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Reeds verschillende weken broeit er een nooit
geziene onrust in het departement van Financiën,
waar een openlijke staking van praktisch het ganse
personeel een toestand heeft geschapen zonder voorgaande in de geschiedenis.
Aan meer dan een betoging namen VU-mensen
deel tegen het machtsmisbruik der kleursindikaten
en voor sindikale verkiezingen, in de openbare dienst«n uitgesteld.
De VU verspreidde in alle belangrijke dienstgebouwen van het Vlaamse land (Beastingen, Registratie, Douane en Kadaster) een omzendbrief waarin
zij haar standpunt uitecnzettr. Daarin werd o.m.
opgekomen voor de depolitiserisg van het openbaar
ambt en verkJaarde de VU zich solidair met de stakingsbeweging.
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A.C.V gn l i . V . V MIIEN
DEQUAE S Ï M l S S B i E i i l
De staking bij Financien,
nauwelijks enkele dagen na
de stiptheidsaktie bij de Politie, en waarbij in beide gevallen nagenoeg 90 % van de
beambten betrokken waren,
heeft velen de ogen geopend
voor d€ werke'ijke toestand
op sindikaal gebied bij de
openbare diensten.
De politieke gele en rode
sindikaten zwaaien er de
skepter : zij hebben hun
•mannetjes doen benoemen
als kabinetschef van de minister; zij onderhandelen in
loongeschillen, ook als ze
weinig of niets vertegenwoordigen in het desbetreffende ministerie; zij beslissen over wel en wee van het
personeel. De onafhankelijke
'bonden en sindikaten worden met alle middelen tegengewerkt en ondermijnd. Persoonliike bedrelgina-pn t°'^«^

de leiders ervan behoren tot
de « normale » metoden!
De reaktie bij Financiën,
waar praktisch het ganse
personeel bij de onzijdige
vakbond « Eenheidssindikaat
van Pinanciön » Is aangesloten, kon ni«t «leer uitblijven, zeker niet n a d a t de lagere graden (klerk en opsteller) op schandelijke wijze miskend werden bij de
herwaardering van 1 Juni
1-962. En zulks met medeplichtigheid van de kleursindikaten! Deze hebben waarachtig de plaats ingenomen
van -de roofkapitalisten der
19de eeuw!
De administratieve hervorming (we leven bepaald in
de periode van de exaltante
hervormingen) werd zodanig
uitgewerkt voor wat financiën betreft, dat de meest onzinnige situaties ontstonden.
Zo moesten aan het beruch-

te gesaboteerde eksamen vooropsteller, klerke.n van 18 tot
64 jaar deelnemen! Dit om
hetzelfde werk te blijven
vooi'tdoen dat ze sedert jaren verrichten.
Voor wat
de doean&n aangaat, kwam
daar nog bij, dat in geval
van slagen, een verp-aatsing
werd veroorzaakt naar een
andere grenspost mogelijk
honderd kilometer ver, m e t
alle narigheid van verhuizing daaraan verbonden. En
dat voor enkele honderden
frank opslag!
Naast de lagere graden,
die het zwaarst werden benadeeld, werd de loopbaan
in het algemeen verlengd, de
eksamens werden vermeerderd (net of er nog niet genoeg waren; dat men ermede begint bij de parastatalen
bv.), verworven rechten werden weggeveegd, enz.
De k'ap op de vuurpijl
kwam dan voor de belastingen met de fiskale hervorming, die zeer diepgaande
studie nodig maakt, en oorzaak is dat het dienstjaar
1963 twee maanden vroeger
dan normaal moet afgehandeld zijn (op 31 1.1964)! Voor
de onrechtstreekse taksen is
ook
een hervorming
op
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Te Mechelen betuv6«v „e Volksunie voor d« huizen van S pliwy en Öe Saeger, Hierover
leest u meer op blaflïlj'ae 2.

komst, terwijl de doeane regelmatig last heeft met de
verwarde
tariefwijzigingen
in en buiten de EEG...
Men zou al voor minder
zijn geduld verliezen!
Dries
Dequae, verkeerd
voorgelicht door zijn « hofhouding ^•> van profiteurs,
reageerde als een olifant tn
een porse'einwinkel... Het
schijnt dat takt nooit zijn
sterkste zijde was. In het
begin wou hij enkel praten
met de sindikaten die niets
vertegenwoordigen, en niet
met de stakers... Stel u
even zo een toestand voor in
een. fabriek!
Dequae wordt, samen met
Lefèvre, de grote eenzame
van de huidige regeringsploeg. De Vlamingen spuwen

hem, ex-flamingant, uit als
verkoper van randgemeenten, de belastingbetalers verwijten hem zijn « sprong in'
het onbekende », de Ubre
noemt hem « uu des mem-*
bres les plus décedants de
l'équipe >, de boekhouders»
beheerders, raadgevers zHch-»
ten onder de warboel der
hervorming, en zijn perso»
neel is in staat van opea
oorlog met hem...
Maar Dries blijft!
De
ministerswedde
Ugl
hoog!
Hij blijft Maar hij zal a l leen staan als een verbitterd
en koppig man, In wiens
oren de duizendmaal h e r haalde kreet klinkt van de
betogers : « Dequae buiten! »
Stefaan.

Y. U. STEUNT
STAKERS
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie, naar
aanifeiding van de beroering ontstaan in het departement van financiën en in het land tengevolge van
de staking van het personeel van dit departement,
stelt vast dat de grote sindikaten telkens hun aangesloten leden opjagen wanneer hun partij in de oppositie zit, doch in de steek laten wanneer hun partij
aan het bewind is, dat zij dan ook iedere invloed verloren hebben op het personeel van het departement
van financiën;
kan niet aanvaarden dat de grote sindikaten
zichzelf een monopolistische positie verzekeren en
van de sindikale vrijheid een karikatuur maken door
de erkenning te beletten van onafhankelijke sindikaten;
betreurt ten zeerste dat de verantwoordehjke minister en de regering gefaald hebben o m . door te
weigeren te onderhandelen met het sindikaat dat het
betrokken personeel vertegenwoordigt en dus een
toestand in het leven riep die zware schade kan berokkenen aan het land;
vindt het onduldbaar dat de regering de stakers
thans met zware sankties bedreigt hoewel het om
zuiver sindikale eisen gaat daar waar de regeringen
vroeger nooit ingrepen toen de grote sindikaten politieke stakingen uitlokten;
betuigt zijn simpatie aan de ambtenaars en het
personeel van het departement van financiën en
steunt hen in hun gerechtvaardigde eisen.

DE VOLKSUNII
RAAK 1
Van der Eist had in antwoord
op een onderbreking in de Kamer
a a n de socialisten gezegd, d a t zij
een minderheid zijn in Vlaanderen.
Op een grove zinspeling m verband met Blias, heeft onze woordvoerder Van Eynde in het gezicht
geslingerd dat hij wou collaboreren
Reimond Mattheyssens. in een
scherp incident met Van Eynde,
heeft de socialisten voor de voeten gegooid dat zij z'ch buiten de
Vlaamse beweging
nebben geplaatst en sinds 35 jaar in Vlaanderen ter plaatse trappelen.
Van Eynde, de « hoofd » redacteur van Volksgazet, is door deze
scherpe waarheden zo diep in zijn
dikke huid getroffen a a t hij zijn
lezers koortsig tegen ons ophitst
en in het wilde weg scheldt.
Van Eynde noemt onze volksvertegenwoordigers « snullen » die
nauwelijks In staat zijn een tekst
behoorlijk te lezen.
De plompe
krasselaar moet geen greintje zelfkennis bezitten, om niet te besef
fen hoe zeer hij de ether bevuilt,^
met zijn domme platheden, in een
stumperig taaltje zo uit de achterbuurten ingevoerd.
I n zijn blinde zelfoverschatting
heeft deze rauwe schreeuwer er
blijkbaar zelfs geen
vermoeden
van, hoe alle niet volledig stompsjnnige luisteraars, socialistische
Incluis, met een draai zijn vulgariteit uit h u n huiskamer bannen.
Men moet daarbij de heldere,
doofrdachte, en voornaam
vertvoorde beschouwingen vergelijken
van de Nederlander Voskuil, eveneveneens hoofdredacteur van een
Bocialistische krant, omi vast te
stellen op welk bedroevend laag
)eil het socialisme in Vlaanderen
dog staat.

door hfun onbeduidendheid, zullen
uitgespeeld zijn, wanneer zij n i e ^
op de rode broeders uit Brussel ert
Wallonië kunnen rekenen. D a n
m a a r liever h u n knechtenrol! etje
tegen de Vlaamse rechten, in
dienst van de Brusselse bourgeoissocialisten en de waMngantische
Waalse socialisten d'e hen misprijzen.

IN DE KAMER...

Gelukkig gaan niet alle socia'isten akkoord met deze partijrekels.
« Links » de 500 ondertekenaars
van het socialistisch manifest, het
Vermeylenfonds, de jong socialisten de socialistische studenten,
wijzen deze, in socialistisch zowel
als in Vlaams opzicht, rampspoedige politiek af. die door Van Eynde en andere partijratten wordt
gevolgd.
Voor Van Eynde gruwen de socialistische intellectuelen
die m
een gesprek onmiddellijk met afkeer dezes uitspraken — die men
ter bevestiging van een socialistisch standpunt aanvoert — afwijzen, als voor hen niet geldend
Van Eynde die niet dooi een fascist of een extremist voor een log,
plomp dier, een poldevbizon, werd
gescholden, maar door een partijgenoot Door een socialistisch journalist, die het niet zei in de hitte
van hoogoplopende twist, maar het
in koelen bloede schreef in een
officiële partijkrant.
Het is deze schreeuwerige parlementaire wildeman, deze vunzige
schrijvelaar, die dagelijks
met
gortig leervoer zijn argeloze, en
meestal onontwikkelde lezers vergiftigt, die de socialistische politiek in Vlaanderen bepaalt. Arm
socialisme, dit socialisme der neanderthalers!

XAAK 2.
Toen De Man uit Duitsland in
«Blgië terugkwam, was hij diep
«itgoocheld.
jHij schreef, teleurgesteld, d a t
lij in de socialistisohe partij zo
ontzettend veel ambitie had ge>nden, en zo weinig talent.
Het is niet moeilijk te raden
toe het nu moet gesteld zijn in
iet rode gezelschap nu Huysmans
<ud is geworden, en De Man en
»os zijn weggevallen. Het zijn de
•rutale tweederangsrolen als de
' a n Eynde's, de Spinoy's, de De
sweemers, de Deceuleneirs en tal
ran andere onbenullige figuranten
lie thans, luid, de (valse) toon
iangeven. Niet verwonderlijk dat
leze
rumoerige
heerschappen
Joodsbang zijn voor het federalisJie omdat zij in Vlaanderen, en
l o e r h u n anti-Vlaamse houding en

Vlaamse CVP-pers van de daken
geschreeuwd worden en wereldkundig gemaakt.
Arme stumperds die hülh toevlucht moeten nemen tot dergelijke afleidingsmaneuvers om de
a a n d a c h t af te leiden van h u n eigen miserabele houding.

