaagd. De mid
deleeuwen met hun laten, 
zijn in de randgemeenten 
nog niet voorbij! De kasteel
heren - potentaten van vroe-

met heel zijn bende. Hij zit 
altijd bij de rijke luizen, 
in die paleis-wij ken, te kon-
kelfoezen en hier ziet g' hem 
nooit ». En als er voor deze 
mensen toch eens een zeld
zame gelegenheid is om met 

gesprekken in wezembeek 
waar, Wezembeek ligt daar, weggekropen in de 

glooiingen van Brabantse heuvelbuiken, met 

huizekens en boerderijen die hier en daar ver

spreid zijn langs veldwegen, welke op hun beurt 

verloren lopen tussen onafzienbare landerijen. 

Geen mens zou. het in zijn 
kop krijgen deze plattelands
gemeente te gaan verkwan
selen aan een grootstad. Noch 
öoor de samenstelling ervan, 
noch door de geaardheid 
van de bewoners is dit te 
verantwoorden. Afgezien 
noch van het argument ver
fransing, wij bedoelen : zelfs 
al zou er geen gevaar be
staan voor romanisering en 
al zou Wezembeek in Vlaan
deren zelf liggen, dan nog 
zou een aanhechting bij een 
grote stad onzin zijn, We-
jsembeek hoort zoveel bij een 
grootstad als Jos van Eynde 
thuis hoort in een Trapis-
tenklooster! 

Er zijn slechts zeer weinig 
franskiljons of fransspre-
kenden. Deze die er zijn, 
hebben zich in het ghetto 
dat zij Bel-air noemen ge
vestigd. 

Gevestigd is zelfs te veel 
gezegd, want zoals wij ver
leden week schreven, gebrui
ken de franstaligen de We
zembeekse villas slechts om 
er te komen slapen en er wat 
landelijke lucht naar binnen 
te happen. Dat •••oor de rest 
Wezembeek zo Vlaams is als 
de eerste de beste gemeente 

In het Vlaamse binnenland, 
dat de inwoners zelfs anti
aanhechting en anti-frans
kiljons zijn, werd niet alleen 
bewezen door het feit dat 
nagenoeg alle dorpsvereni
gingen (verleden week pu
bliceerden wij de erelijst) 
een protest tekenden, maar 
werd nog onderstreept door 
de standpunten van talloze 
Wezembekenaren die wij 
ver'eden week gesproken 
hebben en waarvan wij er 
een paar weergeven. 

Wij hadden namelijk het 
voortreffelijk genoegen ette
lijke pinten te mogen ledi
gen in verschillende van de 
menigvuldige dorpsherbergen, 
die naast de in-goede plaat
selijke winkeltjes, hun voor-
vaderse hoge vensters paren 
aan oerdegelijke (Neder
landstalige) en smakelijk -
Brabantse namen. De hier
boven aangehaalde bezigheid 
(die van het laven der dor-
stigen) vond plaats in de 
aanwezigheid van brave Bra
bantse lieden als daar zijn : 
boeren, duivenmelkers, bil
jarters en pitjesbakspelers. 

Een herbergier zegde zon
der omwegen : « Iedereen is 
hier tegen de annexatie en 

kastjes of juke-boxes te 
plaatsen in de herbergen. 
Inderdaad van zohaast een 
gemeente bij een grote stad 
komt, worden op dergelijke 
dingen taksen naar stads-
maa t geheven, taksen die 
wel van toepassing kunnen 
zijn voor drukbezochte her
bergen te Brussel, maar die 
vooT landelijke « staminees» 
de dood betekenen. 

« Ge zoudt hier zelfs geen 
vogelpikblok meer kunnen 
hangen » zei iemand die 
hiervan zeer onder de indruk 
scheen, want hij was een 
ijverig beoefenaar van dit 
edele spel. Een handelaar 
viel de zaak bij, hij beweer
de te zullen verhuizen in
dien de gemeente bij Brussel 
zou worden aangehecht 
« Wij moeten hier leven van 
de gewone Vlaamse mens en 
niet van die rijkaarden die 
hun inkopen doen te Brus
sel » wierp hij zeer juist op. 

Vroeger op de dag hadden 
wij ons (wrakkig) wagentje 
verscholen bij een bereid
willige boer, even voorbij de 
kerk van Wezembeek. Ook 
deze mensen kloegen hun 
nood. In vele gevallen wordt 
huurgrond namelijk opge
kocht door grondspekulan-
ten die hem op hun beurt 
met ongelooflijk grote win
sten verder verkopen aan 
franstalige kapitalisten die 
er hun paleis-villas op laten 
bouwen en er buitenverbUj-
ven van maken. Landbou
wers worden als het ware 

< 
a 
> 
3 

ger zijn deels vervangen 
door franssprekende nieuw-
rijken, die de Vlaamse ge
wone mensen behandelen als 
lijfeigenen, die slechts goed 
zijn om dienstbaarheid te 

de burgemeester te spreken 
(het gaat hem hier om kas
teelheer graaf de Grünne) 
dan verstaat de gewone ge
meente - inwoner hem niet^ 
hij kan immers maar alleen > 

a 

> 

Gans Vlaanderen steunt de randgemeenten, dit werd 
zondag nog aangetoond op het Zangfeest 

Een blik op de indrukwekken de massa, verleden zaterdag t e Wezembeek - Oppem. 
Van overal waren de betoger s opgekomen om de Wezembekenaren in hun strijd 

tegen de annexatie te helpen. 

betuigen als huisbewaarder, 
meid, kuisvrouw of chauf
feur. 

« Ze bekijken U als een 
stuk str...» zei een bierver
bruiker platweg, maar zeer 
raak. « Als ze hier toeva'Ug 
in 't café moeten zijn, dan 
zoudt ge bijna spuwen als ge 
de chi-chi van die bende be
kijkt » antwoordde de man 
achter de tapkast en ge 
kondt zien dat hij nog woest 
werd bij de gedachte eraan. 
« Ze weten niet wat ze moe
ten verbruiken en als ze na 
veel over en weer gewauwel 
gekozen hebben, dan kijken 
ze nog door de glazen of ze 
wel proper zijn, precies of 
wij zijn vuurlanders! 
' Zij zijn zelfs in staat de 
glazen terug te brengen als 
het niet naar hun zin is. » 

Een duivenmelker zei : 
« Wij moeten er hier niks 
van hebben, zij zijn er de 
oorzaak van dat wij bij 
Brussel geannexeerd worden 
en dat wij hogere taksen 
zullen moeten betalen. Onze 
gemeente is eeuwenlang zelf
standig geweest en wij wil
len het blijven »• 

« Onze burgemeester is 
een voddevent, een dandy » 
»ei een ander « maar bij de 
volgende gemeenteverkiezin
gen wordt hij weggeveegd 

« 't Is kij en 't is ik » uitbra
ken : een burgemeester die 
zijn gemeentenaren niet be
grijpt en die hen ook niets 
in hun taal te vertellen 
heeft. « Dan was zijn vader 
een andere man, hoewel hij 
ook uitsluitend Frans sprak > 
zegde een oude Wezembeke-
naar. 

Boeren en arbeiders meng
den zich in dit verheugend 
gesprek : « Heel de gemeen
te is tegen, wij bUjven wat 
wij zijn en wij wiUen geen 
monsterbelastingen aan de 
stad betalen, zeker niet als 
anderen er schoon weer mee 
spelen. Thans betalen wij 
hier in onze gemeente zeer 
lage belastingen en wij heb
ben toch een schoon dorp >. 

Dat is de algemene »;ang 
van de gesprekken in We
zembeek - Oppem. Wij zijn 
ervan overtuigd dat deee 
Vlaamse gemeenschap van 
goede, eenvoudige, Brabant
se mensen, de franskiljons 
niet alleen zal beletten hun 
dorp te overmeesteren, maar 
die geldbende bovendien zal 
wegbezemen. Op de kracht
dadige hulp van gans Vlaan
deren mogen zij rekenen. De 
tijd van de kolonisering is 
voorbij ! 

S.D.L. 
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Even moeilijk als het is, de draagwijdte van zijn 

woord en geschrift te bepalen, even moeilijk is 

het de invloed te omschrijven die Ernest Van 

der Hallen heeft uitgeoefend op een hele gene

ratie jonge Vlaamse studenten. 

Twee aanknopingspunten liggen echter onmid

dellijk voor de hand. De eigen ervaring, getoetst 

aan deze van anderen, duidt ze aan. Daarom dur

ven wij beweren dat, in de eerste plaats, Van der 

Hallen's invloed verder reikte dan de eerder be

grensde kring van jongeren wier leider, geeste

lijk voorman en raadgever hij geruime tijd ge

weest is. Daarenboven is het in grote mate aan 

Ernest Van der Hallen te danken dat tijdens de 

ernstige konflikten tussen de katholieke Vlaamse 

studentenbeweging en de geestelijke overheid, 

een groot gedeelte dezer jeugd, alle vervolging 

ten spijt, trouw bleef aan haar Vlaams nationa

lisme en haar geloof. 

ernest van der hallen 
Zangfeest : unieke uiting van 

volkskultuur in Europa, 

Wanneer wij Van der Hal
len's invloed veel verder 
trekken dan de kring der 
Jongeren die hij bereiken 
kon In studentenbonden, op 
vergaderingen en gouwda-
gen, dan denken wij vooral 
aan zijn geschriften voor de 
jeugd. Maar ook hier kun
nen cijfers van oplagen 
slechts weinig zeggen — om
dat boeken als < Een jongen 
uit Vlaanderen » en « Brie
ven aan een jonge Vriend » 
van hand tot hand gingen, 
zowel in de school als daar
buiten. 

Wie de werkelijke beteke
nis hiervan wil kennen, moet 
2ach de toestanden indenken 
zoals zij rond de dertiger ja
ren waren. In vele kleine 
Vlaamse dorpen was het 
aantal jongens dat middel
baar onderwijs genoot eer
der gering : het onderling 
kontakt was dus tijdens de 
vacantie ook veel moeilijker 
— en veel gemakkelijker te 
controleren en te verhinde
ren, door ouderlijke of an
dere veto's. In de scholen 
zelf had het A.K.V.S. een 
hopeloze strijd geleverd te
gen de onderdrukking, het 
verbod en de dwangmaatre
gelen der kerkelijke over
heid, die de pas-opgerichte 
K.S.A. gebruikte als strijd-
machine tegen de zelfstan
dige Vlaamse studentenbe
weging. Van der Hallen's 
woord bereikte op dat ogen
blik veel « geisoleerden » en 
legde bij hen de basis voor 
de latere overtuiging. Ook 
tijdens de gezagscrisis, dis 
ontstond door de dwang
maatregelen der Kerkelijke 
Overheid, en waarin de twij
fel aan het gezag vaak on
verholen werd uitgesproken, 
was Van der Hallen's woord 
leiding- en richtinggevend. 

BERTELSMANN 
BOEKENGILDE 

de grootste boekengilde 
ter wereld, 

offreert ü voor slechts 

6 0 F PER MAAND 
Duitse klassieke en 
moderne literatuur 
Kalalogus op aanvraag 

BEUTELSM ANN-LESERING 
Charleroisestwg. 275. Br 6 

In « Brieven aan een jonge 
Vriend » trok hij en als ka
tholiek en als nationalist de 
principieel - zuivere en rech
te lijn. 

Van der Hallen's woord 
werkte wellicht niet zozeer 
in de breedte als in de diep
te, al willen wij, zoals reeds 
gezegd, de uitstraling ervan 
geenszins minimaliseren. 

