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BONNEER N U ! 
Een abonnement op t De Volksunie » (ieder» 
•week 16 blz. vrije, vranke Vlaamse taal) tot 
einde 1964 kost slechts 110 F. Deze bij uitstek 
sociale prijs, die ons blad binnen het bereik 
van iedereen brengt, kunnen wij slechts 
behouden indien gij, Vlaamsgezinde die « Da 
Volksunie » voor het eerst Jeest, ons steunt door 
te abonneren. Wij hebben niet de miljoenen 
van het grootkapitaal of van de sindikaten ; 
•wij hebben slechts het leesgeld van vrije, onaf
hankelijke Vlaamse mensen yoals gij. 
Storten op per. 1476.97 ^an Volksunie, Brussel L 

SCHITTEREND GESLAAGDE V.U.-MEETING TE ANTWERPEN 
Foto hierboven en verslag blz. 8 en 9 

DE TALENTELLING VAN 1947 - VLAANDEREN IN VERWEER 
Geschiedenis van 17 jaar Vlaamse strijd (blz. 3) 

EUROPA EN HET GROOTKAPITAAL 
De gevaren van een nieuwe macht (blz. 5) 

EEN GROOT KUNSTENAAR GING HEEN : STAF BRUGGEN 
In memoriam (blz. 6) 

NAKLANK VAN VOER-OORLOG - PROCES TE TONGEREN 
De gevolgen van de Waalse terreur (blz. 7) 

BRUSSEL EUROPESE HOOFDSTAD ? 
Een gepast V.U.-initiatlef (blz. 7) 

volksunie Vandaag en morgen zijn de laatste twee da
gen van het groot Volksunie-Lenleoffensief. 
Onderhavig nummer van ons weekblad 
wordt in een sterk verhoogde oplage gedrukt 
en zal gedurende het weekeinde in tientallen 
dorpen en steden gekolporteerd worden. 
Deze namiddag rijden reeds de autokarava
nen die in de vooravond samenkomen te 
Overijse, om er deel te nemen aan de grote 
betoging tegen gebieds- en mensenroof. Mor
gen doorkruisen onze wagenkolonnes de 
hele dag het Vlaamse land tot in zijn verste 
uithoeken. 

Uit verschillende arrondissementen b?re'kten 
ons de eerste goede rezultaten van de abon-
nementensla^ en werd ons toegezegd, dat 
volgende wïek nog spontaan zal doorge
werkt worden. 

Van nu af aan reeds staat het vast dat het 
Volksunie-Lenteoffensief een volledig suc
ces is geworden, een schitterende herhaling 
voor de grote krachtproef die ons over en
kele maanden wacht. 
De Volksunie is klaar voor de strijd 1 

Vandaag betogen we te Overijse tegen het 
taaljmperialisme van onze Franstalige kul-
tuurracisten. 
De aloude taalstrijd is immers verre van ge
streden. Wel integendeel. Het taalimperla-
lisme van onze franstaligen is, sinds de oude 
glorie De Gaulle in Frankrijk zijn grootheids-
waanzinspolitiek voert, brutaler geworden 
dan ooit. Wij merken het te Brussel, in 
Vlaams-Brabant, te Mol, in de Voerstreek, 
in de Platdietse streek net zo goed als te 
Overijse. 
Dat de Franse kuituur een Herrenvolkkul-
tuur is, is een idee die er bij alle franstaligen 
diep inzit. Zo diep dat haast niemand bij hen 
op dit punt nog klaar kan denken. Yerna, 
die herhaaldelijk in Vlaanderen sprak, in het 
Nederlands, en die vaak in gesprekken in be
perkte groep gewaagde over enkele heet
hoofden die de Voerstreek nog wilden ver
fransen, is thans zelf te Vise, aan de grens 
van de Voerdorpen, die verfransing via het 
onderwijs gaan bepleiten ! 
Ook hij bekent zich dus tot het heir van de 
taal- en kultuurracisten. Voor wie kan men 
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dan nog een uitzondering maken bij de 
Walen en bij de franstaligen ? 
Het zal voor alle strijdende Vlaamsgezinden 
klaar moeten worden dat de taalstrijd een 
fundamenteel en wezenlijk onderdeel blijft 
van de Vlaamse Beweging en dat we die 
strijd onverbiddelijk scherp moeten voeren. 
Laten alle jongeren, die langs sociaal-ekono-
mische motieven om tot de Vlaamse strijd 
gekomen zijn, dit zo vlug mogelijk inzien. 
Het pleit trouwens voor het Vlaams Aktie-
komitee voor Brussel en Taalgrens waar de 
jongere generatie overweegt, dit altijd te 
hebben beseft. 

Hun betoging, vandaag te Overijse, is ook 
onze betoging. 

Wij zullen er zijn. 

Wim Jorissen 

Verzamelen voor de optocht vanaf 17 uur 30; 
vertrek te 18 uur. Toespraken rond 19 uur. 
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SABENA 
Geachte Heer Hoofdredakteur, 

Uw pepemootsohrijver (nr 19-
S964) moest toch weten hoe een 
Amerikaans passagier dat abraca
dabra Sabena uitlegde : 

Such 
A 
Bad 
Experience 
Never 
Again 

«» er de gevolgen uittrekken. 
W.B. - Ganshoren. 

TE MIJDEN 
Waarde Redaktle, 

Op Sinksendag vM'toefden wl] 
»an de badplaats van Overmere-
Donk, in het « établissement lia 
Saplnière » (tipisch Vlaamse 
Baam). Het personeel sprak wel 
Nederlands dialekt, maar de spijs-
«n drankkaarten waren eentalig 
I ^ n s en de bestellingen werden 
In het Frans naar binnen geroe
pen. 

Nadat wij gegeten en betaald 
liadden, vroeg ik de baa« beleefd 
waarom al dat Frans toch nodig 
was in ons Vlaamse land? 
Dan kwam het snuggere en klas-

Bleke antwoord dat de vertalingen 
van de prijslijsten in druk waren. 
Daar zijn vrouw een francaise was, 
moest hij zijn bestellingen wel In 
het Frans roepen (slecht Frans 
met een uitgesproken Overmere's 
aksent). 

Toen ik de baas opmerkte dat 
het weinige Nederland» om een 
bestelling te verstaan op één dag 
aan te leren was, maakte de man 
«ich kwaad en zei dat ik miJ met 
rijn privéleven niet te moeien had 
en als wij niet tevreden waren dat 
wij het gerust konden afstappen 
want dat hij toch kliënten genoeg 
had. 

Het meest ergerende feit was wel 
dat al de aanwezige Vlamingen 
onmiddellijk blok vormden tegen 
miJ en dat zij het ook belachelijk 
vonden omwille van een taal ka
baal te ma.ken. 

Dus, Vlammgen, aan de Donk, 
één adi'es : La Sapmièrel 

J C - Aalst. 

STEMMENJACHT 
Geachte Heren, 

Dat de Volksunie als Vlaams-
Nationale partij de enige is die ons 
vertrouwen waardig is in de strijd 
der ontvoogdmg van ons volk, is 
een feit dat met meer moet bewe-
Ben worden. Het is dan ook voor 
ons Vlaams-Nat lonalisten uit de 
Jongere generatie, een geruststel-
Img dat de Volksunie zich nu ook 
in de gemeentelijke verkiezingen 
kandidaat stelt. 

Dat de heren van de CVP hier
door hun nachtrust verspelen, be
wijst dat ze hun rol uitgespeeld 
sien Dit schijnt ze er toe aan te 
Mtten alle stemmenronselaars de 
•traiat op te sturen, o.a. hun brief 

In het arrondissement Mechelen 
door en aan de zogezegde onafhan
kelijke sociale organisaties. 

Wordt het geen tijd dat onze 
Volksuniemensen, m.a.w. al onze 
Vlaams - Nationalisten, gaan in
zien dat hun plaats alleen is m de 
eigen Vlaamse sociale organisaties, 
en niet in kleursindicaten, zieken
kassen, e a. die hun leden opleggen 
hun stem uit te brengen op lijsten 
van voor Vlaanderen vijandige 
partijen. 

Al te lang werd het goedgelovige 
Vlaams kiezerskorps misleid door 
schaamteloze uitbuiting van zijn 
hoge godsdienstige en morele prin
cipes. 

J W. - Wommelgem. 

L.B.C. 
Waarde Redaktie, 

Ik heb met verontwaardiging 
kennis genomen van de toespraak 
gehouden door de heer K Van 
Rompaey tijdens de L B C - ka-
derdag te Brussel. 

Is het Inderdaad juist dat de 
LB.C. sedert Jaren de verneder
landsing van het bediijfsleven na
streeft, dan K het toch slechts se
dert de Jongste sociale verkiezin
gen (aprll-mei 1963) hun eerste 
programmapunt Het volstaat ech
ter niet een slogan door de wereld 
te Jagen of achter een groene ta 
fel een sociaal aktiepunt vast te 
leggen. De L.B C. is (gelukkig) niet 
enkel een reeks smdikale leiders, 
maar ook verkozenen voor onder
nemingsraden en veiligheidsraden, 
dito plaatsvervangers militanten 
en duizenden aangesloten gewone 
leden. De verantwoordelijkheid 
voor het niet- of laattijdig uitvoe
ren of verwezenlijken van sommi
ge sociale eisen kan afhankelijk 
zijn van de massale inzet van elk 
der leden. 

In de firma, waar Ik tewerk ge
steld ben, is er een afgevaardigde 
in de ondernemingsraad, vorig jaar 
door toedoen van de L B C, bui
ten poll (op grond van een brief 
met een 50-tal handtekeningen, 
waarvan veel onleesbaar en een 
reeks namen van mensen op dat 
ogenblik met ziekteverlof) op een 
verkiesbare plaats gesteld bij de 
sociale verkiezingen. In plaats van 
ons te helpen voor het verwezen
lijken van de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven is hij, op zijn 
zachst uitgedrukt, een blok aan het 
been. Deze man en zoveel anderen 
(de laksen uit de beweging) heb
ben er schuld aan dat sommige 
programmapunten niet of laattij
dig ten uitvoer komen. Mr. K. Van 
Rompaey kent die toestanden 
blijkbaar niet en duldt zonder 
meer geen rechtmatige kritiek op 
L-B C -ers in het algemeen. 

Uit Vlaamse overtuiging zou ik 
principieel ontslag kunnen nemen 
uit L.B.C., maar mijn verantwoor
delijkheid als sociaal verkozene 
stel Ik boven een ontslag om een 
princiep dat geen enkel verder ge
volg heeft. De Vlaamse weerbaar

heid wordt op deze wijze ook het 
best gediend. 

L.V.H. - Edegem. 

VERSCHUIVEN 
Waarde Redaktle, 

Dat de PVV de louter negatieve 
mistevredenheid tracht uit te bui
ten, ligt er vmgerdik op. Het is 
trouwens de gewoonte van deze 
versleten partij. 

Nu zou zij de zelfstandigen wil
len om de tuin leiden Enerzijds 
schuift zij de schuld van alle 
kwaad in de schoenen van CVP en 
BSP. Maar ze vergeet het niet mi
nieme deel dat m haar eigen 
echoenen steekt. 

Anderzijds zoekt zij reeds kon
takten met de <j parventt - socia
listen », alias Van Acker, om sa
men m het volgende regerings
bootje te stappen, alleen maar ten 
bate van haar kultus van de kip 
met de gouden eieren in casu de 
minister-portefeuilles. 

Juist met de BSP. aartsvijand 
van de zelfstandigen' Van huiche
larij gespioken heer Van Auden-
hovel 

De VU moet zorgen dat Honoré 
Gepluimd van al die smerige ma
neuvers met onwetend zou zijn. 

Het was misdadig, zo de mis-
noegdheid voor gevolg zou hebben 
een stemmenverschuivrng naar 
P W . 

Het ware van de klaver naar de 
blezen lopen Of van kwaad naar 
erger 

De verschuiving mag niet nega
tief zijn Maar wel positief, name
lijk naar de V.U-lijst, de enige 
partij die een nationaal program
ma heeft ten dienste van de 
Vlaamse volksgemeenschap. 

Niet unitair Belgisch (PW) en 
dus bestendiging van de anti-
Vlaamse verdrukking. Maar wel 
positief Vlaams federaal (VU). 
En zoals M. Van Haegendoren het 
zeer juist formuleert, bestaat er 
geen twiifel dat wij Vlamingen, 
door federalisme op economisch 
gebied rijker worden. 

Wat rechtstreeks voor gevolg 
moet hebben : meer welvaart m 
Vlaanderen. 

HB. - Erembodegem. 

GELIJKHEID? 
Mijnheer de Hoofdredakteur, 

Ik wil U het volgende medede
len om aan te tonen hoe de Vla
mingen worden behandeld in som
mige openbare besturen. In no
vember 1963 werd ik op rustpen
sioen gesteld als hd der Gerechte
lijke Politie. 

Iedereen weet dat de beambten 
der openbare diensten een wedde-
verhoging kregen vanaf 1 juli 
1962. De vergoeding voor 1963 
werd normaal uitbetaald. 

Wat de vergoeding voor de zes 
maanden van 1962 betreft, deze 
werd uitbetaald aan de leden der 
G.P. thans nog m dienst en aan de 

op rustgestelden van de Franse 
taalrol. Daar deze handelwijze mij 
niet normaal scheen, telefoneerde 
ik naar de betrokken dienst en ik 
vernam dat het nodige dadelijk 
zou worden gedaan. 

Uit een andere zeer betrouwbare 
bron vernam ik dat dit alles het 
gevolg was der onaanvaardbare 
handelwijze van de betrokken 
dienst die eenvoudigweg vergeten 
had dat er ook een Vlaamse taal
rol bestond. (« Ce róle est peu im
portant et a été oublié »). 

Tot op heden, 8 mei 1964, hebben 
de leden van de Vlaamse taalrol 
hun vergoeding nog met verkre
gen, wanneer deze van de Fi-anse 
taalrol sedert meer dan een maand 
uitbetaald zijn. 

Waar blijft de gelijkheid m fei
te en m rechte, van Vlamingen en 
Walen? 

J F . - Bimssel. 

TAALKOMMISSIE 
Waarde Redactie, 

Dat U de stier bij de horens vat 
in elk Vlaams probleem, inzonder
heid wat de eerbied betreft voor 
onze taal en de strikte toepassing 
van de huidige taalwetgeving, 
strekt uw partij ter ere 

Graag maken wij toch een be
denking hieromtrent omdat wij 
veronderstellen dat uw strijdvaar
digheid een slag in het water zal 
betekenen wanneer U niet streeft 
naar de middelen om aan vele 
wraakroepende misstanden op 
Vlaams gebied het hoofd te bie
den. 

Uw partij springt m de bres 
voor de kwestie van het SC!K te 
Mol, voor de wettelijke naleving 
van de taalwetten in de Europese 
instellingen en de inspectie in 
scholen van de Brusselse agglome
ratie in verband met de taaiver
klaringen van de gezinshoofden. 

Wij kunnen natuurlijk geen na
men noemen maar wij zijn zeer 
goed geplaatst om dagelijks te 
ondervinden hoe juist m deze 
scholen de wetten met de voeten 
worden getreden. Daarom vragen 
wij U meer te ijveren voor volgen
de zaken : 

Een van wal steken van de op
gerichte Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht. U hebt vroeger vol
doende geijverd opdat ze zou aan
gesteld worden Nu ze bestaat port 
U de regering onvoldoende aan 
ojKJat Ze effectief zou werken 

Hoewel de Commissie is onge
richt, zijn de diensten van deze 
commissie nog niet klaar. De com
missieleden kunnen toch niet op 
inspectie uitgaan, maar wel de nog 
aan te stellen inspecteurs. Echter 
zou het kader van deze diensten 
nog slechts zes leden tellen te we
ten twee inspecteurs generaal, 
twee hoofdinspecteurs en twee ju
ridische adviseurs. De inspec
teurs-functies zouden weggevallen 
zijn. 

Nog nooit heb ik een politiek 
mandataris hierover iets horen 
zeggen : de Commissie is opgericht 
en daar blijft het bij. Dat is nu 

Juist het gevaar, want vooral de 
diensten dezer commissie hebben 
een zeer verantwoordelijke en b&. 
langrijke rol te vervullen (oor
spronkelijk waxen vier inspecteur» 
voorzien, nu geen meer. Of gaat de 
heer inspecteur - generaal zelf op 
ronde m de Brusselse scholen om 
de taaiverklaringen te controle
ren?). 

Eis toch dat voor het hervatten 
van het nieuwe schooljaar deze 
commissie zou starten met vol
doende kracht en met de eerst 
voorziene inspectie, buiten deze 
zes leden om. 

Het O.P.E.O. - Brussel en Ant
werpen. 

WAT DOEN WIJ? 
Mijnheer, 

Mr. E.VH. - Zutendaal profi
ciat! 

Eindelijk eens een brief waarvan 
de mhoud de Juiste toon aangeeft 
en Zo diametraal verschilt van de 
mossel- noch visbriefjes die me 
steeds pijnlijk herinneren aan de 
periode van na 1918 tot 1939 van 
steeds maar vragen en nog meer 
klagen. 

De aktie komt steeds van de 
Noord-franse staat die hier agea l 
met zijn « penetration pacifique » 
en al zijn machtsmiddelen en geld, 
tot zelfs het geld dat de Vlaamse 
gemeenschap als straf opgelegd 
wordt, voortvloeiende uit proces
sen zonder einde. 

De drmgende oproep van dr. 
Ballet bewijst dit nogmaals De 
boetenopbengst wordt prompt te
gen ons gebruikt. Dit gebeurt zoal 
sedert tientallen Jaren. Zoals 
E V.H het terecht uitdrukt : Waar 
zijn de orkestmeesters? 

Onlangs was ik in « Peter Be-
nolt », in het zaaltje achter de ge
lagzaal. Amedée Verbruggen — de 
fantastische, oude orkestmeester —" 
sprak met ontroering over zijn 
vriend Borms. In de gelagzaal 
maakten de toogspecialisten zulk 
een aktie (?) dat we moeite had
den Amedée te volgen. 

Maar bent U zo overtuigd dat de 
verkiezingen winst zullen opbren
gen! 

Vergeet dan de aktie niet van al 
wie ons belaagt en die onze winst 
(als er zijn zal) reeds aan het 
neutraliseren zijn. 

De armen van onze vijanden 
zijn zeer, zeer lang Hoeden wl] 
ons reeds voor de klop van zekere 
generalaten en andere bisschop
pelijke instructies en wezen wij 
hen en in de toekomst voor met 
een aktie gevoerd door orkestlel-
ders. 

AD. - Merksem. 

De redaktle draagt geen verant
woordelijkheid voor Je mhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven Ze 0 ^ 
houdt zich net reent van Keuze en 
mkorting voor Over de lezersni-
brleK wordt geen orlefwissellng 
gevoerd. 

LAATSTE OPROEP 
Ons beroep op de solidariteit van onze strijdgenoten ten 

voordele van de getroffenen >an de Aktie Oostende werd edel
moedig beantwoord. Meer dan 250.000 F werd alzo bijeen
gebracht. 

Er blijft nog 42.000 F dringend te betalen binnen de maand 
op gevaar van verbeurdverklaringen. 

Ook anderen, die getroffen werden bij Vlaamse betogingen 
moesten wij ter hulp komen. 

Mag ik een laatste maar dringend beroep doen op uw offer
vaardigheid ? 

Postrek. nr 8689.97 \an Bert Raets, St Matthensstraat 43, 
Borgerhout (Antw.). 

Dr H. BALLET. 
Voorzitter Steunkomitee. 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant) 
Telefoon (03) 39.92.08 
Brand - Leven - PamlltaaJ . OnreTalIen 

GRONDEN 
in : • GRUIIRüDE 

• OVLRPELf 
• NELRGLABBEFK 
• HELCHFERLN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST lOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 
• MORTSEL 
• OPOETERFN 

Rechts!reek« van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon : 38.91.24 
Direktie : Rudi van der. Paal 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 yi l e m o n n t e r l a a n 
Telefoon t ll.00.S3 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SERRETARIAAT-
KIJRSUS 

Algemene hande l sop le ld tng 
Schoolgeld • maxlm. 
8 000.- tr per laar of 
3 maal 3 000 -ft 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordellrei' 

http://ll.00.S3
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M t I5 de vierde aflevering In een reeks die wij brengen over de zeventien 

l aa r Vlaamse strijd, die gelegen zijn tussen de eerste na-oorlogse pogingen 

lo t verzet tegen de talentelling in 1947 en de beslissende slag op Hertoginne-

dal, in juli van vorig jaar. Het is een geschiedenis van vele nederlagen voor 

he t Vlaamse volk, nederlagen die hun oorzaak\ onden in de eerloze hou

ding der Vlaamse politiekers van de traditionele partijen. Uit deze 

bijdrage zal dit trouwens eens te meer blijken. 

Les 

I <f«WM maUai, 

Ie Ironi de la guerre rmguisiique g g 
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Mcus <ciont-a%, 

Het hoeft geen betoog dat de Vla
mingen van de linkse partijen zo 
mogelijk nog miiider te verwachten 
hebben dan van de C.V.P Daar waar 
de C.V.P. zich in Vlaanderen nog 
voordoet als Vlaamsgezmd, heeft de 
BJS.P. in feite de Vlaamse Beweging 
•oveei mogelijk geremd, gediskredi-
teerd in de ogen van de arbeiders : 
Itet is allemaal maar taalromantiek 
of fascisme. Zorgvuldig heeft de 
BJSJ* het vermeden, het Vlaams as-
pekt van de sociale kwestie in Vlaan
deren te belichten. Daar waar redelij
kerwijze mocht verwacht worden dat 

"de Vlaamse socialisten, vooral het 
onmiskenbaar sociaal asp.ekt van de 
Vlaamse strijd — de achteruitstelling 
•n benadeling van de Vlaamse arbei
der — zouden in het ücht gesteld 
hebben tegenover het taalflamingan-
tisme, hebben zij integendeel hun 
beat gedaan om de Vlaamse strijd 
Jnlst te verminken tot alleen maar 
een taalkwestie. De naïeve voorstel
ling dat de overwinning van het so-
Mailsme in België tevens de oplossing 
van het Vlaamse vraagstuk zou be
ibekenen, is letterlijk overgenomen 
van de liberale Vlaamsgezinden in de 
19de eeuw die toen ook beweerden 
dat de overwinning van het libera-
Hame de ontvoogding van Vlaanderen 
en de oplossing van de Vlaamse kwes
tie zou meebrengen! 

VALSE SOLIDARITEIT 
De msrthe van de solidariteit van 

de arbeidersklasse. Ingeroepen om de 
eenheid van de partij In stand te 
houden en de Vlamingen steeds weer 

tot toegevingen aan te zetten, wordt 
tegengesproken door de feiten, door 
de houding van de Waalse socialisten 
die verre van bUjk te geven van enig 
solidariteitsgevoel voor de Vlaamse 
« kameraden >, zich integendeel, soli
dair met de Waalse kapitalisten, 
steeds verzet hebben tegen iedere 
maatregel ten voordele van de zolang 
door werkloosheid geteisterde Vlaam
se arbeidersgemeenschap, tegen de 
vestiging van Sidmar of enige nieu
we nijverheid in Vlaanderen. Dat is 
de harde, onloochenbare werkelijk
heid. 

De unitaire B.SJ', is een partij 
waarin traditionee de Walen en de 
franssprekende Brusselse socialisten 
de toon aangeven terwijl de Vlamin
gen er zich bil neerl«geen een on
dergeschikte rol te spelen en de 

. ^ HULPE • UN TONNEAÜ DE P O U O R E ^ o ^ ^ ^ -
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'Pfek, L'«f«. 

t::f«^i;;^-*'**«'*ei 
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zijn van de minderheidspositie van 
de socialistische partij in Vlaande-
deren, alleen te verklaren door de 
drang naar benoemingen en voorde
len, een profiteursmentaliteit, heb
ben voor gevolg een blind verzet te
gen federalisme en ze'fs tegen kul-
tuurautonomle, een zich vastklampen 
ten allen orllze aan de unitaire staat 
en de imitalre parti j . 

UITBREIDING DER OUEVUEK 

Het is dan ook niet te verwonderen 
dat een van de eerste daden van de 
linkse regering na haar aantreden in 
1954 de officiële publikatle was in 
het staatsblad van 10 juni 1954 van 
de neg omstreden talentelling van 
1947 De uitslagen voor 44 gemeen
ten, die tot dan toe niet officieel ge-

DE TALENTELLING VAN 1947 
Vlaamse belangen op fe offeren aan 
de partij-eenheid. Dat wordt telkens 
en telkens weer bewezen door de fei
ten. 