DE SAEGER SPRAK FRANS...
Op h e t konkiaaf in Hertoginnedal werd alleen F r a n s gesproken.
Ook de Vlaamse ondervoorzitter
van de CVP, woordvoerder van de
Vlaamse CVP-frakties in K a m e r
en Senaat, de heer De Saeger h a d
hier tegen geen bezwaar en sprak
Frans.
Vanzelfsprekend heeft men dit
in geen enkel dagblad kunnen- lezen • het werd zorgvuldig veiSwegen.
Maar dat senator Koosens in de
loop van een ingewikkelde besprekinp over de ziekte- en mvaliditeitsverzekering in de bevoegde
kommissie van de Senaat aan de
Waalse minister Leburton één enkele vraag gesteld h a d tn h e t
F r a n s omdat de minister hem niet
goed verstond moest dnor rie

De verwarring in de K a m e r van
Volksvertegenwoordigers steeg ten
top donderdag • namiddag 18 juii:
in de loop van de vergadering werden nog verslagen en amendementen rondgedeeld in verband met de
meer dan twintig wetsontwerpen
en wetsvoorstellen waarover
er
moest gestemd worden en waarvan er geen enkel, behalve het
wetsontwerp betreffende h e t pen-

sioen der zelfstandigen, ernstig onderzocht en besproken was.
Toch moest er gestemd warden,
want h e t moest er mee gedaan
zijn.
De Volksuniefraktie heeft dan
ook geweigerd mee te spelen in
dergelijke vaudeville en in onaanvaardbare
omstandigheden
aan
stemmingen deel te nemen : u i t
protest besliste zij zich bij alle
stemmingen te onthouden
Toppunt was d a t de voorzitit-;
op zeker ogenblik wilde doen stemmen over een wetsontwerp waarvan niemand de tekst gezien h a d !
Het was al te bar en er werd dan
toch maar beslist de vergadering
even te schorsen om de tekst te
laten stencileren en ronddolen.
Het zou niet moeilijk zijn de
overgrote meerderheid der kamerleden er toe te brengen h u n eigen
doodsvonnis goed te keuren...

Het arrondissement Mechelen
van de VU had vrijdag avond
een
betoging
georganiseerd
waarbij de nadruk op het element verrassing kwam te liggen.
Voor de woning^ van minister
Spinoy werd het vaandel van
de
Volksunie
arrondissement
Mechelen ontplooid Een 250 betogers hadden zich er omheen
geschaard. Zij werden toegesproken door Oscar Renard die
de houding van de socialistitische minister a a n de kaak
stelde in het verloop van de
strijd om de regeringstaalontwerjien.
« Het is een schande » zo zei
hij, « dat de BSP in deze zaak
de zijde heeft gekozen van de
franskiljons, door de belangen
t e dienen van de grootgrondgezitters in de randgemeenten die
de prijzen opdrijven en de verfransing in de hand werken. »
Vastberaden zette de stoet
zich vervolgens in beweging
n a a r het huis van volksvertegenwoordiger De Saeger Ondertussen kwam een brandweerwagen aangereden die de betoging volgde. I n de Willem
Geetsstraat aangekomen beeonnen de pompiers zonder meer
er op los te spuiten niettegenstaande tot dan toe de betogers
blijk hadden gegeven van h u n
vredelievende bedoelingen.

I>encoUeges die zich boven de wet wanen.
Intussen was Van Eynde binnengekomen en
mengde zich onmiddellijk in het debat_ Reimond Mattheyssens deed spottend opmerken, dat Van Eynde zich gedraagt als een
toneelspeler die op de laatste woorden rep'ikeert.
Wanneer deze zegt goed te weten waarover het gaat, antwoordt Mattheyssens dat
hij dan gedachten ban i»7;pn p<n w.in plaats
op de foor is
Alleen in een federa.i •, aai ^ai er tweetaligheid te Brussel komen omdat, de mas-

de ongelukswet
momentopname
uit het debat
Spreker stak verder de draak met minister Gi'son, die na eerst de faciliteiten
als beste oplossing te Hebben verdedigd, nadien de aanhechting verdedigde als noodzaak voor de tweetaligheid van de Brusselse
agglomeratie, Mattheyssens. zegde spottend
dat volgens ue lOgica van d-; min ster, geen
tweetaligheid te Brus&el mogelijk is. vermits de noodzakelijk aanhechting niet zal
gebeuren.
Het is boersnbedrog voor t, houden dat
de vice-gouverneur die volgens burgemeester
Bracops een mythische figuur zal zijn, het
zal kunnen opnemen tegen een anderhalf
dozijn franskiljonse burgemeesters en sche-

SOCIALISTEN

JBe Vteamse sodalisten zijn geen
socialisten meer.
De Vlaamse openbare mening
zal nooit vergeten hoe in de strijd
rondom de randgemeenten
de
Vlaamse socialisten eens te meer
van de kapiahstische -grondspekuikanten tegen de belangen van de
Kleine Vlaamse werkmens.
Bij de staking van h e t personeel van fmanciën nu hebben de
Vlaamse soialisoen eens te meer
de kleine Vlaamse ambtenaren i n
de steek gelaten. Hun belangstelling geldt klaarbhjkelijk
alleen
hun
franstalige
partijgenoot.
Evalenko, die ze 940.000 F p s r
j a a r toekenden. Voor de "agere ka<tegorieën op het ministerie voor
financiën vinden ze echter 120.000
F per jaar genoeg!
Zielige kommedianten.

SPUIT AAN BRANDWEER
ONTRUKT
Tientallen
betogers
waren
kletsnat maar na twee stormlopen moesten de pompiers en de
politie - agenten zich gewonnen geven en werd de brandspuit door de manifestanten in
beslag genomen. De openbare
instanties (brandweer en politie) gaven zich over en gingen
h u n wonden likken.
Wlm Jorlssen n a m vervolgens
h e t woord en laakte het zwakke
optreden van Jos de Saeger tijdens de konferentie van Hertoginnedal « De Volksunie, zo
zegde bij, zal de a a n d a c h t
van Vlaanderen gespannen houden en niet afgeven tot a a n de
wetgevende verkiezingen »•
Op dat ogenblik vei-volgde de
stoet zijn
weg doorheen de
Bruul
n a a r de Grote m a r k t
waar hij ontbonden werd voor
h e t lokaal « Opsinjoorken ». De
politie was zo verstandig de betogers te laten begaan en geen
nieuwe strijd uit te lokken met
de manifestanten
die op d a t
ogenblik de stad in h a n d e n
hadden
Toen de betoging ontbonden
was stormden plots een vijftiental rijkswachters vooruit onder
leiding van h u n aanvoerder en
sloegen met de gummiknuppel
in h e t ronde n a a r nieuwsgierigetoeschouwers. Zelfs hadden zij
een kordon opgesteld om te be-

mmmÊmÊmtt
In de algemene bespi^kmg vaji de taal«ntwerpen in de iiamer, kwam ook Reimond Mattheyssens aan het woord. Hij
jvees erop dat minister Gilson in de com•"issie heeft verklaard, dat men totnogtoe
n oit de tweetaligheid te Brussel heeft gei t 'd. Dat betekent dat al de Belgische re;i uigen de denationalisatie van de VlaTi>n;ren wel hebben gewild, en verder dat
ai de Belgische regeringen na 1932, deze
•"'•ndalige anti-Vlaamse politiek hebben
•erd, door sabotage van de wet die zij
/tl taak hebben toe te passen.

GEEN VLAAMSE

sa van de kleine lieden pas maar h u n recht
zullen opeisen wanneer zij zich wegens h u n
subnationaliteit, door de politieke macht en
het aanzien van de Vlaamse dee'staat zull;n
gssteund voelen.
Faciliteiien, zo vervolgde spreker, wijzen
wij radikaal af. Als men ons dan voor extremisten scheldt, Iaat ons dat Siberisch
koud. In de geschiedenis van Vlaanderen
zijn meerdere voorbeelden te vinden van
scheldnamen die later een eretitel werden.
Wanneer Van Eynde vraagt of spreker daar«nee nazi bedoelt, antwoordt Mattheyssens
scherp dat hij grvs en brigand heeft be-

letten d a t h e t lokaal Opsinjoorke betreden werd.
Dit onverantwoordelijke optreden van de rijkswacht pleitte natutirlijk niet voor h e t psychologisch Inzicht van de bevelhebber.
Wie is verantwoordelijk voor
de incidenten?
De arrondissementsvoorzitter
Osc. R e n a r d heeft onmiddellijk
een brief gericht tot de burgemeester w.d. van de stad, de
heer J o s De Saeger, om h e t korrekte optreden van de politie
te onderstrepen. Hij betreurde
h e t feit d a t twee politieagent e n gekwetst werden in de strijd
die veroorzaakt werd door h e t
optreden van de brandweer die
zich heeft aangesteld als een in
officiële stadsdienst aangeworven knokkersploeg
Uit h e t algemene komment a a r in de
dagbladen is ook
duidelijk gebleken dat de politie
geen bevel h a d gegeven a a n de
pompiers om t e spulten.
Minister Spinoy, waarvan de
k l a n t e n schreven dat hij a a n
zijn deur kwam tijdens de betoging deed dit pas toen de
ma/nlfagtianten reeds op Weg
waren n a a r h e t hoiis van De
Saeger. Hij was helemaal niet
overmoedig. En hij h a d gelijk
ook.

fmmmumim/tMisfff
doeld, en d a t Van Eynde over nazis dient
te zwijgen.
Onze woordvoerder haalde verder het standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academie
en van de Cultuurraad voor Vlaanderen
aan, die beiden faciliteiten afwijzen. Hij
wenst « De Volksmacht » de k r a n t van
christelijke arbeiders geluk die eveneens de
faciliteiten afwijst.'
De faciliteiten, vooral op schoolgebied
leiden tot verfransing. De verfranste Vlamingen hebben geen enkel taalvoorrecht in
Vlaanderen, en de Walen krijgen zoveel faciliteiten als zij er zelf geven a a n de Vlaamse koelies in Wallonië. Van Eynde roept d a t
er geen Vlaamse koelies zijn en d a t de a i beiders hem uitlachen.
Mattheyssens stopt Van Eynde de mond
door er op te wijzen dat Major, secretaris
van h e t A.B.V.V, d a t woord heeft gebruikt
en dus ook door de arbeiders wordt uitgelachen.
Van Eynde en de aanwezige socialisten
worden woelig wanneer spreker zegt dat er
geen faciliteiten zouden komen, dat het lot
van de Vlaamse arbeider beter zou geweest
zijn en d a t de socialisten in Vlaanderne
geen 35 l a a r ter plaatse zouden trappelen,
indien de Vlaamse socialisten, de rechten
van de Vlamingen met evenveel moed hadden verdedigd als de Waalsse socialist Destrée destijds de voorrechten h a d verdedigd
van de Walen.
Van Eynde tiert, « gij bewondert hem en
hij schreef a ze (de flaminganten)
hebben
ons Vlaanderen ontstolen ». Mattheyssens
herhaalt dat hij gezegd heeft Destréa te bewonderen niet voor wat hij deed, maar voor
de moed waarmee hij h e t deed. Hij zegt
verder dat Van Eynde nu zelf het bewijs
levert dat zijn vroegere beweringen als zouden de Vlamingen alleen onderdrukt geweest
zijn door Waalse en Vlaamse bourgeois —
vals zijn. Zijn eigen citaat bewijst dat ook
de Waalse socialist Destrée de opgang van
het Vlaamse volk wou beletten.
Wanneer Van Eynde roept dat Mattheyssens staat te kletsen valt deze h e t proza
van Van Eynde scherp a a n . I n Volksgazet
d a t hij dagelijks a a n de onontwikkelde
arbeiders voorschotelt. Er ontstaat een heftig
incident omdat spreker daarbij de woorden

« brave primaire arbeiders » heeft gebruikt.
Verschillende socialisten ro»pen n u door mekaar.
Van
Eynde
schreeuwt
dat
Mattheyssens de arbeiders misprijst. Dez«
windt zich nu ook op en roept d a t hij daarmee bedoelt heeft arbeiders die primair d.i.
lager onderwijs hebben genoten. Hij zegt
d a t hij een zoon is van een arbeider die
werd uitgebuit, die drie j a a i in het armoeleger moest dienen omdat hij geen geld h a d
om een plaatsvervanger te kopen en die lar
ter vier jaar oorlog door Waalse en verfranste officieren in het F r a n s werd bevolen. Spreker zegt de arbeiders beter te kemnen dan de salonsocialisten, in wier gezelschap, volgens een socialistisch blad zelf,
zij zich niet thuis voelen.
Onze verkozene richt zich d a n tot (afwezige) De Saegher. herinnert hem a a n zijn
uitspraak, dat de Vlaamse C.V.P. de leiding
heeft van de Vlaamse strijd. Spreker zegt
d a t de georganiseerde Vlaamse Beweging de
faciliteiten afwijst, en de Vlaamse C.V.P.-ers
dus nu moeten tegen stemmen en de regering doen vallen. De fijnbesnaarde eersteminister heeft van de h. De Saegher en zijn
vrienden gezegd dat zij met h u n d a r m e n
in plaats van met h u n hersenen denken.
Wanneer de Vlaamse C.V.P.-ers volgens h u n
eigen oud-voorzitter, niet kunnen denken,
moeten zij h e m bewijzen dat zij kunnen h a n .
delen en zijn regering omvergooien.
Tot de Vlaamse socialisten zegt Reimond
Mattheyssens : « mis de Vlaamse trein niet
en kom dan later weer niet jammeren d a t
de Vlaamse Beweging een klerikaal gezelschap is ».
Wanneer de Vlaamse C.V.P.-ers en de
Vlaamse socialisten deze ontwerpen a a n n e men zullen zij de Vlaamse Beweging verplichten tegen de wet te rebelleren, en zullen zij zelf bewezen hebben dat wij de
enige woordvoerders zijn van de Vlaamse
beweging.
Wat ons betreft zo vervolgt hij, wij staaM
met de Vlaamse beweging tegen de wet. En
hij besluit : wij zijn zeker van de einduitslag van de Vlaamse strijd, omdat wij rotsvast met Dosfel geloven d a t al de brandweerkori>sen van België geen zonsopgang
h u n n e n beletten.