Het werd door een « goed-
willige jeugd » ontvangen en 
bleef doorheen alle politie
ke wisselvalligheden en tri-
bulaties bewaard : ook toen 
deze jeugd tot volwassenheid 
gegroeid was, uiteengeslagen 
werd en verstrooid... 

Wat er van hen echter 
overbleef, en wat er in hen 
overbleef van dat, wat Ro-
denbach en Verschaeve, Dos
fel en Wies Moens, Stracke 
en Van der Hallen als de 
kern van het volkse natio
nalisme hadden aangeduid, 
bleek voldoende om de oude 
droom van een volkse staats-
wording, het ideaal der 
volkse eenheid, weze het ook 
vaak in onbewuste bestre-
vingen en in nog onvolgroei
de vormen, te doen herople
ven in een eerste verzet te
gen de onvolkse staat. 

Wij hebben over Van der 
Hallen als letterkundige — 
en dit niettegenstaande som

mige zwakheden in zijn ro
man - oeuvre — slechts dit 
te zeggen : dat hij met zijn 
werk een onvervangbare 
plaats inneemt in onze Zuid-
Nederlandse literatuur, ook 
spijts het soms al te beto
gende, spijts het — vooral 
bij vrouwenfiguren — op
tredende gebrek aan psycho
logie, aanvoeling en teke
ning, Van der Hallen was 
geen « volks » auteur zoals 
Claes of Timmermans, en 
miste hun humor en pittig
heid. Hij bezat evenmin het 
meeslepende episch talent 
van een Walschap. Zijn werk 
bezit echter dat wat wij vaak 
zelfs bij onze grote literato
ren missen : voornaamheid 
en persoonlijkheid, stilisti
sche zuiverheid en taalbe
heersing naast een — in het 
beste van zijn werk sterk 
naar voren tredende — evo
catieve kracht. 

Wat zijn reisverhalen be
treft; zij behoren tot de bes
te die er in onze literatuur 
bestaan. Het heimwee van de 
zwerver, de onrust van de 
zoekende mens spreken er
in; een heimwee en een on
rust die, tezamen met een 
diep-christelijke levensbe
schouwing en een onver
woestbare liefde voor zijn 
volk, de drie componenten 
zijn van zijn literair oeuvre. 

ONS ALLER VRIEND MAG 

VAN BOUDEWIJN 

VOORT DOEN. 

WIJ DUS OOK ! 

BOUDEWIJN STORT NIET 

OP ONS STRIJDFONDS 

« NEEN THEO ». 

WIJ DUS WEL! 

SCHRIJF VANDAAG NOG OVER OP PCR 1476.97 VAN 

VOLKSUNIE. BRUSSEL 1. 

ZO HELPT GIJ PERK EN PAAL STELLEN AAN GE-

BIEDSROOF. FACILITEITEN OF VERKAVELING. HET 

STRIJDFONDS « NEEN THEO » IS DE BESTE VLAAM

SE INVESTERING : DIE VAN DE DAAD ! 

Steentjes voor 

ons taaigebouw 
PROEF EN BESTENDIG 

Door hun geschut al Ie vaak Ie richten op hel georgani-
zeerde leger van franstaligen dat onze taaivestingen komt 
bestormen, zien vele taalschullers het handvol degelijk ver
momde vreemdelingen over het hoofd die door een achterdeur
tje ons taaigebouw ongehinderd binnensluipen. 

Die vreemdelingen hoeven slechls een ander jasje aan ie 
schieten om zich ongestoord met onze eigen gelederen te 
liunnen vermengen. , 

Als je voortdurend hebl horen beweren dat bepaalde 
artikelen « waterproof » zijn, dan zal je wellicht niet verbaasd 
opkijken als je een reklameopschriji leest dat : « waterproeve 
jekkers » aanprijst. 

De verbinding WATERPROEF is echter onmogelijk in onze 
taal, eenvoudig omdat proef niet de waarde heeft van het 
Engelse proof dal « bestand tegen n, betekent. Evenmin als 
hel Duitse bestiindig in onze taal gebruikt kan worden in 
woorden als regenbestendig, hittebestendig. Bestendig betekent 
bij ons « duurzaam, voortdurend, blijvend ». Zonneproef en 
vorstbestendig zijn dus bastaarden die des te meer uit den 
boze zijn daar we in het Nederlands over voldoende vormings
mogelijkheden en vormwoorden beschikken om alle begrippen 
op hel gebied van de aanprijzingslerminolologie en de reklamc-
sfcer uil te drukken. 

Uitgaartde van zinnen als « een alle kiemende dodende 
zalf », « een vorst en koude werend produkt », kwamen de 
taalgebruikers tot bijvoeglijke samenstellingen van het type 
KIEMDODEND, VORSTWEREND, VETHOUDEND, VOCHT-
SCHUWE\D, LEKZOEKEND. Een slap verder zettend, kwam 
men tol synoniemen waarin het werkwoord door een adjectief 
luerd vervangen en kregen ive : KIEMVRU, VORSTVAST, VET-
RIJK enz. 

Ilel is duidelijk dat eens dit type van samenstellen aan
vaard was, de mogelijkheden schier onbeperkt werden tol het 
vormen van nieuwe woorden : 
— ECHT (bestand legen de nadelige invloed van iels) : een 

motechte stof, een zonechte verf, een waterechte dakbe
kleding, een wasechle japon, een slrijkechte nylonsoort, 
iveercclile artikelen. 

— DICHT (de genoemde sloffen niet dooi talend) een water
dichte tent, een luchtdichte sluiting of verpakking, een 
winddicht scherm, een stofdiehle motorbril, geluidsdichte 
wandbekleding, een slralingsdicht ruimtepak. 

— VAST (1. een eigenschap behoudend of beivarend) : een 
kleurvaste stof, een vormvast pak, een vouwvasle lieren-
pantalon, temperaluurvasle olie. 
(2. standvastig naar vorm ondanks bepaalde invloeden) : 
vuurvaste schotels, weervasle houtsoorten, hiltevaste plas-
tieklaag. 

— VRIJ : (zonder iels, gevrijwaard van iets) Idemviij, mikro-
benvrij, stofvrij, zuurvrij, slralingsvrij. 

— VyEREND : roeslwerend, v ochlivcrend, vorslwcrend (anligel) 
produkt. Dit laatste « vormwoord » blijkt een bijzonder 
sulises te kennen. Spottend spreekt men zelfs min een man-
nenwercnde vrouwenhoed, en onlangs hoorde ik iemand 
na afloop van een zuippartijlje om een liaierwerend middel 
vragen. 
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DAVID EN 
GOLIATH 

Exalfante Theo, man van de 
(ontleende) £«v)eug«lde woordem, 
bezorgde er ons enkele « goeie » 
voor onze Uilenspiegel. Lijk ieder 
groot man. voelde hij aan dat het 
ogenblik voor de historische 
woordjes gekomen was. Bij ge
brek aan eigen o pensees » kon 
Pascal (pocketuitgave) op de weg 
naar « Laeckèn » wel even uit de 
ministeriele binnenzak worden 
opgediept, Hoe ondertussen ver
schillende groepen oordelen over 
die buiklanding en de oorzaken 
ervan leren onderstaande knipsds 
die we woensdag reeds moesten 
afsluiten met «Ue gevatkr voor 
achterhaald worden door de evo
luerende toesUmd. 

DB GAZET 
Was deze week niet alleen in 

haar verslag over Wexembcek-Op-
pem, het Zangfeest en de kom-
mentaar rond de regerlng^westie 
de meest radikale. 

Zij was met haar afwijzende ti
tels als (( Regering heeft haar wis-
seloplossing —. gedeeltelijke over
heveling en faciliteiten » een van 
de weinigen die de Vlaamse ojri-
nie op haar hoede stelde voor het 
spelletje dat men bezig was te 
spelen einde vorige week en wel
licht verder zal spelen. 

Zi|' is een der zeldzame krant^i 
die de Vlaamse — niet co roos-
kleuiUge réaJiteit ~ van elke d2̂ g 
durft onderlijnen — en niet aan 
barrikadeeuforie doet. Zij stelde 
ook de taalontwerpen in het ka
der van de bredere strijd. 

« Hier mag wel eens onderlijnd 
<to.t het absoluut geen lacheding 
18, om flamingant te zijn in een 
randgemeente. Daar is persoonlij-
ke moed toe nodig, zo van man
nen als vrouwen en kinderen. Wie 
een leeuwevlag uithangt riskeert 
represailles of minstens intimida^ 
tie vanwege ongure kerels, die 's 
avonds rond de huizen van de 
« flamins » ronds'enteren, meest-
aJl zonder iets te doen, alleen maar 
om terreur te zaaien... 

En nu vraagt men van die men
sen dat zij, na Jaren strijd, nog 
eens de spits zouden gaan afbij
ten. Zij zullen het doen. Zij zullen 
om te beginnen bij de volgende 
gemeenteverkiezingen front vor
men, hierbij partijinsignes weg
werpend, verbeten en in sommige 
gemeenten zelfs met de moed der 
wanhoop. 

Maar dan moet ook het Vlaam
se land hen solidair bijstaan, 
want de st'-ijd van de randge
meenten is die van heel Vlaan
deren Men kan die slechts win
nen als de randgemeenten eigen 
vertegenwoordigers hebben in het 
parlement, en a^s de 500.000 Vla-

•fngen eindelijk hun parlemen
tairen zullen mogen aanduiden. » 

Dank zij dit verzet van aUe 
Vlaamse verenigingen is koppige 
Theo dan toch moeten gaan bak
zeil halen. De muggenbeten op het 
steenezelsvel. 

« Misprijzend besloot hij : «Pas-
caJ schrijft ergens : « De macht 
van de muggen is dat zij het zijn 
die veldslagen winnen ». 

De eerste minister begaf zich 
nadien naar de CfVP-groep van de 
kamer, waar hij dezelfde verkla
ring aflegde, min de muggenkwes-
tie. » 

PAN 
Dit Brusselse satirisch weekblad 

meent te weten hoe de muggen 
werken. 

« De Veiligheid bevestigt de be
wijzen te bezitten dat de Volks
unie een sistematische kampagne 
van vergiftiging van de pers en 
van de Vlaamse parlementairen 
heeft veroorzaakt. 

Tussen de militanten van de 
Vlaams Nationale Partij werd de 
opdracht verspreid dreigbrieven en 
aansporingsschrljvens te richten 
aan direkteurs van kranten, aan 
vodksvertegenwoordlaers en sena
toren. » 

Ondertussen had dit dan toch 
het resultaat dat verschillende 
van die in de verkiezingen be
dreigden beseften dat het mug-
genleger steeds aangroeit. Onder 
andere Mevrouw Van Daele-Huys 
(arr. Roeselare) die aan het aktie-
komitee schreef dat ze de regering 
had gesteund «uit verstrooidheid». 

Ie i)euple 
stelt ditzelfde vast. 
« Men kan lieden beweren, zon

der vrees tegengesproken te wor
den dat de regeringskrisis die is 
uitgebarsten het onmiddellijke ge
volg is van de ekstremistische fla-
mingantisohe drukking op de 
Vlaamse vleugel van de CVP, 
waai'van bepaaide lui, vrezend 
voor hun ambities, de politiek van 
het uiterste beoefenen. » 

Inderdaad in 1954 bij de annek-
satie van andere Vlaamse gemeen
ten rond Brussel en op de taal
grens hebben ze niet gekikt. 