PROFITEURSMENTALITEIT 

Een volkomen gemis aan zelfver
trouwen, een haast ziekelijk bewust-

De liberale partij , nu de PV.V, Is 
sedert lang net bolwerk van rabiate 
franskiljons, Vlaamshatende Brusse
laars en Walen De ze'dzame Vlaams
gezinden worden er nauwelijks ge
duld en zijn verplicht allerlei zaken 
te aanvaarden en goed te keuren om 
hun positie in de oartii niet onmoge
lijker te maken dan zij reeds is. 

De homogene C.V.P -regering Van Houtte die in 1952 de minister van Binnenlandse Zaken Lndovic Moyenoen rfjn schandaltg 
wetsontwerp liet indienen, wetsontwerp waarvan « De Standaard » op 12-6-5S schreef : « Kortom, het kan er niet doorl »^ 

publiceerd waren, werden nu In het 
staatsblad opgenomen met de wet
telijke gevolgen die hieruit voort
vloeiden! 

Onmiddellijk hierop volgde de wet 
van 2 juli 1954 waardoor de Brussel
se agglomeratie uitgebreid werd en 
de tweetaligheid ingevoerd in die 
gemeenten waar 30 % van de mwo-
ners verklaard nadden meest de an
dere landstaal te spreken De gevol
gen van de publikatle der talentelling 
werden enigszins gemilderd voor de 
gemeenten Edingen, Lettelingen, 
Mark, Moelingen en Remersdaal : 
deze gemeenten moesten volgens de 
resultaten van de vervalste talentel
ling eentalig Frans worden doch de 
wet bepaalde dat zij tweetalig zouden 
blilven. 

Wat de randgemeenten betreft 
moet aangestipt worden dat minister 
Vermeylen niet zo ver gmg als zijn 
voorganger Moyersoen die m zijn 
wetsontwerp voorzien had dat zelfs in 
de gemeenten Dilbeek, St. Genesius-
Rode en Wezembeek-Oppem bij ko-
ninkliik besluit facUiteiten konden 
ingevoerd worden alhoewel er vol
gens de talentelling geen 30 % Frans-
sprekenden waren. 

C.V.P.-OPPOSITIE 

Tijdens de bespreking van het 
wetsontwerp in de Kamer voerden de 
Vlaamse C V P -ers nu oppositie en 
dienden amendementen in om er ver
betering aan te brengen. 

(vervolg blz. 10) 
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aan de heer Jacques Yerna, 

handelsreiziger in -

fraaie woorden 

Kameraad Yerna, 

De jongste maanden zijt gij een nogal regelmatig bezoeker 
Tan Vlaanderen geworden : als gebreveteerde « interlocuteur 
yalable > van het wallingantisme en als Nederlandssprekende 
Waal waart gij herhaaldelijk de aandachtig beluisterde en vaak 
toegejuichte spreker op Vlaamse voorlichtings-, vormings- en 
•trijdvergaderingen allerhande : samen met mr A. Roosens van 
het Aktiekomitee op enkele plaatsen, een andere keer als gast
spreker op het kongres van « Het Pennoen », enzoverder. 

Wat gij er telkens opnieuw zijt komen vertellen, had niet 
«oveel om het lijf. Van enige konkrete en eerlijke afspraak met 
de Vlaamse federalisten was er nooit sprake, enige bindende 
•verklaring inzake de omstreden kwesties - de Voerstreek, Brussel, 
Komen-Moeskroen - hebt gij nooit afgelegd. Hoogstens konden 
uw toehoorders de indruk krijgen dat gij persoonlijk geen anti-
Vlaamse scherpslijper waart en dat de eindeloze M.P.W.-excessen 
zowat buiten u om en zelfs wat tegen uw goesting in geschied
den. En de Vlamingen - zolang verstoken van alle simpatie en 
van enig begrip voor hun rechtvaardige zaak - klapten dankbaar 
in de handen voor zoveel vage, niet-verbindende en door de 
feiten steeds weer tegengesproken < goede wil ». En. Vlaamse 
utopisten bleven voortgaan, u te helpen bij de opbouw van 
een reputatie in Vlaanderen, u te helpen bij het toedienen van 
de morfine-injectie in de Vlaamse strijdpees, u te helpen bij het 
verspreiden van een o zo prettig nieuw gevoel van ,bon48WPt^®" 
euforie. 

Uw woorden, kameraad Yerna, hebben we ettelijke keren 
aanhoord en beoordeeld. Blijft ons nog, alvorens een definitief 
oordeel uit te spreken, te kijken naar uw daden. En die - zij 
alléén tellen, zij alléén bepalen het gehalte van de man - zijn 
wel enigszins anders dan het zoetgevooisd refrein dat men u 
Bteeds opnieuw in Vlaanderen hoort zingen. 

Uw daden, dat is bijvoorbeeld uw aktieve aanwezigheid als 
eerste en voornaamste spreker op een vergadering verleden 
zaterdag te Vise. Vergadering die in het dagblad « La Wallonië > 
van verleden maandag triomfantelijk wordt genoemd : « Schit
terende manifestatie van Waalse aktie van de M.P.W. te Vise », 
•waarna het dagblad verduidelijkt wat het doel was van die 
schitterende manifestatie : « De afdeling Vise van de M.P.W. 
heeft een uiterst geslaagde Waalse manifestatie ingericht, met 
omrit en geldomhaling ten bate van de franstalige scholen in de 
Voerstreek ». Het blad brengt een foto van het podium, waarop 
kameraad Yerna het manhaftige woord voert achter de opschrif
ten < Plutót mourir que de devenir flamand » en < Liberté aux 
Fourons ». Uw daden, dat is op dezelfde dag maar enkele uren 
vroeger uw bezoek aan de provinciegoeverneur, aan het hoofd 
van een M.P.W.-delegatie die ging protest aantekenen tegen de 
Benelux-Ommegang van 29 mei te Brussel. 

Wij leven in een demokratie, kameraad Yerna, en iedereen 
heeft het recht zijn zegje te doen. Dat geldt ook voor u in 
Vlaanderen. Ik kan echter alleen maar hopen dat de brave 
jongens die u steeds weer naar Vlaanderen ontbieden om 
er uw vooiske te zingen, daarmee eindelijk zouden ophouden. 
Uw daden zijn welsprekend genoeg : het zijn de daden van een 
Voerverfranser, van een wel zeer kurieus progressist die de 
zijde kiest van de Voerkasteelheren tegen het gewone volk, van 
een imperialist die tot in het lachwekkende en waanzinnig-idiote 
toe te Brussel zijn wet wil stellen. 

Wat zin heeft het dat men ons oproept om te gaan betogen 
tegen de ene soort gebieds- en mensenrovers, wanneer men ons 
even later oproept om een ander soort gebieds- en mensenrovers 
aandachtig en eerbiedig te gaan beluisteren. Wat zin heeft het, 
de wolf in schapenvacht in de schaapsstal binnen te halen met 
veel plichtplegingen en onder het uitdrukkelijk belijden van de 
gemeenschappelijke goede wil en de gemeenschappelijke over
tuiging, wanneer de feiten dag voor dag een andere - een nuch
tere ! - taal spreken ? Dat hééft geen zin - dat is in de meest 
letterlijke betekenis van het woord o-n-z-i-n. 

In ieder geval : aan die onzin, aan uw misleidend woorge-
kraam in Vlaanderen moet maar eens een einde komen. Dat tegen 
de ene rover moet gemarsjeerd worden en dat voor de andere 
integendeel de triomfbogen van een goed onthaal moeten opge
richt worden, mag de mening zijn van een paar goedgelovige 
enkelingen. Daaronder wensen echter in geen enkel geval 
gerekend te worden tienduizenden samen met 

dio Genes. 

W E G E N F O N D S 

Het Wegenfonds van het 
departement van Openbare 
Werken heeft tijdens deze 
legislatuur en tijdens de ja
ren 1961, 1962 en 1963 uitge
geven : voor de vier Vlaamse 
provincies 3.211.603.066 fr., 
voor de vier Waalse provin
cies 7.705.344.362 fr., voor 
Brabant : 1.506.278.875 fr. 

Dit betekent meer dan het 
dubbel voor Wallonië. Vlaam
se volksvertegenwoordigers en 
senatoren keuren dit goed ! 

Deze schandelijke benade
ling van hun eigen volk, van 
hun eigen gewest geschiedt 
met hun medeplichtigheid. 

Het is een misselijke ver
toning van mensen die zich 
zelf verloochenen, die voort
durend daden stellen die de 
verloochening zijn van hun 
woorden. 

Vlaanderen is deze dubbel
zinnigheid meer dan beu. 
Indien dit de prijs is die de 
Vlaamse kleurpolitiekers 
moeten betalen aan de een
heid van de partij , laat dan 
die partij verdwijnen want 
zij is een hinderpaal op de 
weg van de Vlaamse ont
voogding, op de weg naar 
Vlaams rechtsherstel. 

VIJFDAGEN-WEEK AAN 
ANTWERPSE HAVEN 

Het is nu zover : de vijf-
dagen-we'ek aan de Antwerp
se haven is een feit gewor
den. Wij verheugen ons 
hierover en wij geloven dat 
wij er bij deze gelegenheid 
wel eens mogen op wijzen dat 
het de Volksunie was die 
destijds als eerste de eis voor 
de vijfdagen-week aan de 
« dok » stelde en met die slo
gan ook op de straat kwam. 
Wij werden toen bestreden 
met het schijn-argument als 
zou het aan de Antwerpse 
haven om technische redenen 
onmogelijk zijn, deze eis door 
te voeren. Wel eigenaardig 
dat het thans, in het zicht 
van de gemeente- en parle
mentsverkiezingen, ineens 
wél mogelijk lijkt. Heeft men 
de dokkers enkele jaren voor 
het lapje gehouden ? 

DOSSIER BELGIË 
De uitzending van de 

Vlaamse T.V. «Dossier Bel
gië » verleden dinsdag, is 
eens te meer een hoogvlieger 
geworden. Omer Grawet 
heeft deze uitzending weer op 
een zeer vlotte wijze in me
kaar gestoken en voorgesteld. 
Hij was zeer goed gedoku-
menteerd, beschikte over uit
stekende filmstrook] es en 
bracht overtuigend cijferma
teriaal. De uitzending behan
delde het onderwerp « ekono-
mie» en van Vlaamse kant 
was er de heer Lode Claes 
van de Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen; van Waalse 
zijde de heer Mineur van de 
Ekonomische Raad voor Wal
lonië. Lode Claes is iemand 
die de zaken door en door 
kent, zijn standpunt naar 
voren weet te brengen wars 
van alle gejammer, met een 
nuchterheid en een bewiis-
kracht die zich niet laat 
weerleggen. Telkens weer had 
hij de juiste toon waar het 
er om ging de Vlaamse eisen 
op ekonomisch gebied naar 
voren te brengen : onze ach
terstand op gebied van in

dustrialisering, de aanleg van 
noodzakelijke verkeersver
bindingen, de vernederland
sing van het bedrijfsleven 
(wadrbij ook de heer Cap-
puyns van het V.E.V. aan het 
woord kwam), het (Waalse) 
demografisch vraagstuk. 

ARGUMENTEN 

VOOR FEDERALISME 
Van Waalse zijde was het 

vooral hierover dat gejam
merd werd; zonder blikken 
of blozen bracht de heer Min-
neur weer eens de Waalse 
eis voor een speciale demo
grafische politiek in Wallonië 
naar voor, wat door Claes 
zeer terecht als onmogelijk in 
een unitaire staat werd ver
worpen; een klinkend argu
ment voor federalisme dus en 
deze_ gevolgtrekking werd 
dan ook gemaakt. Trouwens, 
zeer tegen de meug van een 
heerschap dat het Verbond 
der Belgische Nijverheid ver
tegenwoordigde en nog maar 
eens op de proppen kwam 
met de tot op de draad ver
sleten slogan dat een «verde
ling » van België in federalis
tische zin enorme nadelen 
voor de ekonomie met zich 
zou brengen. De man had 't 
bovendien nog maar eens 
over de onmogelijkheid om 
met twee muntstelsels te 
gaan werken, net of iemand 
er ooit aan gedacht heeft in 
een federale staat Waalse 
franken en Vlaamse daalders 
te gaan uitgeven ! Wat in de 
uitzending ook erg opviel 
was de Waalse mening als 
zouden alle Vlamingen aan 
één touw trekken en met al
lerlei ipiperialistische bedoe
lingen behept zijn. Slotsom : 
gewild of ongewild werd «Dos
sier België » weer een schit
terende propaganda voor het 
federalisme. 

NAAR WALLONIË 

Het Verbond der Vlaamse 
Academici heeft in een mo
tie stelling genomen inzake de 
franstalige medische fakul-
teit van de Leuvense univer
siteit. Het V.V.A. Is van me
ning dat «de aanwezigheid 
van een franstalige universi
teit in een Vlaamse stad (...) 
een bestendig gevaar beduidt 
voor de gaafheid en de ho
mogeniteit der Vlaamse ge
meenschap ». 

Het verzet zich tegen de 
overheveling der franstalige 
medische fakulteit naar de 
Brusselse agglomeratie en 
bepleit integendeel de over
plaatsing naar Wallonië. Dit 

» A 

standpunt stemt overeeiS;i 
met wat hier onlangs nog li^ 
ons blad werd betoogd. 

Het V.V.A. acht het on-« 
denkbaar « dat de Waals© 
gemeenschap de aanwezig-* 
heid en de ondersteuning van 
staatswege van een Vlaamse* 
universiteit, centrum vaö 
Vlaamse kultuuruitstraling, 
op haar grondgebied zou 
aanvaarden ». 

KOMEN-MOESKROEN 
Het onlangs opgerichte 

«Vlaams Aktiekomitee Ko-< 
men-Moeskroen » heeft zich 
onmiddellijk aan het werfc 
gezet om krachtdadig d€! 
rechten, die aan de Neder-i 
landstaligen krachtens da 
nieuwe taalwetten worden 
«gewaarborgd», op te eisen. 

Het zet alle Vlamingen ulH 
Komen-Moeskroen er toe aan, 
nederlandstalige rekeningen 
en formulieren te eisen van 
de telefoondiensten, de be-* 
lastingen, de gasbedeling, de 
waterdiensten, de electrici-* 
teitsmaatschappi j en. 

Moge de oproep Van dit) 
zeer moedig en aktief Aktie
komitee gehoord worden 1 

KRACHTTOER 
Verleden week meldden wë 

In dit blad het verdwijnen 
van Lode Craeybeckx van hetj 
toneel der Antwerpse ge-< 
meentepolitiek. Ons blad was 
echter nog niet goed op de 
pers, of als een duivel uit een 
doosje herrees Craeybeckx 
als kandidaat-burgemeester j 
buiten poll eerste op de lijst. 

Een krachttoer van Lode fi 
Des te meer een krachttoer 
daar ' Craeybeckx machtige 
vijanden heeft In de Ant
werpse B.S.P. Jos Van Eynde 
zag de oud-aktivist niet on
graag verdwijnen, Detiège en 
Geldof aasden op de burge
meesters] erp, de in de Ant-< 
werpse B.S.P. machtige joodse 
gemeenschap had ternauwer
nood vrede genomen met de 
platte broodjes die Lode n a 
zijn anti-semetische opris
pingen moest bakken. 

Het politieke lijk vaö 
Craeybeckx scheen geen ceni 
waard te zijn. Maar in a l 
le stilte verzamelde Lode zijn 
mannetjes, zorgde er voor 
dat hij een bedankingsbriel 
met veel lof over zijn per
soontje in handen kreeg en 
slaagde er in, op overrompe
lende wijze zijn troeven uit t é 
spelen tijdens de Antwerpse 
algemene B S P.-vergadering. 

Leep en hardnekkig, die 
Craeybeckx. 

«Volksgazet» is er nog 
niet van bekomen ! 

Ccen gebiedsioof ' Ti gen qebfeds- en mcni^eniooj heiogen wij vandaag 
zalt'idag Ic Ovenjbe. 
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CLEMENS 
D E LANDTSHEER 7 0 

Clemens de Landtsheer, 
inaedestichter en jarenlange 
Bekretaris van het IJzerbede-
yaartkomitee is zopas zeven-
jtlg geworden. 

Hij trad onlangs terug als 
Bekretaris van het Komitee 
en geniet nu van een welver
diende nist in zijn woning 
laan onze Noordzeekust. 

Namens de redaktie wen-
Ben we deze hoogst verdiens-
itelijke vertegenwoordiger van 
de frontgeneratie, aan wiens 
bezielde toewijding we de 
groei en de wederopbloei der 
IJzerbedevaarten na de twee
de wereldoorlog hebben te 
danken, nog veel jaren die — 
daar kan men bij de jarige 
van op aan — stellig niet in 
ledigheid zullen worden ge-
Bleten. 

VLUG BEROUW 

De «Gazet van Antwerpen» 
Is een merkwaardige krant. 
Verleden maandag bracht zij 
een vrij uitvoerig en niet al 
te subjektief verslag over de 
Volksunie-vergadering van 
Eondagvoormiddag. 

De eigen objektiviteit 
BCheen haar echter twee da-, 
gen later reeds te berouwen, 
want verleden woensdag 
bracht het blad een spannend 
verhaal over demokraten en 
anti-demokraten in de 

Volksunie, over Elias - de -
man - achter - de - scher
men, over konservatieven en 
wat dies meer. Het blad 
schijnt zijn licht opgestoken 
te hebben aan een wel zeer 
onbetrouwbaar vlammetje... 

Een dag later bleek Kie-
booms toch al niet meer te 
geloven in de dood op korte 
termijn van de Volksunie; in 
ieder geval achtte hij het no
dig, nog eens een heel artikel 
aan onze partij te wijden. 

Nu is er wel geen welspre
kender politiek gezondheids-
bulletijn dan de aanvallen 
der tegenstrevers. 

VEGEN 
VOOR EIGEN DEUR 

Vanwaar die plotse en da
gelijkse belangstelling voor 
de Volksunie ? 

Door veel over ingebeelde 
moeilijkheden in de Vlaams-
nationale partij te spreken, 
kon het blad gemakkelijker 
stilzwijgend voorbijgaan aan 
de werkelijke en reusachtige 
moeilijkheden in de C.V.P. 

Want voor de C.V.P. is het 
een zéér slechte week gewor-
derï. De eerste-minister Ugt 
voor de zoveelste maal over
hoop met zijn eigen timing 
en kwam niet klaar tegen de 
gestelde datum met zijn uni
versitaire reorganisatie. Oud-
premier Eyskens nam plots 
ontslag uit de C.V.P.-B.S.P.-
kontaktkommissie die deze 

reorganisatie behandelt; zo 
werd nog eens extra de aan
dacht getrokken op een der 
hardnekkigste persoonlijke 
veten in de partij . 

Inmiddels hadden de 
Waalse kristen-demokraten 
op het A.C.W.-kongres open
lijk gerebelleerd en slmger-
den de C.V.P.-kranten en 
-politici mekaar dagen aan 
een stuk de sterkste kracht
termen naar het hoofd. 

De «Gazet» riep dan 
maar haar fantazie ter hulp 
en trachtte haar mistroostige 
.C.V.P.lezers op te beuren met 
het verkwikkende nieuws van 
een fikse reL in de Volksunie. 

Sjonge, sjonge, wat zal dat 
voor Kiebooms een ontnuch
tering worden bij de verkie
zingen ! 

GRONDWETS

HERZIENING 

De vroede vaderen, die ze
telen in de driepartijen-kon-
ferentie voor herziening van 
de grondwet, beginnen hun 
taak stilletjesaan steeds lich
ter en lichter te nemen. 

Op de jongste vergadering 
ontbraken vijf van de negen 
leden; de vier stipten zijn 
dan maar een pint gaan pak
ken. 

Wat in alle geval vlotter 
ging dan gezamelljk een sis-
teem, waarmee het unitaris
me moet gered worden, ineen 
Je knutselen. 

DUUR LEVEN 

Is er nog één enkel artikel 
dat gedurende de jongste 
maanden van het bewind der 
eksaltante sociale ploeg niet 
in prijs steeg ? 

De kranten, zegt ge ! 
Mis ! Daar komt ook een 

half frankske bij. En zes 
frank bij de koffie. En de te
lefoon wordt ook al duurder. 
Wat wordt Honoré Gepluimd 
toch vertroeteld ! 

V.M.O.-LEIDER 

De Oscar van de beste mop 
der week gaat naar de «Li
bre Belgique», die op de 
Volksunievergadering van 
verleden zondag de weder
opneming in de partij hoorde 
eisen van Wies Moens, leider 
der V.M.O. 

Zonder de « Libre » hadden 
we nooit geweten, dat de 
verbannen dichter nog zo 
aktief in de strijd staat... 

Aan zo'n «kleinigheden» 
kan men meten, wat de voor
lichting van de «Libre» 
waard is. 

EN DE VLAAMSE JEUGD? 

De plannen voor uitbrei
ding van het universitair on
derwijs dreigen stilaan uit te 
lopen op een nieuwe school-
oorlog. Een oorlog dan, waar

in de fronten kris-kras door 
mekaar lopen. De C.V.P.-era 
zijn het onderling niet eens, 
de B.S.P.-ers liggen overhoop 
met de C.V.P.-ers, de recto
ren der bestaande universi
teiten hebben gedeeltelijk een 
gemeenschappelijk standpunt 
en gedeeltelijk weer niet, tus
sen het episkopaat en de rec
tor van de Leuvense Alma 
Mater is de eensgezmdheid 
verre van zoek .. 

Bij al die meningsverschil
len gaat het om dingen die 
minder belangrijk zijn dan-
het feit dat de Vlaamse jeugd 
slechts beschikt over twee 
universiteiten, de Waalse 
jeugd daarentegen over drie, 
alhoewel deze laatste veel 
minder talrijk is. 

Zo is het altijd : de pro
blemen rond de verzuiling en 
de tipisch-Belgische balans-
politiek krijgen voorrang op 
het Vlaams belang en de 
Vlaamse eisen. 

REDE 

Daar tal van bestuursle
den en propagandisten van 
de partij de tekst van de 
rede van Wim Jorissen ge
vraagd hebben zal de alge
mene sekretaris zijn rede 
laten stencileren. Wie de 
rede zou wensen kan zich 
rechtstreeks richten tot 
Wim Jorissen, Beethoven-
straat 16 Anderlecht (B. 7) 

IN NENORIAN 

STAF BRUGGEN 
Toen Antoon Van der Plaetse verleden 

tondag de V.U.-̂  ergadering te Antwer
pen opende met de grote rede van Jacob 
Van Artevelde, dan was dat de schoonste 
huiderede aan de pas overleden Staf 
Bruggen, die we vrijdag voprdien op 22 
mei te Gent hadden begraven op het 
Campo Santo. 

Van de tientallen grote figuren in de 
talloze toneelstukken die hij uitbeeldde, 
•was de Jacob Van Artevelde, zoals Cyriel 
Verschaeve hem had gezien, de innigste 
weergave van Staf Bruggen's innerlijke 
wezen. 

Zoals de « Wijze man van Gent > in 
een moedige maar hopeloze rede trachtte 
het opgehitste, misleide volk van Gent te 
doen luisteren naar de heldere rede van 
zijn bewijsvoering en het aan te sporen 
eendrachtig te streven naar het grote 
doel ten bate van de ganse Vlaamse 
gemeenschap - Zo heeft Staf Bruggen 
gedurende tientallen jaren op het toneel 
gestaan om diezelfde boodschap aan zijn 
verdeelde volk van heden te brengen. En 
als hij die Artevelde uitbeeldde, dan was 
het toch Staf Bruggen, die zijn innigste 
overtuiging legde in de woorden die hij 
Bprak. Want nog zoals honderden jaren 
geleden was dit volk misleid en verdeeld, 
en zag het niet de grootse toekomst die 
het eendrachtig zou kunnen bereiken. 

Want Staf Bruggen was een Vlaams
nationalist van het zuiverste gehalte. Hij 
was een schoolvoorbeeld van de idealist 
die bewust zijn menselijke gaven en zijn 
rijk talent in dienst van zijn volk heeft 
gesteld. 