PS yOVKSUNli

ANTWERPEN
Arrondissements en Provinciaal
sekretariaat gesloten wegens verlof vanaf : Z6 juli tot en met 16
augustus.
ANTWERPEN
Steungeld.
De bus van de V.M.O. in lokaal
« Tijl » Antwerpse baan 59, Mortsei bracht 918 F op. Hartelijke
dank aan de milde schenkers
Dienstbetoon.
Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens houdt geen spreekmir
in de maand augustus.
DEUBNE
Oproep.
Wij vragen dringend medewerkeirs, bereid om enkele malen per
jaar pamfletten te bussen
Verwittig het sekretanaat - Verötrepen. Generaal
Sllngeneyerlaan 117 te Deume ( O en U zult
het bezoek van eeu onzer bestuursleden ontvangen»
MERKSEM
11 juli herdenking.
Voet bij stek houden, laat U
niet vangen met beloften, zij (de
Belgische politiekers) hebben ons
altijd bedrogen. Dat was het slotwoord van de Voorzitter van
V.O.S., op het prachtige en kunsifcvolle 11-julifeest der Vlaamse Oudstrijders dat zeer talrijk werd bijgewoond.
Een triesiter verloop was het 11
Julifeest van Davidsfonds beschoren.
Toen de voorzitter aan de honderdkoppige aanwezigen een troost>
motie wilde opsolferen om het CVP

70EKERTJ
Prans appartement te huren,
achterkamer, hall, w.c, keuken
overdekt terras, mansarde en zolder. StiUe mensen of gepens
Gerststraat 45 Oostende Zich
wenden Dekeyser Paul Michlelslaan 47, Mariakerke Stene.
63
Welk
Vlaams
periode
goeding

Vlaams huisgezin wenst
meisje 8 jaar op te nemen
vakantie, eventueel verSchrijven kantoor blad.
60

Te koop of te huur goed gekend
handelshuis met overname van foto- boek- en schoolgerielhandel.
uitst. ligging (rechtover Kon. Ateneum) 5 minuten van station Inlichtingen : de Naeyerstraat 20
Denderleeuw.
65
Dringend gevraagd vader groot
gezin 40 j . vraagt werkkring als
kolorist, heeft 7 j . praktijk verven
stofdrukkerij, 3 j . plastiekverven
Kan zich inwerken in alles wat
met kleur te maken heeft. Kan
produktie leiden.
Schrilven kantoor blad.
Gevraagd : D winkeljuffrouw;
2) dienster voor huls « Iiocus »
Schoenmarkt 12, Antwerpen.

GELD
voor iedereen !
Op gewone h a n d t e k e n i n g
e n o n d e r de s t r i k s t e
gebeimbouding.
zonder
onderzoek bij g e b u r e n •
werkgever
T e r u g b e t a l i n g in
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n

Tel. (02)22.63.48

verraad te verschonen, veerde gaJis
de zaal recht om te protesteren.
Op uitdrukkelijk verzoek stonden
drie man recht om hunne instemming te betuigen.
En de gewraakte motie moest
een zware heelkundige operatie
ondergaan!
Van onze V.U. 11 jullherdenking
in Tijl : de zaal stampvol, plaatsen
te weinig en een geweldig succes
voor onze jonge redenaars
Onze dank aan de schenker
van het prachtige kimststuk dat
onder de aanwezigen verüoot werd.
IJzerbedevaart.
Onze afdeling heeft een bus ingelegd voor de Bedevaart naar de
IJzer. Wie mee wil moet zich tijdig laten inschrijven in het lokaal
Tijl of op het secretariaat. Prijs
100 F.
ST. KATELIJNE WAVER
De eerste Guldensporenviering
te S. Katelijne Waver die verleden
zaterdag in de parochiezaal plaats
vond. kende een zeer grote bijvaJ.
Voor en tijdens een toneelopvoering van de groep Herman
Bruggen, kwamen achtereenvolgens de burgemeester Vermeulen,
de heer Oliiits en A. Bogaerts (de
laatste van
Ansaf)
aan het
woord. Het is een avond geweest
die een beste indruk nagelaten
heeft.

BRABANT
BRABANT
Werkgroep Rijksgebied Brussel.
Onze werkgroep kon in een motie aan de pers de bewijzen voorleggen van de anti-Vlaamse moedwilligheid van de Brusselse gemeentebesturen, die zelfs nu nog
het Nederlands weigeren te erkennen als bestuurstaal. Nochtans
hadden alle CTVP-mandatarissen
plechtig beloofd dat ze hun leven
zouden beteren...
Al hun schone voornemens zijn
niets anders dan een schijnheilig
« morgen scheren we gratis ».
HUIZINGEN
De beperkte groep, die op zondag 7 juli ons blad verkocht in
Huizingen, haalde een verrassend
sukses. De verkoop bereikte een
zeer hoog gemiddelde en de deelnemers werden vriendelijk onthaald.
HOFSTADE
Op zondag 28 juli wordt ons
blad verkocht in Hofsbade. Bijeen-

s.o.s.
Men aanvaardt voor de tijd van
het verlof, kinderen uit de vreemde. Goed. Maar wat, met onze eigen getroffen kinderen?
Limburgs gezin : negen kinderen, 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 geruïneerd. Vader, ingevolge naweeën der repressie, niet meer m
staat uit werken te gaan Wie
ontlast de heldliaftlge moeder van
een of twee der vriendelijke snaken voor de periode van het verlof. Dringend schrijven naar onderwijzer Buyens Emiel. MolenstrEiat 22, Schoonaarde, die vevtrouwelilk bemiddelt.

Interessante bijverdienste eerste rangartikel (onderhoud).
Eerlijke energieke heren komen In aanmerking Schrijven
kantoor blad letters N.S. met
vermeldmg huidig beroep

komst te 9 uur achter de KVS of
te 9 uur 45 aan de kerk van Hofstade.
Deelnemers uit het omliggende
worden verwacht.
EBPS-KWERPS - KORTENBERG
E.P. Brauns in ons midden.
Voor onze tweede volksvergadering hebben wij het groot genoegen de overal bekende redenaar,
de rijkbegaafde pater te mogen
voorstellen.
Het onderwerp luidit :
« Vlaamse en sociale beweging
in bijbelse belichting »
Vlaamse mensen, U wordt in
massa verwacht op zondag 28 juli om 10 uur in de zaal « La Panne », Engerstraat 51, Erps-Kwerps.
MOLENBEEK
De afdelingen van het kanton
zien zich verpUcht van hun buinfeest af te zien.
Toestemming werd geweigerd;
en dit nadat alles reeds was toegezegd.
Een bepaalde druk zou hier niet
vreemd aan zijn.
Het tuinfeest wordt echter vervangen door een groot bal dat enkele weken later zal plaats vinden.

LIMBURG
GENK
De prov. voorzitter Drs. DegraeVe en Ir. Olem CJolemont hebben
enkele kontakten genomen met
plaatselijke medewerkers.
BREE
Tijdens deze vacantieperiode
brachten de prov. voorzitter en
secretaris bezoeken aan vooraaijstaanden van de gemeente Bree,
Deze kontakten gaven allen zeer
optimistische verslagen over de
groei van de VU In deze streek.
LANAKEN
Onder leiding van de secr. Gustaaf Begas werden in dit gewest
verleden zondag, meer dan 2000
strooibriefjes rondgedeeld. De actie werd hoofdzakelijke gevoerd in
volgende dorpen : Smeermaas,
Rekem, Opgrimbie en Lanaken
LüMMEN
Reeds voor de tweede maaa werd
de gemeente Ltunmen grondig bewerkt met de kalkborstel. Hier
wordt goed werk verricht.
ZELEM
De plaatselijke verantwoordelijke Juul Claes werkt krachtig voort
aan de uitbouw van een afdeling.
Ook deze week heeft hij verschil-

AMERIKAANSE STOCK
Alles voor de kamping.
Gereedschap - Regenmantels enz.
Wat U nergens vindt,
vindt U bij ons
•
Vlasmarkt 16, Gent

lende huisbezoeken afgelegd en
dit bracht hem weer een vijftal
nieuwe abonnementen op.
HERDEREN
Pamfletten werden uitgedeeld
door de kaderleden van deze afdeling Verschillende dorpen uit
het omliggende werden eveneens
bedacht in deze actie.
ROERSEL
De Vlaams Nationale Jeugdbeweging « Het Verbond der Blauwvoetvendels » nodigt U uit een
bezoek te brengen aan haar zomerkamp 1963.
TJ kunt er samen met meer dan
300 jongens, in een groots tentenkamp allerlei
jeugdaktiviteiten
meemaken, welke U zuJlen overtuigen van onze Vlaamse vooruitstrevende werking.
U hebt er wandelgelegenheid,
zwemgelegenheid,
drankgelegenheid en mogelijkheid tot mishoren
in onze openluchtkapel, middagmaai in de kampkeuken enz.
Wij verwachten U van 10 uur 's
morgens tot 17 uur op zondag 28
juli 1963 te Koersei (Beringen).