Volksmacht 
Loochent natuurlijk dat ook 

maar een CVP-er zich iets van de 
Volksunie zou aantrekken. Zuiver 
overtuiging, niets dan overtuiging. 

« Vervolgens moet men ermede 
ophouden ons de oren af te zagen 
met allerlei verwijten over « extre
misme », drukking van de Volks
unie en andere onzin meer. De 
Vlaamse CVP-parlementairen heb
ben inzake democratische over
tuiging, staatkundig plichtsbesef 
of vaderlandsliefde van niemand 
lessen te krijgen. Men is gauw de 
extremist van mensen die open
lijk schrijven « dat zij eerst so-

Ik 
ben 

lilgeslapen 
>vanf ..• 

ik Koopjïii 
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cialist en pas daarna Vlaming 
zijn ». Alsof politieke en sociale 
opvattingen dingen zijn die in de 
wolken zweven en die niets te ma
ken hebben met het volk waarin 
men leeft en dat men beweert te 
vertegenwoordigen. » 

VOLKSGAZEjg 
Reageerde zijn woede af op Mr. 

Van der Eist. 
Onder de titel (( De socialisten 

moeten uit Vlaanderen verdwij
nen ». 

« De hartekreet van M. Van der 
Bist heeft ons dan ook niet ver
rast. Hij heeft ons verblijd, om
dat hij de weinigen in het niet-
gelovige deel van de Vlaamse be
volking zal doen ontwaken die in 
een ogenblik van verdwazing de 
oren zouden laten hangen naar 
het lawaai van de Volksunie en 
van de vele katholieke mantelor
ganisaties die haar bewust of on
bewust steunen en zich tot de ver
spreiders van haar slagwoorden 
maken. 

Is het, in de omstandigheden 
die wij thans beleven, niet teke
nend dat, wanneer er sprake is 
van een « front van alle Vlamin
gen », dit weer uitsluitend wordt 
opgevat als een samengaan van 
katholieke CVP-ers en katholieke 
Volksuniönannen » 

t< Zo 'n socialisme zal uit Vlaan
deren verdwijnen n. Het socialis
me van domhouder nr een in 
Vlaanderen :Jozef Van Eynde. Hoe 
sterk hij ook tiert dat zijn troe
pen immuun zijn tegen het 
Vlaams virus. Zijn woede duidt op 
de twijfel aan zijn eigen woorden. 

In een Willebroekse fabriek wa
ren er arbeiders, rood van vader 
óp zoon, die zegden : « Als de so
cialisten dat durven stemmen van 
die Vlaamse gemeenten rond Brus
sel dan stem ik ook voor de par
tij van de zwetten ». Ge ziet kleur 
heeft geen belang meer Jos. 

HET LAATSTE 
NIEUWS 

Dat van oranje - blanje - bleu 
krant van vader Hoste vervallen 
is tot tricolore vaatdoek van de 
Brusselse unitaristen keurt af, 
maar geeft toe, de kracht van het 
Vlaamse muggenleger. 

« Drukgroepen zonder enige 
wetgevende verantwoordelijkheid 
hebben de stemmen vertroebeld 
door een voortdurende afwijzende 
houding tegenover ai wat werd 
voorgesteld. 

Al met al zou nien best de ge
moederen laten bedaren. Nationa
le verstandhouding zou de bezin
ning kunnen bevorderen. De drie 
grote partijen, die alle betrokken 
zijn bij het vraagstuk, zouden 
zich over enge overwegingen moe
ten heenzetten en hun krachten 
bundelen om een oplossing te zoe
ken in een ruimer verband, waar

in ook de voorbereiding van de 
wijziging der Grondwet dienr ge
plaatst. 

Ten overstaan van de opeenge
stapelde moeilijkheden en de tal
rijke en vaak tegenstrijdige op
lossingen, die m net taalvraag-
stuk naar voren werden gebracht, 
is het mogelijk dat de crisis eer
der geveinsd is opdat zowel de 
CVP-ministers als de socialistische 
ministers in hun partijbestuur een 
nieuw lapwerk zouden kunnen 
voorstelen. » 

Binnenkort krijgen we nog een 
regering van nationale Eenheid 
met Jos De Saeger broederlijk 
laborerend aan « wisseloplossin-
gen » tot zwijgen gebracht door 
een ministerambt. 

Hoe zei André Demedts het ook 
weer : « Vlaanderen heeft mach
tigen zonder trouw, en getrouwen 
zonder macht ». Gelukkig heeft 
het muggen waaraan op de duur 
zelfs de dikste ministerpels niet 
ongevoelig kan blijven. 

Zondagmorgen 
Dit weekblad hekelde ongenadig 

de Vlaamse radio en TV die de 
laatste dagen weer toonden welke 
partijkreatuurtjes daar de onbe
kwame plak zwaaien. 

« Jawel, meneer, de Vlamingen 
hebben een radio en een televisie. 

De Tlaamse proteslbetoging, za
terdag, te Wemmei? 
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De Linie 
Schetst zeer scherp de ontzet

tende verantwoordelijkheid van 
deze Vlaamse ministers die hoog-
geklommen zijn <t om Vlaanderen 
beter te kunnen dienen ». 

Gouden boeien worden zo node 
gebroken. 

« Intussen blijft het zo, dat een 
paar mensen, dit zijn de Vlaamse 
CVP-ministers, in de komende da
gen wellicht een zwaarder verant-
woordelijkiield zuHen dragen t.o.v. 
htm volk dan zelden voordien ooit 
het geval is geweest. Dat zij zich 
daarvan bewust zijn, lijdt geen 
twijfel. Waarom zouden de heren 
Van Elslande en Fayat anders 
aan parlementsleden zijn gaan 
vertellen dat de Franse ambassade 
o.m. bij monde van de heer Du-
vieusart, had laten weten dat zij, 
in ruil voor meer begrip voor 
Spaaks buitenlands beleid, de ver
wijdering van de laatste « taai-
stop » tussen Pai'ijs en Brussel nl. 
Sint - Genesius - Rode, had ge-
eist? » 

Neen, meneer, om daarover de
zelfde dag iets te vernemen en 
zondag wat meer, moesten wij on
ze aandacht op het Waalse scherm 
vestigen en ontstemd afstemmen 
op de Waalse mikro Want on
ze Vlaamse radio en televisie zijn 
samen zo doof als een pot, blind 
als een mol, stom als een vis en 
vooral zo bang als een kolonie 
wezels. Tenminste, als het erop 
aankomt een levendig klankbord te 
vormen van de buiten- en binnen
landse aktualiteit. Journalistiek 
bekeken zijn onze beide media to
taal onmondig. De hulpeloze be-
roepsonbekwaamheid van de BRT-
nieuwsdiensten kompromitteert en 
ridikulizeert de hele Vlaamse pers 
en de Vlaamse publieke opinie. » 

Het is er sinds Wemmei niet op 
verbeterd. 

Wie over de Vlaamse beweging 
en over de poliieke toestand iets 
uitgebreid wil vernemen is ver-
plipht de Waalse radio en TV te 
beluisteren. 

Walter Luyten. 

BEZOEK OVERMAAS 
en iiet 
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sen. Zij kunnen een gratis 
proefabonnement ontvangen 
door naam en adres op te ge
ven aan : 
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« de Volksunie » 

Maurice Lemonnleriaan 82 
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allen een front 
(vervolg van blz 8) 

Hl] bracht nogmaals scher
pe kritiek op de regering en 
de regeringspolitiek. Hij ver
klaarde dat de regering met 
alle middelen een Diktat wil 
opdrmgen dat door de over
grote meerderheid van het 
Vlaamse volk verontwaardigd 
afgewezen wordt. Hij ver
heugt er zich over dat het 
verontwaardigd verzet komt 
uit de b»-erie lagen van het 

Mon.que Delvaux : 
innemende schakel in het 

Vlaamse front. 
Vlaamse volk zelf, zodat de 
politieke mandatarissen ver
plicht werden er rekening 
mee te houden Spreker pro

testeert tegen de valse voor
stelling van de Vlaamse so
cialistische voormannen die 
uit zelfverdediging thans zo
ver gaan, te durven beweren 
dat men hen wil « uitsluiten ». 
Zij zijn het die zich zelf heb
ben uitgesloten door hun 
houding. Zij hebben de 
Vlaamse solidariteit verbro
ken, zij staan niet bij hun 
volk Daarentegen hebben 
socialistische en liberale or
ganisaties die los staan van de 
partijen de regeringspolitiek 
afgewezen, wat prijzens
waardig is. 

Het zijn de unitaire politie
ke partijen die eens te meer 
een hinderpaal gebleken zijn 
op de weg naar het Vlaams 
rechtsherstel en de verdedi
ging van de elementaire 
Vlaamse volksbelangen : BSP 
en PVV staan in het vijandig 
kamp en de CVP is in feite 
uiteengevallen. 

Iedereen kan zich thans re
kenschap geven dat de fiktie-
ve eenheid van de unitaire 
partijen slechts op de rug van 
de Vlamingen kan gehand
haafd worden. 

De Vlaamse bewustwording 
is niet meer te stuiten en al 
wie zich verzet tegen de 
rechtmatige aanspraken van 
het Vlaamse volk heeft geen 
toekomst meer m Vlaanderen. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

ZONDAG 
1100 tot 1140 Uitzending van een 
H Mis — 15 00 Het 5e Interna-
nonaal Volksdanstestival te Scho
ten — 16 00 : Klem. klem, kleuter
tje — Tussen 16 00 en 17 00 
Konde van Frankrijk. Rechtstreekse 
reportage \an de laatste kilometers 
en de aankomst van de 14e rit 
Aunllac - St-Etipnne — 17 00 tot 
18 30 Ruitersport Rechtstreekse 
reportage van de jumping om de 
€ Grote Pnja van Aken » — 18 45 
Wat een warboel I • lilmklucht met 
Stan Laurel en Oliver Hardv — 
20 00 • TV-nieuws — Ronde van 
Franknik ' Pllmverslag van de 14e 
l i t met commentaar door Fred de 
3Bruyne — 20 30 • Een avond met 
Robert Stolz een muzikale TV-
ehO'W — 21.25 De geschiedenis van 
een schoonheidskoningin __ 21 50 
Sportweekend sportaktualiteiten 
In woord en beeld — 22 20 • Turnen 
Rechtstreekse reportage van de 
Europese kampioenschappen kunst-
turnen voor heren te Belgrado — 
23 20 . Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
bussen 16 00 en 17 00 • Ronde van 
Pianknjk Rechtstreekse reportage 
van de laatste kilometers en de 
aankomst van de 15e rit : S t -
Etienne - Grenoble — 19 30 • Zoek
licht op de kulturcle aktualiteit — 
19 43 Franse les — 19 57 • De 
Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 20 Ronde van Frankrijk • Film-
verslas van de 15e rit met coromen-
taa-- docr Fred de Bruyne — 20 30 : 
Pano' ama de week in beeld — 
31 00 Pilmtrtbune Eerste voor-
stellm? jn ons land van de Deense 
film 'I Dromen tijn met te koop » 
van Astnd Hennin'r-Jenson met Ole 
Wegene' en Manna Lund. (oor-
sjjronkelnke versie met tweetalige 
cnderschnften - voor volwassenen) 
— 22 30 ; Tweede nieuwsuitzending 

19 30 • Ripcoid • Radar brengt hulp 
(25e afl ) — 19 55 De Weerman 
— 20 0& : TV-nieuws — 20 20 
Ronde van Frankrijk ; Filmverslag 
van de 17e n t met commentaar 
door Fied de Bruyne — 20 30 
Speelfilm • Mr 880 : komedie van 
Edmund Gwenn Dorothy Mc Guire 
en Burt Lancaster (Engelse versie 
met tweetalige onderscüriften) — 
22 00 Het 5e Internationaal Volks-
dansfcstival te Schoten — 22 30 • 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 

Tussen 16 00 en 17 00 Ronde van 
Frankrijk Rechtstreekse loportage 
van de laatste kilometers en de 
aankomst van de 18e rit Chamo-
nix - Lons-le-Saunier — 19 30 • 
Tienerklanken — 20 00 ' TV-nieuws 
— 20 20 • Ronde van Frankrijk • 
Filmverslag van de 18e rit met 
commentaar door Pred de Bruyne 
— 20 30 • 11 juli 1963 Rechtstreek
se uitzending van de 11 juliviermg 
op de Grote Markt te Kortrijk — 
21 40 • De boer die sterft • een 
film v?n de Vlaamse televisie, ge
maakt door de kineast Emiel De-
gelm naar de geliiknamige novelle 
van Karel van de Woestijne — 
2210 : Tweede nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 

DINSDAG 

Tussen 16 00 en 17 00 • Ronde van 
Frankrijk Rechtstreekse reportage 
van de 19e rit ( t i)dnt) : Arbois -
Besangon — 19 30 • Teletaalles — 
19 42 : Internationaal jeugdmaga-
zine — 19 55 De Weeiman — 
20 00 Ronde van Frankrijk . Film-
taar door Fred de Bruyne — 20 30 • 
Naspel op Nederhnrst • het 14e 
Feddermysterie gesf-hreven door Jan 
de Koek — 22 05 : Première — 
22 50 : Tweede nieuvysuitzendmg. 