Geboren in 1893, zien we hem reeds op 
19-jarige leeftijd als declaraator ile 
mooiste stukken uit de Nederlandse let
terkunde vertolken in het Pro-Westlan-
dia Gezelschap, onder leiding van dr. 
Aug. Borms, die in 1912-13 in Frans-
yiaandêren de boodschap der kulturele 
eenheid met Vlaanderen en Nederland 
iM-acht. 

Sinds die tijd, heeft het ideaal der 
schoonheid van onze Nederlandse kui
tuur hem steeds bezeten. Tot aan zijn 
laatste snik heeft dit zijn leven bezield. 

Opgeroepen in 1911 als soldaat, klas 
1913, werd hij reeds in oktober '14 aan 
de IJzer krijgsgevangen genomen. 

Hij belandde met enkele honderdtallen 
in het kamp van Göttingen. Onmiddellijk 
zette hij zich in, om leven te brengen in 
die lusteloze en ontmoedigde groep jonge 
mensen die, afgesneden van alle familie
banden, ongeletterd zoals de meesten 
waren, tot een vormeloze stompzinnige 
massa zou zijn verworden. 

In deze kleine wereld ontdekte hij het 
echte Vlaamse volk in zijn dreigende 
verwording, verwaarloosd zoals het in 
deze staat sinds zijn ontstaan was 
geweest. 

Door aan deze mensen de schoonheid 
en de grootheid van de Nederlandse kui
tuur te tonen, wou hij ze optillen en tot 
bewuste fierheid brengen - en volgens 
talrijke getuigenissen - is hij daar won
derwel in geslaagd. 

Zijn kulturele avonden met zang, 
voordracht en toneel - herschiepen dit 
lusteloze kamp tot een wemelende bijen
korf, want allen werden ingeschakeld in 
de voorbereiding en versiering van de 
schouwburgzaal in een gevangenisbarak. 

Hij voelde dat hij de ziel geraakt had 
van die eenvoudige jongens uit zijn 
volk. Zij werden rijker bij de ontdekking 
van die onbekende schoonheid. Hun 
Vlaams bewustzijn was ontwaakt, hun 
menselijke fierheid groeide. Zij werden, 
wat zij onbewust waren geweest ; 
Vlaming. 

Die vreugde van deze onttlelvking 
sterkte Staf Bruggen in zijn idealisme. 
Hij zou voortaan zijn leven inzetten om 
door de boodschap van de schoonheid 
aan zijn volk in Vlaanderen het mirakel 
van zijn opstanding te helpen voltrekken. 

En zo is hij gegaan door de steden en 
dorpen van Vlaanderen en Nederland, 

eerst met het Fronttoneel en het Vlaamse 
Volkstoneel van Oscar de Gruyter, dat 
later onder leiding kwam van Julien 
Demeester; nadien met het Nieuwe 
Volkstoneel onder zijn eigen leiding en 
dat hij spoedig de betekenisvolle 
naam gaf van «Nationaal Vlaams Toneel». 

Van 1919 tot 1940 - twintig volle jaren 
- heeft Staf Bruggen dag aan dag op het 
toneel gestaan, vertolkend de zwaarste 
rollen, de meest verscheiden personages, 
tragedies, komedies, blijspelen, klassieke 
en eigentijdse spelen, steeds zoekende 
naar het beste, want dat was maar juist 
goed genoeg voor zijn volk. 

En hij bracht dat toneel zelf naar dat 
volk. Hij wachtte niet op de enkele 
bevoorrechten, die dicht bij een stads
schouwburg wonen... en af en toe eens 
komen kijken. 

Neen, hij zocht het volk op tot in de 
kleinste gemeente. In geïmproviseerde 
schouwburgzalen, bioscoopzalen enz., 
zoals hij had gedaan in de gevangenis
barak. En 's zomers in openlucht op elk 
plein dat hij ontdekte. Zijn toneelbeno-
digheden, - kostuums en decors bracht 
hij zelf mee en hielp ze zelf optimmeren. 

Hij was niet de geblaseerde - nukkige 
vedette, noch de pretentieuse bluffer, 
maar de eenvoudige, in zich zelf geloven
de kunstenaar die zijn ambacht als een 
roeping uitoefende en bewust was van 
zijn zending. En deze zending, dat was 
de ontwikkeling van de grote massa van 
zijn volk, de opwekking tot fierheid over 
het eigen schone, de bewustmaking tot 
eigenwaarde, de wilsvorming tot opstan
ding uit vernederende toestanden, de 
kulturele optilling uit het laag-bij-de-
grondse, de vorming van een schoon 
volk. 

Met een volgehouden bezieling, spijts 
alle moeilijkheden van finantiële of 
morele aard, zonder officiële steun of 
enige erkenning heeft hij zijn zware taak 
volbracht. 

Toen de oorlog kwam en de materiële 
mogelijkheden van trekken en reizen uit
gesloten waren, aanvaardde hij het 
bestuurschap van de Nederlandse 
Schouwburg te Gent. Hij kon zonder 
toneel niet leven. Hij was maar Staf 
Bruggen op het toneel. Hij verliet haast 
nooit de schouwburg en liet al het ge
beuren buiten aan hem voorbijgaan. 
Meer dan ooit besefte hij dat zijn volk 
moest bewust gemaakt worden van eigen 
waarde, dat het zich zelf moest blijven, 
vooral nu dat volksvreemde invloeden 
fcterk zouden doorwegen. 

De eenvoudige Vlaamse leuze « Geen 
rijker kroon, dan eigen schoon », was 
de leuze van zijn schouwburg en hij 
schreef er deze uitleg voor : « Eigen 
schoon - bloesem en vrucht van eigen 
erf - hebbe de voorrang op ons toneel, 
zoals zij de voorrang heeft in onze liefde. 
Slechts deze kuituur is echt, die wortelt 
in eigen volksziel. Slechts hij is wezen
lijk rijk die eigen land te ontginnen 
weet ». 

Zo beleed hij zijn diepste overtuiging 
waarop hij zijn ganse leven had afge
richt. 

Na de oorlog heeft hij 4 jaren stilge
zeten in zijn eenzame huis, diep getroffen 
door de gebeurtenissen, geschokt tot in 
het diepste van zijn fijngevoelige ziel. 

De grote droom was ontluisterd en 
slechts langzaam kwam zijn levenswil 
weer boven. 

Als regisseur van talloze toneelgroepen 
heeft hij nog getracht zijn vurige liefde 
voor de schoonheid van het woord over 
te planten in jonge geesten en harten, 
maar zelf hebben we hem niet op d« 
planken gezien. 

De geschiedenis zal deze grote kunste
naar zijn waardige plaats niet ont
houden. 

Mensen als Staf Bruggen worden ma.ir 
eens in honderd jaar geboren. 

Dr. Leo Wouters. 
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BRUSSELSE 

LANDHONGER 

Het Staatsblad van 20 mei 
jl. bracht een Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de 
Waalse minister van Open
bare Werken en handelend 
over de ruimtelijke ordening 
In het arrondissement Leu
ven. 

Enkele gemeenten van het 
arrondissement Leuven ont
braken in het bijgevoegde 
lijstje der gemeenten : Ter-
vuren, Vossem, Huldenberg 
jEn Duisburg. 

Een vergetelheid ? 
Bijlange n ie t ! Deze vier 

gemeenten worden op het 
gebied van de ruimtelijke or
dening losgerukt uit hun ar
rondissement om gevoegd te 
worden bij Brussel. 

Het is Brussel, dat hier 
< ruimtelijk zal ordenen». 
Wat zulks betekent, hebben 
we reeds ruimschoots kunnen 
vaststellen in de door ver-
fransing bedreigde randge
meenten, waar de Brusselse 
< ruimtelijke ordening» de 
deur wagenwijd open zette 
voor de verfransing via de 
door grondspekulanten aan
gelegde nieuwe wijken en 
< residences ». 

De landhonger van Brus
sel is minder dan ooit gestild 
en Bohy geeft hem graag 
nieuw voedsel. 

Terwijl de < Vlaamse > mi
nisters altijd maar verder 
zwijgen, zwijgen als ver
moord... 

Nietwaar Van Elslande, 
Custers, Fayat en Spinoy ? 

DE ZOVEELSTE.. . 

Verleden zondag werd door 
de Braille-liga te Brussel 
(Eisene) het jaarlijks banket 
ingericht voor de Brabantse 
blinden, waaronder heel wat 
Vlamingen natuurlijk. 

De nieuwe voorzitter van 
de Liga. de heer Dyckmans, 
en de onder-voorzitter, de 
heer Lemaire, spraken uit
sluitend in het Frans en be
vestigden aldus dat de Vla
mingen in hun vereniging 
slechts te karitatieven titel 
geduld worden. 

Nog erger, was het gesteld 
met de officiële woordvoer
ders. Aartsfranskiljon en re-
aktionaire P.V V.-burgemees-
ter Janssens vertikte het 
vanzelfsprekend, ook maar 
één woord Nederlands te 
spreken. Hij werd in die on
beschofte en onwettelijke 
houding gestijfd door provin
ciegouverneur de Neef, die 
evenmin één enkel woord 
Nederlands over de lippen 
kreeg. 

Te voegen bij het dossier 
van de vernederingen voor de 

Enliele der aanwezigen op de V U -vergadering verleden zondag Ie Antwerpen. Van links naar rechts !, 
arr. vooniller dr Gocmans, prov raadslio Waia RoJas, proi. voorziller West-Maan der en, dr Devolder», 
mr Hugo Schillz die bij de gemeenleverliczingen Ie Antwerpen de V-U.-lijst zal aanvoeren. 

Vlamingen te Brussel 
veelste... 

de zo-

In dit geval lijken de ho-
gervermelde officiële en 
liefdadige heren ons zó weg
gelopen uit een doek van 
Breugel : de blinden die de 
blinden leiden. 

EUROPA EN HET 

GROOTKAPITAAL 

Tn een artikel getiteld « Politici, let op uw 
zaak » slaat dr. ü. Naet.s in het weelvblad van 
het VEV dd. 15 mei 1964 alarm in verband 
met de ondemokratische experimenten der 
Europese Gemeenschap. 

De bestaande Europese instellingen en 
lichamen (EGKS, Euromarkt, Euratom, EEG, 
enz.) ontsnappen, zoals algemeen bekend, aan 
de kontrole van de parlementen der leden-
landen. 

Daar is een toestand aan het groeien die 
uiter.st gevaarliik wordt voor de demokratische 
rechten der onderscheiden volksgemeenschap
pen. 

Onze verbeten strijd voor eigen Vlaams 
recht in de Belgische staat mag ons niet doen 
vergeten, ditzelfde recht te verdedigen daar
buiten. 

Onze parlementen hebben geen kontrolerecht 
in de EEG. Het Europees Parlement is immers 
slechts een raadgevende vergadering, naar wie 
dan nog niemand luistert ! iMaar bovendien 
ton«n de gekozenen der verschillende landen 
meer belangstelling voor de vraagstukken die 
binnen de grenzen van hun land oprijzen, dan 
voor de prtiblemen op Europees vlak. 

Nochtans is het duidelijk dat daar beslist zal 
"borden over het wel en wee der volkeren die 
erbij betrokken zijn. Wel berust de wetgevende 
macht bij de Unad van Ministers, en is zi.i zo 
onrechtstreeks aan parlementaire kontrole 
onderworpen. Maar de volkomen on\erschillig-
heid der parlementairen op enkele uitzonde
ringen na is er oorzaak van, dat ook die 
kleine onrechtstreekse kontrole dode letter 
blijft. 

Aan de andere kant stelt men vast, dat de 
groot-financie, de trusts en holdings zich wel 
degelijk aan de l-^uiopese ontwikkeling interes
seren, zodanig dat zij reeds op Europees vlak 
zijn .gereorganiseerd en dat zij sterke druk 
kunnen 'liloetenen wanneer beslissingen dieuea 
gelroflcu. 

Het algemeen thema van de jaarverslagen 
der holdings in België, vnl. de Société Génerale, 
is dat van de Europese integratie. Fusies en 
internationale participaties zijn aan de orde 
van de dag. De techniek van marktonderzoek 
en financiering wordt in samenwerking vast
gesteld. De holdings verwachten alle heil van 
de Europese integratie en dragen daar aktief 
toe bij opdat deze integratie zou gebeuren vol
gens hun inzicht en naar hun belangen. 

Toen de Ministers van Sociale Zaken der 
Zes op 21 april bijeenkwamen, stelden zij vast, 
dat er in de Gemeenschap geen ruimte is voor 
een autonoom sociaal beleid. Het verdrag van 
Rome heeft weinig of geen aandacht besteed 
aan de sociale kwesties ; de ekonomie gaat 
vóór I 

Men schept een komplekse Europese organi
satie, die wellicht in de toekomst oppermachtig 
over verschillende belangrijke vraagstukken 
zal beslissen, zonder dat wij - dat zijn de vol
keren die in dat Europa der Zes leven - enig 
verhaal daartegen hebben, is het niet onge
hoord, dat naast het ontbreken van degelijke 
en rechtstreekse parlementaire kontrole, ook 
de vakbonden niet vertegenwoordigd zijn in 
ie Europese lichamen. Wij willen dan nog-
niet spreken van vertegenwoordiging van zelf
standigen, verbruikers, gezinnen, als zelfs de 
machtige kristelijke en socialistische vakbon
den op een dergelijke wijze worden genegeerd ! 

Onze mensen blijven onverschillig tegenover 
deze kwestie, waar zaken van veel minder 
belang dikwijls op de voorgrond treden. « Men 
begrijpt dan ook de vertwijfeling waartoe 
sommige Europese idealisten als W.A. Kunnen 
gebracht worden », schrijft G. Naets terecht. 

De Vlaams-nationalisten beschikken voor het 
ogenblik noch ener middelen noch over per
sonen, die op Europees vlak kunnen ingezet 
worden. De beveiliging van de eigen volksge-
menschap gaat voor, ook in Europa. Maar dit 
mag niet betekenen dat wij niet zouden 
beseffen welke evolutie zich aan het afspelen 
is in de lüiropese Gemeenschap. 

Indien wij niet willen dat het groot
kapitaal alle teugels in handen heeft voor men 
goed weet wat er gebeurd is, is uiterste waak
zaamheid geboden. Het doel van ons voLks-
nationalisnie - het omvormen van de kapitalis
tische maatschappij in een menselijke gemeen
schap - is meer dan ooit in gevaar in wat men 
zo schoon noemt « het Europa van morgen ». 

Waar wij het kunnen, moeten wij het on/e 
ertoe bijdragen opdat men zou inzien wat er 
op het spel staat. Wij moeten het ernstige ver-
wij-t maken aan de kleurpolitiekers en de vak
bondleiders in dit land, dat zij het zo ver 
hebben laten komen zonder die krachtige reak-
tie waartoe zij de macht hebben. 

There's something rotten in the state of 
Europe 1 

E. Slosse. 

S L E C H T B E S T E E D ? 

Wij hebben in dit blad 
steeds graag plaats besteed 
aan allerlei Vlaamse initia
tieven, ook als ze niet van de 
Volksunie uitgingen. We lie
ten ons daarbij steeds leiden 
door de overweging dat alles 
wat de Vlaamse beweging 
vooruit helpt, steun en aan
moediging verdient. 

In die geest hebben we her
haaldelijk onze kolommen 
breed open gesteld om bij 
onze lezers warm aan te be
velen het «Dokumentatie-
blad » van de V.V.B,, thans 
uitgegeven door de «Werk
gemeenschap voor Vorming 
en Dokumentatie v.z w. », on
der de verantwoordelijkheid 
en de redaktie van de Gentse 
advokaat Wilfried Martens. 

Het ziet er echter zo'n beet
je naar uit dat onze bereid
willigheid slecht besteed was 
en dat de ruime geest van 
Vlaamse solidaritait, waarop 
het « Dokumentatieblad » bij 
ons steeds kon rekenen, niet 
wederkerig is. 

OBJEKTIEVE 

VOORLICHTING 

Enkele dagen geleden 
kwam nurnmer 1 van de zes
de jaargang van het «Doku
mentatieblad » van de pers. 
Dit nummer bevat hoofdza
kelijk het persoverzicht voor 
de maand december 1963, 
met daarnaast dokumenten 
i.v.m. de Vlaamse beweging 
in dezelfde periode. 

Zo zijn er in opgenomen 
onze « Kongresbesluiten. Dat 
is geen « vriendendienst » die 
het blad ons bewijst, want 
het brengt de besluiten van 
praktisch alle politieke kon-
gressen; zo in bedoeld num
mer ook de besluiten j / an het 
C.V.P.-kongres en een uitge
breide A.C.W.-resolutie. 

En daarnaast geeft het blad 
ook een «overzicht» van de 
perskommentaren over ons 
kongres. Over het objektief 
verslag in «De Gazet van 
Antwerpen» : geen woord. 
Over het zeer positief verslag 
in «Het Vrije Waasland» : 
geen wooi-d. Geen enkel 
woord van lof ot zelfs maar 
van objektieve beoordeling 
hebben Wilfried Martens en 
zijn medewerkers uit de hele 
pers -r- die nochtans uitvoe
rig kommentaar bracht — 
weten te bloemlezen. Eén en
kel citaat hebben ze waardig 
bevonden om op te nemen in 
hun «vormend» en «gedoku-

menteerd » persoverzicht : de 
aanval die de heer Staf Ver-
rept in het decembernum-i 
mer van « Doorbraak » heeflj 
menen te moeten doen op de 
kongresrede van Mr Van der 
Eist. 

T O E V A L ? 

Is deze onachtzaamheid een 
toeval ? Wellicht. Doch In 
deze voor de redaktie van 
het blad meest gunstige ver
onderstelling ligt meteen het 
bewijs vervat dat het «Doku
mentatieblad » ongelooflijk 
lichtzinnig ineengegooid 
wordt en er geen enkele aan 
spraak mag op maken, enige 
vormende of dokumentalre 
waarde te hebben. 

We zouden echter bijna 
moeten veronderstellen dat 
het «toeval » een al te ge
makkelijke uitvlucht is. Over 
het ongelukkige, nogal onbe
kookte artikel van de heer 
Verrept is namehjk destijds 
een hartig woordje gevallen 
in het V.V.B.-hoofdbestuur. 
De heer Martens, die in dat 
hoofdbestuur zetelt, kan toch 
zó vergeetachtig niet zijn dat 
dit incident hem thans reeda 
volledig is ontglipt en dat hij 
« te goeder trouw * zou me
nen dat het artikel van de 
heer Verrept praktisch de 
enige en zeker de belangrijk
ste persstem over ons Kon-^ 
gres was. 

NIET NIEUW 

Gedreven door deze minder 
prettige ervaring met het 
« Dokumentatieblad » zijn we 
eens in de vroegere jaargan
gen gaan kijken, 

We stelden daarbij vast, 
dat slechts bij uitzondering 
gewag gemaakt werd van 
Volksunie-moties en resolu-* 
ties of van Volksunie-initia--
tieven, daar waar de andere 
partijen — al dan niet t r a 
ditioneel — doorgaans flink 
aan de beurt kwamen. 

Neem maar eens zelf de 
proef en zoek bijvoorbeeld de 
teksten eens op van de Volks
unie-wetsvoorstellen die door 
onze parlementairen werden 
ingediend — blijkbaar zonder 
dat de redaktie van het « Do
kumentatieblad » daar erg in 
had. 

Krijgen we van de redaktie 
over deze merkwaardige een
zijdigheden en vergetelheden 
eens een woordje uitleg ? 

Gezien onze vlotte bereid^ 
willigheid in het verleden me
nen we daar toch wel een 
beetje recht op te hebben. 
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NAKLANK VAN 
VOER - OORLOG 
yerleden zondag, even voor het begin der volksvergadering, werd een bood

schap voorgelezen waarin de ruim twee duizend in de zaal aanwezigen hun 

•olidariteit betuigden met de Vlamingen, die begin volgende maand voor de 

rechtbank te Tongeren zullen staan. 

[Waarover gaat het hier ? Wel, heel eenvoudig om een nasleep van de Voer-

por log, enkele Jaren terug uitgelokt door dolgeworden Walen en enkele 

Franskiljonse reaktionairen, vooral aanhangers van de beruchte de Sécillon. 

Men zal zich herinneren hoe het er 
destijds aan toeging in de Voerstreek. 
Tijdens de maanden die de terugkeer 
bij Vlaanderen voorafgingen, orga
niseerde voornoemde kasteelheer, sa
men met zijn akoliet Remi Kevers 
en het rapal je dat aangevoerd werd 
Tilt Luik en Vise, een echte terreur. 
Huizen van onkreukbare Vlamingen 
sperden met hakenkruisen beklad, de 
burgemeester van Moelingen ^werd 
door M.P.W-.rekels afgeranseld, het 
graf van pastoor Veltmans — die door 
de Voerenaars als een heilige wordt 
vereerd — werd op afschuwelijke wij
ze besmeurd, fruitbomen bij Vlaams-
gezinde Voerenaars werden 's nachts 
« uitgetopt », landbouwmachines on
klaar gemaakt of beschadigd en wan
neer er Vlamingen van buiten de 
Voerstreek kwamen, waren daar al-
itijd wel een paar bendeleden van de 
M.P.W.-ophitsers aanwezig om wa-
genruiten in te gooien of andere bal-
dadigheden uit te steken. 

Het ging zover dat de gewone 
Vlaamse Voerenaars — die de over
grote meerderheid van de bevolking 
vormen — zich als een gekolonizeerd 
volk gingen voelen. Inderdaad, al wat 
het Waalse en Franskiljonse uitschot 
ondernam, werd oogluikend toegela
ten : de gemeentelijke overheid in 
de meeste dorpen deed niets om aan 
de terreur een einde te stellen en de 
rijkswacht liet méér dan oogluikend 
begaan, hielp zelfs nog een handje 
waar het kon door Vlaamsgezinden 
het leven zuur te maken of Vlamin
gen die de streek bezochten te pes-
%en en te hinderen. 

De gang rond de Sécillon — die 
zich vroeger < graaf J> liet noemen, 
maar enige tijd later tot ziJn schan
de ontmaskerd werd als een vulgaire 
leugenaar — voelde zich dan ook als 
een staat in de staat, een bende die 
boven de wet stond en ongehinderd 
haa r tegenstanders de duivel kon 
aandoen. Het kwam zover dat Vlaam
se Voerbewoners zich met geweren 
dienden te bewapenen en 's nachts 
de wacht moesten optrekken rond 
hun eigendom. Intussen werden de 
schoel'estreken van de Franskiljons 
en de Waalse terreurzaaiers met 

handen en voeten goedgekeurd door 
de Franstalige kranten en dan voor
al door « Pourquoi-Pas? > en « Le 
Soir >, die later ook nog een rol zou
den spelen toen de Vlamingen tot de 
tegenaktie overgingen. 

Want inderdaad, die tegenaktie — 
uitgelokt als zij werd door de onge
breidelde en door niets gehinderde 
wandaden der Walen — moest er ko
men. 

I n de nacht van Maria - Hemel
vaart 1962, dus bijna twee jaar gele

den, trokken honderden jonge Vla
mingen uit alle Vlaamse provincies 
naar de Voerstreek, net rond de tijd 
toen de Franskiljons-Waalse hetze 
haar hoogtepunt ging bereiken. Het 
was hem hier vanwege de Vlamingen 
uitsluitend te doen om een kalkaktie, 
maar zo verstonden de gangsters van 

de Sécillon het niet Die verkeerden 
in de mening dat de Voerstreek alleen 
maar aan hen toebehoorde. Zij gin
gen spoedig tot de aanval over, ge
wapend met pieken, zeisen, sikkels, 
ijzeren staven, spaden, rieken, kas-i 

(vervolg blz. 10), 

BRUSSEL EUROPESE HOOFDSTAD? 
O n z e volksver tegenwoordiger mr D . Deconinck heeft zich op 21 mei 
schriftelijk gericht tot de Ministers van Bui tenlandse Z a k e n vaoi de 
l idstaten van het Europa der Zes , tot de Voorzi t ters en Leden van de 
E .E.G.-Kommiss ie , de Eura tom-Kommiss ie en de H o g e Autor i te i t van 
de E .G.K.S . , om hen te wijzen op het probleem van « Brussel, Euro 
pese hoofdstad ». 
W e laten hieronder integraal de tekst volgen van dit schrijven, dat wel 
als een zeer gelukkig en gepast initiatief te beschouwen is-

Mijne Heren, 

Naar aanleiding van de eventuele 
versmelting van de Europese instel
lingen is de vraag gerezen waar de 
definitieve zetel van deze instellingen 
zal worden gevestigd. 

