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WIJ VERSCHIJNEN I 
Waar telkenj are door het 
wettelijk verlof ons blad 
tijdens deze periode niet, 
of slechts eenmaal ver
schijnt, brengen wij 
thans toch een uitgave zij 
het op slechts vier blad
zijden. Volgende week 
krijgt U nog een «magere» 
Volksunie in uw bus. 
Daarna echter verschijnt 
ons blad weer normaal. 

HET MOGELIJKE 
VLAAMSE ANTWOORD: 
FEDERALISME 

Vier, vijf jaar lang heb
ben vele duizenden Vlamin
gen hardnekkig en met volle 
overgave gestreden voor de 
elem\entaire rechten van 
hun volk. Tijdens twee 
machtige betogingen trok
ken zij met honderd-duizen
den door het centrum van 
de stad, die beweert de 
hoofdstad te zijn van Walen 
en Vlamingen, om hun de-
mokratische rechten en de 
erkenning van hun volks
gemeenschap op te eisen. 
Honderden meetings en ma
nifestaties richtten zij in met 
hetzelfde doel, duizenden 
moties en protesten stuur
den zij naar de verantwoor
delijke gezagsdragers. Ach
ter hen stonden en staan 
vele honderden Vlaamse ge
meentebesturen en vereni
gingen van alle aard en el
ke strekking. In de titanen
strijd van de laatste weken 
hebben zij zich ingezet tot 
zij er bij neervielen. 

Dit alles heeft niet gehol
pen. 

De volksvertegenwoordi
gers van de unitaire partij
en hebben verkozen met hen 
geen rekening te houden. Zij 
hebben hun persoonlijk pro
fijt, het belang van hun uni
taire partij en het voortbe
staan van een regering ge
plaatst boven het recht van 
het volk dat hen verkozen 
heeft. Zij hebben alle strij
dende Vlamingen een slag 
in het gezicht gegeven en 
eisen daarvoor nog dank
baarheid op. 

In Vlaanderen is in vele 
harten nu teleurstelling, 
ontgoocheling en bittere 
woede. 

Op een brutale wijze heb
ben de machthebbers ons 
duidelijk gemaakt dat zij 
met ons geen regening wil
len houden, dat wij omzeg
gens niets te vertellen heb
ben in deze kunstmatige 
staat, dat wij tweederang-
burgers zijn. 

Er is iets onherroepelijk 
gebroken. Geen enkel Vla
ming die ziet wat er gebeurt 
kan nu nog geloven dat 
Vlaams rechtsherstel moge
lijk is in deze unitaire staat. 
Nooit voorheen hebben wij 
zo scherp aangevoeld dat de 
unitaire partijen onbe
trouwbaar en ondoelmatig 
zijn, en dat deze staat en 

deze partijen enkel kunnen 
blijven bestaan ten koste 
van alles wat ons dierbaar 
is. 

Kameraden, wij mogen 
ons niet gewonnen geven. 
Wij hebben een slag verlo
ren maar wij zullen deze 
rechtvaardige strijd om on
ze vrijheid en ons zelfbe
schikkingsrecht winnen. Wij 
vechten voor ons bestaan 
zelf en wij geloven in de on
overwinnelijke kracht van 
onze solidariteit en van de 
recihtvaardigheid Wij moe
ten doorzetten. 

Vandaag is de unitaire 
struktuur van de partijen en 
van het land definitief in 
het gedrang gebracht. Laat 
ons iii de komende weken en 
maanden alle krachten bun
delen tot een harde vuist die 
de unitaire partijen zal bre
ken en het unitaire uitbui
tingsstelsel vernietigen. Op 
27 oktober zullen wij verbe
ten naar Brussel trekken. 
Niets of niemand zal ons te
genhouden. Wij zullen er 
ditmaal ondubbelzinnig be
togen tegen het unitarisme 
en voor federalisme. Tegen 
de franskiljonse bourgeois-
kaste van de hoofdstad en 
haar handlangers in Vlaan
deren en in Wallonië, en 
voor het Vlaamse zelfbe
schikkingsrecht op politiek 
en op sociaal - ekonomisch 
gebied. Het moet een in
drukwekkende volksbetoging 
zijn, de massale inzet van 
een niet meer ophoudende 
volksstrijd die de unitaire 
strukturen van alle organi
saties en van de staat moet 
doen begeven De strijd zal 
hard zijn : geen scheld
woorden, geen verdachtma
kingen, geen banbUksems 
zullen ons gespaard worden 
en het unitarisme zal gans 
zijn indrukwekkend machts
apparaat tegen ons in stel
ling brengen : de ganse 
pers, in handen van de geld
magnaten, radio en TV. de 
invloed van de hoogste ge
zagsdragers, de politie, de 
rijkswacht en het gerecht. 

Onze onderlinge solida
riteit en het besef dat de 
beslissende strijd is ingezet 
zullen ons echter doen zege
vieren. 

Het najaar van 1963 moei 
en zal in de geschiedenis 
van ons volk gedenkwaar
dig blijven. 

IIJ LACHEN ... TE VROEG 

<( Wie nu niet inziet dat alleen grondige poli
tieke struktuur hervormingen, gepaard met ekono-
mische slruktuurhervormingen die de Brussel.se 
geldmuur breken, de enige kans bieden om de 

DE ENIGE KANS 
Vlaamse beweging tijdig tot een goed einde te 
brengen is een ezel, een wezel of een kwezel. » 

Dr. Maurits Van Haegendooren in 
(( Het Vrije Waasland ». 

http://Brussel.se


Dl VOLKSUNQ 

1 ALLE MIDDELEN .. 

Alle middelen zijn nu goed om 
i de Volksunie aan te vallen. In het 
nS/UW gedreven en schuldbewust 
zoeken de Vlaamse mandatarissen 
en de scribenten die hun ter wille 
zijn uit alle hout pijlen te snijden 
om de Volksunie te beschieten en 

. d e aandacht van hen zelf af te 
-leiden Op theatrale wijze wordt 
. de afwezigheid van een van onze 
mandatarissen betreurd : daardoor 
konden onze amendementen niet 
ter stemming gelegd worden. Hoe 
spijtig toch! 