OOST-VLAANDEREN
HOFSTADE (AALST)
De Vlaamse waarheid werd in
deze gemeente gebracht door een
geestdriftige kolportageploeg.
Het rekord van het jaar werd
hier voorlopig gevestigd met een
verkoop van 230 nummers. De afdeling Haaltert vaardigde opnieuw
3 zijner bestuursleden af welke
juist 100 nummers voor him rekening namen. Welke afdeling volgt
dit goede voorbeeld?
DENDERLEEIIW
Vlaggen.
Ruim tachtig leeuwenvlaggen
wapperden op 11 jiüi aan de huizen.
Het moet zijn dat de intimiaa/tle van een politieke mandataris
zijn stempel drukte op de preek
van de guldensporenmis, want deze was bepaald flauw
Gouden bruiloft.
Op 19 juli vierde het echtpaar
Snel - Vaeyens haar gouden bruiloftsfeest. Aan twee htmner kinderen hebben we een bijzondere indruk bewaard : aan Alfonsine die
ons als leidster van de DMS tn
1939 ontviel en aan Benoni die In
Rusland sneuvelde. In naam van
de vu-afdeling Denderleeuw werd
aan de jubilarissen een prachtige
leeuwevlag ten geschenke aangeboden. Rufien en Elodie, mocht
deze vlag nog menig maal Uw gevel sieren!
V.M.O. GENT
We vergeten bij al onze zorgen
diegenen niet, die 18 jaar na het
beëindigen van de tweede wereldoorlog nog altijd het slachtoffer
zijn van een onmenselijke repressie. Onze gedachten gaan vooral
naar de gevangenen van St. Gillis,
waaronder Dr Jef van de Wiele en
onze verbannenen. Opdat ook de
andere het niet vergeten zouden,
stuurde de V.M.O. Gent naar aUe
Vlaamse
volksvertegenwoordigers
en senatoren een brief.
Naar Diksmuide
Deelname aan
de jaarlijkse
IJzerbedevaart, vertrek per auto»kar aan lokaal Rubenshof te 7
uur 45, terugreis over Kortrijk.
Prijs 75 F, inschrijven in bet
« Rubenshof ».

tel. 2317.67
•
Hopland 51, Antwerpen
tel. 32.61.18

u. uiouwerij Lootens Koekelare
vVij drinken het goede Vlaamse bier van

HOP EIS MOUT
Verkoper voor Aalst en omgeving":
Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst
Tel : 053/21667
Verantw. nitg. ; Mr. F. Van der Eist, Beizegem straat 20, Brussel 1^

NATIONALE |
LOTERIJ j
b r e n g t U misschien g e l u k !
KOOP
VLUG
EEN
BILJET !
H O O G S T E LOT :
5 MILJOEN !

:
:
E
E
:
•

Per Biljet 100 F
E
Per Tiende 11 F
•
Trekking maandag 29 juli:
van de 10de tranche 1963 E
•

te Ciney

;

Kolportage.
Eerstvolgende werftocht op zaterdag 3 oogst. Verzamelen te 14
uur aan het Ruben^of.
Meeting
Afdeling Brugse Poort organlzeert een meeting op vrijdag 9 augustus. Deze meeting vindt plaata
in lokaal « De Kraamschutter »,
Drongensteenweg, begint te 20 u w
«^ spreken volksvert. Leo Wouters
en de algem. propagandaleider T,
van Overstraeten.

WEST-VLAANDEREN
fomsmBmimimmm^mmmmÊÊÊÊBi^
STADEN

De vele V.U. symphatisanten op
de gemeente beginnen in aktie te
komen. Voor de eerste ma-ai waren
we met een tientaj op het zangfeest te Antwerpen Eten getal dat
we volgend jaar zullen verdubbelen. Nu moeten we ons inzetten
voor de reis naar Diksmuide.
Men kan inschrijven bij MeJ.
Maria Vandenbussche.
En voor degenen die het nog
niet weten : ons weekblad <t De
Volksunie » is te verkrijgen in de
dagbladwinkei) bij A. Gadeyne, in
de Sint Janstraat.
DE HAAN - KLEMSKERKE .
VLISSEGEM
Oproep tot alle goede Vi&mingea
van Klemskerke - Vlissegem - D&x
Haan.
Neem een abonnement op de
Volksunie, wordt lid van de Vlaams
nationale partij.
Inschrijvingen voor abonnement
of lidmaatschap : Rich Beirens»
Nieuwe seenweg 100, Den Haan.
WESTHOEK
Op zondag 14 juli trok vanuit
Veurne een autokaravaan, inge»
richt door het Aktiekomitee Gewest Veurne, als protest tegen de
faciliteitenwetgeving.
De houding der Vlaamse Volksvertegenwoordigers werd scherp
gehekeld
De toehoorders werden aangezet
nauwlettend toe te zien of de
Vlaamse senatoren de verkoop van
Vlaamse grond aan Prans Brussel
zouden bekrachtigen.
Voorwaar een manifestatie die
door haar grootsheid en door ds
duidelijkheid van de gevoerde taaï,
op de mensen een diepe indruk
maakte.
GEBOORTEN
In het gezin Pieters - van Eynde
te St. Niklaas wend een tweede
kindje geboren. Het kreeg de naam
Erika. Onze hartelijkste wensen!
In het gezin Bogaerts - Debo te
Kortrijk werd een Nele geboren.
Onze oprechte gelukwensen.

DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Leuvea

DOKiiVlUWDER
Thierbrauhof II
te Antwerpen
LAAT UW GELD
OPBRENGEN !
BELEeeiNG

van Icas.

en geldmiddelen op
termijn.
Interessant»
mogelijlcheden

mei

100 % vraarborg. Ren»
ieveiyoeding tol 7 % 's jaars. Oofe
op hypotheelc. Waar U ook woont, alia
vormen van beleggingen worden li
persoonlijk en zonder verplichting aan*
getoond door een erlcend lid van het
VLAAMS
FINANCIERINGSKOMITEE
303, Int. Centrum Rogier, SRUSSEI.
•Dm (ÜKretie gegarandterd oo ereweorJ

DE VOLKSUNIE

BELACHELIJK EN G
ER is wellicht niemand te vinden die ervan
overtuigd is dat de -< oplossing » die de Kamer
in de nacht va^i 11 juU 1963 goedkeurde, de taalvrede tot stand zal brengen Er is niets opgelost,
men heeft alleen de Vlamingen getergd en de
wetgever belachelijk gemaakt door de wijze
waarop men deze wet tot stand heeft gebracht.

nie en de regering zoals de Brusselse socialisten en liberalen, waarbij deze bij voorbaat h u n
stellingen zagen erkennen.

IN verband met de randgemeenten hebben
de Vlamingen de afschaffing van elk bijzonder
regime en de opname in een volwaardig arrondissement Halle - Vilvoorde gevraagd.

AL te lang hebben de Vlaamse CVP-ers gehoopt op een gesprek om het resultaat er van
dan samen met de Walen op papier te zetten. In
plaats daarvan ondergingen zij bij herhaling
een smadelijk diktaat en lieten zich in een slangenkuil van procedures terugdringen, op initiatief van hun eigen regering en hun eigen partijleiding.

In de p'aats daarvan heeft de regering de
brutale anneksatie bij Brussel voorgesteld, daar
zij deze gemeenten heeft voorbestemd tot wingewest voor de verfransende kolonisatie.
Daarom, en in afwachting dat de anneksatie - zonder - meer kan voltrokken worden, heeft
zij een dwaas en onzinnig administratief arrondissement in het leven geroepen. De minister
van Binnenlandse Zaken heeft zelf voorgesteld
er een vierde taalgebied Van te maken.
In ruil daarvoor spiegelt men de Vlamingen voor dat hun gemeenschap nu verder homogeen zal kunnen ontplooien op haar eigen,
afgebakend grondgebied.

DOOR
D. DECONINCK
voiksverlegenwoordiger

Alsof het geen cynische hypokrisie was
terzelfderlijd aan te vangen met een openlijke
of verkapte gebiedsroof.
DE regering handelt .hier volledig in tegenspraak met de beginselen die zij zelf voorstaat
(oi althans doet alsof) en met de besluiten vaü
het Centrum Harmei.
De Vlaamse gemeenschap voe't de wonde
die men stelselmatig wil open houden in Vlaams
Brabant bijzonder schrijnend aan. Zij heeft
met walg en verbittering het verloop gevolgd
van de politieke klucht die rond deze nieuwe
gebiedsroof werd opgevoerd.

WIJ herinneren ons nog hoe de heer Verroken met een heel dossier met dokumentatie allerlei onder de arm n a a r de kommissie kwam
bvb. over de afgeschafte gemeente van Haren.
Nooit werd de diskussie hierover geopend of
werd van zijnentwege een amendement ingediend. Hetzelfde over Neder - Over - Heembeek
en Neerpede. De nederlaag is smadelijk genoeg
om er niet meer op terug te komen.

Het grootste verwijt echter richten wij tot
I de Vlaamse socialisten die thans, in tegensteliing met 1932, hun'ëïgen volk in de rug schie; ten, om mee te~spèlèn~lll een waais-örussëïse
"köaïltie en de Vlaamse CVP in 't nauw te drijven. Ze lopen thans met een slecht geweten
WIJ verwijten aan de Vlaamse CVP dat zij rond, en houden voor dat de pariteit in de cenin kommissie en bij de voorbereidende bespre- trale diensten of de prijsgave van Vlaamse gekingen haar stellingen niet heeft uitgewerkt op meenten aan de Brusselse geeuwhonger een
papier en bekend gemaakt aan de publieke opi- Vlaamse overwinning betekent...

MEN sprak eerst van wederkerigheid om de
Vlaamse loyauteit te verschalken. Daarna werd
^j^JfrtrnPrijf. yp" hfjt regcrlngsonts'ag opgevoerd
en de valstrik van Hertoginnedal opgesteld,
waarin De Saeger zich heeft laten vangen.

ZIEN zij dan niet dat zij in eigen partij zijn
beetgenomen door de Franstalige Brusselaars en
dat de Walen een ongenadige assimilatiepolitiek voeren ten nadele van de weerloze volksmassa in de streek van Aarlen, de p-atdietse
streek en die ook in Eupen inzetten.
OM die Frans - Waalse koalitie te verkrijgen heeft men de Walen alles toegeworpen en
elke wederkerigheid geschrapt, Nochtans stelt
het probleem van de inwijking zich sociaal gezien en in aantal veel sterker en klemmender
in Wa'lonië, m het bijzonder dan in Waals
Brabant.
IN Wallonië gaat het om een Vlaamse massa die om den brode is moeten uitwijken en
weerloos aan haar lot wordt overgelaten terwijl
het in Vlaanderen gaat om een kleine triomfantelijke minderheid die geen bescherming behoeft, zelf vrij haar verblijfplaats of slaapplaats
kiest en op de afstand van een boogscheut alles
ter beschikking heeft. Werkelijk we begrijpen
het niet dat ze aldus de eer.ste aantasting van
de Vlaamse gemeenschap van de randgemeenten
verder willen begunstigen en alle wettelijke garanties schenken De Franse gemeenschap Is er
zo zwak dat ?e niet eens voor een eigen verenigingseven beschikt, maar zij kopen de gronden
op terwijl de Vlaamse arbeider en kleine boer
moet uitwijken uit zijn eigen gemeente en kunnen zich wel opdringen aan de staat en gemeenten.
ZU kunnen niets stellen tegenover het
bloeiende
Vlaamse gemeenschapsleven
van
Wemmei met zijn 50 Vlaamse verenigingen,
Sint-Genesius-Rode met zijn dertig Vlaamse
verenigingen en Wezembeek-Oppem met veertig
verenigingen en drie zuiver Vlaamse parochiegemeenschappen.
GAAT men nu geleidelijk aan de Vlaamse
gemeenschappen aldaar laten ontwrichten en
tweetalig maken ten gunste van een gastvriend
die welwillend werd onthaald en zich nu als indringer aanstelt om die gemeenschappen overhoop te zetten. Dat is de kwestie.
Men ontveinze de razende verbetenheid niet
aan Vlaamse zijde. Het is geen strovuur, maar
een golf in de diepte die ons volk in opstand
brengt.

MACONFECT

HERMES
SCHOOL
54 Zuidlaan
211 M. Lemonnierlaan
TeL 11.00.33
Brussel
VOLLEDIGE

VEND

GJERGE«S

ben
uitgeslapeni
v^anl'...

SEKRETABIAAT-

de Vlaamse
meester-kleermaker
voor heren en dames
te Brussel
Enorme keuze.
Voordelige prijzen.
Kom ü overtuigen.