Tusser 16 '^ en 17 00 • Ronde van 
Pranknik Rechtstreekse reportage 
van do laatste kilometers en de 
aankor^si van de 16e rit Grenoble 
- Val (l Isere - 19 30 Gastpro-
gramn e 20 00 TV-nieuws — 
20 20 Rc-nde van Frankrijk • Film-
verslat! van de 16e rit met commen
taar doe- Pred de Bruvne — 20 30 • 
Bonanza TV-Western ~ 21 20 
Zli die OD rte stenen slapen : een 
filmrc->ortage over de sociale toe-
stanc.e.i m India — 32 35 . Tweede 
nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
Tussen IbOO en 17 00 • Ronde van 
Frankrijk Rechtstreekse reportage 
van de laatste kilometers en de 
ae-^lf-r.'f van de 17e rit : Val 
d'Isi'ie Chamonix — 19 00 • Kom 
toch eens kijken . Jeugdtelevisie — 

ZATERDAG 
Tusen 16 00 en 17 00 • Ronde van 
Frankrijk. Rechtstreekse reportage 
van de laatste kilometers en de 
aankom.st van de 20e rit • Besan-
Qon - Troyes — 19.00 : Kom toch 
eens kijken — 19 30 Religieus 
programma — 20 00 ; TV-nieuws 
— 20 20 . Ronde van Frankrijk • 
Filmverslag van de 20e n t met 
commentaar door Pred de Bruyne 
—• 20 30 : Er kan altijd eentje bij . 
TV-teuilleton — 20 55 : Echo — 
2125 : The Limeliters : Optreden 
van het Amerikaans zangtrio « The 
Limeliters » met eigen begeleiding 
op banjo, gitaar en bas — 21.50 : 
Dick Powell stelt voor : De klok-
kenkamer (22e afl ) — 22.40 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

De vertrouwenskrisis die 
door de regering uitgelokt 
werd en waarvoor een zware 
verantwoordelijkheid weegt 
op de Vlaamse ministers reikt 
veel verder dan de kwestie der 
randgemeenten. Door de bru
tale gebiedsroof- politiek is 
het duidelijk geworden dat 
deze regering in geen enkel 
opzicht nog het vertrouwen 
van de Vlamingen kan heb
ben en dat alle geruststellen
de verklaringen vals en onop
recht klinken. 

De taaiwetsontwerpen zijn 
niet alleen omwille van de 
aanhechting van de Vlaamse 
randgemeenten bij Brussel 
onaanvaardbaar, maar daar
buiten om tal van andere be
palingen waardoor de begin
selen van de integriteit en de 
homogeniteit van het Vlaam
se grondgebied en de Vlaam
se gemeenschap aangetast 
worden. Ook het demokra-
tisch en sociaal- rechtvaardig 
beginsel van de proportiona
liteit wordt niet geëerbie
digd : het is onaanvaardbaar 
dat 3.500 000 Walen en Frans-
taligen evenveel plaatsen ge
waarborgd worden als 
5.500.000 Vlamingen. Dit is 
een schending van de «grond
wettelijke gelijkheid van alle 
Belgen ». 

Het stelselmatig invoeren 
van het pariteitsbeginsel is 
een vervalste toepassing van 
het federalistisch beginsel in 
een unitaire staat. Het is so
ciaal onrechtvaardig en bena
deelt de Vlamingen. 

Het gaat niet om het door 
de socialisten misprezen 
« taaibelang », maar om stof
felijk belang. 

De taaiwetsontwerpen van 
de regering zijn te verwerpen 
en brengen geen afdoende op
lossing. Het is beter dat zij 
thans niet gestemd worden 
en de Vlamingen mogen zich 
niet laten afscheppen door 'n 
nieuw «kompromis», door 
een of andere toegeving. Het 
ogenblik is gekomen om te 
streven naar aanvaardbare en 
afdoende oplossingen, die 
door een gebrekkige en vol
komen onafdoende nieuwe 
wetgeving naar een verwij
derde toekomst zouden ver
schoven worden. 

En Mr van der Eist gaat 
verder : 

Door de schuld van de re
gering werd een zware krizis 
uitgelokt. Het is een kracht
proef geworden en de Vlamin
gen mogen deze maal niet 
toegeven : de regering moet 
verdwijnen, zij heeft zich on
mogelijk gemaakt. 

Thans kan de grondslag ge
legd worden voor een nieuwe 
politiek die zal beantwoorden 
aan de werkelijke verhoudin
gen in dit land. 

Spreker herhaalde ten slot
te wat hij onlangs op een 
perskonferentie verklaarde ; 
dat de Volksunie alleen be
staat om de Vlaamse volk.sbe-
langen te dienen en steeds 
bereid is hieruit de konkluzies 
te trekken. 

Een breed Vlaams front be
staat thans in de geesten en 
komt tot uiting in het eensge
zind Vlaams verzet. Laat dit 
front ook een po''tieke wer
kelijkheid worden. Voor een
maal moeten alle Vlamingen, 
tot welke partij of gezindheid 
zij ook behoren, schouder aan 
schouder staan voor de ver
dediging van het Vlaamse 
recht Het Vlaamse volk moet 
2ijn politieke mandatarissen 
dwingen voorrang te geven 
aan het Vlaams volksbelang 
boven het partijbelang. De 
Vlaamse politieke mandata
rissen moeten bij hun volk 
staan. Zij mogen zich deze 
keer niet zwak tonen, zij mo
gen niet toegeven, zij mogen 
geen genoegen nemen met 
een of andere toegeving. Zij 
zullen zwaar veroordeeld wor
den wanneer zij geen gebruik 
weten te maken van de poli
tieke steun die het Vlaamse 
land hun thans aanbiedt. 

Na een daverende en geest
driftig gezongen Vlaamse 
Leeuw wordt deze korte maar 
uiterst strijdvaardige verga
dering opgeheven. Zij zal een 
mijlpaal zijn in deze histori
sche ogenblikken. 

S.D.L. 

lize marke: wemmei viaams ! 
Onze reporter Staf de Lie 

bezocht onlangs, ter gele
genheid van een reportage 
te Wemme', de Vlaamse zan
geres Lize Marke die in deze 
randgemeente woont. Bij 
deze gelegenheid gaf de sim-
patieke vertolkster van 
« Luister naar de wind »en 
zovele andere mooie liede
ren, de volgende boodschap 
voor de lezers van ons blad: 

« Van politiek weet ik wei
nig of niets! Dat ligt toch 
buiten de sfeer van een ar
tiste en buitendien wordt 
ik zo opgeslorpt door mijn 
artistieke bezigheden; ver
geet niet dat ik 20 tot 25 
maal per maand optreed. Zo-
a^s U ziet sta ik klaar om te 
vertrekken. Ik treedt deze 
avond op in het casino te 
Gent en nadien te Baasro
de 

Graag gaf ik U echter een 
paar losse beschouwingen 
over het annexeren der 
Vlaamse gemeenten en meer 
bepaald wat Wemmei be
treft. 

Vijf jaar geleden kwam ik 
naar Wemmei, een landelij
ke gemeente met een tikje 
romantiek, dicht bij de 
hoofdstad die zich naar ik 
zou merken best aanpaste 
aan de noden van de snelle 
evolutie welke onze tijd ken
merkt. Eerlijk gezegd, ik 
voelde mij hier onmidde'lijk 
thuis midden deze gemoede
lijke simpathieke mensen 
en ik bsn evenveel gaan hou
den van Wemrael als ik houd 
van mijn geboortedorp Den
derleeuw. 

De franssprekende inwij-
kelingen (die werkelijk een 
kleine minderheid vormen) 
te buiten gelaten is de be
volking Van Wemmei, net als 
voorheen, Vlaams in wezen 

Lize Marke : leve de taal van Gezelle. 

en doen. De Vlaamse kul-
tuurveraniginyon ontplooien 
een sterke activiteit. Vaak 
wappert bij feestelijkheden 
de Leeuwenvlag op het 
schoolgebouw, dat U hier 
rechtover ziet Wie kent er 
niet « De Vlaamse Poezie-
dageri » die vergroeid zijn 
met onze gem,eente en die 
uitstralen over heel Vlaan
deren. 

Waarom dat alles wil'efti 
veranderen? Waarom ons 
willen annexeren bij de 
hoofdstad? Ik zou het erg 
spijtig vinden moest dat al
les te loor gaan in de draai
kolk van het verfranste 
Brussel. Laat ons liever 
luisteren naar de wind, in 
de taal van Gezeile, die hier 
zo melodisch zuiver zijn 
kan. » 
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STRIJDFONDS NEEN THEO 
DEZE WEEK ZIJN WE DE KAAP VAN DE 150 OOO VOORBIJ . DAT IS VOOR 

EEN GOED DEEL HET REZULTAAT VAN DE OMHALING DIE GEHOUDEN 

W E R D TIJDENS DE VOLKSVERGADERING VERLEDEN ZONDAG : 1.500 

MENSEN BRACHTEN DAAR 3 8 . 4 0 0 F BIJEEN, HETZIJ 2 5 , 6 0 F PER HOOFD 

f KINDEREN EN AL I N B E G R E P E N ! 

EN INMIDDELS BLIJFT DE STROOM VAN STORTINGEN OP PCR 1 4 7 6 . 9 7 

VAN VOLKSUNIE, BRUSSEL 1, VERDER AANHOUDEN, WE GAAN ZEER 

VLUG NAAR DE 2 0 0 . 0 0 0 F ! 

DAT IS OOK BROODNODIG, WANT DE STRIJD GAAT VERDER I 

WIE ONS WIL HELPEN EN GEEN OVERSCHRIJVINGSBOEKJE BIJ DE 

HAND HEEFT, KAN GERUST EEN B R I E F J E - DESNOODS ZELFS POSTZE

GELS - IN EEN BRIEFOMSLAG D O E N (LIEFST MET EEN BLANCO VEL 

PAPIER ER OM HEEN) EN ONS O P S T U R E N AAN : VOLKSUNIE, M. LEMON-

NIERLAAN 8 2 . BRUSSEL 1. 