Maar waarom heeft dan geen 
van hen de moed gehad mee 
recht te staan om deze amende
menten te steunen? Wij hebben de 
amendementen van Van den 
Daele en Verbaandert wel ge
steund, maar zij werden toch ver
worpen , 

Ze'fs de heer Kiebooms sitond 
manmoedig recht... om tegen de 
amendementen van zijn partijge
noten te stemmen Pijnlijk spek
takel! 

Geen aanvallen en geen vea--
dachtmaking zullen ons gespaard 
blijven .. omdat wij onze Vlaamse 
plicht deden. 

DEFINITIEF OF NIET 
DETINITIEF 

Aanvankelijk werd ons plechtig 
verzekerd dat de oplossing die nu 
gegeven werd aan de taalproble
men definitief was. De Brussslse 
tweetalige agglomeratie werd de
finitief afgebakend en nooit zou 
er nog iets aan gewijzigd worden. 

Toen volksvertegenwoordiger 
Bracops verklaarde : niets is de
finitief en in de toekomst kan de 
verfransing verder gaan, werd hef
tig georotesteera. 

Thans is gans de rege ing n et 
meer definitief, maa r voorlopig. 

De potsierlijke Karel Van Cau-
•welaert t racht zelfs ziin leze'-s wijs 
te maken dat het invoeren van fa-
cillieiten in de randgemeenten on
gedaan zal gemaakt worden. 
Denkt hij werkelijk dat 6r in gans 
Vlaanderen nog één mens bereid 
is om aan zijn woorden, beloften 
en vei-zekeringen enig geloof of 
enige waarde te hechten? Wii ho
pen maar dat één zaak defintief 
Is : het oordeel dat de Vlaamse 
kiezers zich gevormd hebben over 
bun politieke mandatarissen .. 

FACILliyEITEN ALS 
PUBLICITEITSSLOGAN 

Uitgerekend op 11 juU stond er 
volgend zoekertje in Le Soir : 
c Wesembeek. Taalfaciliteiten 
275.000 F 8 a, 80. Breedte 10 m. 
enz. ». Op de dag zelf dat in de 
Kamer de faciliteiten voor de 
randgemeenten goedgekeurd wer
den begonnen de grondspekulan-
ten reeds publiciteit te maken 
met deze overwinning. Morgen 
verschijnen waarschijnlijk in het 
landelijke Wezembeek of elder^ 
reeds de borden ; « Réserve 
i'élite »! 

HERRIE IN FINANCIEN 

Nadat het eksamen voor opstel
ler in het Ministerie van Financiën 
werd gesaboteerd op gewelddadi
ge wijze door de deelnemers, zo-
a's we reeds gemeld hebben, blijft 
de toestand er zeer woelig. 

Duizenden onderrichtingen wer
den aan het adres van het kabi
net van Dries Dequae teruggezon
den; spontane stakingen braken 
uit In verscheidene belastingsdien
sten, stiptheidsstakingen worden 
door de toldiensten georganiseerd. 

SCHOONMAAKSTERS EN 
KLERKEN 

Men moet op. ministerie en 
hoofdbesturen van Financiën niet 
' 'chijnheilig verontwaardigd doen, 
over zoveel gebrek aan « burger
zin » bij klerken en opstellers 
Met het loon dat thans wo'-dt uit
betaald, kan men trouwens geen 
nieuwe klerken aanwerven : er 
zijn beter bstaa'de plaatsen, met 
dan nog mogelijkhe d tot bijver
dienste, voor jonge elementen met 
diploma van lager of voftedig 
middelbaar onderwijs . 

Bij de vorige weddeaanpassing 
werden de k'erk°n en opsteFers 
« vergeten », ho3wel hun loon niet 
meer bed"aagt dan dat van de 
schoonmaakster die hun kan+oor 
komt schoonmaken, en merkelijk 
lager ligt dan dat van een halve 
gast in het bouwbedrijf .. 

SINDIKATEN? 

Behalve het neutraal eenheids-
sindikaat, dat men tracht te wur
gen met alle middelen, zwijgen de 
« grote » sindikaten als vermoord, 
in deze tijd van onrust. Ei' zal 
geen afgevaardigde van de CCOD 
of ACOD worden gevonden, die 
zijn leven wil wagen door een be
zoek te brengen aan dienstgebou
wen! Want zo ver is het geko
men, dat een nooit geziene vast
beradenheid zich meester maakt 
van de betrokken beambten En 
het zou maar goed zijn, mdien 
Dequae zonder verder uitstel of 
jïlagenjen, een ernstige poging 
doet Om aan de rechtmatige eisen 
van zijn personeel tegemoet te 
komen. Zoniet zal zijn fiska'e 
hervorming een dode letter blij
ven! 

DE KONGRESKOLOM 

Onmiddellijk na de bomaanslag 
op de Kongreskolom symboo] van 
het unitaire België, spanden de 
Franstalige Brusselse kranten zich 
in de verdenking op de Volksunie 
te werpen. De veiligheidsdienst 
van de s taat ging b'ijkbaar van 
dezelfde veronderstelling uu want 
tientallen van onze mensen m het 
Antwerpse, het Brusselse en el
ders kregen huiszoekmg Nergens 
werd iets gevonden maar toch 

"lat men stelselmatig door m^f 
"ze intimidatiemetodes. 

Mogien wij de heren vragen of 
zij ook al eens bij de heren van 
het franskiljonse nat ionaal aktie-
komitee zijn geweest of s taan die 
boven elke verdenking. En heeft 
de veiligheid al eens het alibi van 
de heren Lefèvre en Spaak nage
gaan Het Franse blad «Combat», 
geciteerd door « Het Volk » acht
te het n 1. niet uitges'oten dat zij 
er voor iets tussen zitten daar 
het in hun kraam te pas komt 
juist nu de heilige verontwaardi
ging van de Belgen te doen op
vlammen . 