Als tolk van een belangrijk deel 
van de Nederlandstalige bevolking te 
Brussel en in het Vlaamse land, stel
len wij er prijs op, ü ervan in kennis 
te stellen dat het Vlaamse volk in 
geen geval genoegen kan nemen, 
met de keuze van Brussel als defi
nitieve zetel van de Europese instel
lingen, indien niet voorafgaandelijk 
de rol van Brussel als hoofdstad van 
België en van zijn twee volksgemeen
schappen geregeld wordt. 

In een land met normale verhou
dingen is het zo, dat de concentratie 

Op 1 september van verleden faa, - hfj de overhevdJng van de VoerslreeTc naar Limburg -
kwamen hondeiden Vlamingen meevieren. Maar ook de [^WaalseJ rijkswacht was op postj_ 

van mensen en kapitalen in de 
hoofdstad wordt gecompenseerd, 
doordat deze er worden omgevormd 
en aangewend In diensten en impul
sen die het ganse land ten goede ko
men, zowel op administratief als op 
sociaal-economisch en kultureel ge
bied. 

In België daarentegen is de toe
stand zo dat Brussel deze rol niet 
vervult ten aanzien van de Vlaamse 
gemeenschap, en dat integendeel 
haar integriteit en haar ontplooiing 
van uit de hoofdstad voortdurend 
worden gehinderd en ondermijnd. 

Alle officiële levensdraden van het 
Vlaamse volk worden te Brussel ge
knoopt in een dubbelzinnig klimaat 
onder franstallge voogdij. Zulks 
brengt mede dat de Vlamingen In 
hun hoofdstad als vreemden worden 
behandeld, dan wanneer Brussel in 
het Vlaamse landsgedeelte is gelegen 
en het verfransingsproces er de 
vrucht is van een doelbewuste cen
tralistische assimilatiepolitiek die 
sinds 1830 wordt gevoerd. 

Slechts sedert nagenoeg dertig jaar 
beschikt de nederlandstalige bevol
king m dit land over middelbaar en 
hoger onderwijs in eigen taal. Heden 
nog komen slechts 40 % van de na
tionale inspanningen inzake hoger 
onderwijs de Vlaamse jeugd ten goede, 
hoewel ze meer dan 60 % van de la
gere schoolbevolking in België uit-
tiaakt, wat betekent dat de fransta-

Itge bevolking tweemaal meer voor-
leien geniet op gebied van sociale 
litevorming. 

Men raadt dadelijk welk een onge-
onde sociale stratificatie en binnen

landse Kolonisatie ten nadele van het 
\^aamse volk hierachter schuil gaan 

n trouwens van uit de hoofdstad op 
cle meest vernuftige wijzen worden 
gevoed en in stand gehouden. 

Het is beslist nodig dat deze bel-
gische rekenkunde, of «belgische 

comptabiliteit» zoals Minister H. Fa-* 
yat die toestand eens heeft genoemd, 
een einde neemt en niet door een 
verkeerd begrepen en verkeerd ge
steld Europeanisme zou worden ge-
billijkt en bevorderd. 

Een leidend deel van de franstallge 
bevolking in België beoogt deze toe
stand van minderwaardigheid van de 
Vlaamse gemeenschap te bestendigen 
en zelfs te verergeren, door een doel
bewuste speculatie op de vermeende 
supranationale zending van Brussel. 
Zij hoopt de aanspraken op emanci
patie van het Vlaamse volk, over 
twintig jaar, definitief te hebben 
ontzenuwd met de onbewuste mede-
W2rking van de Europese instellmgen. 

Wij stellen er prijs op, onze par t 
ners van de Euromarkt te wijzen op 
de noodzaak, om de eventuele keuze 
van Brussel tot definitieve zetel van 
de Europese instellingen afhankelijk 
te willen maken van een voorafgaan
de aanzuivering van de Belgische si
tuatie en van de voorwaarde, dat de
ze stad haar rol normaal zou vervul
len ten aanzien van de twee nationa
le gemeenschappen; wat onzes in
ziens, alleen mogelijk is in het raam 
van een federale hoofdstad met een 
gewaarborgd persoonlijk statuut 
voor de twee gemeenschappen. 

Wij wensen er uw aandacht op te 
vestigen dat een voortijdige beslis
sing tot scherpe konflikten kan aan
leiding geven die op Europees niveau 
hun terugslag kunnen hebben. 

De gebeurtenissen van de jongste 
jaren in België mogen u overtuigen 
van die noodlottige evolutie. Op het 
ogenblik dat de Europese eenmaking 
zo ver gevorderd is, dat voor de keu
ze van een definitieve zetel voor de 
Europese instellmgen o.m. aan Brus
sel wordt gedacht, kan dit probleem 
door U niet langer worden beschouwd 
als een zaak van louter Belgisch-
binnenlandse aard 

Wij doen dan ook een beroep op 
uw politiek inzicht en op uw mede
werking, opdat België een voorbeeld 
en een prefiguratie moge worden van 
een Europa van vrije gemeenschap
pen Wij allen wensen immers dat de 
Europese eenmaking niet zou dienen 
tot versterking van de exploitatie van 
de ene gemeenschap door de andere. 
Met gans bijzondere hoogachting 

Daniël Deconinck 
VolksvertegenwoordiKer voor het 

Arrondissement Brussel 
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ANTWERPEN : SCHITTERENDE INZET 

VAN HET LENTE-OFFENSIEF DER V.U. 

Bijna traditioneel die warmte verleden zondag in de zaal Majestic te Ant
werpen, waar de grote volksvergadering van de V.U. plaatsvond. Traditioneel 
ook het beeld dat telkens weer gevormd wordt vóór het begin van de mee
ting : politiewagens, zomerse mensen, een markt in het klein vaü allen die 
wat te verkopen of te propageren hebben ten bate van zovele Vlaamse ini
tiatieven... «Voor men hier binnengeraakt ia men zijn zondagse pree 
kwijt > zegde ons iemand die voor het eerst de volksvergadering bijwoonde... 
En iedereen ontmoet altijd weer iemand die' hij anders zelden of nooit ziet, 
ledereen heeft wat te vertellen, te regelen of te vragen : je handen hangen 
haast slap aan je lijf en dan nog heb je iedereen niet tevreden kunnen stel
len met het geven van de « de vijf ». 

Zo komt het dan dat de vergade
ring ieder jaar steeds weer met 
een half uurtje vertraging begint. 
Maar kom, wordt de Vlaamse strijd 
niet voor een groot deel uitgevoch
ten In lange gesprekken en onder 
het nutten van talloze pinten bier? 
Wat er ook van zij, de massa van 
leder jaar geraakte ook nu weer 
veilig en wel door het woud van han-
dendrukkers, propagandisten en 
(lieftallige) hostesses. De Majestic 
liep weer proppensvol. 

SOBERE VERGADERING 

EN SLOGANS 

« Vlaams eenheldsfront tegen 
giendelgrondwet > zo luidde de slo
gan op het podium. En in het teken 
van die slogan stonden de spreek

beurten, zowel van Wlm Jorissen als 
van Frans van der Eist, de ene al met 
wat meer nadruk dan de andere, 
maar het kwam toch op hetzelfde 
neer. 

Het podium, zowel als de omlijs
ting, was dit jaar bijzonder sober 
gehouden wat een zeer goede indruk 
maakte. Sober ook het optreden van 
het koperensemble Theo Mertens, 
dat de vergadering opende met een 
oproep Jef van Hoof, dit terwijl de 
leden van het dagelijks bestuur van 
de V.U. hun intrede deden Anton 
van der Plaetse bracht dan met veel 
brio de « Liefdeboodschap van Arte-
velde i van Cyriel Verschaeve ten 
gehore, waarna de schijnwerpers 
gericht werden op de eerste spreker: 
Drs Wim Jorissen, Algemeen Sekre-
taris. 

Het koperensemble c Theo Mertens », dat het muzikale gedeelte van de volksver-
Sadering verzorgde. 

NAAR EEN BREED 
VLAAMS FRONT 

Wim Jorissen onderstreepte de te
genwoordige strekkmg tot onafhan
kelijkheid bi] de .longeren : de dia
loog tussen de jongeren met politieke 
belangstelling en de politici is verbro
ken. Als voorbeeld noemde hij o.m. 
het zich losrukken uit kringen die 
traditioneel een voogdij over hen uit
oefenden, van de Katolieke jongeren 
verenigd in « Kontakt >, Deze jonge
ren kanten zich scherp tegen de Kon-
servatieve invloed die in België uitge
oefend wordt op de Kerk. de CVP en 
de kristelijke sociale organisaties. 

Zij kanten zich ook tegen hel) 
« dogma » van de zogezegd noodza
kelijke kristelijke partij, de CVP, te
gen de verzuiling van katolieken en 
niet-katolieken. Er is bij hen ook 
een zeer grote sociale zin te vinden 
en aldus spreken zij zich krachtig uit 
ten voordele van de sociale en eko-
nomlsche demokratie. In afwachting 
dat zij zich — niet als enkeling maar 
als groep — kunnen aansluiten bij 
een politieke partij, zien zij een ze
kere uitweg (als noodoplossing) in de 
drukkingsgroepen Als voorbeeld voor 
de sociale ingesteldheid van de jon
geren noemde Wim Jorissen ook de 
werkgroep, opgericht door de Neder
landse bisschoppen, die tot verras
sende besluiten kwam; hij noemde tal 
van Vlaamse kringen en tijdschriften 
waarin de idee van het sociale en 
ekonomische tot uiting komt. 

Spreker besloot hieruit dat de V.U, 
veel jongeren zal werven zo zij voor
al tegemoet komt aan de idealen van 
sociaal-ekonomische demokratie die 
hen bezighouden en die trouwens met 
een overgrote meerderheid werden 
goedgekeurd en opgenomen in de be
sluiten van het jongste V U.-kongres. 

De V.U., aldus spreker, dient te be
schikken over een modern sociaal 
program, dat bestemd is voor alle 
maatschappelijke groepen. Hij trok 
in dit verband van leer tegen de 
kleine groepjes, die al wat sociaal is 
en progressist, willen doodverven. 
Progressisten zijn er tegenwoordig 
anders genoeg, zo zegde Wim Joris
sen sarkastisch, denken wij maar aan 
de aftandse P.V.V.-ers en zelfs aan 
de CV.P. (dit volgens Manu Ruys) 
die zich eveneens een progressistisch 
uithanerbord aanpneten. 

Na een nleidooi — geïllustreerd 
door talrijke voorbeelden — voor een 
omvorming der sociaal-ekonomische 

strukturen in dit land, maakte Wim 
Jorissen vervolgens het proces van de 
kleurpartijen die de verfransing nog 
verder willen doordrijven en die 
Vlaanderen verder willen afgrende
len door de grondwetsherziening eü 
het Invoeren van de pariteit Hij he--
kelde de toestanden In de randge
meenten en te Brussel hi] e'<;te meer 
Vlaamse studenten en — daarmee 
gepaard gaande — de splitsing der 
universiteit Brusse] en de verhuis van 
de Walen te Leuven naar Wallonl©, 
In de fabrieken moet de leiding 
Vlaams worden en de Vlamingea 
moeten in de mogelijkheid gesteld 
worden op te klitomen tot de hoogste 
funkties. 

In verband met de taalwetten, zeg
de bij dat de verfransers de hoop nog 
steeds niet opgegeven hebben en 

Wim Jorissen : « naar een breed Vlaama 
front ». 

noemde In dit opzicht de verklarin
gen van Paui-Henrl Spaak, de P.V.V* 
en het aartsbisdom. Veel deining ver
oorzaakte zijn opmerking omtrent hefl 
wetsvoorstel van de C.V.P -er Du-
vieusart waarbij onder meer het Zo-
niënwoud bij de Brusselse agglomera
tie zou gevoegd worden : « Zij gun
nen zelfs de Menapiërs hun bossen: 
niet; de Brusselaars willen nu eena 
bosmensen worden, een soort Flint-
stones > 

TEGEMOET KOMEN AAN 

DE JONGEREN 
Hij noemde de grondwetsherzie

ning die thans op het punt staafl 
doorgevoerd te worden, een anti-de-
mokratische en reaktlonaire drilve-
rij. Spreker zette voorop dat, tegen 
de plannen die door de unitansten 
beraamd worden, een nieuwe taktiek 
dient gevoerd, de taktiek vastgelegd 
in de besluiten van het jongste kon-
gres van de V.U, en waarbij met over^ 
grote meerderheid van stemmen,, 
werd aangedrongen om de vorming 
van een breed Vlaams front voor dö 
volgende verkiezingen. Wij hebben 
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Mr van der Eist ; «Volksunie staat open». 

thans de kans — zonder ons program 
prijs te geven — een grote groep 
jongeren bij ons te halen. Met één 
slag kan door zulke frontvorming 
een dermate groot verkiezingssukses 
behaald worden dat daardoor de 
splitsing van de C.V.P. en nadien ook 
van de B.S.P., kan bewerkt worden 
en dat het federalisme onmiddellijk 
in de opmars komt. 

Met een hele reeks van argumen-
3ten bestreed de Algemene Sekretaris 
dan het wantrouwen dat in sommige 
kringen, tegenover een verruiming 
bestaat. Hij deed onder veel bijval 
een warme oproep tot de jongeren, 
die alleen in de V.U. een klankbord 
kunnen vinden voor hun idealen en 
tot de ouderen die in hiin tijd de pio
niers geweest zijn, muren inbeukten 
onder de leuze < omver en erover > 
en met hun onbuigzaam Idealisme de 
vroegere standenkloof wisten te 
overbruggen. 

Willen wij ons volk een toekomst 
geven dan moeten wij niet leven in 
de nostalgie van het verleden maar 
het sociale aan het Vlaamse koppe
len in een breed Vlaams front. Dan 
Eullen wij samen de Vlaamse bewe
ging voltooien en ons volk een eieen 
bestuur, een eigen gelaat en een ei
gen persoonlllkheid geven. 

IN MEMORIAM VOOR 

D E ONTVALLEN «GROTENw 

De traditionele « ommegang » met 
de mandjes volgde en ging het ont
roerende « In Memoriam mijn broer 
Maurits >, van Renaat Veremans, 
vooraf , 

Renaat had dit stukje — dat uit
gevoerd werd door het koperensem
ble — speciaal voor deze gelegen
heid -eschreven, Hul'^e werd vervol
ger.-- '°bracht aan de naaedachtenis 
van Dr Jef Goossenaerts, de inrich
ter van zo menig Vlaams mitiatief 
en ODrichter van blneiende Vlaamse 
verenigingen of bonden, aan Gaston 
Feremans, toondichter van het 
mooie « Heer laat het prinsenvolk 

der oude Nederlanden niet onder
gaan in twist en schande >, aan H. 
Tanrez, de onkreukbare Vlaming en 
joernaUst die zijn pen steeds in 
dienst stelde van zijn volk, aan Mau-
ri ts Veremans met zijn schoon en 
groot vaderhart dat alle Vlamingen 
kon omvatten, ten slotte ook aan 
Staf Bruggen, de akteur en de regi-
seur, de man van het Volkstoneel in 
Vlaanderen. Al aeze mensen — voor
aanstaande Vlamingen, die ons t i j 
dens het afgelopen jaar ontvie'en 
— werden plechtig herdacht. 

Ivo Haazen, die de regie in han
den had, wist het hele gebeuren 
flmk te doen verlopen. Het door R. 
van Helvert gezongen « Schipperke 
van de Schelde > (van Maurlts Ve
remans) en het door Anton van der 
Plaetse voorgedragen «Trouw tot het 
eind > (van Wies Moens) evenals de 
uitvoering van « Ik wist niet > (Jef 
van Hoof), pasten volledig in het ka
der van deze volksvergadering en 
brachten die echte schone geest, die 
alleen maar kan aanwezig zijn waar 
volksgetrouwe Vlamingen bijeenko
men, om zich op de strijd voor te 
bereiden, 

NIETS GOEDS MEER 

TE VERWACHTEN 

Als tweede en laatste spreker was 
het Mr Van der Eist, volksvertegen
woordiger en voorzitter van de V.U., 

Hierboven : R. van Heldert zingt het « Schipperke van de Schelde ». 
Foto midden : bij het binnentreden van het dagelijks bestuur der V.U. 

die door Joris Ferir aangekondigd 
werd. Hij maakte vooraf het proces 
van de regeringspolitiek op taalgebied. 

Hij stelde vast dat de verkiezings
overwinning van de V.U. In 1961 de 
Vlamingen meer zelfvertrouwen en 
strijdbaarheid gegeven heeft. Even
wel zijn de Vlamingen, thans drie 

voelt voor de vorming van een Vlaams 
front tegen de grondwetsherziening, 
op bazis van een gematigd program
ma, voorgesteld door een Vlaaint 
hoogleraar, zeker niet na het bank-i 
roet van de frontvorming rond eea 
nog veel bescheidener programma s 
dat van de eerste mars op B r u s s ^ 
ter verdediging van de onaantast-» 
baarheid van ons volksgebied Di | 
front werd verraden door hen die van 
de kulturele autonomie een karrika-» 
tuur maakten en nooit iets deden oiö 
hun programmapunten terzake (oofc 
deze aangaande decentralisatie en 
deconcentratie) te verwezenlijken i\ 
de C.V.P.-ers. 

,1 
DE VOLKSUNIE STAAT OPEN 

< Wij moeten de moed hebben dei 
eigen weg te gaan en onze oplossing 
te stellen tegenover het geknoei vaa 
de kleurpolitiekers, aldus de VU-voor^ 
zitter die, na zijn dank uitgesproken 
te hebben tegenover allen die mee
gewerkt hebben aan de groei en d4 
bloei van de haast 10-jarige Volks
unie, zegde dat de V ü . openstaal 
voor ieder die in Vlaams - nationa-» 
Ie zin wil meewerken in de p a r t i j 
Tegenover de onbetrouwbaarheid der 
unitaire partijen stellen wij een on-t 
afhankelijke Vlaamse politieke par
tij, die geen rekening moet houden 

DE VOlKSVERGADERIHt 

VAN bE TWEEDUIIEND 

Enkele vooraanstaanden ; van Hnks naar rechts : Dr Roossens, R Mattheyssens, 
D. de Couinck, Dr Wouters, Wim Jorissen, iVlvr Dosfel (tussenin^ K. van der Paal 

Jaar na de verkiezingen, meer dan 
ooit in het defensie! gedrongen. Dit 
is de schuld van de Vlaamse politie
ke mandatarissen die van de ene 
schandelijke capitulatie naar de an
dere gegaan zijn. Eens te meer noem
de Mr van der Sist in dit verband 
de naam van «. de held van Herto-
ginnedal », de Saeger, die na zijn 
historische nederlaag op Guldenspo-
rendag 1963 (juist na Hertoginnedal) 
geen woord meer opbrengt om de 
verdere vernederingen aan te klagen. 
Spreker maakte dan een balans op 
van wat net niet toepassen van de 
taalwet, ons reeds gebracht heeft en 
kwam tot de s'otsom dat wij tijdens 
deze legislatuur niets goeds meer te 
verwachten nebben Hij nekelde ver
volgens de betekenis van de op han
den zijnde grondwetsherziening. Het 
doel ervan is duidelijk : net gaat er
om de Waalse minderheid een veto
recht te bezorgen, dat haar moet toe
laten in de toekomst iedere Vlaamse 
verwezenlijking onmogelijk te kunnen 
maken Het i'̂  de vervalsing van de 
demokratie en van het unitaire 
staatsregime, aldus spreker die niets 

met Walen en Franstalige Brusselaar» 
en die de Vlaamse eisen kompromis-* 
loos kan stellen. 

Tegenover de poging van de unl-
taristen om door de grondwetsher-» 
zienlng de unitaire staat te redden 
moeten wij het alternatief van d«| 
federale staat stellen. De propaganda 
hiervoor zal de mobihsatie vergen 
van alle Vlaamse krachten. 

De uitslag van de volgende verkie
zingen moet het effekt hebben van 
de Bormsverkiezing in 1928 aldus d« 
voorzitter, die een grootscheepse 
voorlichtingskampagne aankondigde 
om de openbare mening bewust te 
maken van de inzet der komende 
verkiezingen. 

a Wie niet horen wil moet voelen » 
zo zegde Mr van der Eist onder dave
rende toejuichingen « alleen een 
massaal stemmenverlies ten voordele 
van de Vlaamse partij, zal heilzame 
gevolgen hebben en doeltreffend wer
ken ». 

De geestdriftige vergadering werd 
besloten met het Vlaams-nationale 
lied « De Vlaamse Leeuw »• 

Staf de Lie. 
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VLAANDEREN ÏN HET VERWEER 

< 
HET REZULTAAT VAN H E R T O 

GINNEDAL : FRANSKILJONSE 

SPOT EN HOON OM DE OP , DE 

VLAMINGEN VEROVERDE ZES 

RANDGEMEENTEN. O P ONZE 

FOTO'S : DE NIEUWE «GRENS»^ 

TE ST GENESIUS RODE. GEZIEN 

DOOR DE FRANSKILJONS. [> 

(vervolg van blz. 3) 

Het Is eens te meer kenschetsend 
p a t zij door hun Waalse en Brussel-
jpe partijgenoten in de steek gelaten 
perden . Bij een naamstemming over 
pen amendement van de heer Moyer-
»oen werd dit amendement alleen 
Üoor dé Vlaamse C.V.P.-ers gesteund. 

Waalse C.V.P.-ers, zoals Harmei, 
i»arisis, Pêtre, Saint - Remy, Discry, 
teemden met de linksen tegen het 
«meadement van hun partijgenoot; 
• e n groot aantal nam geen deel aan 
^ stemming. Bij diegenen die zich 
tjnthielden bij de stemming en dus 
b u n steun weigerden treffen wij de 
namen aan van Van den Boeynants, 
Gllson en de fraktie-leider du Bus de 
lyamaffe! 

Een paar dagen te voren hadden 
41e heren Moyersoen en Verroken mi-
tüster Vermeylen geïnterpelleerd en 
tijdens deze interpellatie werden 
iBnkele belangrijke verklaringen af
gelegd. 

VERVALSING EN MISLEIDING 

In zijn antwoord op de interpellan-
Hen gaf minister Vermeylen toe dat 
«" een schandalige propaganda ge
voerd werd door de verfransers en 
dat er waarschijnlijk vervalsingen 
gepleegd werden. Maar, vervolgde hl], 
Itoen ik minister van binnenlandse 
Baken was, ten tijde van de talentel-
Bng, heb Ik mijn collega, de C.V.P.-
mlnister van justitie verzocht vervol
gingen in te spannen. Aan mijn ver-
eoek werd geen gevolg gegeven. Te
vergeefs hebben wij gewacht dat een 
C.V.P.-minister van justitie vervol
gingen zou inspannen of dat de 
C.VJ».-reigi8ring de telling zou nle-
Ug verklaard hebben en een nieuwe 
ite'lmg bevolen in de omstreden ge
meenten. Dat ts niet gebeurd en nu 
de feiten verjaard zijn kunnen wij 
niet and«:s dan de uitslagen publi
ceren. 

Maar, beloofde minister Vermey
len, ik zal een wetsontwerp indie
nen dat « beter en radikaler » zal zijn 
dan dat van de heer Moyersoen en 
dat de Vlamingen voldoening zal 
«chenken. 

De heer Fayat kwam eveneöis tus
sen in het debat om te betreuren dat 
niet eerst de wet gewijzigd werd, 
maar hlJ had vertrouwen in de stel-
fige belofte van minister Vermeylen. 
« Ik kan mij trouwens niet indenken 
dat de Minister, met de naam die hij 

draagt, er zou In berusten dat, inge
volge de publicatie van een bet^yiste 
talentelling, een belangrijk stuk 
Vlaams gebied definitief zou worden 
prijsgegeven >. 

De C.V.P. had vier jaar tijd gehad 
om aan de kwestie een oplossing te 
geven en had niets opgelost, de nieu
we regering moest thans de gelegen
heid krijgen. 

GEBROKEN BELOFTE 

Doeh de nieuwe regering bleef 
eveneens vier jaar aan het bewind 
en de belofte, de formele belofte van 
minister Venneylen aan de Vlamin
gen werd niet ingelost. 

Hij heeft nooit zijn wetsontwerp 
ingediend. Eens te meer was het 
kwaad geschied en de Vlamingen ge
fopt. 