KÜRSrS
Zocht voor U uit :
algemene handelsopleiding
Schoolgeld : maximum
8.000,- F per jaar of
3 maal 3.000,- F
met recht op Kindergeld.
iie school waar Vlamingen
ticb tbuis voelen.
Beter en voordeliger

De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenconfektle
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TBL. 33.91.6S

f^^^lbl
MATTMBU'S dlOOENBEORNf
J U R N HO ü T S E B A A N 10 2, B O R G E R H D U T
--TiL.J^V.i:iBiihuïicn : Antwerpen : Dicpc(tr. 84-86 Tel. 31.01.18; Bcjiinensfr. 39-41.
Lo
Tel 33.47'24.
Dcurne ; Gollitortic; 60 Tri 36,25 23.

Zuidlaan 52

BRUSSEL
Telefoon 11.17.M

tomjinmm^* 6 K

«Teekblafl - 27 juli 1963 - ut 30

9e jaargang

cmmi

BLAD V A N DE V L A A M S N A T I O N A L E
BEHEER i Maur. LEMONNIERIAAN 82, BRUSSn 1, TEL 11.82.16

V.U. VOOR
WIAiSE T.V.
Nu dinsdag komen Wim Jorissen
en Daniel

PARTIJ

öe

Oonmck

voor de

Waalse T.V. in ae uitzending « 9
Millions » te 20 uur 30

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

DIKTATU

»f

GROTE

Reeds verschillende weken broeit er een nooit
geziene onrust in het departemfint van Financiën,
waar een openlijke staking van praktisch het ganse
personeel een toestand heeft geschapen zonder voorgaande in de geschiedenis.
Aan meer dan een betoging namen VU-mensen
deel tegen het machtsmisbruik der kleursindikaten
en voor sindikale verkiezingen, in de openbare diensten uitgesteld.
De VU verspreidde in alle belangrijke dienstgebouwen van het Vlaamse land (Belastingen, Registratie, Douane en Kadaster) een omzendbrief waarin
zij haar standpunt uiteenzettR. Daarin werd o<m.
opgekomen voor de depohtisering van het openbaar
ambt en verklaarde de VU zich solidair met de stakingsbeweging.

A.C.V en A.B.V.V BATTEN
DEQUAE STAKIN6SBREKEB
De staking bij Financiën,
nauwelijks enkele dagen na
de stiptheidsaktie bij de Politie, en waarbij in beide gevallen nagenoeg 90 % van de
beambten betrokken waren,
heeft velen de ogen geopend
voor de werkelijke toestand
op sindikaal gebied bij de
openbare diensten.
De politieke gele en rode
sindikaten zwaaien er de
skepter : zij hebben hun
mannetjes doen benoemen
als kabinetschef van de minister; zij onderhandelen in
loongeschillen, ook als ze
weinig of niets vertegenwoordigen in het desbetreffende ministerie; zij beslissen over wel en wee van het
personeel. De onafhankelijke
bonden en sindikaten worden met alle middelen tegengewerkt en ondermijnd. Persoonlijke bedreigingen tegen

te gesaboteerde eksamen voor
opsteller, klerken van 18 tot
64 jaar deelnemen! Dit om
hetzelfde werk te blijven
voortdoen dat ze sedert jaren verrichten . Voor wat
de doeanen aangaat, kwam
daar nog bij, dat in geval
van slagen, een verp aatsing
werd veroorzaakt naar een
andere grenspost mogelijk
honderd kilometer ver, met
alle narigheid van verhuizing daaraan verbonden. En
dat voor enkele honderden
frank opslag!

de leiders ervan behoren tot
de « normale » metoden!
De reaktie bij Financiën,
waar praktisch het ganse
personeel bij de onzijdige
vakbond « Eenheidssindikaat
van Financiön » is aangeNaast de lagere graden,
sloten, kon niet meer uitblij- die het zwaarst werden beven, zeker niet nadat de la- nadeeld, werd de loopbaan
gere graden (klerk en op- in het algemeen verlengd, de
steller) op schandelijke wij- eksamens werden vermeerze miskend werden bij de derd (net of er nog niet geherwaardering van 1 juni noeg waren; dat men erme1962. En zulks met mede- de begint bij de parastatalen
plichtigheid van de kleursin- bv.), verworven rechten werdikaten! Deze hebben waar- den weggeveegd, enz.
achtig de plaats ingenomen
De k a p op de vuurpijl
van de roofkapitalisten der
kwam dan voor de belastin19de eeuw!
gen met de fiskale hervorDe administratieve hervor- ming, die zeer diepgaande
ming (we leven bepaald in studie nodig maakt, en oorde periode van de exaltante zaak is dat het dienstjaar
hervormingen) werd zodanig 1963 twee maanden vroeger
uitgewerkt voor wat finan- dan normaal moet afgehanciën betreft, dat de meest on- deld zijn (op 31 1.1964)1 Voor
zinnige situaties ontstonden. de onrechtstreekse taksen is
Zo moesten aan het beruch- ook
een hervorming
op

Te Mechelen betoogde de Volksunie voor de huizen van S pinoy en de Saeger. Hierover
leest u meer op bladzijde Z.

komst, terwijl de doeane regelmatig last heeft met de
verwarde
tariefwijzigingen
in en buiten de EEG...
Men zou al voor minder
zijn geduld verliezen!
Dries
Dequae, verkeerd
voorgelicht door zijn « hofhouding s. van profiteurs,
reageerde als een olifant in
een porse'einwinkel... Het
schijnt dat takt nooit zijn
sterkste zijde was. In het
begin wou hij enkel praten
met de sindikaten die niets
vertegenwoordigen, en niet
met de stakers... Stel u
even zo een toestand voor in
een fabriek!
Dequae wordt, samen met
Lefèvre, de grote eenzame
van de huidige regeringsploeg. De Vlamingen spuwen

hem, ex-flamingant, uit als
verkoper van randgemeenten, de belastingbetalers verwijten hem zijn « sprong in
het onbekende », de Libre
noemt hem « un des membres les plus décedants de
1'équlpe », de boekhouders,
beheerders, raadgevers zuchten onder de warboel der
hervorming, en zijn personeel is in staat van open
oorlog met hem...
Maar Dries blijft!
De
ministerswedde
ligt
hoog!
Hij blijft Maar hij zal alleen staan als een verbitterd
en koppig man, in wiens
oren de duizendmaal herhaalde kreet klinkt van de
betogers : « Dequae buiten! >
Stefaan.

Y. U. STEUNT
STAKERS

l

Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie, naar
aanleiding van de beroering ontstaan in het departement van financiën en in het land tengevolge van
de staking van het personeel van dit departement,
stelt vast dat de grote sindikaten telkens hun aangesloten leden opjagen wanneer hun partij in de oppositie zit, doch in de steek laten wanneer hun partij
aan het bewind is, dat zij dan ook iedere invloed verloren hebben op het personeel van het departement
van financiën;
kan niet aanvaarden dat de grote sindikaten
zichzelf een monopolistische positie verzekeren en
van de sindika'e vrijheid een karikatuur maken door
de erkenning te beletten van onafhankelijke sindikaten ;
betreurt ten zeerste dat de verantwoordelijke minister en de regering gefaald hebben o m . door te
weigeren te onderhandelen met het sindikaat dat het
betrokken personeel vertegenwoordigt en dus een
toestand in het leven riep die zware schade kan berokkenen aan het land;
vindt het onduldbaar dat de regering de stakers
thans met zware sankties bedreigt hoewel het om
zuiver sindikale eisen gaat daar waar de regeringen
vroeger nooit ingrepen toen de grote sindikaten politieke stakingen uitlokten;
betuigt zijn simpatie aan de ambtenaars en het
I>ersonee<I van het departement van financiën en
steunt hen in hun gerechtvaardigde eisen.

DE VOlKSUNI«
RAAK 1
Van der Bist had in antwoord
op een onderbreking m de K a m e r
a a n de sociaJisten gezegd, d a t zij
een minderheid zijn in Vlaanderen.
Op een grove zinspeling in verband met Elias, heeft onze wooi-dvoerder Van Eynde in h e t gezicht
geslingerd dat hij wou collaboreren
Reunond Mattheyssens, in een
scherp Incident met Van Eynde,
heeft de socialisten voor de voeten gegooid dat zij zich buiten de
Vlaamse beweging
hebben geplaatst en sinds 35 j a a r in Vlaanderen ter plaatse trappelen.
Van Eynde, de « hoofd » redacteur van Volksgazet, is door deze
scherpe waarheden zo diep in zijn
dikke huid getroffen, d a t hij zijn
lezers koortsig tegen ons ophitst
en in het wilde weg scheldt.
Van Eynde noemt onze volksvertegenwoordigers « snuUen » die
nauwelijks in staat zijn een tekst
behoorlijk te lezen.
De plompe
krasselaar moet geen greintje zelfkennis bezitten, om niet te besel
Sen hoe zeer hij de ether bevuilt,^
m e t zijn domme platheden, in een
stumperig taaltje zo uit de achterbuurten ingevoerd.
Tn zijn blinde zelfoverschatting
heeft deze rauwe schreeuwer er
blijkbaar zelfs geen
vermoeden
van, hoe alle niet volledig stompzinnige luisteraars, socialistische
Incluis, met een draal zijn vulgariteit uit h u n huiskamer bannen.
Men moet daarbij de heldere,
doordachte, en voornaam
verwoorde beschouwingen vergelijken
v a n de Nederlander Voskuil, eveneveneens hoofdredacteur van een
socialistische krant, om vast te
stellen op welk bedroevend laag
peil h e t socialisme in Vlaanderen
nog staat.

door h u n onbeduidendheid, zUlIeS
uitgespeeld zijn, wanneer zij niet
op de rode broeders uit Brussel en
Wallonië kunnen rekenen. D a n
m a a r liever h u n knechtenroUetje
tegen de Vlaamse rechten, in
dienst van de Brusselse bourgeoissocialisten en de walingantische
Waalse- socialisten die hen misprijzen.

IN DE KAMER...
RAAK 3
Gelukkig gaan niet alle socialisten akkoord met deze partijrekels.
« Links » de 500 ondertekenaars
van het socialistisch manifest, h e t
Vermeylenfonds, de jong socialisten, de socialistische studenten,
wijzen deze, in socialistisch zowel
als in Vlaams opzicht, rampspoedige politiek af, die door Van Eynde en andere partijratten wordt
gevolgd.
Voor Van Eynde gruwen de socialistische intellectuelen
die in
een gesprek onmiddellijk met afkeer dezes uitspraken — die men
ter bevestiging van een socialistisch standpunt aanvoert — afwijzen, als voor hen niet geldend
Van Eynde die niet door een fascist of een extremist voor een log,
plomp dier, een polderbizon, werd
gescholden, m a a r door een partijgenoot. Door een socialistisch journalist, die h e t niet zei in de hitte
van hoogoplopende twist, m a a r h e t
In koelen bloede schreef in een
officiële partij krant.
Het is deze schreeuwerige parlementaire wildeman, deze vunzige
schrijvelaar, die dagelijks
met
gortig leervoer zijn argeloze en
meestal onontwikkelde lezers vergiftigt, die de socialistische politiek in Vlaanderen bepaalt. Arm
socialisme, dit socialisme der neanderthalers!

BAAK Z.
Toen De Man uit Duitsland in
België terugkwam, was hij diep
ontgoocheld.
Hij schreef, teleiurgesteld, d a t
hij in de socialistische partij zo
ontzettend veel ambitie h a d gevonden, en zo weinig talent,
Het is niet moeilijk te raden
hoe het nu moet gesteld zijn in
het rode gezelschap nu Huysmans
oud is geworden, en De Man en
Vos zijn weggevsJlen. Het zijn de
brutale tweederangsrollen als de
Van Eynde's, de Spinoy's. de De
Sweemers de Deceuleneirs en tal
van andere onbenullige figuranten
die thans, luid, de (valse) toon
aangeven. Niet verwonderlijk dat
deze
rumoerige
heerschappen
doodsbang zijn voor het federalism e omdat zij in Vlaanderen, en
door h u n anti-Vlaamse houding en

Vlaamse CVP-pers v a n de daken
geschreeuwd worden en wereMr
kundig gemaakt.
Arme stumperds die h u n toevlucht moeten nemen tot dergelijke afleidingsmaneuvers om de
a a n d a c h t af te leiden van h u n eigen miserabele houding.