M.P.W. - SOCIALISTEN 

Het is iedereen opgevallen dat 
de acht Waalse M P.W. - socialis
ten die onlangs een tuchtstraf 
kregen i.v.m. hun houding tijdens 
het debat over de ordehandhaving, 
bij de stemming over de taalont-
werpen opvallend afwezig bleven. 

De meeste van hen waren noch
tans tijdens het debat aanwezig. 

Naar verluidt deden zij he t om 
duidelijk aan te tonen da t zij he t 
niet eens zijn met de diktatoriale 
kadaver - discipline k la Van Eyn-
de, maar ook omdat zi] deze ont
werpen beJaohelljk vinden. Zij 
zijn voor een geheel-oplossing van 
de Vlaams - Waalse verhoudingen, 
na een gesprek tussen afgevaar
digden van de Waalse en van de 
Vlaamse gemeenschappen en mis
prijzen het gescharrel van de uni-
taristen die enkel hUn eigen be
langen willen veilig stelüen. 

DANIEL DECONINCK 

Het Antwerpse CVP - kamerlid 
Jos Posson heeft er een andere 
metode op gevonden om zijn eigen 
platbroekerij In- het taaidebat te 
verdoezelen. In de « Gazet van 
Antwerpen » richtte hij een de-
magc^ische aanval tegen onze 
volksvertegenwoordiger Daniel De-
coninck omdat deze het had aan
gedurfd op de Kamertr ibune ook 
de onverschillige houding van het 

hof en van de hoogste kerkelijlte 
instanties t.o.v. de Vlaamse noden 
te betreuren. 

Ta l van lezers en de h. Deco-
ninck zelf hebben hem ondertus
sen afdoende van antwoord ge
diend. Onze volksvertegenwoordi
gers hebben in de Kamer me t de 
moed der wanhoop hardnekkig 
gestreden voor het Vlaamse recht , 
en volksvertegenwoordiger Deco-
ninck zeker niet het minst! Hij is 
tientallen malen op de tribune ge
komen om biJ elk pun t zijn amen
dementen te verdedigen tot h i j 
totaal uitgeput was. Posson en es. 
vergenoegden er zich mee laks in 
hun zetel te blijven hangen of af
wezig te blijven. Zij s teunden 
zelfs de amendementen van hun 
eigen partijgenoot Verbaandert 
niet, wat de V.U. wel deed. Had
den zijn hun plicht gedaan dan 
hadden zij hun toevlucht niet moe
ten nemen tot het bedenkelijke 

procédé onze mensen op lage wijze 
te bezwadderen om zichzelf wit te 
wassen. 

steun het vlaams 

solidariteitsfonds 

Tijdens de betoging te Wemmei 
werden verscheidene mensen aan
gehouden. Een van hen zit nog 
steeds gevangen. ïhuJS heeft hij 
een vrouw en vijf kleine kinderen. 
Laten wij hen niet vergeten. Het 
Vlaams solidariteitsfonds steunt 
hen. Zijt gij reeds een schakel in 
de solidariteitsketting van alle 
strijdende Vlamingen? 

Stort vandaag nog uw bijdragee 
op PCR. 235.62 van Kredietbank -
Gent (voor rekening nr 61.400 van 
het Vlaams solidariteitsfonds). 

Wij hebben een veldslag verlo
ren, maar de oorlog moeten en 
zullen wij winnen. 

Onze solidariteit is onze kracht . 

'mtmmmÊitmmm «MMMH miiiwWH 

Toen Lefevre zijh plan betreffende de 
gebiedsroof bekend maakte, protesteerde 
het comité der acht niet. Dit comité (zeven 
generaals en één schildwacht) voert de CVP-
troepen aan van Kamer en Senaat die dub
bel zo talrijk zijn als de WaaJse CVP parle
mentairen. 

De Walen protesteerden wel en wilden 
nog meer toegevingen voor Leuven. De 
Vlaamse CVP-pers, op één kranig blad na, 
wees de gebiedsroof niet af, maar hield het 
gehele plan voor een basis tot discussie. 

Toen kwam, na de eerste verstomming, de 

selse agglomeratie zijn voorstanders van de 
aanhechting in opbod met de libera'e bour
geois. Van Eynde schreef het cynisch in zijn 
krant, dat de Brusselse federatie 350.000 
duizend kiezers oplevert, en dat de Brus
selse socialisten bijgevolg het recht hebben 
hun verkiezingsbelangjen te verdedigen. 
Buiten de verwachte electorale winst te 
Brussel was er nog een andere reden. Slaag
den zij erin de Vlaamse CVP-crs na de on
verwacht heftige reactie in Vlaanderen, de 
gebiedsroof openlijk te doen aanvaarden — 
waarmee de Vlaamse CVP-miuisters nog uit-

parlementaire krabbels 

uiterst scherpe reactie uit Vlaanderen. En 
de acht aanvoerders en hun parlementaire 
troepen begonnen aarzelend en op sen af
standje te volgen, want zij hadden immers 
de leiding van de Vlaamse strijd, leals de 
opperbevelhebber De S a e g r , op besliste toon 
had gezegd. En zij begonnen de strijd me* 
een wisseloptossing : faciliteiten zender we-
dirkerigh'^'d zoals in het oor^pr- nk? ijk on -
werp dat zi,i h idden verworpen Brutalc 
weigering l an le socialls en met Van Eynd 
op kop. De rode kameraden wistrn immers 
dat de CVP-broed"rs alleen maar de schijn 
zochten t» redden ten overstaan van een 
geschok» V aamst openbare mening. 

Nieuw orstel van de CVP : faciliteit n 
maar met kans op aanherht ing na drie 
jaar . Nieuwe en nog vluggere weigering van 
d» socialisten die voelden dat de partner 
maar steeds dieper door de knieën güig. 