VANDAAG NOG DOEN I 

HET STRIJDFONDS BEKOSTIGDE T O T NU TOE ONDER MEER : 9CO OOO 

PAMFLETTEN. 8 0 . 0 0 0 EXTRA-NUMM ERS VAN ONS BLAD, 1 5 0 . 0 0 0 AAN-

PLAKBRIEVEN. 

ER IS NOG VEEL MEER NODIG ! 

naamloos Leuven 500 
postbediende Limburg 100 
naamloos 200 
Limburg ACOD-militant 100 
brief Zaventem 100 
brief Veurne 100 
C.P.V. Vilvoorde 100 
kameraden Beerzel 500 
Verbeeck, Deurne 500 
Felix, Wommelgem 500 
naamloos Knokke 100 
Van B.F., Berchem Antw. 100 
Danhieux, Gr.-Bij gaarden 500 
Van I., Aalst 100 
K Wondelgem 100 
De Jongh, Borsbeek 200 

G. J., Mechelen/Maas 100 
S.H., Aalst 100 
Dec. Wal., Lauwe 100 
Cl. V., Zoersel 500 
Wouters, Brussel-6 250 
Crick, Hoboken 20 
Dr Ballet, Antwerpen 1.000 
H. R., Wijtschate 50 
Vanb. R., Hasselt 75 
Vanden B., Wilrijk 1.000 
Proesmans, Lozen 100 
Van W , Mortsel 20 
M. D., Antwerpen 100 
Ziekenkas Schoten 250 
Van O., St. Martens Latem 250 
Roels André 1.000 

naamloos Meise 500 
De Gr., Gent 200 
Volksunie Kalmthout 250 
Taeym-, Borgerhout 100 
S.J., Kortrijk 250 
V.D., Wemmei 100 
Matth., Linkebeek 100 
Deb. Gil., Heusden (VI.) 100 
V. K., Diegem 100 
Hau., Oordegem 100 
R.B., Berchem Antw. 500 
C.P., Sint Michiels 50 
Deb. K., Brussel 7 100 
D.A , Vrasene 500 
G.G., Herzele 100 
Huyghe, Veurne 100 

Vergote, Oostende 150 
Vandeneynde, Brussel 100 
Som., Wommelgem 350 
L.C., Astene 100 
Ress., Zaventem 250 
B.J , Beveren 200 
S.F., Duffel 200 
Sch., Putte-Kapellen 100 
W.L., Hoboken 50 
De B. L , Malderen 500 
Arrondissement 
Oudenaarde-Ronse V.U. 1.000 
C.R., Wemmei 100 
Naamloos Bonheiden 1 000 
B., Ophoven 100 
J.S., Zellik 100 
Gevers, Antwerpen 100 
Volksunie Leuven 1.200 
Vanderh., Leuven 100 
J.J , Antwerpen 100 
D.A., Brugge 50 
Van G. G., Maldegem 50 
C A , Zele 500 
Naamloos Oostende 110 
Volksunie Vilvoorde 500 
Vanheusden R., Hasselt 1000 
R.N., Bevere-Oudn. 100 
Vanders , Gentbrugge 200 
Onbekend Kortrijk 500 
Pr. B., Brugge 100 
De M. R., Leuven 100 
T.A., Brussel 19 50 
Van Campenhout D , Vilv. 200 
Volksunie Meulebeke 1.000 
Volksunie Meise 250 
M., Westende 53 
Lecl. F., Baasrode 100 
J.G., Erps-Kwerps 200 
VB., Deurne 500 
Vanr., Tienen - 150 
Vana., Lokeren 100 
N.E., Brussel 8 150 
Bob Maes, Zaventem 500 
Arckens, Schaarbeek 100 
B.L., Brussel 1 50 

Goossens, Mechelen 200 
Afdeling Ingelmunster 1.000 
Van de Ven, Brussel 200 
Luct , Oostakker 500 
Belmans J., Geel l.OOO 
H., Berchem Antw. 500 
A.L., Oostrozebeke 150 
Omhaling Evere 300 
Omhahng Dendermonde 1.200 
Kunnen, Mortsel 500 
Vandenb., Roeselare 150 
Van de Spiegel, Aalst 300 
D C.W., Wetteren 100 
De L., Merelbeke 1 000 
K.J., Beringen 100 
Volksunie Molenbeek 200 
G., Mariakerke O.Vl. 50 
De Bruyn, Antw. 50 
C L , Oostende 200 
K.P., Kapellen 100 
F.D., Brussel 100 
Van B., Watervhet 150 
Timmm., Mechelen 100 
Moortgat, Brussel 100 
L. Demuynck, Oostende 150 
Desmedt, Puurs 100 
Talpe, Oostende 100 
Desmedt, Asse 150 
De P., Leuven 500 
Rom Aug , Antwerpen 100 
Van Gaver, Merksem 200 
J.B., Beringen 100 
Bessemans, Metsteren 400 
Artex 500 
Vander Plaetse, Tielt 50 
Van Bruyssel, Temse 50 
Van D., B.S.D. 100 
De Pus, Oudegem 500 
De Pus, Oudegem 500 

Totaal lijst 1 en 2 116.251! 
Omhaling «Majestic» 38.400 

Totaal 154 751! 

bewegingsleven LAAT UW GELD 
OPBRENGEN ! 

KATOENEN VLAGGEN 
BEDRUKT (kleurvast) 

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

KATOENEN VLAGGEN 
INGEBORDUURD 

0.60/1.56 m 380 F 
1.50/1.50 m 580 F 
2/2 m 880 F 
2.20/2 m 900 F 
Andere formaten kunnen 
op verzoek uitgevoerd 
worden. 

NYLON VLAGGEN BEDRUKT 
(kleurvast) 

1.5/1.50 m 480 F 

NYLON VLAGGEN 
INGEBORDUURD 

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

De leeuwenvlaggen vjn het 
IJ^erbede\aartsekreta^laat heb
ben de stiilvolle leeuvvliguur 
zoals op de küsiee hieibij (zang
feest, ijzei bedevaart) . 
al deze vlaggen woiden met lus
sen geleverd , 
ze kunnen schriftelijk besteld 
worden op ons sekretariaat 
IJzerdijk 2. Kaaskerke-Diksmui-
de, maar kunnen ook afgehaald 
•worden te Brussel (sekretariaat 
V.O.S., Em. Jacqmainlaan 124) 
of in Diksmuide (bedevaartse-
kretariaat : permanent open). 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
IJzerbedevaart. 

« De Priester Daensvrienden » 
lichten Op zondag 18 augustus een 
gioepsieis m naar IJzerbedsvaart, 

met autobus. 
Vertrek te 6 uur 30, terug rond 

22 uur. Pri]s 120 F. Na de plech
tigheid brengen wi] een kort be
zoek te Vichte en te Deerüijk en 
nadien aan het Vlaams Huis te 
Moeskroen bi] de stoere « Piiester 
Daensvrienden » die daar in die 
verfianste zone hai-dnekkig strij
den en stand houden 

Inschrijving m «Palheter» Hop-
markt 1, de « Vriendschap » Kerk
straat en « De IJzer » Vlaandeien-
stiaat, alsook bij Ben. De Cock, 
Bmnenstraat 73, Aal=t 

OUDENAARDE - RONfeE 
Tijdens een zeer geslaagde al

gemene veigadering op zaterdag 
15 juni 1963 werd een nieuw uit
gebreid anondissementeel bestuur 
gekozen onder het dmam sch voor
zitterschap van Dhr Gits Cosyns. 

Tevens weid er een krachtige 
piotestmotie ingediend tegen de 
taalontwerpen van ongeluksrege
ring 

WIJ hopen dat onze leden tal
rijk zullen aanwezig zijn op de 
11 julivienng in de Volk.sbond te 
Ronse op zateidag 6 juli 1963 te 
19 uur 30 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester- kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze. 
Voordehge prijzen. 

Kom U overtuigen. 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

VOLKSUNIEBETOGING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER TE 
GENT 

De beiogmg woidt ingezet met p'opagandakaravanen naar 
Gent met vertiek om 13 uur 30 

Te Antwerpen met aansluitmg te St. Niklaas om 14 uur 30. 
Kot trijk met aansluiting te Demz^ om 14 uur 30 
Oudenaaide met aansluiting te Demze om 14 uur 30. 
Biussel met aansluitmg te Aast om 14 uur 30. 
Brugge met aanslu ting te Eeklo om 14 uur 30. 
Aankomst lond 15 uur 30 te Gent waar het St Pieters

plein zal voorbehouden worden a's parkeerteriein. 
Vorming van de Detogmg c^ het St Pierersp'em met mu

ziekkapellen, ladiowagens, spandoeken, en vaggen. 
Veniek om 16 uur voor een optocht door de stad 
Aankomst rond 17 uur op de Kouter. Korte toespraken 

door Dr L. Wouters en Dr. R. Van Leemputten, ingeleid door 
de prov vooizitter, 
- Slotwoord door Mr P Van der Eist. Emdc om 18 uur. 

Kentekens worden ve'kocht tegen de prijs van 10 F. 

7% 
op hypotheek, 
vormen van 
perioonlijk «n 
getoond door 

BELEGGING van (ai. 
en geldmiddelen op 
termijn'. Interetianto 
mog elijkhedea m • t 
100 % waarborg. Ren. 

tot 7 % 's jaart. Ook 
Waar U ook woont, alle 
beleggingen woixî ii 0 
xonder verplichting aan» 
een erkend lid van het 
VLAAMS 

FINANCIERINGSKOMITEE 

30}, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en.» diieretie gegarandeerd op «rawoord 

AMERIKAANSE STOCK 

Alles voor de kamping. 

Gereedschap - Regenman

tels enz. 

Wat U nergens vindt, 

vindt U bij ons 

• 

yiasmarkt 16, Gent 

tel. 23 17.67 

• 

Hopland 51, Antwerpen 

tel. 32.61.18 

HERMES 
SCHOOL 

S4 Zuldlaao 

Zli M. Lemonnlerlaan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
• 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 
• 

De school waar Vlamingen 
Eicb thuis voelen. 

* 

Beter en voordeliger 

'GRÏMBEËR f 
maandblad voor geestige | 
lieden - Adres: Brusselse- • 
stwg 111, Asse. - 20 F on- S 
der gesloten omslag voor ; 
vier nummers : 

An twerpse immobil iëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrle ol verkave-
llngsgronden) 

Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 

Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktle «Volksunie» 
dKe doorzendt 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Guldensporenviering. 

De algemene viering voor de 
Antwerpse agglomeratie heeft 
plaats op zondag 14 juli te 20 uur 
in het openluchtteater van het 
Ter Rivierenhof. Deze viering, die 
wordt ingericht door het VM'bond 
Vlaamse Kuluurverenigingen van 
Antwerpen, zal omlijst worden 
door het optreden van de jeugd
groep « Fro » en door de Zingende 
Wandelkring. De feestredenaar is 
de bekende alg. voorzitter van 
V.T.B. - V.A.B., de heer van Over-
straeten. Bij ongunsig weer wordt 
de plechigheid gehouden in de 
Expo-Hal te Deurne. 