Waar de C.V.P. niets gedaan had 
voor de oplossing van de Vlaams-
Waalse problemen, bleef de linkse 
regering evenzeer in gebreke : zij 
vernederde de Vlamingen door de 
publicatie van de omstreden uitsla
gen van de talentelling. 

De enige positieve maatregel was 

de ontdubbeling van de kulturele 
diensten van het departement van 
nationale opvoeding en kuituur door 
minister CoUard. 

Zijn voorganger, minister Harmei, 
had er zich hardnekkig tegen verzet. 

Toen in 1958 het einde gekomen 
was van het links bewind waren er 
meer dan tien jaar verlopen sedert 
de algemene volkstelling (waarvan 
de talentelling een onderdeel was) en 
stelde zich reeds het probleem van 
de zetel aanpassing. 

NIEUWE BEDREIGING 

Tevens i'ees de bedreiging van een 
nieuwe talentelling! Geleerd door de 
ervaring kwam er van Vlaamse zijde 
een scherpe aktie los tegen het hou
den van een nieuwe talentelling. Ge
durende jaren, van 1958 tot 1961, 
werd de strijd tegen de talentelling 

gevoerd : vooral aan de Vlaamse bur
gemeesters en de Vlaamse gemeente
besturen is het te danken dat de re 
gering Eyskens er niet in slaagde een 
talentelling te houden. Toen in 1961 
de regering Eyskens besloot het par
lement te ontbinden was de strijd 
nog niet gewonnen : de talentelling 
was slechts uitgesteld. 

De algemene volkstelling en de ze
telaanpassing echter ook. 

Deze strijd tegen de talentelling 
heeft jarenlang al de energie van de 
Vlaamse strijders opgeëist. Het waa 
een defensieve strijd, een af weerge
vecht tegen het steeds opdringend 
Franse taalimperiallsme. De ta len
telling was de Inzet geworden van 
een strijd, waarin de grootst moge
lijke Vlaamse eensgezindheid en 
Vlaamse frontvorming mogelijk was. 
Eens te n;eer lag het zwakke punt 
van dit Vlaams front in het parle
ment. 

NAKLANK VAN VOER - OORLOG 
(vervolg van blz. 7) 

seien en andere gevaarlijke wapens. 
De Vlamingen lieten zich echter door 
deze woeste horden niet afschrikken 
en konden hen op de vlucht jagen 
waarna zij hun voorgenomen taak — 
namelijk het bekalken van de s t raat
keien met slogans, hetgeen de Waal
se terroristen reeds maandenlang' 
ongehinderd konden doen — gingen 
uitvoeren en zonder enige herrie 
weer uit de Voerstreek verdwenen. 

Denkt ge nu dat de rijkswacht op
trad tegen de met gevaarlijke wa
pens opererende Waalse gangsters? 
Denkt ge dat er ook maar een van 
die bendeleden lastig gevallen werd 
met een ondervraging of een huis
zoeking? Bijlange niet! Maar een 
enorme aktie werd ondernomen in 
Vlaanderen dit onder druk van de 
reeds hogergenoemde « Pourquoi-
Pas? > en « Le Soir », die de zaken 
zo voorstelden alsof de Vlaamse kal-

k€rs in de Voerstreek verschrikkelijke 
baldadigheden hadden uitgehaald. 
Bij alle mogelijke Vlaamsgezinden 
werden willekeurige huiszoekingen 
verricht, ondervragingen op touw ge
zet en uiteindelijk ging het paritet 
van Verviers over tot de Inbeschuldl-
ging stelling van veertien Vlamingen. 
Hoe willekeurig dit gebeurde kan men 
wel afleiden uit het feit dat er bij 
de beschuldigden mensen zijn die t i j 
dens hun hele leven nog nooit een 
voetstap in de Voerstreek hebben ge
zet en van wie ook bewijzen voor
handen zijn dat zij de bewuste nacht 
niet in de omgeving zijn geweest. 

Daar de rechtbank te Verviers niet 
bevoegd was, werd de zeak uiteinde
lijk overgedragen aan de rechtbank 
te Tongeren die dus een dezer dagen 
zal moeten oordelen. De PransdoUe 
terroristen van de Voerstreek meen
den hiermee hun slag thuis gehaald 
te hebben. Wij zijn benieuwd en met 

ons een zeer groot deel van Vlaan
deren, hoe deze zaak uiteindelijk 
gaat aflopen. Van het Tongerse hof 
wordt verwacht dat het de recht
spraak toepast zoals dat hoort in 
een demokratisch land, dat het b i j 
gevolg het Waalse kastegerecht van 
Verviers een les geeft en meteen de 
valselijk betichte en om verzonnen 
redenen beschuldigde Vlamingen de 
vrijspraak verleent. Vlaanderen zal 
zeer scherp toekijken op wat er daar 
in Tongeren zal gebeuren en het ver
wacht niets anders dan dat aan de 
histerische straatschuimers^ gaande 
van de reaktionalre kasteelheren tot 
de knokploegen van de MJP.W., eens 
en voorgoed wordt diets gemaakt dat 
zij het hier niet meer voor het zeg
gen hebben en dat de ti1d van de j a 
ren na 1945 voorgoed voorbij is. 

Staf de LfflL 
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HET GESLACHT WIERINGER 
B!J de Aiüelderspers te Brussel verscheen zopas Valere De Pauws 

Irilogie « Het geslacht Wieringer > in een herziene uitgave. 

Vele onzer lezers kennen van Valere De Pauw zeker diens repressie-

roman « De dood met de kogel > of de zeer mooie novelle « Een hand

vol aarde >. Nog onlangs werd zijn jongste roman « Breitz Atao» in dit 

blad besproken. 

Valere De Pauw werd in 1912 te 
Ronse geboren. Zijn vader was tex-
Jielfabrikant maar de zoon bleef, na 
een aanvankelijke poging, niet in de 
« stiel > doch belandde via boek
handel en joernalistiek in de lite
ratuur. In 1937 verscheen zijn eer-
Bte boek « Tavi >, een guitige, po
pulaire roman. Dit was zijn debuut 
als humoristisch volksverteller. Bin
nen korte tijd volgden dan o.m. 
« Jules Bonneminne », « Twee Suk-
keleers », « Het geluk van Remi 
Zwartekens » e.a.m. 

De schrijver van humoristische 
volksromans ontwikkelde zich lang
zaam maar zeker tot een auteur van 
ernstig literair werk. Reeds in zijn 
soldatenbelevenissen in « De 15de 
Compagnie » en in het drieluik 
€ Offergang », « In het Stalag » en 
« Een man keert terug » kwam de 
verdieping en de levensernst. Met 
« Het Lied der oude Getouwen > gaf 
hij ons in 1946 het eerste deel van 
een trilogie die, nadat in 1948 het 
tweede deel « Niet versagen, Mat
thias » verscheen, in 1949 zou vol
tooid worden met « De Zege van het 
Verzaken >. 

Het is onder de titel « Het geslacht 
Wieringer > dat deze drie romans 
nu, herzien door de auteur, en in 
één band, bij de Arbeiderspers uit
komen. 

Valere De Pauw behport tot die 
groep auteurs, die zich aanvanke
lijk op de grens van lektuur en lite
ra tuur bewogen doch die later be
wezen hebben dat zij tot prestaties 
In s taat waren, die voor veel zoge
zegd « diepzinnig » werk van hoog
geroemde debutanten niet moesten 
onderdoen. 

« Het geslacht Wieringer > is — 
afgezien van zijn vroeger vrucht
baar en niet onbeachtenswaar-
dlg werk van meer populaire aard — 
het eigenlijke literaire debuut van 
Valere De Pauw, zowel wat omvang 
als wat literaire waarde betreft. Hier 
leverde hij het bewijs van zijn kun
nen en zijn gegroeid en gerijpt kun
stenaarschap, ook al had hij reeds 
tevoren — en o.m in het reeds ver
melde drieluik dat in Vlaamse poc
ket verscheen onder de titel « Tryp-
tlek van heimwee en berusting » — 
waardevol proza geschreven. De drie 
deeltjes van deze tryptiek over het 
fcrijgsgevangenenleven zijn wellicht 
het enige literair-waardevolle wat 
over die periode geschreven werd. 
Hoewel in een andere toonaard en 
minder uitgebreid kan het a h w. een 
tegenhanger van Ernest Claes' «Bei 
uns in Deutschland » genoemd wor
den. 

De vergelijking met Ernest Claes 
werd trouwens nog gemaakt o.m. 
door Louis Sourie, ter gelegenheid 
van een bespreking van De Pauws 
boek « Gisteren is het mei geweest > 
— waarin trouwens ook weer een 
krijgsgevangene optreedt. 

In « Het geslacht Wieringer > 
heett De Pauw een onderwerp behan
deld en een terrein betreden dat ve
le < groten > schroomvallig hebben 

vermeden, omdat het van de auteur 
wat méér vergt dan de kennis en het 
talent tot uitrafeling van een indi
viduele problematiek en wat meer 
dan een — hoe interessant ook — 
estetisch geëxperimenteer. In de mo
derne literatuur, die dreigt onder te 
gaan niet zozeer aan de desintegra
tie van een uitwendige kompositori-
sche eenheid en ordening, maar aan 
de desintegratie van scheppende 
fantasie en diepere levenswerkelijk-
heid, van geest en lichaam, is een 
werk als « Het geslacht Wieringer > 
eerder een zeldzaamheid, zoals het 
'n zeldzaamheid geworden is dat au
teurs behalve in hun estetische op
dracht ook nog in een etische op
dracht geloven, alle gepraat over 
« engagement » ten spijt. 

Heeft Van Aken de strijd van de 
arbeiders in de Rupelstreek beschre

ven, Felix Dalle het lot der Vlaamse 
grensarbeiders en Duribreux dat der 
Vlaamse vissers, dan heeft De Pauw 
in deze trilogie het ePOS geschreven 
der Vlaamse wevers. Maar « Het ge
slacht Wieringer » is meer dan een 
sociale roman, meer dan de kroniek 
van een sociale strijd : het is de 
kroniek van een familie. In deze 
kroniek is Matthias Wieringer de 
centrale figuur. De geschiedenis van 
zijn leven wordt verbonden met de 
geschiedenis van zijn beroep en van 
de ekonomische en sociale ontwik
keling vanaf het einde der vorige 
eeuw tot aan de grote krisis in 1929: 
een familieroman dus die én Socia
le roman én epos van een beroep is 
geworden : het epos der Vlaamse 
wevers. 

In « Het Lied der oude getouwen » 
wordt de voorgeschiedenis van de 
Wieringers uiteengezet en komt de 
jonge Matthias ten tonele. Zijn ont-
wikkelmg van knaap tot man loopt 
parallel met een andere ontwikke
ling : die op sociaal-ekonomisch 
vlak, waar de oude metodes en het 
ambacht moeten wijken voor nieuwe 
grondstof, nieuwe werkwijzen en in
dustrialisatie. 

In het tweede deel « Niet Versa
gen, Matthias » is deze industriali
satie voltrokken. De ambachtslieden 
zijn arbeiders geworden en Matthias, 
nu volwassen, leidt een welvarend 
bedrijf. Het verzet der arbeiders te
gen het liberaal kapitalisme vindt 
bij de sociaal-voelende Matthias be

grip en zelfs medewerking. De machl 
van een anti-sociaal patronaat 
drijft hem en zijn bedrijf echter 
naar de rand van de afgrond. 

In het laatste deel « De Zege van 
het verzaken » stijgt Matthias Wie
ringer, door beproeving gelouterd en 
door de hefde tot zijn beroep en zijn 
mensen gedreven, boven de bit ter
heid en de gemakkelijke zege op zijn 
onverbiddelijke tegenstrever uit toï 
een veel grootser overwinning : die 
van het verzaken aan de wraak. 

Men heeft wel eens gesproken van 
een gemakkelijk optimisme in ver
band met het werk van De Pauw ea 
sommigB andere Vlaamse auteurs dlfli 
niet aan het moderne nihilisme hun 
tol betalen. Dit optimisme is echter 
niet gemakkelijk, noch literair noch 
in de werkelijkheid. Het kan slechts 
groeien uit een levenshouding die 
gedragen wordt door het geloof in da 
overwinning van het recht en do 
waarheid, van de liefde en de eerlijk-, 
heid, van het goede in de mens op 
het kwade, het onvolkomene dat hem 
bedreigt. Dit optimisme gaat geens
zins voorbij aan de problematiek, 
noch aan de individuele, noch aan 
de maatschappelijke. 

Wanneer in een artikel in « Diets-
land-Europa > Valere De Pauw over 
zijn boek « Breiz Atao » getuigt dafl 
het meer is dan een roman, dat he l 
'n bijdrage is in de strijd van 'n dap^ 
per volk dat vecht voor zijn vr i j 
heid, dan tekent dit meteen heel zii» 
werk en niet dit boek alleen. 

Want heel zijn werk draagt d» 
stempel van deze liefde voor de men
sen, de liefde voor het volk en het 
geloof in een bevrijdende waarheid. 

J.D. 

V. De Pauw « Het Geslacht Wie^ 
ringer » Arbeiderspers, Brussel, 
4T9 blz. tegen 75 fr. 

DIRK YANSINA ZEVENTIG 
Dirk Vansina is zeventig geworden. Deze veelzijdige kunstenaar — 
schilder, lyricus, dramatisch dichter en essayist — die nooit geofferd 
heeft aan de mode van de tijd, is niettemin een der bezielers geweest 
van de « Pelgrim »-groep, die naar een estetische vernieuwing tn de 
kunst streefde doch het etische element als mede-bepalend en nood
zakelijk vooropstelde. Herhaaldelijk, o.m. ook in een polemiek met 
Walschap, heeft hij het religieuse — Van de Voorde noemt het « he t 
sacrale » — uitgangspunt van elke kuituur onderstreept. 

«'unsina's bewondering voor en 
vriendschap met Verschaeve legden 
een wezensverwantschap met de 
priester-dichter bloot, die zowel voor 
zijn hoge opvatting van de kunst als 
voor het geestelijk niveau waarop hij 
zich beweegt, getuigenis afleggen. 
Zowel in zijn verzen «De kroon van 
doornen », « Louteringsvuur », « Het 
boek der Liefde » en « Liederboek van 
Elckerlyc», als in zijn dramatische 
cyclus « De Deemstering der Zielen » 
en de trilogie «De Tragedie van 
God en Mens » legt hij getuigenis af 
voor deze metafysische, geestelijke 
bekommernis, voor de problematiek 
van de verhoudingen tussen mens, 
wereld en God. Vansina is daarenbo
ven een uitzonderlijk-begaafd essa
yist : zijn studies over Pascal en Dos-
tojevski, maar vooral zijn lijvige 
studie over Verschaeve, getuigen voor 
een diepgaande kennis en een helde
re en onbevooroordeelde kijk. Wat 
zijn studie « Verschaeve getuigt » be
treft, die als eerste deel verscheen bij 
de uitgave van Verschaeve's verza
meld werk, hieromtrent kunnen wij 
slechts herhalen wat Vansina an t 
woordde in «Volk» op een artikel 
van Walschap in «Hoger Leven » 
over de « Verschaevenianen » : « Wat 
de « Verschaevenianen > van hun te 
genstrevers onderscheidt, is enkel en 
alleen dat ze Verschaeve hebben ge
lezen ». 

Maar zelfs indien wij het — alles
zins omvangrijke en hoogstaande — 
werk van de literator en kriticus zou
den buiten beschouwing laten, dan 
nog is Vansina's betekenis niet te on
derschatten. Als oorlogsvrijwilliger 
in 1914 ondervond hij aan het front 

hoe de Vlaming er vervolgd werd door 
de officiële overheid, Uit de weder
zijdse kontaktname van Vlaamse In-
tellektueel en -Vlaamse volks jongen 
groeide de Frontbeweging, de voor
loopster van het nohtiek nationalis
me. Zijn bekommernis om zowel d« 
religieuse als de nationale bazis der 
kuituur te vrijwaren, bracht hem tot 
de « Pelgrim »-groep waarvan hij de 
bezieler was, bracht hem tot < Jong 
Dietsland» en later tot het tijd
schrift « Volk » waarvan hij samen 
met FilipDe Pillecijn, Ernest Van der 
Hallen en Anton Van de Velde de 
redaktie waarnam. 

De «Volksunie» wenst de trouwe 
Vlaming en grote kunstenaar Dirk 
Vansina nog vele jaren ! 

Rpf?r"«fle schoonheid 
aan de Schelde. Het 

het \i<;'?prshav€nfie vnn Froderilv TI'̂  
uiuet weldra \er»l\viineu door de 

bas en. 

• ' •' te Rpre"f?r»f-ht 
UiU/iciding \au de 
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PERSSmOBl 
ken en te vervangen door de Woed-
armoedige « Dag van het Vlaamse 
lied ». 

de nieuive 

GROOTVA 

RAASKALT 

Enkele grepen uit de persversla-
](en over f l'assemblée annuelle » 

,!»an de Volksunie, verslagen waar-
ifei de Libre de hoofdvogel afschiet. 
I Het debat over de universitaire 
j planning wordt voortgezet. 

Heftige reaktle tegenover het 
l ' j lan Duvieusart i.v.m. de « aan-
I passing van Brussel » aan zijn 
•uropese roeping. 

Grootva Kiebooms zorgde voor 
Vize wekelijkse titel. 

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 
« DE VRIENDSCHAP » 

Kerkstraat 9 
(bij Grote Markt) 

Vermindering vr lezers V.ü. 
Hulsh. App Radio-TV-

Bandopnemers._ 
37.92.57 ELAGRO 38 74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Denrne - X. 3613 12 

Bezoek bet Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

o Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabetbl. 105 T 632 70 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklel 8 .ontwerpen 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bU meester-uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11 üudergem 
T.72 45.43 - terminus tr 35 
10% korting leden V D. 

Bar - Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63 811 

Bouw-, verandertngs-, 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03)37.43.81 

VOLKSVERGADERING 
« De Franstaligen nouden nog 

altijd de Vlamingen eronder, was 
de blijkbaar ironisch bedoelde ti
tel van La Libre Belgique over de 
voormiddagvergadcring van de 
Volksunie. Een niet van humor ge
speend verslag dat objektlef mocht 
genoemd, behalve waar onwetend
heid volgende enormiteit deed 
schrijven; het geroep tegen de 
Belgische repressiemaniakken die 
20 jaar na de oorlog de grote 
Vlaamse dichter Wies Moens nog 
steeds in het buitenland houden 
ontlokte volgende opmerking aan 
la Libre's pen : « Enkele kreten ei
sen de terugkeer van Wies Moens, 
de leider van de VMO die door het 
hoofdbestuur van de Volksunie 
werd op zij gezet. » 

De Gazet van Antwerpen nam 
als titel « Progress stisch pleidooi 
voor verruimmg » onderstreept de 
oproep van Wim Jorissen om on
ze rangen wijd open te zetten voor 
de jongeren. Zoals in De Stan
daard komt uit de rede van Van 
der Eist de passus over de vol
gende verkiezingen die de beteke
nis van de Bormsverkiezing van 
1928 moeten krijgen. Het Volk ti
telt « Volksunie vraagt Vlaams 
Pront tegen grondwetsherziening.» 

D B G A 2/ E T 
Publiceert een scherpe stclling-

name van het W A (Verbond der 
Vlaamse Academici) waarin ge
zegd dat de Franstalige afdeling 
van Leuven bij een herdenken van 
de universitaire politiek moet over
gebracht worden naar Wallonië 
en niet naar Brussel. 

« Het bevestigt bovenstaand 
s tandpunt en is van oordeel dat, 
in het belang van de Vlaamse en 
Waalse gemeenschap, de eerste 
maatregelen voor een geleide'ijke 
overheveling der franstalige afde
ling naar een Waals centrum ten 
zuiden der taalgrens zonder ver
der uitstel dienen genomen te 
worden. 

Wat in he t biezonder de naken
de overheveling van de franstali
ge medische doctoraten naar St. 
Lambrechts-Woluwe betreft, o.m. 
gepland wegens de wanverhouding 
tussen het aantal studenten in de 
geneeskunde en het aanta l be
schikbare patiënten, acht het W A 
het onaanvaardbaar dat deze in 
de Brusselse agglomeratie zouden 
ingericht worden. 

Zo zou men opnieuw, precies zo
als thans te Leuven het geval is, 
Vlaamse patiënten uit het Brussel
se aan nederlandsonkundige dok
ters toevertrouwen. Een nieuwe 
verfransingshaard zou de reeds te 
zwakke Vlaamse positie in de 
hoofdstad verder verzwakken en 
dergelijke regeling zou een over
treding van de nieuwe taalwetten 
zijn. 

Het is ondenkbaar dat de Waal
se gemeenschap, mutat is mutan
dis, de aanwezigheid en de onder
steuning van staatswege van een 
Vlaamse universiteit, centrum 
van Vlaamse kultuuruitstraling, 
op haar territorium zou aanvaar
den. » 

Grootva Kiebooms raaskalt. Hij 
moet een stevig kontrakt bezitten 
met de Gazet om in een b'ad dat 
zijn kwaliteit steeds verder poogt 
op te drijven, nonsens te mogen 
schrijven lijk we die nogmaals in 
zijn « Vrije Tribune » te lezen 
kregen. 

De zaak Willem De Meyer en 
het Zangfeest wordt door Kie
booms, aangegrepen om te betogen 
dat er voortaan best geen rede
voering meer zou gehouden wor
den op het Vlaams Nationaal 
Zangfeest. 

Hij moet er sinds 1952 niet meer 
geweest zijn want hij spreekt in 
zijn artikel voortdurend van het 

VERSCHENEN : 
« De onmacht der Vlaamse 
Beweging » door Dr H. Bou-
cherlj, prijs 35 F, verkrijgbaar 
Boekhandel Gudrun, E. Jacq-
mainlaan 100, Brussel 1 of bij 
uitgever per 4164.93 Halle. 
BEDIENDE 
gevraagd door makelaar in 
verzekeringen in het Brussel
se, steno en machineschrijven 
VI. + Fr. allerhande kantoor
werk, 's voormiddags van 9 
tot 13 tttjr, schrijven kantoor 
blad. 

n Algemeen Nederlands Zang-
, feest ». 

Wie snapt volgende passus? 
« Stilaan echter ziet iedereen In 

dat de Vlaamse Beweging zulk 
een Invloed heeft gekregen en 
zulk een algemeen Vlaams be-
wustzijn heeft gewekt, dat zij, van 
eisende par t i j , wat ze weliswaar 
nog altijd Is, st i laan t e r u ^ e d r o n -
gen wordt in het defensief. Want 
jarenlang waren het de Vlamin
gen die het openbaar leven in Bel
gië met hun problemen stoffeer
den, en moesten de Walen en 
franssprekenden zich verweren. 
Nu schijnen de rollen omgekeerd, 
en laten allerlei Waalse bewegin
gen hun stem horen, hoe onrede
lijk en ongegrond zij ook mogen 
zijn, en s taan de Vlamingen reeds 
in zekere mate in het defensief. » 

Alles kunnen we nu bekomen in 
het Belgisch parlement dank zij 
de kleurpartijen, al tans volgens 
Kiebooms. 

« In ieder geval lijkt het mij 
langer hoe minder verantwoord 
kulturele manifestaties te gebrui-
om te ijveren voor bepaalde, om
streden, oplossingen waarover 
grote meningsverschillen heersen. 

Het radikalisme der Vlaamse 
Zangfeestredevoering had nog een 
zekere rechtvaardiging, zolang er 
talrijke eisen gesteld bleven door 
alle Vlamingen uit alle partijen. 

Nu de operatie van de Vlaamse 
bewustmaking ver is voltrokken, 
nu het bewijs geleverd is dat de 
Vlaamse grieven in het Belgisch 
parlement, en door de drie t radi
tionele partijen kunnen worden 
opgelost, is dan het ogenblik niet 
aangebroken waarop de radikale 
stromingen hun energie zouden 
moeten aanwenden, niet meer in. 
de politieke, maar wel en hoofd
zakelijk, in de kulturele richting. 

Zeggen dat deze hypokriete 
opiumschuiver in 1952 een van de 
felsten was om het Vlaams Natio
naal Zangfeest pogen kapot te ma-

De laatste zin van de bespreking 
die Mark Grammens geeft over 
het nieuwe boek van Dr Van Hae-
gendoren « Verweer en aanval » 
zouden we Kiebooms onder ' ogen 
willen schuiven, die de federalis
ten steeds met de dooddoener 
« ekstremisten » wil afmaken. 