De verfranste salonsocialisten uit de Brus-

drukkelijk akkoord waren en waartegen d< 
Vlaamse CVP-parïenrentairen aanvankelijk 
geen bezwaar hadden — dan zou de massa 
van de flamingantlsche kiezers de CVP de 
ug toekeren. Zouden daarentegen de Vlaam-
e CVP-ers, In paniek voor hun zetel, toch 
e^en de aanhechting en de eigen Vlaamse 

ministers stemmen, dan kwam öe CVP in 
en onmogelijke positie bij de verkiezingen, 
D.- verdeeldheid tussen Wa en en Vlamin 
n zou bij de siemming blijken. 
Maar bovendien stond de CVP voor onov r 

3:enbare moeilijkheden bij de samenstelling 
lan haar lijsten in Vlaanderen, Hoe kon 
men Inderdaad een ministeriele « rover » op 
dezelfde Ujst brengen met hen, die op het 
laatst weliswaar, tegen de roof hadden ge
stemd? 

Het rode maneuver zat goed ineengetilSJ^ 
merd. De socialisten hadden echter een |S>#-
chologische rt r '-fout gemaakt. Zij «•«i«>»'4«jk 

er op, in hun slim plannetje, dat Lefèvre, 
die graag voor sterke man poseert (en wiens 
hang naaj- sterke poses zij handig aanpor
ren) inderdaad in de Kamer zou sterven In 
plaats van achter de schermen, zoals hij in 
de zuiverste drakenstijl had aangekondigd 
Maar toen het zover kwam toonde Lefèvre 
zich zoals hij is : een operaheld. Hij liet 
zich ijlings naar het paleis voeren. Geen 
stemming In de Kamer en de hoofdrol ach
ter de schermen zonder een kik om de ha l ' 
gebracht. 

Om de gevallen regering overeind te hel 
pen is dan de vertoning op Hertoginneda 
op het programma genomen. Met een solo 
heldenrol van de opperbevelhebber De Sae-
gher, zo mogelijk nog slechter gespeeld dan 
die van Lefèvre. Op verwarring dubbelzinnig 
held, halve toezeggingen omstreden inter 
pretaties, is dit conclaal uitgedraaid. Dat 
bleek uit het Kamerdebat dat diende ge 
schorst om nieuwe teksten uit te broeden 

Met als uiteindelijk resultaat een systeem 
van faciliteiten dat in feite tot dezelfde ge
volgen zal leiden als de aanhechting nl. dt-
verfransing. De CVP-senaatsvoorzitter had 
gelijk toen hij verklaarde dal er geen noe
menswaardig verschil is tussen de facilitei
ten en de aanhechting, en bijgevolg al di 
herrie overbodig was, 

In die omstandigheden kon het marathon 
debat <»!echts een lange saaie formaliteit 
zijn. 

De verantwoording van De Saegher mibic 
elke overtuigingskracht, zij was bovendien 
beneden peil en onbeholpen. Hij liet zich 
ontvallen dat men in Vaanderen niet be
grijpt waarom men een prijs moet betalen 
voor een recht. Het was een goede opmer
king, zij kwam niet uit zijn mond, hij had ze 
in Vlaanderen gehoord. Zijn ja-stem was 
echter een daad waarbij hij die Vaams-e 
stel'Ing afkeurde. 

Verrokens tussenkomst was onsam^^nhan 
gend, verward en voor een germanist erg 
stuntelig. Hij probeerde evenals De Saegher 
voorwendsels te vinden om te kunnen voor 
stemmen « met de dood In het ha r t », Van 

de drie tegenstemmers maakte Verbaandert 
de beste indruk, hij sprak zonder persoon
lijke beweegredenen, met overtuiging eo 
zelfs met gloed. 

Frans van der Eist bracht een uitvoerige 
en goed doordachte kritiek niet alleen op de 
faciliteiten en de voorgegeven tweetaligheid 
vaai Brussel, maar verder op de pariteit a a n 
de top in de openbare besturen, de sprei
ding van de gevaarlijke uitvoeringsdiensten 
in het land, en op andere onaanvaardbare 
bepalingen. 

Daniel Deconinck kwam eveneens omstan
dig tussenbeide bij de algemene bespreking. 
Hij had een vracht amendementen inge
diend die hij bij de bespreking der artikelen 
moedig verdedigde. 

Leo Wouters, goed gedocumenteerd door 
deskundigen, bracht een grondige critiek op 
bet ontwerp in onderwijszaken. Hij had 
eveneens tal van amendementen ingediend 
die hij op de hem eigen onverstoorbare ma
nier verdedigde. 

Reimond Mattheyssens nield een scherpe 
tussenkomst. Hij viel de Vlaamse socialisten 
en de Vlaamse CVP-ers aan Hij kreeg het 
daarbij heftig aan de stok met Van Eynde, 
van wie hij zei, dat deze alleen maa t een 
groot volume verwarmde lucht produceerde. 
Hij toonde aan dat de Volksunie de enigle 
woordvoerder van de Vlaamse beweging is. 

Toen het doek viel over deze vertoning 
ivas het half vier in de morgen. Het was 
eens te meer gebleken dat in deze uni taire 
Staat de Vlaamse Openbare mening niet 
meetelt, dat er een kloof is tussen het be
wuste Vlaanderen en de Vlaamse volksver
tegenwoordiging. Deze pijnlijke ervaring zal 
tienduizenden ontgoochelde Vlaamsgezinden 
de overtuiging bijbrengen dat deze S taa t 
dient hervormd, derwijze da t men rekening 
moet honden met de rechtmatige Vlaamse 
belangen en verzuchtingen 

In dit licht gezien is het een nederlaag 
die ons. naa r een woord van Nietschze, ster
ker maakt voor de eindstrijd. 

Nik Claes. 



Dt VOLKSUNIE 

ANTWERPEN 

Arrondissements en Provinciaal 
selcretariaat gesloten wegens ver
lof vanaf : 26 juli tot en met 16 
augustus. 