BERLAAR 

Zaterdag 6 Juli te 20 uur : Gul
densporenviering Ingericht door de 
Vlaamse Kring in zaal « Luyten », 
Stat iestraat Filmen van de twee
de mars op Brussel, Sermoenbeto
ging te Antwerpen. Strijdrede door 
I>rs. Wlm Jorissen Muzikale om
lijsting : zang Rene Dillen, klavier 
Lode Dleltlens Gezellig samen
zijn 

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

MECHELEN 
Bus gelicht. 

In het lokaal Opsinjoorkc werd 
wederom h«t busje gelicht voor 
het solidariteitsfonds. Ten gevolge 
daa 'Tan kon een storting van elf
honderdveertig (1140) F overge
maakt worden. Van har te dank en 
proficiat. 

BRABANT 

BRl'SSEL 
Werkgroep Rijksgebied Brussel. 

Het gevo'g dat gegeven werd op 
onze brief aan de burgemeesters 
van het Brusselse, waarin gevraagd 
werd dat ze door een raadsbesluit 
ook het Nederlands zouden erken
nen als diensttaal, dat gevolg is 
kenschetsend voor de anti-Vlaam-
se gevoelens, welke deze burge
meesters blijven leiden. Een paar 
burgervaders hebben zelfs nu nog 
durven antwoorden dat ze niets 
aan de bestaande toestand zullen 
veranderen. 

De werkgroep voor het Rijksge
bied Brussel meent dat zulks moet 
volstaan als aansporing voor de 
Vlamingen om geen stuk van onze 
Vlaamse gemeenten aan Coore-
mansviUe af te staan. 
Vlaamse belasting voor het nood
fonds. 

ledere Vlaming moet een stukje 
van zijn verlofgeld afnijpen om 
bij te dragen tot de werking in 
het arrondissement Brussel. Dat 
stukje « Vlaamse belasting » kan 
gestort worden op PRK 8654.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel of op PRK 16215 Krediet
bank Helmetsesteenweg 217, 
Schaa'"beek voor rekening 343-
13.11.331. 

EVEBE 
Na de vergadering van 16 juni, 

welke voor de afdeling Evere weer 
verscheidene f'inke leden aan
bracht, heeft het afdelingsbestuur 
vooral zijn aandacht gewijd aan 
de onderwijsmogelijkheden voor 
Vlaamse kinderen in Evere Het 
lijkt misschien ongelooflijk, r raar 
deze gemeente van 22 000 inwo
ners, meestal Vlamingen, iiezit 
zelfs geen lagere middelbare 
school. 

Op een verloren uithoek staat 
wel een rijkstechnische school, 
maar deze wordt tiestuurd door 
een zekere h. Geurts, die in Wem-
me' de vervader van de Vlaams 
zaak speelt Dit typisch liberaal 
produkt keldert alzo de belangen 
van zijn Vlaamse leerlingen! 

HUIZINGEN 
I n deze noodtoestand kennen de 

Volksuniepropagandisten geen 
rust. 

Ze worden dan ook zo talrijk 
mogelijk verwacht voor onze 
werftocht In Huizingen op zondag 
7 juli. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 45 aan de kerk 
van Huizingen. 

OOST-VLAANDEREN 

EREMBODEGEM 
Al onze leden worden uitgsno-

digd volgende 11 juli vieringen bij 
te wonen. 

Zaterdag 6 juli te Welle om 19 
uur 30. 

Woensdag 10 juli plaatselijke 
Guldensporenfeest met medewer
king van alle kuiture 'e organisa
ties. Zaal Gildenhiüs om 19 uur 
30. Spreker : E.P. Van de Walle en 
optreden kunstgroep « die Scal-
meye ». 

Toegang gi-atis. 
Donderdag 11 juli : GudensiK>-

rcnfeest te Erembodegem - Terjo-
den. 

We verwachten een ta'jrijke op
komst. 

GEERAABDSBERGEN 
Op dinsdag 2-7 grijpt in hotel 

« Geeraard » Lessenstraat 36 een 
kontaktvergadering 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). 

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

cliure « VMO in Beeld » aanschaf
fen : te Gent in café Tljl, Prin
ces Elisabethlaan en in café « Bu-
benshof » BorUmtstr. St. Niklaas 
café De Engel Park aan. Kortrijk 
Vlaams Huis, Groeninghe s t ' aa t , 
Diksmuide Vlaams huis, Zottegem 
St. Jorishof, Markt of mits stor
ting van 25 F plus 2 F verzending-
kosten op postgiro 6125.000 van Ka-
miel Van Damme te Merelbeke. 

ST GILLIS-DENDEBMONDE 

Leeuwenvlaggen, wol of katoen, 
voor venster of mast In alle prij
zen en maten re verkrijgen op het 
afdelhigssekretariaat. Dljkstraat 
18. Grembergen. Tel. : 219 25. 

Op 11 Juli massat>evlagging met 
de Leeuwenvlag, 

IMPE 

De jaarlijkse 11 jullplechtigheid 
na de Plechtige Hoogmis zal dit 
jaar p aats grijpen op zondag 7 
juli. Nadere inlichtingen worden 
gegeven door het bestuur. 

WELLE 

Op zaterdag 6 juli te 19 uur 30 
derde grootse 11 juliviering. 
De feestviermg 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 Driessche. 

Wie een eigen 
brandstof opslagplaats 
wil inrichten 
boven- of onder
gronds met elektri
sche (of handbedien
de) pomp wende 
zich in vertrouwen 
tot : 

B E C O p.v.b.a. 
P a a r d e n m a r k t , 20 
A n t w e r p e n 

T . 03 /32 .04 .77 of 056 /109 .37 

Feestredenaar « Z.E Pater 
Brauns S.J. ». 

Nadien gezellig samenzijn met 
het gekende orkest « De Aktief 
Klub » onder leiding van Oktaal 
Boone. Ingang gi-atis. 

Dezelfde dag wordt te 9 uur 30 
een Heilige mis met offerande op
gedragen ter zielelafenis van Z.E.H 
Priester Daens De « Priester 
Daensvrienden » uit Moeskroen 
zul" en hierop aanwezig zijn. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

Werftocht. 
Op 16 juni 11. kolporeerde de afd. 

Blankenberge met een eigen ploeg 
te üi tkerke. In een minimum van 
tijd werden a'le beschikbare bla
den van de hand gedaan Dit suk-
ses heeft de verkopers gestijfd in 
onvermoeide aktie en meteen werd 
ook hier bewezen dat heel de 
Vlaamse volksmassa, ook oud-so-
cialisten, oog heeft voor de Vlaam
se noden. Wie de prop.-pioeg van 
de afd. Blankenberge wil v©'-s*er-
ken, kan zich wenden tot dhr J . 
Van Parijs, lepersr. 7, Blanken
berge. 
« Geen Vlaams, geen centen ». 

De aandacht van het kustbezoe-
kend publiek wordt nogmaals ge
vestigd op het feit da t ook aan de 
Vlaamse kust de klant nog altijd 
koning moet zijn. Koop daarom in 
winkels en gelegenheden die het 
nederlands in reklame en op
schriften a's eerste taal gebrui
ken. Zo steunt U niet alleen onze 
mensen, doch bevordert U tevens 
het Vlaams karakter van onze 
badplaatsen. 

BRUGGE (stad) 

Elf-juli viering. 
De Willem De Dekenkring vzw. 

maakt met voldoening bekend dat 
het door de stad Brugge gepatro
neerde 11 juli-feest werd uitge
werkt volgens de plannen die de 
beheerraad van de Kring had op
gemaakt. Aan alle Bruggelingen 
en ook aan de bewoners van de 
randg-emeenten wordt gevraagdom 
de geplande manifestaties zo tal
rijk mogelijk bij te wonen Het 
programma vinden zij in de plaat
selijke pers. 

Bevlagglng. 
11 juli-bevlagging : Het mag 

niet meer gebeuren dat de bevlag-
gmg te Brugge een half s'aohtig ka
rakter vertoont. Wie nog geen 
leeuwenvlag zou bezitten, kan zich 
wenden tot dhr Herman Gevaert, 
Park Rode Poort n r 21, St. • Mi-
chiels, tel. : 163.38; voor een ge
middelde prijs van 500 F kan men 
zich een degelijke vlag aanschaf
fen. 

Dienstbetoon. 
Zitdag sociaal dienstbetoon ; 

Mr. G. van In houdt zitdag elke 
zaterdag-voormiddag van 11 uur 30 
tot 12 uur in he t lokaal « Vllssin-
ghe », Blekersstraat 2 Brugge. 

GEVRAAGD : 

vrouwelijke bediende be
ginnelinge perfekt typen, 

beschaafde omganstaal 
Schrijven : 

Médico-Sociaal-Bureau, 
Markgravelei 26 
te Antwerpen. 

GENT 

Donderdags 11 juli — Gent. 
Traditionele 11 juli viering. Spreker Mattheyssen. 

Zondag 18 augustus — Diksmuide. 
IJzerbedevaart. 

Zondag 1 september — De Voer. 
Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksunie 

Gent-Eeklo. 
Zondag 29 september — Gent . 

Provinciale betoging. 
5 oktober — Gent. 

Jaarl i jks Valksunie-bal. 
Zaal Roeland. Gent. 

ST. KRUIS 
Sporenfeest. 

Het radikaal Sporenfeest van de 
randgemeenten vindt plaats te St. 

Kruis, zaal « Mariawende », Pas
toriestraat. En dit op maandag 8 
juli a.s. te 20 uur. Werken aan de
ze herdenking mede : het Vere-
manskoor, het Brugs Koperensem
ble, Ruitersgroep - St. Kruis St 
O c i l i a muziekmaatschappij 
Chiro-jeugdkapel Steenbrugge, 
meisjesgroep Ie Dien, deolamator 
Nand de Vlamynck, vokaal ensem
ble « de Minnestrelen ». De gele
genheidsrede wordt uitgesproken 
door dhr G. Jassogne, hoofdtie-
stuuvslid W O en VVB. 

ST. MICHIELS 
Vlaggen. 

Sekretariaat 11 juli-bevlagging : 
ten huize van dhr Herman Ge
vaert. Park Rode Poort 21, St. Mi-
chiels, tel. 163.38, zijn degelijke en 
prijzige leeuwenvlaggen beschik-
t>aar. Wacht niet tot de laatste 
dag om Uw bestelling te doen! 
Guldensporen. 

Guldensporenviering : massale 
aanwezigheid wordt verwacht om 
te St. Michiels op 10 juli a.s. te 
20 uur in de zaal van de gemeen
telijke jongjensschool, RijseSstr. 
de 11 juli-herdenking btj te wo
nen. Werken mee J. Vermeersch, 
deolamator, Veremanskoor, Brug
ge, Brugs k<^)erensemble. 

Gelegenheidsrede door dhr H. 
Gevaert. 

TORHOUT 
De ziekte van de kernleider, 

dh r Jef Duflou, heeft tot n u toe 
de werking in het gewest Tor
hout enigszins verlamd. Terwijl 
dhr Duflou aan de beterhand is 
en verder door zijn medewerkers 
een spoedig algeheel herstel wordt 
toegewenst, wordt een nieuwe 
wervingskampagne in het vooruit
zicht gesteld. 

DIKSMUIDE 
Zitdag Leo Wouters. 

Gezien de drukke parlementai
re werkzaamheden in de voorbije 
week werd de zitdag van volks
vertegenwoordiger Leo Wouters in 
het Vlaams Huis te Diksmuide 
verplaatst tot maandag a.s. 8 juli 
van 18 tot 20 uu'". 