DE SAEGER SPRAK FRANS...
Op h e t konklaaf in Hertoginnedal werd alleen F r a n s gesproken.
Ook de Vlaamse ondervoorzitter
van de CVP, woordvoerder van de
Vlaamse CVP-frakties in K a m e r
en Senaat, de heer De Saeger h a d
hier tegen geen bezwaar en sprak
Frans.
Vanzelfsprekend heeft men dit
in geen enkea dagblad kunnen lezen • het werd zorgvuldig verzwegen.
Maar dat senator Koosens in de
loop van een ingewikkelde besprekinp over de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de bevoegde
kommissie van de Senaat a a n de
Waalse minister Leburton één enkele vraag gesteld h a d in h e t
F r a n s omdat de minister hem niet
goed verstond moe.'?* '^"^^ -i°

De verwarring in de K a m e r van
Volksvertegenwoordigers steeg t e n
top donderdag - namiddag 18 j u u :
in de loop van de vergadering werden nog verslagen en amendement e n rondgedeeld In verband met de
meer dan twintig wetsontwerpen
en wetsvoorstellen waarover
er
moest gestemd worden en waarvan er geen enkel, behalve h e t
wetsontwerp betreffende h e t pen-

sioen der zelfstandigen, ernstig onderzocht en besproken was.
Toch moest er gestemd worden,
w a n t h e t moest er mee gedaan
zijn.
De Volksuniefraktie heeft dan
ook geweigerd mee te spelen in
dergelijke vaudeville en in onaanvaardbare
omstandigheden
aan
stemmingen deel te nemen : uit
protest besliste zij zich bij alle
stemmingen te onthouden
Toppunt was dat de voorzitter
op zeker ogenblik wilde doen stemm e n over een wetsontwerp waarvan niemand de tekst gezien h a d !
Het was al te bar en er werd dan
toch m a a r beslist de vergadering
even te schorsen om de tekst te
laten stencileren en ronddelen.
Het zou niet moeilijk zijn de
overgrote meerderheid der kamerleden er toe te brengen h u n eigen
doodsvonnis goed te keuren...

GEEN VLAAMSE

SOCIALISTEN

De Vlaamse socialisten zijn geen
socialisten meer.
De Vlaamse openbare mening
zal nooit vergeten hoe in de strijd
rondom de randgemeenten
de
Vlaamse socialisten eens te meer
van de kapialistische grondspekulanten tegen de belangen van de
Ideine Vlaamse werkmens.
Bij de staking van h e t personeel van financiën nu hebben de
Vlaamse soiaMsten eens te meer
de kleine Vlaamse ambtenaren in
de steek gelaten. Hun belangstelling geldt klaarblijkelijk
alleen
hun
franstalige
partijgenoot.
Evalenko, die ze 940.000 F per
j a a r toekenden. Voor de lagere kategorieën op het ministerie voor
financiën vinden ze echter 120.000
F per j a a r genoeg!
Zielige kommedianten.

SPUIT AAN BRANDWEER
ONTRUKT
H«t arrondissement Mechelen
van de VU h a d vrijdag avond
een
betoging
georganiseerd
waarbij de nadruk op het element verrassing kwam te liggen.
Voor de woning van minister
Spinoy werd het vaandel van
de
Volksunie
arrondissement
Mechelen ontplooid. Een 250 betogers hadden zich er omheen
geschaard. Zij werden toegesproken door Oscar Renard die
de houding van de socialistitische minister a a n de kaak
stelde in het verloop van de
strijd om «Ie regeringgtaalontwerpen.
« Het is een schande ». zo zei
hij, « d a t de BSP in deze zaak
de zijde heeft gekozen van de
franskiljons, door de belangen
t e dienen van de grootgrondgezitters in de i'andgemeenten die
de prijzen opdrijven en de verfransing in de h a n d werken. »
Vastberaden zette de stoet
zich vervolgens in beweging
n a a r het huis van volksvertegenwoordiger De Saeger Ondertussen kwam een brandweerwagen aangereden die de betoging volgde. In de W i l e m
Geetsstraat aangekomen begonnen de pompiers zonder meer
er op los te spuiten niettegenstaande tot dan toe de betogers
blijk h a d d e n gegeven van h u n
vredelievende bedoplingen.

Tientallen
betogers
waren
kletsnat m a a r na twee stormlopen moesten de pompiers en de
politie - agenten zich gewonnen geven en werd de brandspuit door de manifestanten in
beslag genomen. De openbare
instanties (brandweer en politie) gaven zich over en gingen
h u n wonden ukken.
Wlm Jorlssen n a m vervolgens
h e t woord en laakte h e t zwakke
optreden van Jos de Saeger t i j dens de konferentie van Hertöginnedal « De Volksimie, zo
zegde bij, zal de a a n d a c h t
van Vlaanderen gespannen houden en niet afgeven tot a a n de
wetgevende verkiezingen »•
Op d a t c^enblik vervolgde de
stoet zijn weg doorheen de
Bruul
n a a r de Grote m a r k t
waar hij ontbonden werd voor
h e t lokaal « Opsinjoorken ». De
politie was zo verstandig de betogers te laten begaan en geen
nieuwe strijd uit te lokken met
de manifestanten
die op d a t
ogenblik de stad in h a n d e n
hadden
Toen de betoging ontbonden
was stormden plots een vijftient a l rijkswachters vooruit onder
leiding van h u n aanvoerder en
Bloegen met de gummiknuppel
in h e t ronde n a a r nieuwsgierigetoeschouwers. Zelfs h a d d e n zij
een kordon opgesteld om te be-

letten d a t h e t lokaal Opsinjoorke betreden werd.
Dit onverantwoordelijke optreden van de rijkswacht pleitte natuurlijk niet voor h e t psychologisch inzicht van de bevelhebber.
Wie is verantwoordelijk voor
de incidenten?
De arrondissementsvoorzitter
Osc. R e n a r d heeft onmiddellijk
een brief gericht tot de burgemeester w.d. van de stad, de
heer Jos De Saeger, om h e t korrekte optreden van de politie
t e onderstrepen. Hij Ijetreurde
h e t feit d a t twee politieagenten gekwetst werden in de strijd
die veroorzaakt werd door h e t
optreden van de brandweer die
zloh heeft aangesteld als een in
officiële stadsdienst aangeworven knokkersploeg
Uit het algemene komment a a r in de
dagbladen is ook
duidelijk gebleken d a t de politie
geen bevel h a d gegeven aan.{Je,,
pompiers om t e spulten.
Minister Spinoy, waarvan de
k r a n t e n schreven d a t hij a a n
zijn deur kwam tijdens de betoging deed dit pas toen de
m a n i f a a t a n t e n reeds op w«(a
waren n a a r h e t h u i s van De
Saeger. Hij was helemaal niet
overmoedig. E n hij h a d gelijk
ook.

mmmm
I n de aigeiiivue bespreKu.g van de taai»ntwerpen in de kamer, kwam ook Reimond Mattheyssens aan het woord. Hij
wees erop dat minister Gilson in de commissie heeft verklaard, dat men totnogtoe
nooit de tweetaligheid te Brussel heeft gewild. Dat betekent dat al de Belgische regeringen de denationalisatie van de Vlamingen wel hebben gewild, en verder d a t
al de Belgische regeringen na 1932, deze
schandalige anti-Vlaamse politiek hebben
gevoerd, door sabotage van de wet die zij
tot taak hebben toe te passen.

pencolieges die zich boven de wet wanen.
Intussen was Van Eynde binnengekomen en
mengde zich onmiddellijk in het debat. Reimond Mattheyssens deed spottend opmerken, dat Van Eynde zich gedraagt als een
toneelspeler die op de laatste woorden replikeert.
Wanneer deze zegt goed te weten waarover het gaat, antwoordt Mattheyssens d a t
hij dan gedachten kan i»»»!! <w ' i i n plaats
op de foor is
Alleen in een federa.t •> <tai a. er tweetaligheid te Brussel komen omdat, de mas-

de ongelukswet
momentopname
uit het debat
Spreker s'ak verder de draak met minister Gilson, die na eerst de facihteiten
als beste oplossing te liebben verdedigd, nadien de Aanhechting verdedigde als noodzaak voor de tweetaligheid van de Brusselse
agglomeratK, Mattheyssens zegde spottend
dat volgen» M ogica van de min'ster, geen
tweetaligheid te Brussel mogelijk is. vermits de noodzakelijk aanhechting niet l a l
gebeuren.
Het Is boerenbedrog voor te houden d a t
de vice-gouverneur die volgens burgemeester
Bracops een mythische figuur Tal rijn, het
zal kunnen opnemen tegen een anderhalf
dozijn franskiljonse burgemeesters en scbe-

sa van de kleine lieden pas m a a r h u n recht
zullen opeisen wanneer zij zich wegens h u n
subnationaliteit, door de politieke macht en
het aanzien van de Vlaamse deelstaat zullen
gesteund voelen.
Faciliteiten, zo vervolgde spreker, wijzen
wij radikaal af. Als men ons dan voor extremisten scheldt, laat ons d a t siberisfh
koud. In de geschiedenis van Vlaanderen
zijn meerdere voorbeelden te vinden v?n
scheldnamen die later een eretitel werden.
Waaneer T a n Eynde vraagt of spreker daarmee nazi bedoelt, antwoordt niatt}r'r''*^ns
scherp d a t bij ( e n s en brigand beeft be-

doeld, en d a t Van Eynde over nazis dient
te zwijgen.
Onze woordvoerder haalde verder h e t standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academie
en van de Cultuurraad voor Vlaanderen
aan, die beiden faciliteiten afwijzen. Hij
wenst « De Volksmacht » de k r a n t van
christelijke arbeiders geluk die eveneens de
faciliteiten afwijst.
De faciliteiten, vooral op schoolgebied
leiden tot verfransing. De verfranste Vlamingen hebben geen enkel taalvoorrecht in
Vlaanderen, en de Walen krijgen zoveel faciliteiten als zij er zelf geven a a n de Vlaamse koelies in Wallonië. Van Eynde roept d a t
er geen Vlaamse koelies zijn en d a t de arbeiders hem uitlachen.
Mattheyssens stopt Van Eynde de mond
door er op te wijzen dat Major, secretaris
van h e t A.B.V.V. dat woord heeft gebruikt
en dus ook door de arbeiders wordt uitgelachen.
Van Eynde en de aanwezige socialisten
worden woelig wanneer spreker zegt dat er
geen faciliteiten zouden komen, dat het lot
van de Vlaamse arbeider beter zou geweest
zijn en dat de socialisten in Vlaanderne
geen 35 laar ter plaatse zouden trappelen,
Indien de Vlaamse socialisten, de rechten
van de Vlamingen met evenveel moed hadden verdedigd als de Waalse socialist Destrée destijds de voorrechten had verdedigd
v a n de Walen.
Van Eynde tiert, « gij bewondert hem en
hij schreef « ze (de flaminganten)
hebben
ons Vlaanderen ontstolen ». Mattheyssens
h e r h a a l t dat hij gezegd heeft Destrés te bewonderen niet voor wat hij deed, m a a r voor
de moed waarmee hij het deed. Hij zegt
verder dat Van Eynde nu zelf het bewijs
levert dat zijn vroegere beweringen als zouden de Vlamingen alleen onderdrukt geweest
zijn door Waalse en Vlaamse bourgeois —
vals zijn. Zijn eigen citaat bewijst dat ook
de Waalse socialist Destrée de opgang van
het Vlaamse volk wou beletten.
Wanneer Van Eynde roept dat Matthe.vs
sens staat te kletsen valt deze het proza
van Van Eynde scherp aan. I n Volksgazet
d a t hij dagdijks a a n de onontwikkelde
arbeiders voorschotelt. Er o n t s t a a t een heftig
incideat omdat spreker daarbij de woorden