DEURNE 
Wij roepen dringend alle propa

gandisten en simpatizanten op om 
deel te nemen aan de maandelijk
se kolportage die op zondag 21 ju
li plaats heeft. 

Verzamelen te 10 uur stipt aan 
de hoek : Ten Bekhovelei - Bis-
schoppenhoflaan. 

Bericht : in verband met de 
verlofperiode zal er in de maand 
augustus geen kolportage zijn. 

Alle inlichtingen : zioh wenden 
tot Roland Myin. 

Juul Steursstraat 46, Deurne. 

BRABANT 

JETTE 
Op 4 juli werd door de heer P. 

Mar tens een uiteenzetting gehou
den over de randgemeenten. 

Het publiek dat zeer talrijk was 
opgekomen werd werkelijk door 
spreker geboeid die met overtui
gende bewijzen de grondverkave-
lingspoUtiek van he t groot-kapi
t aa l aan de kaak stelde. 

Hierna gaf de arr. voorzitter 
Vankerkhove enkele beschouwin
gen over de werking. 
' Door de kanton-voorzitter werd 

nadien een oproep tot steun voor 
he t strijdfonds gedaan. 

Spreker riep als propaganda^ 
leidJer voor Groot-Brussel de pro
pagandisten op aJile krachten te 
bundelen voor onze rechtvaardige 
strijd. 

70EKERTJ 
P r a n s appar tement te huren, 

achterkameir, hall, w.c , keuken 
overdekt terras, mansarde en zol
der. Stille meneen of gepens 
Gersts t raat 45 Oostende Zich 
wenden Dekeyser P a u l Michlels-
laan 47. Mariakerke Stene. 

63 

Weak VJlaains huisgezin wenst 
Vlaama meisje 8 j aa r op te nemen 
periode vakantie, eventueel ver
goeding. Schrijven kantoor blad. 

60 

Te koop of te hmu- goed gekend 
handelshuis met overname van fo
to- boek- en schoolgeriefhandel, 
uitst . ligging (rechtover Kon. Ate-
neum) 5 minuten van station In
lichtingen : de Naeyerstraat 20, 
Denderleeuw. 

65 

Dringend gevraagd vader groot 
gezin 40 j . vraagt werkkring als 
kolorist, heeft 7 j . praktijk verven 
stof drukkerij, 3 j . plastiekverven. 
Kan zich inwerken in alles wat 
me t kleur te maken heeft. Kan 
produktle leiden. 

Schrijven kantoor blad. 
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GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding, zonder 
onderzoek bi.1 geburen of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

GANSHOREN - KOEKELBERG 
Op maandag 8 juli werd de heer 

Bettens aangesteld als secretariat 
der afdeling. 

Wij wensen de nieuwe secretaris 
een vruchtbare werking toe. 

LIMBURG 

BILZEN 
Ter voorbereiding van de 11 ju-

lifeesten werd de gemeente eens 
grondig met de borstel onder han
den genomen. 

Kt lRINGEN 
Onder de leiding van Urbaan 

Debruyn werden in de gemeente 
Kuringen VU-bladen gebust in de 
huizen van de doiTDskom. 
HAMONT 

De kantonaal verantwoordelijke 
dhr. F^ans Kempeners m gezel
schap van de prov. secr Olem Co-» 
lemont brachten enkele bezoeken 
bij vooraanstaande Vlaamsgezin
den uit deze gemeente. Meteen 
namen zij kontakt met dr. Sem-
pels die het vooi-zitterschap zal 
waarnemen voor de uitbouw van 
de VU in de gemeente Hamont. 
NIEUWERKERKEN 

Tijdens de vorige week werden 
strooibriefjes bedeeld door de af
deling in aJle huizen van de ge
meente Nieuwerkerken e» Binder-
veld. 

ZONHOVEN 
De kulturele verenigingen hiel

den een geslaagd 11 julifeest. 
De feestrede werd uitgesproken 

door dhr. J a n Das. 
Scherp en krachtig heeft 

hij de regermg en de verantwoor
delijke parti jen aangeklaagd. 

ST. TRUIDEN 
Het officiële 11 julifeest was 

koel en koud zoals dit past bij 
officiële schijnmanifestaties. De 
meest actieve mensen uit de vo
rige jaren werden op voorzichtige 
wijze geweerd. Toch was er op een 
zeker ogenblik animo te bespeuren 
toen onze propagandisten het pam
flet « De Rovers » uitdeelden. 
CJVP-depute Knaepen deed een pu
blieke aanvai op onze mensen en 
noemde hun optreden politiek. Hij 
vergat evenwel dat zijn verschij
ning op het podium bij zu'ke ge
legenheid nog heel wat meer poü-
tieke inhoud heeft, rekening hou
dend met wat zijn parti j thans 
gepresteerd heeft in zake de rand
gemeenten. 

s.o.s. 
Men aanvaardt voor de tijd van 

het verlof, kinderen uit de vreem
de. Goed. Maar wat, met onze ei
gen getroffen kinderen? 

Limburgs gezin : negen kinde
ren, gezond en welopgevoed, 7 
jongens ,2, 8, 9, 10, 11, 12 j .) (2 
meisjes, 6 en 7 j . ) . Families der 
beide ouders door de repressie ge
ruïneerd. Vader, ingevolge nawee
ën der repressie, niet meer m 
s taat uit werken te gaan. Wie 
ontlast de heldliaftige moeder van 
een of twee der vriendelijke sna
ken voor de periode van he t ver
lof. Dringend schrijven naar on
derwijzer Buyens Emiel, Molen
s t raat 22, Schoonaarde, die ve''-
trouwelijk bemiddelt. 

Interessante bijverdienste, eer
ste rangartikel (onderhoud). 
Eerlijke energieke heren ko^ 
men in aanmerking. Schrijven 
kantoor blad letters N.S. met 
vermelding huidig beroep. 