Naar Oostende. 
Op 11 juh, de dag n a de Qui-

densjwrenviermg te Diksmuide, 
vindt in de Kursaal te Oostende 
(2.000 plaatsen) een Willem De-
meyer - programma plaats, da t 
rechtstreeks door de B.R.T. wordt-
uitgezonden. Vanuit Diksmuide 
vertrekken we met private wagens. 
Verzameling aan het Vlaams Huis 
te 20 uur (het programma begint 
te 21 uur) . 

Wie met deze private wagens 
wenst mee te gaan moet tegen 
genoemd uur aan het Vlaams Huis 
zijn. Een kleine deelname in de 
onkosten (20 F) zal aan laatstge
noemden gevraagd worden. 

Kolportage. 
Zondagvooi-middag 7 juli 1963 

werftocht t« Ichtegem. 
Verzamelen om 8 uur 45 aan de 

kerk te Ichtegem. 

ALVERINGEM 
Op zaterdag 6 juli om 2- uur 

vind te Alveringem een kontakt
vergadering plaats onder voorzi-
terschap van arrondissements
voorzitter Leo Vande Weghe. 

De vergadering vindt plaats bij 
Em. Deschepper, café de t ram-
statie, Alveringem. 

We verwachten een tarljke op
komst, zodat ook deze streek een 
vruchtbaar werkterrein voor de 
Volksunie kan worden. 

,POPERINGE 
Spreekbeurt. 

Op 15 juli komt Pater Brauns 
spreken naar Poperinge ter gele
genheid van 11 juli. Deze spreek
beurt zal p laats hebben in de 
feestzaal van he t stadhuis. Meer 
nieuws zult U hiervoor wel verne
men. Wees op poet. 

: Voor 
: meer werk in Vlaanderen. 
: Daarom gebruik of eist 
• steeds de Vlaamse Verf, 

i Lak en Vernis 
• BREUGEL 
• 

; Teverkrijgenof inlich-
! tingen bij de verdeler : 
: Braem André Bisschop 
: Triestl., 44, Bevaren Waas 

Gij ook 
kunt daadwerkelijk Vlaamse Vrienden helpen door 
uw kapitalen en fondsen te plaatsen bij een 
Vlaams-nationale Financieringsmaatschappij waarvan 
beheerders, kommissarissen en personeel mensen 
zijn van onze opinie. Wij beschikken over referenties 
uit alle vl. nat. kringen. 
Verleden maand konden we drie en zestig Vlamin
gen, werklieden, bedienden, middenstanders en een 
klein Vlaams bedrijf, voor een totaal van 3.886.000 F 
niet helpen daar er onvoldoende kapitalen beschik
baar waren. Dit mag niet meer gebeuren, zeker niet 
in de huidige kritieke periode. 
• 
Wij vormen een Naamloze Vennootschap, wettelijk 
erkend door Min. Ekonomische Zaken en Energie. 
Uw geld staat bij ons even veilig en onder evenveel 
waarborg als bij gelijk welke soortgelijke instelling. 
• 
Uw geld zal bij ons m e e r i n t r e s t opbrengen . 
Aarzel n i e t en schri j f onde r k e n l e t t e r s V.B.B, n a a r 
h e t k a n t o o r van de Volksunie d a t uw br ieven zal 
doorzenden . 
' n Behee rde r k o m t persoonl i jk de belegging bespreken . 
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ANTWERPEN 

EKEREN 

Op 13 juli wordt onze afde-
lingsvlag: ingehuldigd. 

I n het kader van de propa
ganda die deze feestelijkheid 
voorafgaat zal er met he t num
mer van (( De Volksunie » van 
6 dezer 'n grote colportage ge
houden worden in de gemeente 
Ekeren. 

VLAG - OVERHANDIGING en 
VLAAMS - NATIONALE GUL-
DENSPORENVIERING 

Op zaterdag 13 juli 1963 in 
he t afdelingslokaal «De Bareel», 
Veltuycklaan, naas t he t sta
tion. 

Voorzitter Piet Volant zal 
volgende sprekers inleiden : 

Mter Pr. Van der Esc , volks
vertegenwoordiger. 

Dokter H. Goemans, arrondis
sementsvoorzitter. 

Begin 20 uur. 
Toegang gratis. 
Na he t officieel gedeelte : 

Vlaamse ontspanningsavond. 
Voor gezelligheid en stem

ming wordt gezorgd! 
Alle ware Vlaams-nationalis

ten en sympathisanten, niet en
kel ui t Ekeren, m a a r ui t het 
ganse arsondissement, worden 
hierbij uitgenodigd en noemen 
wij van har te welkom! 

WILLEBROEK 

11 juUviering. 
De Guidensporenviering die plaats 
vindt op donderdag 11 juli 1963 te 
19 UUT 30 st ipt in zaai Scala mark t 
te Willebroek omvat volgend feest
programma : 

1) Vertoning van de machtige 
kleurenfi 'm over de Tweede Mars 
op Brussel. 

2) Optreden van de zang- en 
•volksdansgroep De Karakiet ui t 

Aanbevolen 
Huizen 

o p doprrëis te Aalst een 
bezoeïf aan Vlaams Huis 

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

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 
« Cafe FALCON » 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul 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 

o Vlaams Huis)) Knokke 
Kamers - vol. pension -

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

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

c. PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur : 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

Puurs met vertolking van verschil-
lende Vlaamse liederen en uitvoe
r ing in eerste uitgave van het lied 
« Vlaanderen eerst » van onze 
WiUebroekse strijdgenoot Theo De 
Block! 

3) Feestredenaar : Dhr. Dr. H. 
Wouters, alg. ondervoorzitter van 
de V.V.B. 

Ieder zelfbewust Vlaming re
kent het tot zijn plicht op deze 
Guldensporenherdenkmg, ds eer
ste te Willebroek ingericht door 
de Vlaamse Kring, aanwezig te 
zijn. 

BRABANT 

DWORP 
Gulden Sporenviering zondag 7 

juli 1963 te 19 uur stipt op het 
kerkplein, (bij ongunstig weder 
zaal « GiMenhuis »). 

Openluchtspel : « Tijl Uilenspie
gel » door de groep Herman Brug
gen. 

Feestrede : E.P. Dr. Brauns S.J 
Samenzang. 
Alle vienden uit he t kanton 

Halle worden verwacht. 
Vertrek laatste bus richting 

Halle : 23 uur, r ichting Ukkel-Ka-
levoet : 23 uur 30. 

Deze Gulden Sporenviering 
wordt ingericht met de medewer
king van de V.U. afdeling Dworp. 

GANSHOREN-KOEKELBEEG 

Kennis gemaakt met de brochu
re « Ganshoren Digest 1963 », uit
gegeven door drukker A Moyens. 

Een bravootje voor de hande
laars van Ganshoren die door h u n 
tweetaligheid blijk geven van wel
begrepen civisme in een tweetalige 
voorstad en van beleefdheid te
genover h u n klanten. 

Enkele spijtige uitzonderingen 
vielen dan ook des te meer op. 

liet wel, eentalig Frans vo'gens 
Ganshoren Digest zijn : 

Boulangerie Richard, Ie Chaus-
86ur Paty, Pleurs Isabelle, Xmmo-
biMère Marie de Hongrie - J . Cam-
bier, les Timbres Valois, Studio-
d'esthétique J. Bi-aibant. 

Wensen zij geen Vlaamse klan
ten? ' t Is altijd nut t ig om weten. 

Te meer daar vijfhonde'-d te 
Ganshoren gevestigde handelaars 
door hun tweetaligheid wel een 
goede dienst waarborgen. 

MOLENBEEK 
Op 24 augustus wordt door de 

afdeling Jet te , met medewerking 
der afd. Molenbeek en Ganshoren-
Koekelberg een groot tuinfeest ge
houden. Alle afdelingen uit de om
geving worden ve'-zocht deze da
tum vrij te houden. 

Treden op : Kor Van der Go
ten, orkest Peter Philips, j 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 

GELUKKIGE 

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

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

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

LIMBURG 

BILZEN 

De afdeling heeft onm-'ddellijk 
gereageerd tegen het bedrog van 
de regering inzake taakontwerpen 
Een gi-ote kalktocht werd in dit 
verband gehouden tijdens de voor
bije week. 

HASSELT 
Verleden zaterdag hebben een 

groep jongeren van Hasselt op 
een drukke namiddag de aandacht 
van de bevolking getrokken op de 
schandelijke liandelwijze van de 
Limburgse ministers en het groot
ste gedeelte van haar pai-lemen-
tairen door een wandeltocht te or
ganiseren met een t iental sand-
wichmen. Op de plakaten stonden 
striemende aanklachten tegen de 
gebiedsroof. De tekst « We nemen 
wraak in het kieshokje » oogstte 
enorm succes. Meteen werden ook 
strooibr:efjes uitgedeeld. 

Er groeit een opvallend ve^-zet 
in de Limburgse hoofdstad en 
nieuwe activiteiten mogen in de 
naaste toekomst verwacht wor
den. 

HERK DE STAD 
Verleden week werd in een reeks 

dorpen een kalktocht gehouden 
en in de loop van deze week werd 
he t werk hernomen en verder ge
zet. 

Thans kwamen aan de betirt : 
Schakkebroek, Wijer, Stevoort, 
Kermt, Berbroek, Spalbeek en 
Sohulen. Kortelings zal ook de 
rest bijgewerkt worden. Het ver
zet tegen de taalonwerpen wordt 
haas t algemeen in he t kanton. 
Wacht niet op onderrichtingen 
doch neem zelf initiatieven in de
ze aangelegenheid. 

HERDEREN 
De prov. secretaris bracht enke

le bezoeken in de streek van Her
deren met het oog op de verdere 
uitbouw in de omliggende gemeen
ten. 

ST. TRUIDEN 
Op de maandelijkse afdelings

vergadering werd di tmaal de 
hoofdaandacht besteed aan de te 
voeren actie in verband met de 
propaganda rond de randgemeen
ten. De actiepunten werden nauw
keurig vastgelegd. Op he t einde 
der week werden dan een groot 
aanta l propagandafolders verspreid 
in de stad St. Ti-uiden. Dit werk 
stond onder de leiding van Eugeen 
s'Heren. 

TONGEREN - MAASEIK 
Onmogelijk de activiteiten die 

plaats vonden in enkele lijnen sa
men te vacten. Op tal van plaat
sen werd de kalkboratel boven ge
haald en zo zien we dat op vele 
Limburgse wegen het verzet van 
de bevolking tegen de t aa ontwer
pen werd neergeschreven De uit
deling van strooibriefjes « de tien 
Rovers » geschiedde op vele plaat
sen. 

70EKERTJ 
Gevraagd : vrouwelijke bedien

de beginnelinge, pe 'fekt typen, be
schaafde omgangstaal. Schrijven : 
Medico - Sociaal - Bureau, Mark-
gravelei 26 te Antv^erpen. 
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Reiziger - vertegenw. met eigen 
wagen en tweetalig, gevraagd v. 
verkoop aan a'le industrie in Brus
sel a ^ l o m . van uitgebr. gamma 
technische artikelen van coulant 
verbruik. Geen b:z. vakkenis ver
eist. R.M.Z. en andere soc. voo--
de'en. Schrijven kantoor blad on
der ie ' t . A.MB. 

Frans appar tement te huren, 
achterkame'-, hall, w.c, keuken 
overdekt terras, mansarde en zol
der. Stille mensen of gepe^-is. 
Gersts t raat 45 Oostende Zich 
wenden Dekeyser Paul Michiel--
laan 47. Maria kerke Stene. 