« D e verliesposten van de recen
te wetgeving worden intussen toch 
ordelijk samengevat, en nog scher
per wordt de konklusle geformu
leerd : « De Vlamingen verloren 
he t vertrouwen In de macht van 
he t recht, ook het vertrouwen in 
de kans om in de unitaire s taats
orde iets te bereiken. Zij verloren 
het pleit niet zozeer tegen de Wa
len, die zich bijna onbetuigd lie
ten, maar tegen de Brusselse 
bourgeoisie, het Hof, de Kerkelijke 
Overheid, de 200 families. » En 
verder : « Het is nog nooit ge
beurd da t een bevoorrechte bevol
kingsgroep goedschiks van haar 
voorrechten afstand doet. Dit kan 
slechts gebeuren door grondige 
struktuurhervormingen die de 
machtsverhoudingen wijzigen ». 
Ten slotte nog dit : « Het is vaak 
winstgevende, doodnuchtere poli
tiek, het niet onmiddellijk bereik
bare luid te eisen. » 

s tel t het nieuwe aanvalsplan 
van de heren Duvieusart en Verse 
CVP-kopstukken, tegen de mooie 
beweringen die de Vlaamse CVP-
ers de Vlaamse goedzakken gteeds 
voorhouden. 

Hoe lang gaat die dubbelzinnig
heid nog voortduren? 

« Oud-premier. CVP-senator Du
vieusart, onlangs gepromoveerd tot 
voorzitter van de Europese Assem
blee te Straatsburg, heeft zich en
kele dagen geleden gewaardlgd van 
het verheven Europese vlak af te 
dalen naar de alledaagse Belgi
sche politiek. Samen met zijn 
Brussels-franskiljonse partijgenoot 
senator Verse heeft hij een wets
voorstel ingediend da t er toe 
strekt « het gewest Brussel aan te 
passen met he t oog op zijn natio
nale en Europese taak ». Brussel 

muss grosser sein! Duvieusart « i 
zijn koUega stellen voc>r dat he t 
huidig arrondissement der zes 
randgemeenten bij de Brusselsa 
agglomeratie zou gevoegd worden, 
da t elke gemeente die aan het ver-
ruimde hoofdstedelijk arrondisse
ment Brussel paalt bij besluit van 
haa r gemeenteraad over de aan
hechting bij Brussel kan beslis
sen; dat het beheer van de Brus
selse agglomeratie zou worden toe
vertrouwd aan een interkommuna-
Ie (voorbereiding op he t derde 
partner-schap van Brussel in een 
eventuele Belgische federale 
s taa t ! ) . 

Men kan zich afvragen hoelang 
eerlijke en bewuste Vlamingen zo
als een Verroken, een Van den 
Daele nog naas t dergelijke Vlamin
genhaters als Duvieusart en Verse 
in hetzelfde unitaire partijgareel 
zullen blijven lopen. 

D E S C H E L D E 
Geeft enkele rake beschotiwinr 

gen over « die oude beschaving n 
naa r Brussels - Belgisch model zo
als die sinds 1830 gegroeid is. 

« We weten ook wat na 134 ja
ren « vrije ontplooiing » met 
Brussel gebeurd is : deze Vlaam
se s tad werd onkennelijk veran
derd tot een voor de Vlamingen 
ongezellige, ongastvrije stad, waar 
ze zich niet thuisvoelen en er he t 
naa r gevoel ondergaan er maar ge
duld te worden omwille van he t 
verteer of de degelijke arbeid. 

Vlaamse gemeenten bij zulke 
s tad aanhechten of hun een twee
talig s ta tuut geven is ze doemen 
— op min of meer korte termijn 
— tot het lot dat alle gemeenten, 
die reeds tot de Brusselse agglome
rat ie behoren, beschoren werd : 
de integrale verbrusseling : noch 
Vlaams, noch Waals, noch Neder
lands, noch Frans, maar Beule-
mans. Liefst Parijs nabootsend, 
maar dan liefst de slechtste uit in
gen van de lichtstad. Ziedaar de 
Belgische oplossing van het ganse 
probleem der twee gemeenschap
pen : het franstalig Brussels ty
pe : de homo belgicus. Materialis
tisch, geen greintje idealist, be
hept raet veel lef en misplaatste 
pretentie. I n het zeer belangwek
kend boek « La Belgique au défi » 
schrijft de Luikse hoogleraar Pé-
r in hierover : « Bruxelles absorbe 
beaucoup, mais crée peu ». (Brus
sel slorpt veel op, maar schept 
weinig). » 

Walter Luyten. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
15.30 : Voor boer en tuinder : land
en tulnbouwmagazine — 16.00 : 
De Tijdscapsule : TV-jeugdfeuille-
ton — 16.25 : Klein, klein, kleuter
tje : Wij leren de « Beuzenpas » 
aan — 18.45 tot 17.30 : Rechtstreek
se reportage van de vliegmeeting 
gehouden te Cannes — 18.45 : De 
drie gekke broers : TV-feuilleton, 
7e afl. : Moord In de jungle — 
19.15 : Disneyland : Hoog, droog en 
vochtig : avonturenfilm — 19.55 : 
Sportuitslagen — 20.00 ; TV-nieuws 
— 20 20 : Will Perdy's one man
show '64 — 21.05 • Sportweekend : 
sportaktualiteiten in woord en 
beeld — 21.35 : « Zoo » werkt 
Haanstra. {Programma van de 
Nederlandse televisie - NCRV) — 
22.05 : Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren : Mode
show — 19.25 : Zoeklicht op de 
kulturele aktualitelt — 19.45 ; De 
Weerman — 19.50 : Sport In 't kort 
— 20.00 : TV-nleuw8 — 20.20 : ' t Is 
maar een woord : quizprogramma 
— 20.55 : Panorama — 21.40 : De 
vier temperamenten : ballet op mu
ziek van Paul Hlndemlth in de cho
reografie van Walter Gore, uitge
voerd door de Balletgroep van de 
K.V.O. te Antwerpen — 22.10 : 
Medium — 22.20 ; Tweede nieuws
uitzending. 

DINSDAG 
19.00 : Gastprogramma : De Socia
listische gedachte en aktie — 
19 30 : Tekenfilms voor jong en 
oud : De Plintstones, toekomstver-

halen uit het steentijdperk. 32e afl. 
Doe wel... en zie ook om... — 19.55 : 
Sport m ' t kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : De kat op de 
koord : Koken Is geen kunst, TV-
feuilleton. (17e afl.) — 20.50 : Ten 
huize van Prof. Dr. Pernand Collln 
— 21.45 : Klassiek concert door het 
Orkest van de Itallaans-Zwitserse 
Radio o.l.v. André Cluytens m.m.v. 
de pianist Kurt Leimer. (Eurovisie, 
programma van de Zwitserse tele
visie - TSI) — 22.15 : Tweede 
nieu wsultzendlng. 

WOENSDAG 
17 00 tot 18.00 : Televisum : Een 
uur met Bob Davldse — 19.00 : 
Teletaalleö : Nederlands — 19.15 : 
Openbaar kunstbezit : «O.-L.-Vrouw 
bij de fontein», door Jan Van Eyck 
(1390-1441) — 19.25 : Penelope : 
de uitzending voor de vrouw — 
19.50 : De Weerman — 19.55 : Sport 
In ' t kort — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Speelfilm : Liefde sterft 
nooit (Ich suche dlch), drama van 
O.W. Fischer, naar A.J. Cronln, met 
O.W. Fischer en Anouk Aimée. 
(Duitse versie met tweetalige onder
schriften) — 22.10 : De gemeente : 
Kern van onze vrijheden — 22.40 : 
Medium — 22.50 : Tweede nieuws
uitzending. 

DONDERDAG 
19 00 : Teletaalles : Engels — 
19.30 : Arena : ons veertiendaags 
sportmagazine — 19.55 : Sport In 
•t kort — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Het geheim van Charlie 
Chan, politiefilm met Warner Oland 
{Engelse versie met tweetalige on
derschriften) — 21.25 : Beeld zon
der grenzen : 6 juni 1954 - 6 J u n i 
1964 een reportage van Emst-Lud-
wlg Prelsewlnkel (ARD-WDB), over 

de eerste tien Jaren van de Eurovi
sie, gemaakt In opdracht van de 
Europese Radio-Unie — 22.25 : 
Première : 'n programma met fllm-
nieuws en fragmenten ui t nieuwe 
films — 23.10 : Tweede nieuwsuit
zending. 

VRIJDAG 
19.00 : De jonge Jacobleten : Da 
liga In aktie, 3e afl. — 19.15 : Da 
avonturen van Popeye, tekenfilm — 
19.25 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren — 19.50 : 
De Weerman — 19.55 ; Sport In 
' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Twintig jaar na D-Day (D-
Day plus 20 years), een fllmrepor-
tage van de CBS over de landing 
van de geallieerde troepen In Nor-
mandië op 6 iunl 1944 — 21.40 : 
Echo — 22.10 : Aldous Huxley - -
22.40 : Tweede nieuwsuitzending. 

ZATERDAG 
10.00 : Teletaalles : Nederlands — 
10.15 : De wereld kreeg televisie. 
Documentaire film van Richard 
Cawston, gemaakt n.a.v. het 25-
larisr bestaan van de BBC — 15.50 : 
Klein, klein, kleutertje — 16.10 : 
Atletiek : Rechtstreekse reportaga 
van de Interlandontmoeting Bene
lux - Groot Brittannlë te Gent — 
Omstreeks 18.00 : onderbreking 
voor : Tijd voor ü . Internationaal 
magazine voor de jongeren — 19.00: 
Porky Pig : een suite van tekenfilm» 
— 19.25 : Dwaaltocht door het die
renrijk : Klnderkam.er. TV-filmre-
portage — 19.40 : Sport In ' t kort 
— 19.45 : TV-nieuws — 20.00 : 
Vlieg eens ui t I : een toeristische 
quiz, georganiseerd In samenwerking 
met de Sabena — 21.00 : Eurovisie 
10 : een variétéprogramma van da 
Franse televisie, uitgezonden n.a.T. 
het tieniarig bestaan van de Euro
visie — 22 00 : Het 87e poUtiedls-
t r ikt : De laatste wil. TV-poUtle-
feuUleton (19e afl.) — 22.50 X 
Tweede nieuwsuitzending. 

KREDIET- EN nNANCIERINGSYENNOOTSCHAP ( K . D . F . ) 

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, A N T W E R P E N — T E L E F O O N : 37.54.38 

FINANCIERING van al u w a a n k o p e n , au to ' s , T.V., a M l h i « e s 
L E N I N G E N van al le a a rd 

H Y P O T E K E N Ie en 2de r a n g 
F ISKALE EN SOCIALE raadp leg ingen 

Steeds tot u w d iens t . 

Raadp leg ingen kos te loos . 

Behee r : R. van d e r Paa l 
O. Voorb raeck 
M. Demol 

D i r e k t i e : L i c . R i k De Vos. 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

B O R G E R H O n 
Vergaderingr. 

Onze maandelijkse vergadering 
heeft plaats in ons lokaal de 
« Nieuwe Oamot », Carnotstraat 
60, Antwerpen te 20 uur 30 op 
maandag i jiini 1964. 

Ons gemeenteraadslid JuTil Dil
len zal U onderhouden over zijn 
6 jaar als gemeenteraadslid van 
de meerderheidsgroep. 

KAPELLEN 
Kolportage, 

Kolportage te Kapellen op 31 
mei. Allen die zich nog Jong ge
noeg voelen zullen er aan houden 
de propagandaploeg van de Noor
derkempen te versterken; bijeen
komst in het lokaal om 9 uur. 

KONTICH 
De afdeling Kontich doet een 

oproep tot a l de bestuursleden, 
kernleden en wljkmeeaters, om 
de wekelijkse kontaktavonden op 
elke maandag te 20 uur 30 bij te 
wonen, dit met het oog op een 
doeltreffende aktie voor abonne
menten- en ledenwerving. 

ledere week zijn er nieuwe adres
een van mensen, die driemaal een 
gratis proefnummer toegestuurd 
kregen en aan liuls moeten be
zocht worden. 

Wij rekenen op Ieders mede
werking! 

BRABANT 

MACHELEN 
Op zaterdag 30 mei heeft het 

3de lentebal van de afdeling Ka
chelen plaats in de zaal Egmont, 
Dorpstraat. Begin 20 uur 30. 

Toegangsprijs 30 P. In een goe
de Vlaamse sfeer zal er kunnen 
gedanst worden op mudek van 
het orkest Harry Bal. 

Iedereen hartelijk welkom! 

LIMBURG 

LIMBURG 
Lenteoffensieta'i *t«m fTiioitfP<>H 

Onze kaderleden Worden " Ver-
socht ook hun bijdrage hiertoe 
te leveren, 

Limburg heeft nog heel wat 
abonnementen te maken ten op-
sichte van andere provincies, en 
we hopen, dat elkeen minstens 
twee avonden zal willen besteden 
met het brengen van huisbezoe
ken bij vrienden of kennissen om 
hen lid of abonnee te maken. 

Wat de kaderleden van andere 
provincies kunnen, moet ook hier 
gebeuren. 

Het hoofdbestuur rekent er op, 
dat elk kaderlid voor het Lente
offensief minstens twee avonden 
aan huisbezoeken wijdt. 

Vooral de bestuursleden der af-
dektngen dienen hier het goede 
voorbeeld te geven, 

BERINGEN 
Hier had tijdens de afgelopen 

week een beperkte vergadering 
plaats van de werkgroep, die o.m. 
voorbereidingen trof aangaande 
de autokaravaan die morgen zal 
plaats hebben. 

Vooral doordat deze tocht Be
ringen als eindpunt heeft, is het 
de plicht van deze afdeling om 
hier maximaal aan niee te wer
ken. 

GENK-WATERSCHEI 
Ook hier had er een plaatselijke 

bestuursvergadering plaats, waar
op hoofdzakelijk de autokaravaan 
van 31 mei besproken werd. 

Een dringende oproep wordt ge
richt tot alle sympatizanten en 
leden — autobezatters om hieraan 
mee te werken. 

Vermeld dient nog, dat perso
nen die een abonnement op ona 
blad verlangen, dit kunnen krij
gen bij de bestuursleden en bl] 
Jos Brion, Binnenlaan 80, te 
Genk. 

NEEROETEREN 
De afdeling Neeroeteren was op 

het zangfeest, en tijdens de volks
vergadering, zeer gOed vertegen
woordigd. 

Een volle bus voor een afdeling 
waar er nog niet zo heel lang ge
leden met een Intensieve werking 
Is liegonnen, is absoluut geen 
slecht rezulitaat. 

Volksvergadering. 
Volgende woensdag, 3 juni, is er 

's avonds in het kader van het 
Volksunie - Lenteoffensief een 
volksvergadering voorzien, waar
op volksvertegenwoordiger Leo 
Wouters als spreker is gevraagd. 

Tevens worden de provinciale 
voorzitter en sekretaris verwacht. 

Alle leden en sympatizanten, 
ook belangstellendeh gelieven 
eveneens aanwezig te zijn. 

De vergadering mag beschouwd 
worden als de stichtingsvergade
ring van de afdeling Neeroeteren. 

ZOEKERTJ 
Gevraagd te Brussel bij Zuid-

station gezin minstens 2 personen 
voor winkel dagbladen, tijdschrif
ten, boeken, rookgerief enz., bui
tengewoon goede verdiensten. Tel. 
02-59.37.88. 

Vlaams - nationalist, gehuwd 26 
Jaar, voll. hum. machineschrift 
zoekt dringend passende betrek-
kmg in het Gentse. Schrijven 
kantoor blad. 

Aardbeidoosjes in karton van 1/4 
en 1/2 kg. Kart. Deroover, Gelro-
desteenweg 16, Betekom, 

Geef uw kind later een maan
delijkse studiebeurs met het geld 
(plus interesten en andere voor
delen) dat U nu naar vermogen 
spaart. Sparingen onder staatsga/-
rantle voor pi. kommunie, studie
beurzen, huwelijk, bruidschat enz. 
Vraag geheel vrijblijvend om een 
bezoek ten Uwent : schr. A.V.T., 
Grote Ring 17, Brussel 7. 

Jong leraarsgezin met drie kin
deren van 1 tot 7 jaar wonende 
op 200 meter van de zee Stene-Ma-
riakerke wenst tegen vergoeding 
één of twee kinderen op te ne
men gedurende de maanden juni, 
jiuli, aug. leeftild van de kinderen 
liefst tussen 4 en 8 jaar. Voor in-
lichfcmgen 059-729.40. 

Ook C kunt Ud worden van de 
grootste briefwisselingsolub- van 
België, aUe.l^eft talen, verzam. 
hobbies. Schr. PubliJ'PubÜ^ rfe-
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr, 55, Oostende. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Oproep. 

Nogmaals doen wij een warme 
oproep tot alle simpatisanten om 
deel te nemen aan de kolportage 
te Ledeberg en te Gentbrugge op 
31.5.1964 en aan de Kolportage te 
Eeklo op 7.6.1964. Telkens verza^ 
melen wij om 9 uur aan de Roe
land. Geen verontschuldigingen 
worden aanvaard, tenzij zeer ern
stige reden en onthoud het : Nu 
of nooit! 
Vlaamg Sociaal Hulpbetoon. 

Zoals vroeger aangekondigd 
vindt <^ 7 juni aJS. de reis plaats 
voor de ouden van dagen of in
validen naar de Vlaamse Arden
nen. De autobus met 50 ouderlin
gen brengt ons naar de Klulsberg 
waar een gratis noenmaal wordt 
aangeboden. Bl] de terugkeer te 
Leupegem wordt nogmaals een 
koffietafel aangeboden in het 
gasthof « Pallieter ». 

Simpatisanten welke dit sociaal 
gebaar willen helpen financieren, 
steken 20 F onder gesloten om
slag en sturen dit aan Jan Ver-
plaetse, Vlotstraat 36 te Gent, met 
de vermelding ; « Reis Ouden van 
Dagen ». 

Andere giften zijn eveneens 
steeds welkom; bel ons op 
(25.08.34) en wij komen ten hui
ze, of U wendt zich rechtstreeks 
tot Bierhuis Rome, Kleine Vis
markt 3, te Gent. 

LEDEBERG-GENTBRUGGE 
Op 15 mei werd overgegaan tot 

de stichting van de kern Ledeberg-
Gentbrugge met de verkiezing van 
een voorlopig bestuur. Reeds nu 
kunnen wij melden dat tegen sep
tember 1964 de opening zal plaats 
hebben van een Vlaams huis, waar 
alle Vlaams nationalisten zich zul
len treffen. 

Op de dagorde stonden eveneens 
de aanstaande gemeenteverkiezin
gen. 
Kolportage. 

In het kader van de week van 
de Volksunie zal in Ledeberg-Gent-
brugge op zondag 31.5.1964 een 
grootse kolportage plaats hebben. 
Het bestuur belooft de volledige 

medewerking met de kolportage-
ploeg van Gent. Het verzoekt de 
simpatisanten te Ledeberg en te 
Gentbrugge, zich solidair te tonen 
met de koJporteurs op die zondag
morgen. Het moet immers de door
braak worden van de V.U.-gedach-
te in deze twee gemeenten. Hang 
desnoods Uw leeuwenvlag buiten 
om te tonen dat er die zondag
morgen op de gemeente iets ge
beurt. 
MARIAKERKE-GENT 

Door de onverdroten werking 
van het Distrlktbestuur te Gent, 
zullen wij eerstdaags kunnen over
gaan tot de stichting van een kern 
te Mariakerke die in nauw werk
verband met het bestuiu: in deze 
gemeente, voor de volledig door
braak van de V.U. zal zorgen. De 
verantwoordelijken voor deze ge
meente zullen later worden mede
gedeeld. 

In ieder geval wensen wij de 
toekomstige medewerkers veel suc
ces en vooral veel goede moed, 
want de strijd zal straks in alle 
hevigheid ontbranden. 

WEST-VLAANDEREN 

ROESELARE-TIELT 

Volksunie-week." 
De Volksunie-week wordt In 

Boeselare-Tielt de gelegenheid 
voor uitbouw in de diepte. 

Nadat wij in de abonnementen
slag een meer dan eervolle plaats 
hebben ingenomen, trachten wij, 
door eventjes 700 huisbezoeken en 
het maken van meer dan 100 nieu
we alH>nnementen, Mechelen over 
de kop te springen en Aalst naai
de kroon te steken. ledere afde
ling werkt volledig mee aan het 
plan door Bernard Depoorter en 
Herman Verslype ontworpen. 

Zaterdag 30 mei : 
Autokaravaan in het Noorden 

van het arrondissement. Verza
melen te 2 uur op de markt van 
Tielt. Wagens versieren met leeu
wenvlaggen! Mikrowagens en es
tafette rijden mee. 

Wagens « bevolken » voor uit
delen van pamfletten. We kregen 
in alle gemeenten toelating. Einde 
_teg^n 18 uur,30 .te Izegem. 

Zondag 31 mei : 
'•• "Kolportage te Izegem. Vprzar 

melen te 8 uur 45 op de grote 
markt aan <c café Francais ». 

Zij die meerijden met de auto
karavaan, worden reeds voor de 
kolportage verwacht. Gratis mid
dagmaal aangeboden door afde
ling Izegem, zodat we kunnen 
kolporteren tot 12 uur en niemand 
naar huis moet, om zo te kunnen 
meerijden in autokaravaan. 

Te 2 uur autoiiaravaan in zui
den van axr. Vertrek te 2 uur op 
grote markt te Izegem. 

Einde te Roeselare tegen 18 uur 
30, niemand mag ontbreken. Er 
moeten 25 wagens zijn! 

Voor kolportage werd regeling 
getroffen, zodat dodenmis en 

ONTMOETING TE DIKSMUIDE 
Op 14 Juni aji. wordt te Diksmuide het Vlaams Huls offi

cieel ingehuldigd. Alle West-Vlaamse afdelingen en kernen ge
lieven deze datum te noteren en schikkingen te treffen tot 
deelname. Afvaardigingen uit Gent eji Antwerpen nemen 
deel. 

10 uur H. Mis in de pa.terskerk. Daarna : hnlde aan Jan 
De Bondt op het kerkhof van Diksmuide. Herdenkingsrede 
door vollisvertegenwoordiger dr, Leo Wouters, 

12 uur 30 gezamenlijk middagmaal tn bet « Ylaams huis B 
Er wordt gezorgd voor demokratische schotel. 

2 uur 30 optocht in het teken van de grondwetsherziening 
en zetelaanpassing, 

3 uur 30 meeting In het K Vlaams huls », Spreker : alge
mene voorzitter Mr, Frans Van der Eist. 

Daarna : gezellig samenzijn of uitstap te organiseren door 
de verschillende arrondissementen. 

Alle West-Vlamingen houden die datum vrij €n nemen 
schikkingen! 

kolportage elkaar niet in de weg 
staan. 

Maandag 1 Juni : 
Jongerenvergadering to zaal 

« Normandle ». Gratis toegang. 
Spreker ; Walter Lnyten. 
Huisbezoeken. 

Aan 700 adressen werd een brief 
gestuurd, waarbij ons bezoek 
wordt aangekondigd. Het spreekt 
vanzelf, dat alle afdelingen de 
door hen aangeschreven adres
sen zo vlug mogelijk moeten be
zoeken. We rekenen stellig op 100 
nieuwe abonnementen en 50 nieu
we leden. 

Doch dan mag niemand achter
blijven! 

Volksunle-brosjuur. 
In de meianden oogst en sep

tember wordt niet gekolporteerd. 
Onze propagandisten zullen zich 
inspannen om bij simpatisanten 
de V.U.-brosjuur te verkopen, om 
met de winst 15.000 brosjures te 
verspreiden. Ook binst de vakan
tie zitten we niet still Op einde 
september begint dan de tweede 
koljxartageronde. 
Pato: Branns Inrosjuur. 

Reeds meer dan 1000 brosjures 
werden verkocht. Gerard Demees-
ter en Roeland Vermander maak
ten van het ANZ-zangfeest ge
bruik om met de vrienden van 
Diksmuide er nog 1000 meer te 
verkopen. De kas vindt er baat 
bij, jongens. Doe zo voort. 