Ten teken van protest verliet 
hij het 11 julifeest gevolgd door 
slechts één enkele persoon. Het 
was ook nog een CVP-er. 
HASSELT 

In de hoofdstad groeit er een 
stevig Vlaams front en er worden 
voortdurend goede initiatieven ge
nomen. Vooral de jonge-en doen 
zich terdege gelden m de actie. 

Zo werd verleden zaterdag voor 
de eerste maai in Hasselt een op
tocht georganiseerd tegen de nood
lottige regeringspolitiek. 

Deze manifestatie genoot een 
grote bijval zodat er reeds van n u 
af aan gedacht wordt een beto
ging on orovinciaal vlak te orga
niseren. 
MECHELEN AAN DE MAAS 

Vorige zondag werd door een 
kolportageploeg te Mechelen aan 
de Maas en enige omliggende dor
pen een 1200 pamfletten uitge
deeld over de zetel aanpassing 

Voor deze zondag staan nog an
dere aktiviteiten op het program
ma. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
De afdeling zamelde 3.500 F in 

welke gestort W6"den aan het ak-
tiekomitee « Neen Theo! » Wie 
geeft iets voor het solidariteits
fonds? 

Wie gaat er mee op kolportage-
tocht? Zondagvoormiddag 28 de
zer bewerken we de tabakstreek. 
Vertrek te 9 uur aan café De 
K'ok. 

V.M.O. GENT 
De Gentse mili tanten kolpor-

teerden met hun brochure « De 
V.M.O. in beeld » ter gelegenheid 
van het gulden;^x>renfeest op 11 
Juli aan het Vlaams huis Roeland, 
er werden 60 brochures vericocht. 

De zelfde avond deed de V.M.O. 
Gent onder de aiispicien van de 
Vlaamse Vriendenkring een om
haling in lokaal Rubenshof dit ten 
bate van de Waas'andse kameraad 
gevangen genomen te Wemmei, de 
som van 800 F werd opgehaald en 
aan de echtgenote Vermeulen over
handigd. 

Op 12 juli hadden we de offi
ciële 11 juliviering ingericht door 
he t Gents stadsbestuur, er werd 
met he t blad de Volksunie gekol-
porteerd en stroolbilfletten uitge
deeld. 

Op 13 juli was een giroep mili
tan ten op de 11 julivlering te Ert-
velde, alwaar een duizend pam
fletten uitgedeeld werden. 

Ten shotte kolporteerden we op 

AMERIKAANSE STOCK 

Alles voor de kamping. 

Gereedschap - Regenman

tels enz. 

Wat U nergens vindt, 

vindt U bij ons 

• 

Vlasmarkt 16, Gent 

tel. 23.17.67 

• 
Hopland 51, Antwerpen 

tel. 32.61.18 

de brouwerij Lootens Koekelare 
Wij drinken het goede Vlaamse bier van 

HOP EIS MOUT 
Verkoper voor Aaist en omgevmg : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 0 5 3 / 2 1 6 6 7 

Veiaotw. nitg. : Mr. F . Van der Eist, Beizegemsraa 20, Brussel 12. 

14 juli te Ledeberg en verkochten 
135 nummers van het weekblad 
« De Volksunie ». 
Kolportage. 

Zaterdag 20 juli kolportage in 
het stadscentrum Gent Verzamelen 
aan het « Rubenshof » te 14 uur 
15. Einde rond 17 uur. 
IDDERGEM 

In deze gemeente waar reeds een 
kern bestond werd opnieuw kon-
takt genomen met enkele aktieve 
leden. Deze zullen er voor zorgen 
dat binnen kort Iddergem een 
volwaardige afdeling wordt Wie 
wil meewerken met de Volksunie 
alhier, melde zich aan bij de fa
milie De Geyter - De Vos, Hoog
s t raat 124. 

Vlaams Nationalisten uit Idder
gem sluit aan. Nu meer dan ooit: 
wees Vlaams radikaal! 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Het uur van de waarheid. 

Geen enkele van de in het arr 
Brugge gekozen « volksvertegen
woordigers » heeft de moed opge
bracht tegen de taalontwerpen van 
de regering te stemmen. Vader en 
zoon Van Acker speelden doodge
woon het triestige spelletje van de 
Vlaamse socialisten mee, de CVP-
ers (Eneman, Denolf en Van Dam
me), die wei mee opstapten In de 
geen . faciliteiten - mars - c^ -
Brussel, veranderden koudweg van 
kamp. Alsof dit niet in de lijn van 
de verwachtingen lag.. De komen
de afrekening aaa er des te wel-
^ r e k e n d e r om zijn! 

BLANKENBERGE 
Reeds driemaal is de afd Blan

kenberge met een eigen kolporta-
ge-ploeg uitgerukt, en dit achiter-
eenvodgens naar Uitkerke, Zuien-
ke'-ke en Zeehnigge. 'T<>midde '̂̂  
werden, op minder dan een uur 
35 bladen aan ,̂ >. man geb-ach 
De c^brengst van deze kolportages 
wordt gestort in het strijdfonds 
« Neen Theo ». Wie deze kolporta^ 
ge-ploeg wil versterken kan zich 
melden bij de afd. sekretarls, dhr. 
J . van Parijs, leperstr. 7, Blan
kenberge. 