« brave primaire arbeiders » heeft gebruikt.
Verschillende socialisten roepen nu door me*
kaar.
Van
Eynde
schreeuwt
dat
Mattheyssens de arbeiders misprijst. Deze
windt zich nu ook op en roept d a t hij daarmee bedoelt heeft arbeiders die primair d.i.
lager onderwijs hebben genoten. Hij zegt
d a t hij een zoon is van een arbeider die
werd uitgebuit, die drie jaaa: in het armoeleger moest dienen omdat hij geen geld h a d
om een plaatsvervanger te kopen en die later vier j a a r oorlog door Waalse en verfranste officieren in het F r a n s werd bevolen. Spreker zegt de arbeiders beter te kennen d a n de salonsocialisten, In wier gezelschap, volgens een socialistisch blad zelf,
zij zich tiiet thuis voelen.
Onze verkozene richt zich dan tot (atwezige) De Saegher, herinnert hem a a n zijn
uitspraak, dal de Vlaamse C.V.P. de leiding
heeft van de Vlaamse strijd. Spreker zegt
d a t de georganiseerde Vlaamse Beweging de
faciliteiten afwijst, en de Vlaamse C.V.P.-ers
dus nu moeten tegen stemmen en de rege^
ring doen vallen. De fijnbesnaarde eersteminister heeft van de h. De Saegher en zijn
vrienden gezegd dat zij met h u n d a r m e n
in plaats van met h t m hersenen denken.
Wanneer de Vlaamse C.V.P.-ers volgens h u n
eigen oud-voorzitter, niet kunnen denken,
moeten zij hem bewijzen dat zij k u n n e n h a n .
delen en zijn regering omvergooien.
Tot de Vlaamse socialisten zegt Beimond
Mattheyssens : <( mis de Vlaamse trein niet
en kom dan later weer niet jammeren d a t
de Vlaamse Beweging een klerikaal gezelschap is ».
Wanneer de Vlaamse C.V.P.-ers en de
Vlaamse socialisten deze ontwerpen aannemen zullen zij de Vlaamse Beweging verplichten tegen de wet te rebelleren, en zullen zij zelf bewezen hebbeu dat wij de
enige woordvoerders zijn van de Vlaamse
beweging.
Wat ons betreft zo vervolgt h i j , wij staan
met de Vlaamse beweging tegen de wet. En
hij besluit : wij zijn zeker van de einduitslag van de Vlaamse strijd, omdat wij rotsvast met Dosfel geloven d a t al de brandweerkorpsen van België geen zonsopgang
h u n n e n beletten.

PE VOLKSUNIE

ANTWERPEN
Arrondissements en Provinciaal
sekretariaat gesloten wegens verlof vanaf : 26 juli tot en met 16
augustus.
ANTWERPEN
Steungeld.
De bus van de V.M.O. in lokaal
« Tija » Antwerpse baan 59, Morteel bracht 918 F op. Hartelijke
öank aan de milde schenkers
Dienstbetoon.
Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens houdt geen spreektwir
in de maand augustus.
DEUBNE
Oproep.
Wij vragen dringend medewerkers, bereid om enkele maJien per
jaar pamfletten te bussen
Verwittig het sekretariaat - VerStrepen, Generaal
Slingeneyerlaan 117 te Deume (C) en U zult
het bezoek van een onzer bestuursleden ontvangen.
MEBKSEM
11 juli herdenking.
Voet bij stek houden, laat U
niet vangen met beloften, zij (de
Belgische politiekers) hebben ons
altijd bedrogen. Dat was het slol^
woord van de Voorzitter van
V.O.S., op het prachtige en kunstvolle 11-juiIlfeest der Vlaamse OudstrijdM-s dat zeer taJlrijk werd bijgewoond..
Een triester verloop was het 11
Julife^t van Davidsfonds beschoren.
Toen de voorzitter aan de honderdkoppige aanwezigen een taroostmotie wilde opsolferen om het CVP

ZOEKERTiES
Frans appartement te huren,
achterkamer, hall, w.c, keuken
overdekt terras, mansarde en Bolder. Stille mensen of gepens.
Gerststraat 45 Oostende Zich
wenden Dekeyser Paul Michielslaan 47, IVTariakerke Stene.
63
Welk Vlaams huisgezin wenst
Vlaams meisje 8 jaar op te nemen
periode vakantie, eventueel vergoeding. Schrijven kantoor blad.
60
Te koop of te h u w goed gekend
handelshuis met overname van foto- boek- en schoolgeriefhandel,
uitst. ligging (rechtover Kon. Aten«um) 5 minuten van station Inlichtingen : de Naeyerstraat 20
Denderleeuw.
65
Dringend gevraagd vader groot
gezin 40 j . vraagt werkkring als
kolorist, heeft 7 J. praktijk verven
stofdrukkerij, 3 j . plastiekverven.
Kan zich inwerken in alles wat
met kleur te maken heeft. Kan
produktle leiden.
Schrijven kantoor blad.
66
Gevraagd : D winkeljuffrouw;
2) dienster voor huls « Locus »
Schoenmarkt 12, Antwerpen.

GELD
voor iedereen !
Op gewone handtekening:
en onder de strikste
geheimhouding.
zonder
onderzoek bij geburen i^'
werkgever
Terugbetaling tn
12. 18. 24 of 36 maanden

Tel. (02)22.63.48

veri-aad te vei-schonen, veerde gans
de zaal recht om te protesteren.
Op uitdrukkelijk verzoek stonden
drie man recht om htmne instenv
ming te betuigen.
En de gewraakte motie moest
een zware heelkundige operatie
ondergaan!
Van onze V.U. 11 juliheidenking
In Tijl : de zaal stampvol, plaatsen
te weinig en een geweldig succes
voor onze jonge redenaars
Onze dank aan de schenker
van het prachtige kunststuk dat
onder de aanwezigen verloot werd.
IJzerbederaart.
Onzie afdeling heeft een bus ingelegd voor de Bedevaaai; naar de
IJzer. Wie mee wil moet zich tijdig laten inschrijven in het lokaal
Tiji of op het secretariaat. Prijs
100 F.
ST. KATELIJNE WAVER
De eerste Giüdensporenviering
te S. Katelijne Waver die verleden
zaterdag in de parochiezaal plaats
vond, kende een zeer grote bijval.
Voor en tijdens een toneelopvoering van de groep Herman
Bruggen, kwamen achtereenvolgens de burgemeester Vermeulen,
de heer Olults en A. Bogaerts (de
laatste van
Ansaf)
aan het
woord. Het is een avond geweest
die een beste indruk nagelaten
heeft.

BRABANT
BRABANT
Werkgroep Rijksgebied Brussel.
Onze werkgroep kon in een motie aan de pers de bewijzen voorleggen van de anti-Vlaamse moedwüllgheid van de Brusselse gemeentebesturen, die zelfs nu nog
het Nederlands weigeren te erkennen als bestuurstaal. Nochtans
hadden alle CTVP-mandatarissen
piliechtlg beloofd dat ze hun leven
zouden beteren...
Al hun schone voornemens zijn
niets anders dan een schijnhelüg
« morgen scheren we gratis ».
HUIZINGEN
De beperkte groep, die op zondag 7 juli ons Wad verkocht in
Huizingen, haalde een verrassend
sukses. De verkoop bereikte een
zeer hoog gemiddelde en de deelnemers werden vriendelijk onthaald.
HOFSTADE
Op zondag 28 juli wordt ons
blad verkocht in Hofstade. Bijeen-

s.o.s.
Men aanvaardt voor de tijd van
het verlof, kinderen uit de vreemde. Goed. Maar wat, met onze eigen getroffen kinderen?
Limburgs gezin : negen kinderen, 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 geruïneerd. Vader, ingevolge naweeën der repressie, niet meer in
staat uit werken te gaan. Wie
ontlast de heldliaftige moeder van
een of twee der vriendelijke snaken voor de periode van het verlof. Dringend schrijven naar onderwijzer Buyens Emiel, Molenstraat 22, Schoonaarde, die vertrouwelük bemiddelt.

komst te 9 uur achter de KVS of
te 9 uur 45 aan de kerk van Hofstade.
Deelnemers uit het omliggende
worden verwacht.
ERPS-KWERPS - KORTENBERG
E.P. Braims in ons midden.
Voor onze tweede volksvergadering hebben wij het groot genoegen de overal bekende redenaar,
de rijkbegaafde pater te mogen
voorstellen.
Het onderwerp luidit :
« Vlaamse en sociale beweging
in bijbelse belichting »
Vlaamse mensen, U wordt in
massa verwacht op zondag 28 juli om 10 uur in de zaal « La Panne », Engerstraat 51, Eöps-Kwerps.
MOLENBEEK
De afdelingen van het kanton
zien zich verplicht van hun tuinfeest af te zien.
Toestemming werd geweigerd;
en dit nadat alles reeds was toegezegd.
Een bepaalde druk zou hier niet
vreemd aan zijn.
Het tulnfeest wordt echter vervangen door een groot bal dat enkele weken later zal plaats vinden.

LIMBURG
GENK
De prov. voorzitter Drs. Degraeve en Ir. Olem Oolemont hebben
enkele kontakten genomen met
ixlaatselijke medewerkers.
BREE
Tijdens deze vacantieperiode
brachten de prov. voorzitter en
secretaris bezoeken aan vooraanstaanden van de gemeente Bree.
Deze kontakten gaven allen zeer
optimistische verslagen over de
groei van de VU in deze streek.
LANAKEN
Onder leiding van de secr. Gustaaf Begas werden in dit gewest
verleden zondag meer dan 2000
strooibriefjes rondgedeeld. De actie werd hoofdzakelijke gevoerd in
volgende dorpen : Smeermaas,
Rekem, Opgrimbie en Lanaken
LUMMEN
Reeds voor de tweede maaa werd
de gemeente Lummen gronde bewerkt met de kalkborsteL Hier
wordt goed werk verricht.
ZELEM
De plaatselijke verantwoordelijke Juul Olaes werkt krachtig voort
aan de uitbouw van een afdeling.
Ook deze week heeft hij verschil-

AMERIKAANSE STOCK
Alles voor de kamplng.
Gereedschap - Regenmantels enz.
Wat U nergens vindt,
vindt U bij ons

•
Vlasmarkt 16, Gent

lende huisbezoeken afgelegd en
dit bracht hem weer een vijftal
nieuwe abonnementen op.
HERDEREN
Pamfletten weden uitgedeeld
door de kaderleden van deze afdeling Verschillende dorpen uit
het omliggende werden eveneens
bedacht in deze actie.
KOERSEL
De Vlaams Nationale Jeugdbeweging « Het Verbond der Blauwvoetvendels » nodigt U uit een
bezoek te brengen aan haar zomerkamp 1963.
U kunt er samen met meer dan
300 jongens, in een groots tentenkamp allerlei
jeugdaktiviteiten
meemaken, welke U zullen overtuigen van onze Vlaamse vooruitstrevende werking.
U hebt er wandelgelegenhe d
zwemgelegenheid,
drankgelegenheid en mogelijkheid tot mishoren
in onze openluchtkapel, middagmaai in de kampkeuken enz.
Wij verwachten U van 10 uur 's
morgens tot 17 uur op zondag 28
Juli 1963 te Koersei (Beringen).