BOEëELARE 
Verleden zaterdag kwam het 

voltallig bestuiu: bijeen. René Wil-
laert en Michel Deceunick alsook 
Roeland en Gerard werden ge
lukgewenst voor hun speciale in
spanningen bij de kolportage te 
Roeselare, waar spijts de ongeluk
kige datum tegen de 800 num
mers werden aan de man gebracht. 
2000 nummers werden daarbij 
verstuiffd. De gemeenteverkiezin
gen werden besproken. Met de 
V.U.-week zullen nog 35 abonne
menten worden bij gemaakt. Zo 
zullen we op anderhalf jaar tijds 
ons abonnementental vervijfvou
digd hebben in Roeselare-stad. In 

het kanton Roeselare wordt < n 
dan een verzevenvoudlglng. O9 
V.U. heeft te Roeselare de wlntf 
In de zeUen. 
Wnterwerkng. 

In het kader van de prélektoralai 
propaganda üal In het najIaM 
een speciaal V.U.-nummer vooB 
zelfstandige arbeiders, loontreft. 
kenden en landbouwers op grotai 
schaal in het arrondissement w o » 
den verspreid. Een speciale werto» 
groep Is de voorbereiding aan h e i 
doen. 

Onze plaatselijke medewerkera 
mogen dus rekenen op drukkA 
wintermaanden. 
Arrondissementeel avondfeest. 

Er werd besloen aan de A.Ht 
voor te stellen het jaarlijks are, 
avondfeest te doen plaats hebben 
In het najaar <«n In het voorjaar 
maksimaal de inspanningen op da 
verkiezingen te kimnen richten. Dv 
afdelingen gelieven daarvan nota 
te nemen. 

Doden herdenktog. 
Zondag 31 mei, doden herdow 

king te Roeselare. 
Te 10 uur H. Mis In de Pater» 

kerk; 11 uur vergadering : ML 
(Joppleters spreekt. 
Arrondissementeel kontaktblad. 

In het raam van de nakendis 
verkiezingen werd het plan opge
vat, een arr. kontaktblad voor 'I©< 
den, abonnenten en propagandls-
ten uit te geven, om onze wer« 
king maksimaal te stimuleren. 
Daarin zullen de plannen en ra» 
sultafen meer in detail aan ieder
een worden medegedeeld. We zoe
ken liefhebbers om het redaktl»-
werk te doen. Namen opgeven 
aan Mik Babylon. 

GEBOORTE 
Annemieke, 1ste kindje van dhr 

en Mevrouw Guido Laureys k r e ^ 
een broertje bij, Koen. 

Het bestuur van de afdeling 
Borgerhout hecht eraan de beide 
ouders langs deze weg hun oi^ 
rechte gelukwensen aan te We-
den. 

NAAR OVERUSE OP 30 MEI 
AABSCHOT 

De Vlaamse Volksbeweging, ge
west Aarschot, gaat naar de beto
ging te Overijse en legt voor za
terdag 30 mei een bus in. Inschrij
vingen O. Van Herzeele, Wetz-
Btraat 1, Aarschot. 

J. Holemans, Langdorpsesteen-
weg 97, Aarschot. 

Van CJalster Fr., Langdorpse-
steenweg 137, Aarschot. 

Van Hoof P., Albertlaan 18, Aar
schot. 

Vertrek aan zaal Florida (Nest 
Sterckx), Leuvensestraat, om 16 
uur. 

De prijs is 40 P. 

ANTWERPEN 

Men kan inschrijven voor de 
autobussen (tegen de prijs van 50 
F heen en terug) bij alle plaatse
lijke afdelingen evenals op het 
V.U.-sekretariaat te Berchem, Gro
te Steenweg 165 en het lokaal Tijl, 
Antwerpsestraat 59 te Mortsel. 
Verzamelen vanaf 15 uur 30 met 
vertrek te 16 uur stipt aan de 
Plantin en Moretuslei, ter hoogte 
van de Provinciestraat. Gelieve 
tijdig in te schrijven, iedereen op 
post! 

BERCHEM 
Inschrijvingen voor de betoging 

te Overijse kunnen gebeiu«n bij ar-

rondissementssekretaris Wim Maes, 
Grote Steenweg 165 te Berchem. 
Prijs heen en weer 50 F. 

DECRNE 

Wie gaat er mee? De afdeling 
Deume legt een bus to op 30 mei. 

De ceelnemers zullen opgepikt 
worden to Noord, Centrum en 
Zuid. 

GENT 

Zaterdag 30 mei, betoging te 
Overijse. Wij vertrekken to groep 
aan « Roeland ». Personenwagens 
getooid met Leeuwenvlag. 

De reis per autocar kost 60 P. 
(niet 75 F zoals vooraf medege
deeld). 

inschrijven in « Roeland ». Ver
trek om 16 uur. 

KAPELLEN 

Er worden bussen ingelegd Prijs 
50 F. 

Inschrijven In het lokaal waar
uit we om 15 uur 30 vertrekken. 
Terug rond 21 uur 30. 

KORTRIJK 

Ook de afdeling Kortrijk van de 
Vlaamse Volksbewegmg gaat naar 
Overijse. Vertrek op de Grote 
Markt om 2 uur. 70 P storten op 
P.R. 11.62.66 van de Vlaamse 

Volksbewegtog te Kortrijk. 

MECHELEN 

Om 17 uur 15 vertrekken wlJ 
vanuit Mechelen (dit na de grote 
autokaravaan) naar Ovwijse. In
lichtingen kunnen verkregen wor
den bij : Frans Giells, Nleuwwerk 
1, Mechelen, H. Keldermans, Aam
beeldstraat 23, Mechelen, P. De-
smedt, Capt. Tripstraat 53, Wilt^ 
broek. Van de Moortei, Verhaeren» 
straat 20, St. Amand." « i H. Se . 
gers, Ltodestraat 73, Bomem. 

VEUBNE 

Naar Overijse oP 30 mei. De bua 
vertrekt te 12 uur 16 op de Grote 
Markt, ledereen op post! 

De reis gaat over Nieuwpoort-
Stad. Lombardzijde, Middelkerke, 
Oostende, autobaan. 

Langs deze weg kan halt geho»-
den worden om de deetoemers te 
laten opstappen. Het uur zal later 
worden meegedeeld. 

De reiskosten oeoragen 80 P. 
Schrijf dadelijk to op net een-

traal adres : A. Huyghe. leperse 
steenweg 41. Veume, telefo(8i 
31683: giro : 419292. 

ZANDHOVEN 

30 mei : ieder Vlamtog die zich 
Vlaams-nationalist noemt zal deel 
nemen aan de betogmg te Overij
se. Een autobus wordt mgelegd te 
Schüde ö ï Halle-Kempen. Deeto^ 
mers van andere gemeenten WM» 
den thuis afgehaald op verzoek. 
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VOOfl 
KENNISMAKING, 
HUWELrJK 

Schrijf om koiteloie 
kroehnr». itoeam«ntstl« 
• • lljsttn BftM 

ANTWERPEN 

ÜELUKKIGE 
TOEKOMST 

FoKtbmi. 11. D«!ns«f 
•f nasr : 
Postbiu. SSl. Antw«rpenr 
•f u n r : 
Festbiu. 149. Geni; 
•f aaac t 
VwrtbOK UL BroH*) L 
K«t croot, ematlg, oor-
B^ronkslljk Vlaanu Hn-
wslljkswcrk ran m t r o o -
« • a m velalareo roor 
Icdvrera ! 
D* enlrt BcroapsliBtel-
IlBS wwt bowelljksbo-
mldtfeltnr •>» cans ont* 
Nederlands iprekends 
taaU^eek 
DarcUJks verschillend* 
•erlertncnL 
Stllite eabelmhoiullBS. 

DORTMUNDER 

BTkierbrauhof 1 
| e Leuven 

Alle zater- ea zondagen 
Opper- Beleren -orkest 
Stemming plezier 
Alle dagen 's middags en 
*a avonds beste keuken, 
niet duur 
Vanaf » morgens 
tot '8 nachts 
koud Duffel en koffie. 
K]zonder ingerlctit voor 
groepsreizen sctiolen enz.. 
Parking voor Honderden 
autobussen en auto's. 
Alles ortma verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof U 
Groenplaats 33 ta Antwerpen 

prima kouo Duffet. 
Open lag en aacbt 
Zalen voor vergaderingen 
en2„ 
Van Qu af Herman 8egers, 
oude baas van Monopol 
Oent aan de tapkraan. 

DORT BIER KELDER 
Oude IVlarbt 22 Leuven 

Bchoonste blerkelder 
van tiet land. 

Niet vergeten dat men In 
de drte lokalen de echte 
DortmundeT Thlerbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

Wiet ver«:eten. weldra 
Dort Thierbrauhof UI 
te Brussel 

BEBCHEM 
Vergadering. 

Op woensdag 13 mei hielden wl] 
onze eerste ledenvergadering se
dert -de bestuursverkiezing. Wij 
mochten ons verheugen in een be
vredigende opliomst. 

De heren Bob en Wun Ma«s ver
telden ons op een aangename en 
dikwijls humoristische wijze over 
het ontstaan en de werking van 

/•• V.M.O.. waarbij de reis naar Oos
tende en het verblijf te Brugge 
natuurlijk niet werden vergeten. 
Wij mogen gerust zeggen, de af
wezigen hadden eens te meer on
gelijk. 

Wij danken nogmaals van harte 
de beide sprekers en hojpen nog 
dikwijls op de V.M.O. 'n beroep te 
kunnen doen. 
Dienstbetoon. 

Een twintigtal personen wend
den zich tot onze afdeling voor 
het invullen van hun belastings
aangifte. Voor alle dienstbetoon 
staan wij steeds ter beschikfeing. 
Maandblad. 

Eerlang start onze afdeling met 
een maandblad. Wij rekenen op 
een stortvloed van abonnementen 
tegen de prijs van 20 P per Jaar 
(steunabonnementen van 50 P of 
ereabonnementen van 100 P of 
meer zijn natuurlijk altijd wel
kom). Gelieve te storten op P.C.R. 
nr. 17.11 van Kredietbank-Ber-
chem, voor rekening van de Volks
unie met mededeling « afdelings
blad ». Briefomslagen met het no
dige geld alsmede naam en adres, 
kunnen steeds blJ onze penning
meester worden afgegeven. (Vrede-
straat 1, Berchem). 

EKEKEN 
Herkiezing Bestuur. 

Op onze Jongste ledenvergade
ring, die zeer talrijk werd bijge
woond werd het bestuur, in te
genwoordigheid van een paar af
gevaardigden van het arrondisse
menteel bestuur, voor de duur van 
twee Jaar, als volgt aangeduid : 
voorzitter : Volant Piet; secreta
ris : Bertho Eugeen; penning
meester : Janssens Pol; propa^ 
gandaleider : Janssens Piet; orga
nisator : Doms Frans. 

De grootste, maar daarom niet 
de verstandigste. E^erse profeet 
heeft dus de bal lelijk misgesla
gen. 

Het nieuw bestuur wacht een 
grootse taaJf : de verdere uitbouw 
van de afdeling en de strijd voor 
de aanstaan(È gemeenteverkie
zingen 

Thans alleman In het gelid I 
Met vereende krachten en in volle 
eensgezindheid dient er nu vrij 
en vrank aangetreden. 
Medeleven. 

Langs deze weg betuigen wij on
ze secretaris Bertho B. en ajn 
achtbare Pamllie ons diepste leed
wezen in het smartelijl! verlies dat 
hen treft bil het af-sterven van 
hun geliefde moeder. Moge onze 
gevoelige deelneming hen een 
echte troost wezen. 

MERKSEM 
Zilvw. 

Namens al de kameraden wen
sen wij onze goede vrienden de 
echtellngen Eug Van den Dries -
Duchateau hartelijk geluk Dij de 
25ste verjaring van hun huwelijks
dag en van harte nog vele jaxen. 
WiJ betrekken In onze wensen de 
ganse familie, en in het bizonder 
de trouwe kameraden Jan en 
Frans. 
Bevlagglngsaktle. 

Meer dan ooit moeten wij dit 
Jaar een bizondere krachtinspan
ning doen Om op 11 Juli in alle 
straten van onze gemeente de 
leeuw te laten wapperen. Diegenen 
die niet in de mogelllkheld zijn 
him huls te bevlaggen moeten dan 
toch een leeuwenschlld aan htm 
raam nangen. Deze schilden zijn 
te verkrijgen tn Tyl en op het se-
kretartaat tegen 2P oer stuk Stuur 
een kaartje Em bemlneurstr. 33 
en het wordt r̂  thui.<5 •lezorgd EM 
wie zich goedkoop een degelijke 
leeuwenvlag wil aanschaffen komt 
on een woensdagavond naar zaal 
t Tvl » om Inlichtingen en prij
zen. 

WUzlgUif in bet Bestanr. 
Tijdens de bweuunrvergadalntr 

van 13 mei U. wo'd ir. Roland 

Van den Bossche, achtste kandi
daat bij de bestuursverkieztngen 
van 13 april 1.1., met algemene 
stemmen als zev€nde bestuurslid 
verkozen verklaard in opvolging 
van Karel Luyekx, propagandalei
der, die omwille van zijn beroeps
bezigheden naar Duinkerke Is 
gaan wonen. 

WIJ wensen K. LuycKx een voor
spoedige carrière en veel geluk toe 
in de,geboortestad van Jan Bart! 

In de vergadering werd tevens 
beslist dat Gaston Krols in het 
vervolg de funktie van propagan
daleider op zich zal nemen terwijl 
R. Van den Bossche als organisa-
tleleider de innerlijke inrichting 
van de afdeling grondig zal aan
pakken en verder uitbouwen. 
Bevlaggingsaktie 11 Juli a.s. 

Wij herinneren eraan dat Leeu
wenvlaggen, waarvan de prijzen 
variëren van 105 F tot 1000 F, te 
koop zijn op het sekretarlaat, Juul 
MoretusUei 310 en bIJ al onze pro
pagandisten. 
Financiële mobilisatie. 

Ten einde onze kas te stijven 
voor de komende gemeentraads-
verkiezmgen zullen onze propa^ 
gandisten van nu af aan overal 
« steunkaarten » te koop aanbie
den. Het zijn visitekaartjes van de 
afdeling met de vermelding van 
het doel en het bedrag (schomme
lend van 10 F tot 1000 F) voluit 
geschreven. Bedoelde kaartjes 
zijn daarenboven , allen voorzien 
van het zegel der afdeling en de 
I)araaf van de sekretaris. Komaan, 
laat uw linkerhand niet weten wat 
uw rechter doet en alles komt in 
rade voor U en voor onze afdeling 1 

Ook V kunt mei trawen. 
treedt toe tot bet «respeclail-
teerd buweltjkswerfc met U]»-
ten. schr Publiciteit ^daen 

Pierre, afd EL, Amsterdamstr. 
55. Oostendei 

B R A B A N T 

AARSCHOT 
Op dmsdag 13 dz. vond de twee

de ledenvergadering van de V.V.B. 
gewest Aarschot plaats. 

ZIJ mocht zich verheugen In een 
ruime belangstelling. Dr. Jur. P. 
Eannoy, voorzitter van het arr. 
Leuven, heeft in zajn mleiding ge
handeld over de gevaren die drei
gen in het Atoomcentrtmi en te 
Lieuven, waar franstalige professo
ren hun nefaste rol blijven spe
len. 

HIJ herinnerde er aan dat op 30 
mei te Overijse een protestbeto-
ging plaats heeft. 

De heer Bernard Van Dijck, lid 
van het hoofdbestuur V.V.B., heeft 
In een gedocumenteerde uiteenzet
ting gewezen op de noodzakelijk
heid van samenbundelmg van alle 
krachten, opdat men terug het 
probleem e Testgebied Hageland » 
in de belangstelling zou plaatsen, 

BRCSSEL-BRABANT 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Afdedmgen die biJ de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen onder de 
naam Volksunie opkomen moeten 
dit onverwijla aan de arrondisse-
ments sekretaris. Vanthoumout 
Michel. ESigelahdstraat 420 ükkel 
OBiSi laten weten. 
ProTincieraads- en parlements
verkiezingen. 

Kandidaturen voor deze verkie
zingen dienen ten laatste op 10 Ju
ni 1964 m 't oezlt te zijn van de 
arrondissementssekretarls, ten eln^ 
de het arrondissementeel bestuur 
toe te laten de rangorde van de 
kandidaten te bespreken op zijn 
vergadering van 18 lunl 1964. 
Tolksnnieweek-kolportage kanton 

Voor de Vlaamse 
ver lofgangers «an de 
kus t Ue i jsrootnzaal 
r E s t e r e t Kerkst r 111 

BLANKENBERGE 
maakt oekend dat er vanaf 
29 maart Pasen Kamers te 
huur zljo met of eonder 
ontbijt L.age prijzen oeste 
verzorging en t» grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels koffie enz 

TeL (050)41360 

VOLKSUNIE-WEEK ARE. BRUSSEL 
Vrijdag 29 mei voorUchtlngsvergaderlng C3afé « De Groene 

Poort », Dorpsstraat. Gooik. Sprekers : dr Jef Valkeniers; 
volksvertegenwoordlgCT Daniel Deconinck, Paul Martena. Be
gin 20 uur. 

Alle propagandistMi van de kantons HaUe, Sint Kwintens 
Lennik en Asse moeten aanwezig zijn. 

Zaterdag 30 mei autokaravaan doorheen het arrondisse
ment. 

Vertrek te 14 uur stipt te Machelen. Reisweg : Machelen, 
Vilvoorde Meise, Asse Smt Kwintens Lennik. Halle, Overijse, 
Aankomst 18 uur te Overijse waar de deelnemers opstappen 
In de protestbetogii^ ingericht door het Komltee der Rand
gemeenten. 

Onze abonneea en leden warden afzonderlijk aangeschre
ven. 

Zaterdag 30 mei te Machelen Lentefeest, Ingericht door 
de plaatselijke afdeling V-V. Iedereen welkom. 

Zondag 31 mei v i ^ kolportages, Ingeriöht met de mede
werkers uit alle kantons. 

De propagandisten van de kantons Zaventem, Vilvoorde en 
Wolvertem te Wolvertem (verzameling te 10 uur op het Kerk
plein). 

De kaderleden en propagandisten uit de kantons Asse en 
Smt Kwmtens Lennik kolporteren te Asse (bijeenkomst te 10 
uur op het gemeenteplein). 

Eten derde ploeg propagandisten verzamelt te Halle op het 
gemeenteplein te 10 uur kolportage In de stad zeil. 

De "propagandaploeg van de werkgroep Brussel kolporteert 
te Smt Genesius Rode en Alsemberg (afspraak te 9 VBJa 30 
Vlaamse Schouwburg te Brussel). 

De verantwoordelijken voor deze kolportages worden een 
dezer dagen aangeschreven voor de laatste schikkingen. 

Maandag 1 Juni huisbezoeken in alle afdelingen van het 
arr door de plaatselijke kaderleden. 

Dinsdag tot vrijdag en gans het jaar door huisbezoeken 
zoals hiervoor. 

Gedurende de week van de Volksunie moeten er door de 
propagandisten minstens 300 nieuwe abonnees geworven war
den. Welke afdeling haalt het hoogste getal? 

UkkeL 
Zondag 31 mei a.s. bijeenkomst 

om 8 uur 30 achter de K.V.S. — 
vertrek te 8 uur 45 — al de leden 
van de afdelingen Groot-Brussel 
die over een wagen beschikken 
moeten het als een plicht aanre
kenen aanwezig te zijn Het meet 
niet alleen "n kolportagetocht, 
maar tevens "n propagandatocht 
worden. Allen op posti 

L I M B U R G 

HALEN 
Benevens een zeer geslaagde uit

bouw van de afdeling neeft de se-
kretaaris ook nog een prtuihtig re
sultaat bereikt Inzake sociale actie. 

In minder dan één Jaar tijd 
groeide het aanta] leden van de 
Vlaamse Ziekenkas met precies 
vijftig nieuwe leden aan. Een schit
terend tewijs van aanpak en ak-
tieve werking van deze afdellngs-
sekretarls. 

LIMBURG 
Antofcaravaan. 

De Volkstmleweek zal. in de pro
vincie Limburg besloten worden 
met een grootse aufejkaravaan op 
zondag 31 mei ajs. Ieder 'id. lezer 
en sympathisant wordt dan ook 
dringend opgeroepen hieraan deel 
te nemen. Het vertrek heeft plaats 
op het Kolonel Dussartpleln te 13 
uur 30. 

Er zal gezorgd worden voor aan. 
plakbrleven om op de wagens te 
kleven doch bovendien worden de 
afdelingen verzocht zeM te zorgen 
voor leuzen en spreuken Vanzelf-
sprekend worden zoveel mogelijk 
leeuwenvlaggen meegevoerd. 

Aan de kaderleden wordt ge
vraagd stipt op ÖJd ter plaatse te 
zijn om een handje toe te steken 
bij de opstelling voor het vertrek. 

De reisweg bedraagt precies 100 
km en de toeht eindigt op de 
markt te Beringen. 

Iedereen zorgt ervoor zijn wagen 
vol te laden met passagiers zodat 
deze tocht meteen kan opgevat 
worden als een zondagsultstapje. 

O O S T - V l - A A N D E R E N 

AALST 
Nu onze verdienstelijke kolporta-

ge-ploeg van een paax zondagen 
wel verdiende rust heeft mogen 
genieten, maken wlJ van de gele
genheid gebruik om een volledig 
overzicht van een laar werftochten 
te geven. 

40 kolportages vonden plaats, 58 
gemeenten werden bezocht met 
gezamenlijk 215.000 Inwoners 

Ben verkoop vBa 6.438 nrs. is 
geboekt geworden. Als hoogtepun
ten dlenm vermeld : Aalst 742 n n . 

Nlnove 455, Erembodegem BMt 
Zottegem 457, WeUe 301. 

Het werftoCht-gemlddelde Is 31fi 
nrs. 

Alle bewerkers van deze piracb-
tige uitslagen, verdienen hier be
dankt te worden. Een bijzonder* 
vermelding gaat evenwei naar j 
J. Oaudron, Aalst (15 deelnasien 
en 485 verkochte nrs.) ea P Van 
Impe. Haaltert (25 deelnamen en 
440 verkochte nrs.). 

Verder programma voor Juni : 
7.6 : Grotenberge. Leeuwergeos 

(-1- een wijk van Aalst). 
14.6 : Haaltert, Kerksken. 
21.6 : Gljzegem (+ een wijk vaa 

Aalst). 
28.6 : Geeraardsbergen. 
Ter gelegenheid van de natio

nale V.U.-week. wordt er een gro
te orrondlssementele kolportag* 
gehouden te Denderleeuw, zanAat 
31 met 

Samenkomst lokaal De Triend-
schap, Aalst. 8 uur 30. 

Oin-oep, 
In ons weekblad «De Volksunie» 

leest O re^lmatig oproepen voer 
financiële steim. De bedragen die 
binnenkomen als reaktte op die 
oproepen, leren ons echter dat hedl 
wat mensen blijkbaar de Indruk 
hebben dat kleine gtft«B onwelkom 
zouden zijn als «teun voor de kas 
van het arrondissement. Niets la 
nochtans minder waarl 

Om nu wenseUlk ledereen t* 
kunnen betrekken bij onze aktle 
voor financiële steun nebben wtj 
een snelsteun-aktle op touw gezeti 
Het zit eenvoudig tn elkaar • wie 
de arpondlssementele VoDcstinie • 
werking genegen ts (en wie Is dat 
niet?) en ze dus ook daadwerke
lijk wil steunen sfcutirt ons van
daag nog onder gesloten omslag 
een briefje van 20 P. Het adres 1»: 
Hubert Bauwens. A Van de Mae-
lestraat 27, Brembod^em. of ir. 
Jan Tan den Berghe, LokerenveU^ 
straat 111, AaJst. 

EEKLO 
Donderdagavond 21 mei D. werd 

te Eieklo een uiterst geslaagde con-
tactvergadenng belegd in aanwe-
zisheld van dr. L. Wout«s, Ir. O. 
Deroo en bestuursleden van he» 
arr bestuur Gwit-Beklo. De verga
dering werd Ingeleid do<v de beer 
Seghers, plaatselijk voorötter, 
waarna dr. Wouters het woord nam. 
Uit de heersende geestdrift die 
men duidelijk con aanvoelen, en 
de gehouden toespraken mag men 
aanvoelen, dat het bestuur van de 
stad Eeklo resoluut besloten ia 
een ruime en grondige actie te 
voeren In de streek. 