OOSTKAMP-MOERBRUGGE 
De arr. kolportage-piloeg was op 

zondag 14 jtili 11. te Oostkamp en 
verkocht er, op nauwelijks de helft 
van de gemeente, gans de beschik
bare voorraad (106 bladen) Dit 
sukses mag voor de plaatselijke 
kern een spoorslag zijn om de 
voorgenomen leden- en abcaine-
mentenwerving krachtig aan te 
pakken. Spontane toetredingen bi] 
de hh . Frans Goossens, Gevaartse 
str. 77 en Leon Van Rijbroeck, 
Molenstraat 57, Oostkamp. 
ST. KRUIS - ST. MICHIELS 

De Sporenvlerlngen te St. Kruis 
en St. Mlchlels zijn klaarblijke
lijk in de smaak gevalden van het 
talrijk publiek. Onder herhaald 
applaus hebben de strijdredenaars 
resp. de hh . Jassogne en Gevaert, 
er trouwens he t veto van ons volk 
tegen elk « diktat » onder woor
den gebracht. Ook de eis op zelf-
bestuiu* door federalisme werd er 
ondubbelzinnig geformuleerd. 
WINGENE 

Op vrijdag 5 juli werdt he t af
delingsbestuur door de aanwezige 
leden gekozen in aanwezigheid 

jKOOP NOG VLUG EEN 

E BILJET 
• 
• 

• van de 
• 

: van de 10de tranche 1963 

I NATIONALE 
1 LOTERIJ 
• 
• 

I Per Biljet 100 F 

• Per Tiende 11 F 
• 
: Trekking maandag: 29 juli 
• 
• te Ciney 

van een afvaardiging van het ar
rondissementeel bestuur. 

Voorzitter : Kesteloot Walde-
mar 

Ondervoorzitter : Joost Vro-
man. 

Sekretaris : Vroman Germaan. 
Propagandaleider : Goeminne 

Frans. 
Organisatieleider : Schotte J*. 

zef. 
Penningmeester : AUegosdt Wil» 

fried. 
Onze afdeling rukt op naar de 

honderd leden en zullen ons abon
nementenaantal vervierdubbeien. 

LAAT UW GELD 
OPBRENGEN ! 

tevergoeding 
op hypotheelc. 
vormen van 
persoonüji; en 
getoond door 

BELESG1N& van Itai. 
en geldmiddelen op 
termijn. Interetsanta 
mogelijkheden m e i 
100 % waarborg. Ren» 

tot 7 % •$ jaart. Oofc 
Waar U ooic woont, alia 
beleggingen wotdqi« (1 
zonder verplichting aan» 
een erkend lid van het 

; VLAAMS i 
FINANCIERINGSKÓMITEE. 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en.» diicretie gegarandeerd op erowoorj 

•J 
DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags ttkj 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgena 
tot 't nachts 
koud buffet en kottle 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen en \ 
scholen, enz... ' 
Parking voor honderdea ƒ 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorad 
en goedkoop 
• / 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffeS 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderlngea 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 

• 
Niet vergeten dat men bV 
de drie lokalen de eeht^ 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

:^2^^ 

it~%' 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 



DE VOLKSUNIE 

ELF JULI 1963: 

HET is als 't ware om de vernedering nog 
dieper te maken dat de regering van de meer
derheidspartijen de stemming van de omstreden 
wetsontwerpen geëist heeft tijdens een memo
rabele zitting van de Kamer die de datum van 
11 juli draagt. 

Het is immers de vergadering van 11 juli die 
verlengd werd tot 3 uur 30 in de morgen. Offi
cieel is het tijdens de vergadering van 11 juli 
1963 dat de Vlamingen zich vernederd hebben 
op de meest beschamende wijze. 

Al de uitleg die zij achteraf trachten te geven 
om hun houding goed te praten is kletspraat. 
De feiten zijn daar : jarenlang werden alle 
krachten in Vlaanderen samengebundeld in een 
eïnsgezinde strijd tegen de talen telling en voor 
de bescherming van het Vlaamse grondeebied. 
D(; enige zin en betekenis van de strijd tegen 

hebben dat de regering wetsontwerpen indiende 
die van Vlaams standpunt onaanvaardbaar wa
ren, mocht nooit aanvaard hebben dat de 
Vlaamse CVP-ministers deze wetsontwerpen in 
de kabinetsraad goedkeurden. 

DAT is de initiale fout geweest Het is daar
bij ondenkbaar dat de CVP-partij leiding niet op 
voorhand de inhoud en de draagwijdte kende 
van deze wetsontwerpen. 

Achteraf hebben de Vlaamse CVP-frakties 
van Kamer en Senaat zich gedurende meer dan 
een jaar verzet tegen deze wetsontwerpen eri de 
behandeling ervan in het parlement belet. 

Tot wanneer de regering een manoeuver op 
touw gezet heeft dat thans al te doorzichtig is: 
het verzet was gericht tegen de faciliteiten — 
welnu de regering is nog een stap verder ge
gaan en heeft de aanhechting van zes Vlaamse 

van een essentieel Vlaams belang, een « heilig 
recht » zoals de Koninklijke Vlaamse Akademie 
het geformuleerd heeft. 

ER was geen meerderheid te vinden in het 
parlement om het V'aamse standpunt te aan
vaarden heeft men ons gezegd. Dat wist men op 
voorhand en ik heb dan ook herhaaldelijk ge
waarschuwd dat men het niet tot een stemming 
in het parlement mocht laten komen. En nog : 
indien de Vlaamse CVP-fraktie stand gehouden 
had, moesten de Vlaamse CVP-ministers aftre
den en was het gevaar bezworen. 

DE Walen hebben wel kunnen verhinderen 
dat aan drie Waalse gemeenten faciliteiten op
gelegd werden. De Vlamingen konden dit niet. 
De Brusselse imperialisten, die een zeer klein 
gedeelte van de bevolking van dit land uitma
ken, vonden wel een meerderheid in het parle
ment om hun wil op te dringen. 

Zij konden rekenen op de steun van de rege
ring en de partijleidingen 

In het kommissieverslag kunnen wij zelfs le
zen : « Uit eerbied voor de waarheid zij gezegd 
dat niemand de aanhechting van gemeenten bij 
de Brusselse agglomeratie eiste ». Wat des te 
duidelijker het machiavellistisch opzet van de 

DAG VAN NEDERLAAG EN SCHANDE 

de talentelliing was immers te voorkomen dat 
rond Brussel en langs de taalgrens opnieuw 
Vlaamse gemeenten ten prooi zouden vallen aan 
de verfransing en vooi Vlaanderen verloren 
gaan. Onder de regering Eyskens werd de talen-
telUng door honderden Vlaamse gemeentebestu
ren gesaboteerd, zodat de regering zich verplicht 
zag ze te verdagen. 