Welke Vlaamse heer, kat. intel-
lekt., ridde'-lijk, trouw karakter gd. 
pozitie, wenst kennismaking met 
ohaa-m. juff. 41 j . j . uiterlijk mu
ziek - kunst, gd huisvrouw, zacht 
kar. (onnodig indien gesch. of 
agentschap). Schrijven kantoor 
blad. 

64 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 

Op zondag 23 juni werd terug 
een propagandatocht gehouden op 
Mariakerke. Daar de meerderheid 
van onze propagandisten de avond 
tevoren zich naa r Wommel bege
ven had voor de massa e beto
ging konden wij met de helft 
van het gewone aanta l kolporteurs 
deze gemeente bewea-ken. Hel re
sultaat mag bevredigend genoemd 
worden daar wij op amper twee 
uu- 120 bladen verkochten wat 
niet ver af ligt van het aantal 
da t gewoonlilk aan de man ge
bracht wordt. 

WETTEREN 
Het plaatselijk bestuur van de 

afdeling Wetteren ontkent iets af 
te weten van een kiesfonds ten 
bate van de a.s. giemeenteverkie-
zingen. 

Het neemt geen verantwoorde
lijkheid inzake gelden welke over
handigd werden aan personen 
vreemd aan het bestuur, hetzij 
steim-, lid- of abonnementsgeld. 
LEDE 

Het bestuur van de Vlaamse 
Klub, Lede, nodigt U uit op zijn 
t'-aditioneel 11 juli - feest op za
terdagavond 6 juli, te 20 uur, in 
de grote zaal van het lokaal «Rei-
naert», Kasteeldreef 55, Lede. 

Vooraf feestrede. 
Speelt ten dans : Oskest Tony 

Sadler. 
Deelname in de onkosten : 20 

F . 

IMPE 
Op zondag 7 juU 1963, te 10 uur 

30, Guldensporenmis : herdenking 
van alle gevallenen voor Vlaan
deren. Zang : Herma^i de Vilder; 
a a n he t orgel : Wies Pee. Na de 
Mis wijding van de St>-Miaartens-
fondsvlag door E.P. Stracke s j . 

Spreekbeurten door dr H. Gra-
vez en Toon van Overstraeten. 

TSic werd gezorgd voor eetgele
genheid nadien. 

OUDENAARDE - RONSE 
Aan de vooravond a a n he t de

bat over de taalontwerpen in de 
Kamer kwam het arrondissemen-
teea bestuur in buitengewone ver
gadering bijeen. 

Gevolg daai-van werd aan elk 
lid van Kamer en Senaat uit het 
arrondissement een motie gezon
den waarin o.a. krachtdadig verzet 
werd aangetekend tegen elke vorm 
van gebiedsroof. 

OUDENAARDE - RONSE 
De jongste maanden is de abon

nementen- en ledenaanwinst met 
rasse schreden vooruitgegaan. Efti 
he t kan nog beter! 

Het arrond. bestuur doet een 
warme oproep tot andere simpati-
zanten om zich dadelijk als abon-
nent en lid aan te sluiten 

Versterkt onze gelederen want 
nooit is het Vlaamse volk zo erg 
bedreigd geweest. 

Spreekt onze bestuursleden aan. 

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

6.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenrogenmantels 

de beste 
herenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunnel), 
Antwerpen 
TEL. 33.91.65 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone handtek<>ning 
en onder de strikste 
geheimhouding . «onder 
onderzoek bii eeburen of 
werkgever 
Terugbeta l ing m 
12 18 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

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

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

Voor inlichtingen zich 
wenden tot " 
J. ERNST-THEÜNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel : (04)79.62.00 

DORTMÜNDER . .^. 

Thi^rauh<rf I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags ea{ 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor / 
groepsreizen en ' 
scholen., enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 
• 

DORTMÜNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 

• 
Niet vergeten dat men Ii|' 
de drie lokalen de echtf 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

M(/i 

ti - « 

Niet vergeten: 
weldra 
Dor! Thierbrauhof 
te Brussel 

UI 



J 6 DE VOLKSUNIE 

HIJ LAG ER EN HIJ LAG ER GOED 

M ET een variante op de beruch
te uitspraak van de heer Theo Lefèvre toen de 
IJzertoren gedynamiteerd werd, zouden wij 
thans van hem en zijn regering kunnen zeggen : 
« hij ligt er en hij ligt er goed ». Inderdaad heeft 
de politiek van de eerste-minister en zijn rege
ring in het Vlaamse land een nooit geziene golf 
van algemene verontwaardiging en woede ver
wekt. Het krediet van de regering was beneden 
nul gedaald en er kan dan ook geen sprake meer 
zijn van vertrouwen in deze regering, zeker niet 
in de Vlaamse ministers die de Vlaamse openba
re mening diep ontgoocheld hebben. 

Het is en blijft een onbetwistbaar feit dat de 
Vlaamse ministers niet éénmaal, maar herhaal
delijk en nadat zij gewaarschuwd waren, de 
regeringspolitiek goedgekeurd hebben én dus ook 
de aanhechting van de zes Vlaamse gemeenten 
bij Brussel. 

ANNEER de regering gevallen 
is dan is dit spijtig genoeg niet te wijten aan 
het ontslag van de Vlaamse ministers, wat al
thans voor de Vlaamse C.V.P.-ministers logisch 
en eerlijk zou geweest zijn vermits zij niet ge-
steimd werden door de Vlaamse C.V.P-fraktie, 
maar aan de halsstarrige houding van de BSP 
die iedere toegevi-^q; aan de Vlamingen afgewe
zen heeft. De BSP is dus wel degelijk een anti-
Vlaamse partij. 

Het is betreurenswaardig en scherp te veroor
delen dat ook de Vlaamse CVP-frakties van Ka
mer en Senaat niet kordaat het Vlaamse stand
punt zijn blijven verdedigen — geen annexatie, 
maar ook geen faciliteiten. Terecht heeft het 
Vlaams Aktiekomitee hun houding gebrand
merkt als « een beschamende kapitulatie » ! 

0> JVERIGENS is vrijwel iedereen 
in Vlaanderen het er over eens dat de taaiwets
ontwerpen nog op tal van andere punten totaal 
onaanvaardbaar zijn. Aldus heb ik herhaaldeUjk 
de aandacht gevestigd op het sociaal onrecht en 
de ongehoorde benadeling van de Vlamingen, 
voortvloeiend uit de gelijke, paritaire verdeling 
van de betrekkingen in de centrale staatsdien
sten en de buitenlandse diensten tussen de Ne
derlandse en de Franse taalkaders en het ver

heugt mij dat de gezaghebbende raad van be
heer van de Vlaamse Leergangen te Leuven hier
tegen eveneens geprotesteerd heeft. 

Dit is nu geen taalromantiek, maar hiervan 
hangen het materieel welzijn, de toekomstmoge
lijkheden af voor tienduizende, en in toekomst
perspectief honderdduizende Vlamingen ! Wat 
de Vlaamse socialisten al evenmin beroert als 
misprezen « taalbelangen ». 

H> ET tegenvoorstel, de wisselop-
lossing die de goedkeuring wegdroeg van de CVP 
was even onaanvaardbaar als het regeringsvoor
stel ! Het is gewoon krankzinnig te durven voor
stellen dat over drie jaar pas definitief zal be
slist worden over de aanhechting van de omstre
den gemeenten bij Brussel en ondertussen fa-

door Mr. Van der Eist 

ciliteiten toe te staan aan de franstaligen in deze 
gemeenten. De grootste dommerik moet wel be
grijpen dat men hierdoor gedurende drie jaar 
een ongezien verfransingsoffensief ontketent in 
deze gemeenten, waar de faciliteiten de moge
lijkheid bieden voor het welslagen van dit of
fensief. 

Deze ongehoorde toegevingen, deze « bescha
mende kapitulatie » vanwege de Vlaamse CVP-
ers hebben, gelukkig maar, de regering niet kun
nen redden. De BSP-leiding heeft de vernedering 
van de Vlaamse CVP-fraktie tot het uiterste 
willen drijven... 

N. OOIT is de eensgezindheid in 
Vlaanderen zo groot geweest : van het Vlaams 
Aktiekomitee, met de talrijke erbij aangesloten 
verenigingen, over de Kultuurraad voor Vlaan
deren, de Beheerraad van de Vlaamse Leergan
gen te Leuven, de Koninklijke Vlaamse Akade-
mie, tot Vermeylenfonds en Willemsfonds. Een 
eensgezind Vlaams front. 

Alleen de politieke mandatarissen van de uni
taire partijen die de Vlaamse arrondissementen 
in het parlement vertegenwoordigen, schijnen 
niet te weten wat er in Vlaanderen omgaat of 
missen de moed om dit algemeen Vlaams volks
verzet tegen de regeringspolitiek tot uiting te la
ten komen in het parlement én in de regering : 
zij schieten te kort. 

Dit is een houding die men niet ongestraft 
aanneemt! De grote moeilijkheid bestaat er in 
dat bestaande, traditionele machtsverhoudin
gen moeten gewijzigd worden en men hierbij 
stoot op het verzet van de machtshebbers, van 
de invloedrijke kringen van de hoofdstad, de 
machten achter de schermen. Dit is echter een 
vervalsing van de demokratie : de Vlaamse poli
tieke mandatarissen moeten er zich van bewust 
zijn dat men in dit land niet langer kan regeren 
tegen de wil van het Vlaamse meerderheidsvolk 
in, dat men dit volk geen « Diktat» kan opdrin
gen zonder een krisis te veroorzaken die wel ge
vaarlijker is dan een regeringskrisis. De hege
monie in ons politiek leven uitgeoefend door 
Brussel, als verzamelpunt van vele machtsgroe
pen, moet een einde nemen, omdat deze toestand 
ondemokratisch is. Wie deze toestand wil be
stendigen brengt het land in gevaar. 

H ET is te betreuren dat de Ko
ning het ontslag van de regering niet aanvaard 
heeft. Deze politieke daad van de Koning kan 
ten nadele van de Vlamingen uitvallen en zal 
hem alsdan in Vlaanderen ongetwijfeld kwalijk 
genomen worden. 

Het vertrouwen in de persoon van de eerste-
minister en in de regering is diep geschokt in 

het Vlaamse land en het is dan ook niet wense
lijk dat deze regering aan het bewind blijft. Het 

zal een zware politieke fout zijn, wanneer men 
thans onder druk aan het Vlaamse land een re

geling zou opdringen die onaanvaardbaar is en 
door de Vlaamse openbare mening radikaal ver
worpen wordt. De gevolgen van dergelijke poli

tiek zijn niet te overzien. Het is dan ook onze 

plicht ernstig te waarschuwen en eenieder op 
zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Politieke 

mandatarissen kunnen kapituleren, maar 
Vlaanderen zal niet kapituleren. 

Bouwgronden 

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

Wendt O tot de maatschappij 

Grote Steenwe?. 159. Bercbem (Antwerpen) TeL 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelljkheden. 

NATIONUE lOTERII 
SPECIALE VERLOFTRANCHE 1963 

60 MILJOEN 
VERDEELD IN 58.030 LOTEN 

EEN HOOG LOT VAN 

10 M I L J O E N 

TWEE HOGE LOTEN VAN 

2 MILJOEN 

EEN HOOG LOT VAN 

1 MILJOEN 

en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F. 

HET BILJET 200 F HET TIENDE 21 F 

TREKKING MAANDAG 8 JULI TE WEVELGEM 

KOOP ONVERWIJLD BILJETTEN I 