Dit oastton zal ongetwijfeld ees 
gevoelige steun betekenen voor het 
arr. Oent-Beklo. WIJ wensen van 
harte deze sympatieke medewe»-
ken veel succes toe. 
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ANTWERPEN 

ANTWEBPEN-LINKEB-OEVEB 

De Volksunie van Antwerpen~-
Unker-oever, vestigt de aandach t 
Tan alle afdelingen, leden, abonne-
menten en simpatisanten uit het 
»rr. Antwerpen op volgend bericht : 

Op 13 Juni e.k. Volksunledag van 
Antwerpen Linker oever. 

Massale optocht doorheen L-O 
met de muziekkapel. Wi] vragen 
de aanwezigheid van allB vaandels 
•n alle V.U.-gezinden. 

Verzamelen : a a n de voetgan-
Cerstunnel op L-O te 13 utir 30. 

Vertrek : stipt te 14 uur, einde 
wordt verwacht te 16 uur a a n 
Café « de Zeester > op St-Anna-
fitrand. 

Wanneer meer miichtlngen ge
wenst worden, stelle men zich in 
verbinding met de plaatselijke 
Toorzitter : De Bel R., Schelde-
laan 21, Antwerpen L-O. 

DEUBNE 
B«U naar de Voerstreek. 

Tijdens de maand Juni 19S4 
r icht de « Vlaamse kring Deume » 
een reis in naar de Voerstreek. De 
deelnemers kunnen hun naam op
geven tijdens de vergadering van 
mei e.k. of op bet sekretariaat. 

DUFFEL 
Op zaterdag 6 juni wordt over-

gega^in tot de stichting van de 
afdeling Duffel. Zaal <d>e Groof»; 
•preekbeurten door prov. raadsL 
Ludo Sels en nat . sekr. Wim Jo-
rissen. Waarna aanvulling van 
he t bestuur. Een kleurfilm over de 

® 
•MMIi i l t 

Wedtor ROLAND 

WK Iwlwt f vMo» ittok 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

Resiortmatr assen 
(Brevet - 529768). 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

SPECIAAL 
MEVET 

fttJIlZT-il 

TE ZELE (O.-VL.) 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
TeL (052) 44641 en 44642 

Indien ü .geen verkoper 
In uw omtrek kent stuui 
ons een kaartje en we 
zenden U bet adres van 
de dlCHtst oljgelegeo 
verkoper Stat Zele. 

federalistische betoging te Antwer
pen wordt vertoond. Begin t© 20 
uur. 

KAPELLEN 
Mededelingsblad. 

Het nieuwe afdelingsbestuur 
heeft besloten voortaan maande
lijks een mededelingsblad te be
zorgen a a n alle s impatizanten 
van Kapellen, Stabroek en Hoeve
nen. Het eerste nummer werd 
reeds verzonden. Belangstellenden 
die het niet ontvangen hebben, 
worden verzocht n a a m en adres 
op te geven op het sekretariaat ; 
lokaal Terminus, Antwerpsestwg. 
107. Kapellen. Tel. 74.29.91. 

Huwelijk 
Bent ü alleen ? Verlangt 
ü spoedig verl. te zijn ? 
Schr. n. Postbus 4 Roesela-
re. Gr. Inschrijving, ge
heimhouding verz 
Korrespondentie Klub 
Studenten (innen) wilt ü 
in briefkont. komen met 
vriend(ln). Schr. n. Post
bus 4 Roeselare, gr. opn. 
In de lijsten. 

M E R 

Kolportage. 
Onder leiding van volksverte

genwoordiger Mattheyssens en 
Wim Jorissen, nat ionaal sekretst-
ris, zullen drie groepen van 30 
m a n leder niet een mikrowagen 
een hoek van Lier volledig « uit
kammen ». dit op zaterdag 6 Juni. 
Bijeenkomst aan café « Den 
Hoorn », Kon. Albertstraat om 14 
uur 30. Lilerenaars zullen als gid
sen dienen voor de kolporteerders 
In de Lierse doolhofstraatjes. 

BfECHELEN 

Wij nodigen U uit om deel te 
nemen a a n de 1ste Auto-RaJly 
van de Vlaamse Klub op zondag 
31 mei a.s. 

De opdracht is een toeristische 
rally van ± 60 km. door ons ar
rondissement. De vragen en proe
ven zijn niet moeilijk, iedereen 
heeft dus kans om te winnen. Na 
de aankomst is er een gezellig sa 
menzijn in het Wiener Café 
« Ztun Seppi » te Rijmenam 
(zwart water) . 

Eet- en dansgelegenheid. 
Bitblad met opgaven wordt 

overhandigd bij het vertrek. 
Vertrek : Café « Guldenhuls », 

Veemarkt 5 te Mechelen op 31 mei 
te 13 uur, zeer stipt. 

Kaderdag. 
Voor een bijna voltallig be-

•tuurskader, werd de halfjaar
lijkse kaderdag van he t arr . Me
chelen gehouden. Na een begroe
t ing door arr . voorz. O. Benard, 
werden practica en taktlek voor 
de gemeenteraadsverkiezingen be
s r o k e n . M. Wildiers sprak ver
volgens over Vlaamse bedrijfswer-
king, waarop het halfjaarlijkse 
c gewetensonderzoek » der afde
lingen volgde dit onder leiding 
van Walter Luyten. Met een be
zielend slotwoord van W. Jorissen 
werden de kaderleden klaarge
stoomd voor de V.tT.-propaganda-
week. 

WILRIJK 

BcTlagginesaktie 11 Juli a A 
Leeuwenvlaggen zijn te koop bij 

G. Cells Juul Moretuslei 310. teL 
38.42.81, of bij onze propagandis
ten. Ze zijn uitgevoerd op ver-
•chillende afmetingen in wol 
met of zonder franjes en ook in 
nylon met franjes. De prijzen va
riëren van 105 F (wol zonder 
franjes afmetingen : 70 cm i 

100) tot 1000 P (nylon met fran
jes afmetingen 200 cm x 260) en 
zijn dus wellicht bereikbaar voor 
ledere beurs. Bij de bestelling mag 
D niet vergeten mede te delen ol 
de vlag aan een stok wordt gehe
sen of uit een raam wordt gedra
peerd. Deze inlichting is nodig 
voor he t aannaaien van de ringen. 

ZANDHOVEN 
Kolportage. 

31 mei : Zoersei. 
7 juni : Broechem. 
Steeds aan de kerk der te be

werken gemeente om 9 uur 15 
Oproep. 

Speciale en dringende oproep 
tot de afdelings-besturen van het 
kanton, s inds verschillende jaren 
zijn het steeds dezelfde mensen 
die zondag na zondag de baan op 
gaan; onvermoeibaar, steeds met 
nieuwe moed. 

Vanaf heden zouden wij graag 
zien dat de afdelingen die tot op 
vandaag in gebreke bleven, onze 
groep zouden versterken met en
kele mensen al waren het maar 
twee zondagen per maand. 

Dat de bestuursleden het voor
beeld geven! 

De adressen van de nieuwelin
gen en de vermelding van de zon
dagen (1ste, 2de, 3de. of 4de zon
dag der maand) worden verwacht 
bij de kantonale verantwoordelijke 
voor propaganda : 

Lode Verhoeven. Llefkenshoek 
S3. Halle-Kempen .Tel. 79.01.24. 

BRABANT 

DILBEEK 

De volgende algemene kanto 
nale kolportage is gepland voor 
zondag 31 mei. 

ledere afdeling van het kanton 
levert een paar medewerkers. 

GROOT-BRUSSEL 

De propagandaploeg Groot-
Brussel doet een oproep tot alle 
propagandisten om aanwezig te 
zijn op de grote Kolportage op 
zjondag 31 mei. 

Verzameling te 9 uur, achter de 
K.V.S. Geen enkele propagand.st 
onbreke! 

LANDEN 

De plaatselijke afdeling van de 
Vlaamse Volks be wegmg bericht 
haar leden, en gans Vlaanderen, 
dat de voorbereidmgen voor de 
11 juli-vlermg (BeviagfTng, Ober-
bayemfestivai en Dortfeest) reeds 
werden begonnen. 

Samenwerking tussen de ver
schillende Vlaamse Verenigingen 
uit het Landense wordt voor deze 
feestelijkheden in het vooruitzicht 
gesteld. Medewerking 'van andere 
verenigingen is eveneens welkom. 

Wie zich op een gezonde en aan
gename wijze wil ontspannen, 
houdt deze dagen vrij voor de 
feestelijkheden te Landen. 

TREKKING OP 8 JUNI 1 

30.000.000"loteii I 

Dit prachtig leeuwen-
schild wordt u thiüsbe-
steld door onze diensten 
indien u 325 P stort op 
postrekening 1476.97 van 
de V.ü. te Brusset Se
kretariaat : M. Lemon-
nlerlaan 88. 

U kunt ook betalen als 
volgt : bij aflevermg 
125 P + 2 maandell.ikse 
«tortingen van eXk 100 P. 

Afmetingen : 40 X 30 

ran. vervaardigd uit 

duurzame grondstof (Ce-

raflx). 

Belegd met bladgoud! 

V.U.-LENTE-OFFENSIEF 
Tijdens de laatste week van mei zal door de Volksunie 

over gans Vlaanderen een propagandistisch lente-offensieï 
worden gehouden. Nauwkeurige richtlijnen worden recht
streeks aan alle arrondissementen en afdelingen overge
maakt. 

Het Lente-offensief zal o.m. omvatten : 
— een grootscheepse inspanning tijdens de laatste mei-

week om het abonnementenaantal met een ruk omhoog 
te drijven : huisbezoeken over gans Vlaanderen, met 
een pracht van een prijs voor het beste arrondissement. 

— een reuze-kolportage in honderden steden en dorpen op 
zondag 31 mei. 

— autokaravanen gedurende het weekeinde van 30 en 31 
mei. Ingelegd rekening houdend met de betoging te 
Overijse op 30 mei. 

— een Jongerenvergadering in tientallen steden en ge
meenten. 

Het V.U.-Lente-offensief : grote algemene herhaling 
vooraleer de definitieve slag over enkele maanden begint. 

MOLENBEEK 
Zaterdag 30 mei uitdelen pam

fletten; in de namiddag deelname 
aan de autokaravaan. 

Op vrijdag 5 Juni algemene le
denvergadering. Alle leden worden 
dringend verzocht deze datum vrij 
te houden. 

OOST-VLA A N D E R E N 

AALST 
Alle V.U.-leden die eigenaar zijn 

van een auto, worden verzocht om 
deel te nemen aan de grote arron-
dissementele autokaravanen op 30 
en 31 mei. 

Zaterdag 30 mei : bijeenkomst 
te 15 uur aan < De Vriendschap », 
Kerkstraat , Aalst. Autokaravaan 
doorheen een deel van het arron
dissement en naar de betoging te 
Overijse. 

Zondag 31 mei : bijeenkomst te 
14 uur aan « De Vriendschap ». 
Autokaravanen doorheen Dender
en Zwalmvallel. 

Wie meedoet, kome rechtstreeks 
n a a r i e t verzamelpunit. 

DENDERLEEUW 
Week van de V.U. 

De bekroning volgt op zondag 
3i mei met een reuze-kolportage. 

Deze kolportage is de Inzet van 
ons plaatselijk verkiezingsoffen
sief. 

AUe bestutirsleden zonder uit/ 
zondering dienen op he t appel te 
zijn. Willen we op 11 oktober 
vruchten plukken : aan het werk 
nu! 
^evlaggingsaktie. 

Denk er aan : 11 juli nadert . 
Hebt U reeds uw leeuwenvlag. Doe 
mee met da bevlaggingsaktie. 
Schaf u een mooie vlag aan. In
lichtingen bij W. De Metsenaere. 

GENT 
Week van de Volksunie. 

Zondag 31 mei : massale kol
portage te Ledeberg en Gent-
b n ^ g e Vertrek a a n « Boeland » 
om 9 uur. 

Zondag 7 Juni : autokaravaan 
door het Meetjesland en kolpor
tage te Eeklo. Vertrek aan « Boe
land » om 9 uur. 

GENT-EEKLO 
In het kader van de week van 

de Volksunie verwachten wij alle 
tolporteurs en simpatisanten op 
de grote Kolportage die plaats 
vindt te Ledeberg en te Gent-
b r u ^ e op 31.5.1964 Dit moet wer
kelijk tot een overgroot succes uit

groeien. Wij verzamelen zoals ge» 
wooniljk om 9 uur aan het Vlaam» 
Huls Roeland. 

Tevens doen wl] een warme op
roep tot alle autobezitters <»i deei 
te nemen aan de autokaravaaa 
naar Eleklo en het Meetjesland op 
zondag 7.6.1964. Ook de kolpor-
teur» worden verwacht vermlta 
een grote kolportage is gepland l a 
de stad Eeklo. Verdere rlchtlijnea 
volgen. 

W E S T - V L A A N P E R E N 

BRUGGE 
Bevlagglng op 11 JuU a-s. 

Naar het voorbeeld van het b»-
vlaggmgskomitee St MlchteH 
wordt m gans het arr. Brugge een 
aktie gevoerd om de 11 ]uU-b«-
vlagging eindelijk eens te doen 
doorbreken. In elke belangrijka 
gemeente worden vertegenwoordi
gers gezocht. Men gelieve ziob 
aan te melden bij G. van In, Pre-
dlkherenrei 20. Brugge. 

Steun gevraagd. 
Koken kost geld K I Indien wtf 

onze propaganda van nu af en tot 
de a.s. parlementsverkiezingen 
willen doordrijven, moeten w» 
kunnen rekenen op een kletolgf-
heid uit eenieders beurs. D weet 
bet, (mze postrekening is 17852S 
van de Kredietbank te Brugge; 
vermelden : « voor rekening n r 
7.408 V.U. arr. Brugge ». Ook blJ 
onze afd. en kernen kan men u ^ 
tuurlljk terecht 1 

Voor al 
uw wijnen en Ukeuren •; 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M E C H Ê L S N 
Telefoon : (015):49{)0 

DIKSMUIDE 

Autokaravaan. 
Op 31 mei wordt een autokar»» 

vaan mgeri-at . 
Wegwijzer : DlKsmuide Bsen, 

Vladslo, Werken Zarren. Hand
zame, Kortemark Koekelare Icö-
tegem, Eemegem, Gistel. West-
kerke, Oudenburg, Zandvoorde, 
Stene Oostende. 

Br wordt een oproep gedaan 
aan ieder autobezitter, aan deze 
karavaan deel te nemen. Kontakt 
opnemen olj de ixiaatBeiijke voor
zitter of bij Leo Devreese, Diks-
muide. 

WKKBLAO DE VOLKSUNIE 
Uitgave van de V.z.w VOLKSUNIE 

-tWBAKd'lf: : Mr Ft Van der Eist tiooioreclaklenr. 
1 van Uverstraeten Eedaktlesekretaris. 
S, De Lre. Mr De Coninck. Wim Jorissen, lic W. 
Luyten. R. 'Mattheyssens. W Cobbaut, M. Babyion. 
£ . ^ o s s e dr L. Wouter» L. Diercks. 
Alle orietwisseling voor redaklie naar : 
Rotatyp. Sylv Dupuisi lIO Brussel 7 TeL 23.11.98. 

Beheer : .Maurice Lemonrueriaan 82 Brussei 1 Tel. 11.82.16. 
Alle Slacht<T) voor niet ontvangen van Blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 300 F. Halfjaarlijks : 110 F. Driemaands 
li]k' ; 611 F 
Steunabonnement : 500 F (minimum). Losse nummer» : 6 K. 
Abonnement buitenland : 300 F. 

Alle stortingen loor net blad op postrekening 1476.97 
Volk-sunie Bru=se i. 

Verantw. uit». : Mr F. Van der EUst. Beizegemstraat 20, Bnissel n . 
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ijEDURENDE deze naweek 
Wörat over neel Vlaanderen gekolporteerd met 
ons blad < De Volksunie >. Voor velen zal de aan
koop van ons blad de eerste kennismaking zijn 
taet de Vlaams - nationale partij. Dat is een 
belangrijk rezultaat. Want vele onzer Vlaamse 
mensen beseffen nog steeds niet genoeg de be
tekenis en de inzet van de Vlaamse strijd. Zij 
beseffen in de eerste plaats niet voldoende wat 
zij aan de Vlaamse Beweging verschuldigd zijn. 
Niet aan de traditionele partijen die uit zich 
zelf nooit iets gedaan hebben voor de oplossing 
van de Vlaamse problemen, maar aan de idea
listen, de flaminganten van de dikwijls mispre
zen en verdacht gemaakte Vlaamse Beweging. 

I N de 19de eeuw was Vlaan
deren een kolonisatie-gebied, bestuurd, bevolen, 
berecht, belast, uitgebuit in een vreemde taal, 
het Frans, door volksvreemde elementen die het 
gewone YOlk misprezen en aan zijn lot overlie
ten. 

hebben wij gezien in de naoorlogse periode, toen 
er geen Vlaamse partij meer was. 

De Vlaamse strijd is nu nog aktueel, noodza
kelijk. Nog steeds zijn de Belgische regeringen 
anti-Vlaamse regeringen. Dit is een sloute bewe
ring, maar het is de waarheid. 

1 OEN de Vlamingen vorig jaar 
eensgezind de Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel verdedigden tegen de verfransingswoede 
van hen die uit haat en misprijzen voor onze 
taal en ons volksbestaan weigeren zich aan te 
passen wanneer zij in onze Vlaamse gemeenten 
komen wonen, werden wij door de regering in de 
rug geschoten : de regering stelde de inlijving 
voor van de bedreigde gemeenten bij Brussel en 
dreigde zelfs met een regeringskrisis om de eisen 
van de Franse taaiimperialisten te steunen. Eens 
te meer hebben wij een nederlaag geleden door 
de schuld van de regering en van de traditionele 
partijen : de omstreden gemeenten werden voor 
verdere verfransing opengestel^i 

Dezelfde regering stelde aan het parlement 

DE INZET VAN DE 
VLAAMSE STRIJD 

De volledige verfransing van het middelbaar 
en hoger onderwijs had nefaste gevolgen voor de 
ontwikkeling van ons volk, voor de opgang van 
sas volk naar meer beschaving, meer kuituur, 
maar ook naar meer welstand! Honderd jaar, 
van 1830 tot 1930, hebben de Vlamingen moeten 
vechten om eindelijk hoger onderwijs in hun ei
gen taal af te dwingen van de moedwillige Bel
gische Staat. Deze harde strijd voor de ontvoog
ding van ons volk, voor ons elementair recht, 
tegen vernedering, achteruitstelUng, benadeling 
mag niet vergeten worden. 

O ' NZE Vlaamse mensen beseffen 
ook niet voldoende dat die Vlaamse strijd niet 
uitgestreden is, dat ook nu nog voor Vlaams 
rechtsherstel, voor normale, gezonde, rechtvaar
dige toestanden moet gestreden worden. De ach
teruitstelling van de Vlamingen in deze Staat 
behoort niet tot het verleden ! Er wordt zoveel 
mogelijk over gezwegen door de traditionele par
tijen eo hun pers, omdat zij wel weten dat zij 
er grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Daar
om is er een Vlaamse partij nodig zoals de Volks
unie, een partij van Vlamingen en voor de Vla
mingen, zonder Walen en verfranste Brusselaars 
in de partijleiding, die vrank en vrij, onafhan
kelijk van de gevestigde machten, kan opkomen 
voor de Vlaamse belangen en de wantoestanden 
aanklagen. Zonder een Vlaamse partij worden 
de Vlaamse grieven in de doofpot gestoken en 
de traditionele Belgische politiek voortgezet. Dit 

voor, 50 % van alle staatsbetrekkingen te waar
borgen aan de Walen en franstaligen, dan 
wanneer in 1962 niet minder dan 63,4 % van de 
dienstplichtigen als Vlamingen het Nederlands 
kozen om hun legerdienst te vervullen. Schan
delijke benadeling van de Vlamingen! Het par
lement heeft uiteindelijk beslist dat 50 % van 
de leiding en bestbetaalde betrekkingen, van de 
graad van directeur af, aan de Walen en frans
taligen gewaarborgd worden. Dit is nu de wet 
in België, Vlaamse ministers, Vlaamse volksver
tegenwoordigers en senatoren hebben dit goed
gekeurd! Wat nogmaals bewijst dat Vlamingen 
en Walen in deze staat niet gelijk zijn : de pro
motiekansen van de Walen zullen veel groter 
zijn, vermits 37 % aanspraak mag maken op 
50 % van de leidende funkties en 63 % Vla
mingen slechts op eveneens 50 %! 

D ERTIG jaar na het tot stand 
komen vau de taalwetgeving van 1932 hebben 
de Vlamingen nog steeds niet bekomen wat deze 
wetgeving hen waarborgde : een billijk even
wicht tussen de twee taalrollen! Vooraleer wij 
ons rechtmatig aandeel bekomen hebben, een 
aandeel proportioneel met ons aandeel In de be
volking van dit land, wordt ons wettelijk ont
stolen waar wij recht op hebben. Dit gebeurt nu, 
onder de huidige regering. 

Sedert jaren vragen de Vlamingen dat de 
Grondwet zou nageleefd worden : dat zij in het 
parlement zouden vertegenwoordigd zijn volgens 

de juiste bevolkingscijfers. Meer dan 500.000 in
woners van het Vlaamse land zijn niet vertegen
woordigd in het parlement, wat een vervalsing 
betekent van de demokratie. Doch de zetelaan-
passing wordt steeds uitgesteld, komt er niet. 

Integendeel : de regering heeft thans het ini
tiatief genomen van een grondwetsherziening 
om tegemoet te komen aan Waalse vrees voor 
minorisatie! Te vergeefs hebben de Vlamingen 
aangedrcxngen om de grondwet te herzien, al 
was het maar om waarachtige kulturele autono
mie rtiogelijk te maken. Het wordt hen gewei
gerd, nog in 1953 onder de homogene C.V.P.-
regering werd het hen geweigerd. Maar nu 
neemt de regering zelf het initiatief : het gaat 
er immers om de Vlamingen te foppen, hen het 
voordeel van hun bevolkingsmeerderheid te ont
nemen, de '/stelaanpassing waardeloos te maken, 
door aan de Waalse minderheid in het parle
ment een veto-recht te geven, waardoor iedere 
Vlaamse verwezenlijking onmogelijk zal ge
maakt worden. 

E EN ander voorbeeld van de 
achterstand en de benadeling van de Vlamingen 
ontlenen wij aan de toestand in de sektor van 
het hoger onderwijs. Alhoewel 63,4 % van de 
miliciens Vlamingen zijn, studeren er slechts 
41 % studenten in het Nederlands aan de ho
gere scholen. Doch er zijn slechts 8 instellingen 
voor hoger onderwijs waar men in het Neder
lands kan studeren tegen 17 waar men in het 
Frans kan studeren En wanneer de Vlamingen 
sedert jaren een Vlaamse universiteit te Ant
werpen vragen worden zij wandelen gestuurd. 
Doch één zaak staat nu reeds vast : wanneer 
er in het Vlaamse land een nieuwe universiteit 
zou komen, moet er ook een in Wallonië komen. 
De Walen eisen nu een universiteit te Bergen 
(Mons)! Steeds weer botsen wij op de moedwil 
van de regering, van de ministers, van de partij
leidingen, wanneer het er om gaat de Vlamin
gen te geven waar zij recht op hebben ! Want 
meer vragen wij niet. 

H lOE moet dit veranderen, hoe 
zal dit ooit veranderen? Zeker niet door de ver
antwoordelijken voor deze toestand, de tradi
tionele partijen, nog verder vertrouwen te 
schenken en te steunen. 

Alleen door de Volksunie, de Vlaams-nationa-
le partij, te steunen en er voor te zorgen dat 
deze partij een nog grotere overwinning behaalt 
bij de aanstaande verkiezingen dan in 1961, 
kan de Vlaamse zaak vooruit geholpen worden. 
Omdat, zoals men terecht zegt, de vrees het be
gin van de wijsheid is. Alleen een massaal stem
menverlies zal de traditionele partijen dwingen 
hun houding en hun politiek te herzien. Voor 
alle Vlamingen is dit van het grootste belang : 
de inzet van de Vlaamse strijd kan of mag geen 
enkele Vlaming onverschillig laten. 

Mr. Van der Eist. 

Volksvertegenwoordiger. 

Voorzitter van de Volksunie. 
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