OOST-VLAANDEREN
HOFSTADE (AALST)
De Vlaamse waarheid werd in
deze gemeente gebracht door een
geestdriftige kolportageploeg.
Het rekord van het Jaar werd
hier voorlopig gevestigd met een
verkoop van 230 nummers. De afdeling Haaltert vaardigde opnieuw
3 zijner bestuursleden af welke
juist 100 nummers voor hun rekening namen. Welke afdeling volgt
dit goede voorbeeld?
DENDERLEEUW
Vlaggen.
Ruim tachtig leeuwenvlaggen
wapperden op 11 juli aan de huizen.
Het moet zijn dat de Intimiaatie van een politieke mandataris
zijn stempel drukte op de preek
van de guldensporenmis, want deze was bepaald flauw
Gouden bruiloft.
Op 19 juli vierde het echtpaar
Snel - Vaeyens haar gouden bruiloftsfeest. Aan twee hunner kinderen hebben we een bijzondere indruk bewaard ; aan Alfonslne die
ons als leidster van de DMS in
1939 ontviel en aan Benoni die tn
Rusland sneuvelde. In naam van
de VU-afdellng Denderleeuw werd
aan de jubilarissen een prachtige
leeuwevlag ten geschenke aangeboden. Bufien en Elodie, mocht
deze vlag nog menig maaJ. Uw gevel sieren!
V.M.O. GENT
We vergeten bij al onze zorgen
diegenen niet, die 18 Jaar na het
beëindigen van de tweede wereldoorlog nog altijd het slachtoffer
zijn van een onmenselijke repressie. Onze gedachten gaan voorail
naar de gevangenen van St. Gillis,
waaronder Dr Jef van de Wiele en
onze verbannenen. Opdat ook de
andere het niet vergeten zouden,
stuurde de V.M.O. Gent naar alle
Vlaamse
volksvertegenwoordigers
en senatoren een brief.
Naar Diksmuide
Deelname aan
de jaarlijkse
IJzerbedevaart, vertrek per autokar aan lokaal Bubenshof te 7
uur 45, terugreis over Kortrijk.
Prijs 75 F, inschrijven in het
« Rubenahof ».

Kolportage.
Eerstvolgende werftocht op zaterdag 3 oogst. Verzamelen te 14
uur aan het Rubenshof.
Meeting
Afdeling Brugse Poort organlzeert een meeting op vrijdag 9 augustus. Deze meeting vindt plaats
in lokaal « De Ki-aamschutter »,
Drongensteenweg, begint te 20 uur
»r spreken volksvert. Leo Wouters
en de algem. propagandaleider T.
van Overstraeten.

WEST-VLAANDEREN
STADEN
De vele V.U. symphatisanten op
de gemeente beginnen in aktie te
komen. Voor de eerste maal waren
we met een tiental op het zangfeest te Antwerpen. Een getal dat
we volgend jaar zullen verdubbelen. Nu moeten we ons inzetten
voor de reis naar Diksmuide.
Men kan inschrijven bij MeJ.
Maria Vandenbussche.
En voor degenen die het nog
niet weten : ons weekblad « De
Volksunie » is te verkrijgien in de
dagbladwinkei bij A. Gadeyne, in
de Sint Janstraat.
DE HAAN - KLEMSKERKE •
VLISSEGEM
Oproep tot alle goede Vlamingen
van Klemskerke - Vlissegem - Den
Haan.
Neem een abonnement op de
Volksunie, wordt lid van de Vlaams
nationale partij.
Inschrijvingen voor abonnement
of lidmaatschap : Rich Beirens,
Nieuwe seenweg 100, Den Haan.
WESTHOEK
Op zondag 14 juli tarok vanuit
Veurne een autokaravaan, ingericht door het Aktiekomitee Gewest Veurne, als protest tegen de
faciliteitenwetgeving.
De houding der Vlaamse Volksvertegenwoordigers werd scherp
gehekeld
De toehoorders werden aangezet
nauwlettend toe te zien of de
Vlaamse senatoren de verkoop van
Vlaamse grond aan Frans Brussel
zouden bekrachtigen.
Voorwaar een manifestatie die
door haar grootsheid en door de
duidelijkheid van de gevoerde taal,
op de mensen een diepe indruk
maakte.
GEBOORTEN
In het gezin Pieters - van Eynde
te St. Niklaas werd een tweede
kindje geboren. Het kreeg de naam
Erlka. Onze hartelijkste wensen!
In het gezin Bogaerts - Deb» te
Kortrijk werd een Nele geboren.
Onze oprechte gelukwensen.

DORTMUNDER
iThierbrauhof I
[te Leuven

tel. 23.17.67
Interessante bijverdienste eerste rangartikel (onderhoud).
Eerlijke energieke heren komen In aanmerking. Schrijven
kantoor blad letters N.S. met
vermelding huidig beroep

•
Hopland 51, Antwerpen
tel. 32.61.18

de brouwerij Lootens Koekelare
vVij drinken het goede Vlaamse bier van

HOP EN MOUT
Verkoper voor Aalst en omgeving :
Norbert D e Ganck, Watertorenslraat 10 Aalst
Tel : 0 5 3 / 2 1 6 6 7
Venmtw. ultg. : Mr. F. Van der Eist, Beisegeoi straat 20, Brussel 12.
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Per Tiende 11 F
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DORIMUNDER
fhierbrauhof II
te Antwerpen
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DB VOIKSUNI?

BELACHELIJK EN GRIEVEND
ER is wellicht niemand te vinden die ervan
overtuigd is dat de « oplossing » die de Kamer
In de nacht van 11 juU 1963 goedkeurde, de taalvrede tot stand zal brengen. Er is niets opgelost,
men heeft alleen de Vlamingen getergd en de
wetgever belachelijk gemaakt door de wijze
waarop men deze wet tot stand heeft gebracht.
IN verband met de randgemeenten hebben
de Vlamingen de afschaffing van elk bijzonder
regime en de opname in een volwaardig arrondissement Halle - Vilvoorde gevraagd.

nie en de regering zoals de Brusselse socialisten en liberalen, waarbij deze bij voorbaat hun
stellingen zagen erkennen.
AL te lang hebben de Vlaamse CVP-ers gehoopt op een gesprek om het resultaat er van
dan samen met de Walen op papier te zetten. In
plaats daarvan ondergingen zij bij herhaling
een smadelijk diktaat en lieten zich in een slangenkuil van procedures terugdringen, op initiatief van hun eigen regering en hun eigen partijleiding.

In de plaats daarvan heeft de regering de
brutale anneksatie bij Brussel voorgesteld, daar
zij deze gemeenten heeft voorbestemd tot wingewest voor de verfransende kolonisatie.
Daarom, en in afwachting dat de anneksatie - zonder - meer kan voltrokken worden, heeft
zij een dwaas en onzinnig administratief arrondissement in het leven geroepen. De minister
van Binnenlandse Zaken heeft zelf voorgesteld
er een vierde taalgebied van te maken.

DOOR
D. DECONINCK

In ruil daarvoor spiegelt men de Vlamingen voor dat hun gemeenschap nu verder homogeen zal kunnen ontplooien op haar eigen,
afgebakend grondgebied.

volksvertegenwoordiger

Alsof het geen cynische hypokrisie was
terzelfdertijd aan te vangen met een (^enlijke
of verkapte gebiedsroof.
DE regering handelt hier volledig in tegenspraak met de beginselen die zij zelf voorstaat
(of althans doet alsof) en met de besluiten van
het Centrum Harmei,
De Vlaamse gemeenschap voelt de wonde
die men stelselmatig wil open houden in Vlaams
Brabant bijzonder schrijnend aan. Zij heeft
met walg en verbittering het verloop gevolgd
van de politieke klucht die rond deze nieuwe
gebiedsroof werd opgevoerd,
MEN sprak eerst van wederkerigheid om de
Vlaamse loyauteit te verschalken. Daarna werd
de komedie van het regeringsontslag (qjgevoerd
en de valstrik van Hertoginnedal opgesteld,
waarin De Saeger zich heeft laten vangen.
WIJ verwijten aan de Vlaamse CVP dat zij
in kommissie en bij de voorbereidende besprekingen haar stellingen niet heeft uitgewerkt op
papier en bekend gemaakt aan de publieke opi-

WIJ herinneren ons nog hoe de heer Verroken met een heel dossier met dokumentatie allerlei onder de arm n a a r de kommissie kwam
bvb. over de afgeschafte gemeente van Haren.
Nooit werd de diskussie hierover geopend of
werd van zijnentwege een amendement ingediend. Hetzelfde over Neder - Over - Heembeek
en Neerpede. De nederlaag is smadelijk genoeg
om er niet meer op terug te komen.
Het grootste verwijt echter richten wij tot
de Vlaamse socialisten die thans, in tegenstelling met 1932, h u n eigen volk in de rug schieten, om mee te spelen in een Waals-Brusselse
koalitie en de Vlaamse CVP in 't nauw te drijven. Ze lopen thans met een slecht geweten
rond, en houden voor dat de pariteit in de centrale diensten of de prijsgave van Vlaamse gemeenten aan de Brusselse geeuwhonger een
Vlaamse overwinning betekent...

ZIEN zij dan niet dat zij in eigen partij zijn
beetgenomen door de Franstalige Brusselaars en
dat de Walen een ongenadige assimilatiepolitiek voeren ten nadele van de weerloze volksmassa in de streek van Aarlen, de platdietse
streek en die ook in Eupen inzetten.
OM die Frans - Waalse koalitie te verkrijgen heeft men de Walen alles toegeworpen en
elke wederkerigheid geschrapt. Nochtans stelt
het probleem van de inwijking zich sociaal gezien en in aantal veel sterker en klemmender
in Wallonië, in het bijzonder dan in Waals
Brabant.
IN Wallonië gaat het om een Vlaamse massa die om den brode is moeten uitwijken en
weerloos aan h a a r lot wordt overgelaten terwijl
h e t in Vlaanderen gaat om een kleine triomfantelijke minderheid die geen bescherming behoeft, zelf vrij haar verblijfplaats of slaapplaats
kiest en op de afstand van een boogscheut alles
ter beschikking heeft. Werkelijk we begrijpen
het niet dat ze aldus de eerste aantasting van
de Vlaamse gemeenschap van de randgemeenten
verder willen begunstigen en alle wettelijke garanties schenken De Franse gemeenschap is er
zo zwak dat ze niet eens voor een eigen verenigingsleven beschikt, m a a r zij kopen de gronden
op terwijl de Vlaamse arbeider en kleine boer
moet uitwijken uit zijn eigen gemeente en kunnen zich wel opdringen aan de staat en gemeenten.
ZIJ kunnen niets stellen tegenover het
bloeiende
Vlaamse gemeenschapsleven
van
Wemmei met zijn 50 Vlaamse verenigingen,
Sint-Genesius-Rode met zijn dertig Vlaamse
verenigingen en Wezembeek-Oppem met veertig
verenigingen en drie zuiver Vlaamse parochiegemeenschappen.
GAAT men nu geleidelijk a a n de Vlaamse
gemeenschappen aldaar laten ontwrichten en
tweetalig maken ten gunste van een gastvriend
die welwillend werd onthaald en zich nu als i n dringer aanstelt om die gemeenschappen overhoop te zetten. Dat is de kwestie.
Men ontveinze de razende verbetenheid niet
aan Vlaamse zijde. Het is geen strovuur, m a a r
een golf in de diepte die ons volk in opstand
brengt.

MACONFECT

HERMES
SCHOOL
54 Zuidlaan
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211 M. Lemonnierlaan
TeL 11.00.33
Brussel
VOLLEDIGE
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SEKRETARIAAT-

de Vlaamse
meester-kleermaker
voor heren en dames
te Brussel
Enorme keuze.
Voordelige prijzen.
Kom U overtuigen.

KURSUS
algemene handelsopleiding
Schoolgeld : maximum
8.000,- F per jaar of
3 maal 3.000,- F
met recht op Kindergeld.
De school waar Vlamingen
zicb thuis voelen.
Beter en voordeliger

Zocht voor U uit :
De schoonste
herenregenmsmïels
de beste
herenconlektle
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
In alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint JansvUet 19
(Kleine t u n n ^
Antwerpen
TBL. U.9LU
J
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