Na de verkiezingen van 26 maart 1961, met de 
?terke vooruitgang van de Volksunie, kon men 
liet anders doen dan de talentelling afschaf
fen. Doch daarmee was het gevaar niet gewe
ken : de Franse taaiimperialisten lieten hun 
prooi zo gemakkelijk niet los Het Vlaams Ak-
tiekomitee riep de Vlamingen op om te Brussel 
te betogen tegen gebiedsroof en tegen facilitei
ten (of verkapte gebiedsroof) Aan de eerste be 
toging, op 22 oktober 1961, namen 49 Vlaamse 
CVP - mandatarissen deel. 

AAN de tweede betoging konden zij niet meer 
deelnemen omdat zij bij de stemming over de 
wet op de taalgrensvastlegging reeds een eerste 
maal gekapituleerd hadden en hun goedkeuring 
gehecht aan gebiedsroof ten nadele van Vlaan
deren. 

Onmiddellijk daarop is de strijd begonnen 
^ond de twee voegende taaiwetsontwerpen. 

Herhaaldelijk heb ik in ons blad en in rede
voeringen scherp gewaarschuwd tegen een ge
vaarvolle taktiek die de Vlaamse CVP dan ook 
naar een vreselijke nederlaag geleid heeft. De 
Vlaamse CVP-fraktie mocht nooit aanvaard 

randgemeenten bij de Brusselse agglomeratie 
voorgesteld. De Vlaamse CVP-ministers hebben, 
dit plan goedgekeurd, niet eenmaal, maar ook 
nog nadat het verzet hoog oplaaide in het 
Vlaamse land. Ongetwijfeld heeft ook de CVP-
voorzitter dit plan gekend en waarschijnlijk zelfs 
de heer De Saeger. 

In het kommissieverslag lezen wij deze bete
kenisvolle zin : « Een ander lid (van de kom
missie) heeft verklaard dat het laatste voorstel 
van de regering de Vlamingen in een zeer moei
lijke positie heeft geplaatst. In het Vlaamse 
land is het verzet legen de inhjving van de zes 
gemeenten zo omvangrijk geworden dat het voor 
sommige Vlaamse mandatarissen volstrekt on
mogelijk is geworden het regeringsvoorstel goed 
"e keuren ». 

NA een schijn-gevecht heeft de Vlaamse CVP 
zich neergelegd bij de invoering van de aanvan
kelijk bestreden faciliteiten. Een onloochenbare 
nederlaag : « met de dood in het ha r t » zouden 
?:ij de wetsontwerpen goedkeuren. 

De inzet van de strijd was evenwel niet slechts 
het lot van zes gemeenten, maar was het begin
sel zelf van de onaantastbaarheid van het 
Vlaamse grondgebied 

Niets belet in de toekomst te herbeginnen. 
Gans Vlaanderen heeft zich kunnen overtuigen 
in hoever er kan gerekend worden op een Bel
gische regering, op de unitaire partijen, op de 
politieke mandatarissen van deze unitaire par
tijen voor de verdediging en de bescherming 

regering doet uitschijnen! Maar toch schenkt 
men verder vertrouwen aan deze regering en 
aan de Vlaamse ministers! Hoe is dit alles mo
gelijk? 

ZOALS de ontwikkeling zich aftekent — nu 
reeds het definitief vastleggen van de numerie
ke gelijkheid tussen de twee taalkaders voor alle 
hogere funkties, wat ook de demografische ont
wikkeling zal zijn, zoals minister Gilson ver
klaarde — gaan wij regelrecht naar een struk-
tuur waarin de Vlamingen voor goed in een 
minderwaardige positie zullen vastgespijkerd 
worden. De bedoeling is duidelijk : de unitaire 
staatsstruktuur handhaven, doch het systeem 
vervalsen telkens de Vlamingen er (rechtma
tig) voordeel zouden bij hebben. 

De zogezegde Vlaamse imperialisten die het 
federalisme steeds bestreden hebben omdat de 
unitaire staatsstruktuur de Vlamingen grotere 
toekomtmogelijkheden bood, zwijgen thans als 
vermoord. 

HET bewijs is geleverd dat de Vlaamse volks
belangen in de unitair© staat bedreigd zijn en 
bedreigd blijven. Wie kan nog de illuzie koeste
ren dat wat zich thans afspeelt in het parle
ment zich morgen niet zal herhalen? 

Daarom moet nu de beslissende strijd ingezet 
worden tegen de unitaire partijen, tegen de 
unitaire staatsstruktuur, voor de herinrichting 
van deze staat op federale grondslag. Dit is de 
enige oplossing. 

F. Van der Eis t 

HERMES 
SCHOOL 

')4 Zuidtaan 

211 IVL Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33 

Brussel 
• 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 
* 

algemene handelsopleiding: 

\ Schoolgeld : maximum 

8.000.- F per jaar cl 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 

De school waai Vlamingen 
zicb thuis vuelea 

Beter en voordeliger 

G^ERCERS 

Zocht voor U uil : 

De schoonste 
Herenregenmantels 

de beste 
herenconfektie 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdie uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL. 33.91.6S 

WENTELPOORTEN 
in hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitvoering ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard ran het bonwwerlc. 
Hand' ot eleiitrisehe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

i. ZONEK PVBA 

fiOLLUIKEN 

ROIXÜIKE>f 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
AUe systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNIEBIXNDEN 
Bediening met, 
Icoorden • of met 
stang en windwerlc 

-Vït l ETIAANSE sBLI NOEN 

ISmMUMUK 

A-JlütlSSEHT^tOOSTERWANU ZONEN PVBA' . Ï O N H O V L M 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Enorme keuze 
Voordelige prijzen 

Kom ü overtuigen 

i^SaSb, 

Zuidiaan 53 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.1* 

http://33.91.6S

