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Waarom neemt u geen abonnement op ons 
blad ? Het kost tol emde jaar slechts 110 
fr en tot na de parlementsverkiezingen 
slechts 200 fr. U helpt er de Vlaamse zaak 
mee vooruit. Want het is juist uw steun 
die ons nog ontbreekt, om aan de Vlaamse 
offensieve kracht haar volle gewicht te 
geven. 
Vanzelf zal het niet gaan. En zo heel veel 
vragen we niet. U geeft wel maandelijks 
100 fr aan de een of andere kleurpolitieke 
krant. 

BOUWEN 

K^UNIE 

We brachten enKele weKen niets over de aoonnementen-
slag. Betekent zulks dat het slecht gaat ? Allerminst : de 
zesmaandelijkse hernieuwing begin juli verliep schitte
rend : de « afval» was kleiner dan ooit te voren en werd 
trouwens dadelijk méér dan goed gemaakt door een belang
rijke aanwinst, ook en vooral in arrondissementen die zich 
voor het eerst kwamen mengen in de strijd. Oudenaarde 
haalde een meer dan flink rezultaat uit de « Week der 
Volksunie >. Kortrijk deed een flinke slag met proefabon
nementen. Turnhout schoot uit z'n slof en Roeselare span
de wel helemaal de kroon door het reeds schitterende 
abonnentencijfer met een ruk voor niet minder dan 20 % 
naar omhoog te drijven. 

De stand van de strijd tot op heden ziet er uit als volgt : 

1 Aalst; 2 Roeselare; 3 Mechelen; 4 Oostende-Veurne-Diks-
muide; 5 St Niklaas; 6 Antwerpen; 7 Tongeren. 
Op talloze plaatsen komen de gemeenteverkiezingen de 
gewone afdelingswerkzaamheden doorkruisen. Betekent 
zulks, dat de abonnementenslag moet worden stilgelegd ? 
Allerminst : verhoogde politieke aktiviteit betekent met
een verhoogde belangstelling voor ons blad. Maakt daar
van gebruik l 

DEZE WEEK 

Op 1 september is het een jaar geleden dat de Voerstreek 
wettelijk bij Vlaanderen werd gevoegd en dat zij volledig 
onder Limburgs bestuur viel. Wij hebben niet nagelaten 
in talloze artikels propaganda te maken voor dit mooie 
gewest en wij brengen thans graag hulde aan de zovele 
Vlamingen die metterdaad hebben bijgedragen tot het wel-
lukken van de strijd in de Voerstreek, die door hun bezoe
ken het toerisme hebben doen bloeien en die financieel de 
Vlaamse initiatieven in deze streek hebben mogelijk ge
maakt. 

Met des te meer spijt is het dat wij vandaag de houding 
van het Limburgse provinciebestuur moeten aanklagen. 
Limburg, dat hier de kans kreeg om daadwerkelijk te tonen 
dat de terugkeer van de Nederlandstalige Voerstreek bij 
Vlaanderen en het losmaken uit de Luikse greep voordelen 
zou bijbrengen aan de Voerstreekbewoners, heeft nog 
praktisch niets verwezenlijkt. Integendeel, door een erger
lijke laksheid en een misdadige onverschilligheid heeft het 
toestanden laten ontstaan, die zelfs vóór de overgang naar 
Limburg niet bestonden. 

Daar is o.m. het onderwijs. Enkele voorbeelden : te Re-
mersdaal, waar het onderricht — ook ten tijde van het 
Luikse bestuur — volledig Nederlandstalig was, wordt er 
thans uitsluitend in het Frans onderwezen. Te Teuven is 
men er in geslaagd, twee op de drie leerkrachten te benoe
men die franskiljons en Luiksgezind zijn : de beruchte 
Kevers en zijn vrouw die onderscheidelijk het derde en 
vierde en het zevende en achtste leerjaar onder hun be
voegdheid hebben Het zevende en achtste jaar is hierbij 
eentalig Frans tegen alle wettelijkheid in. Te St Martens 
Voeren laat men de vrouw van de franskiljon Honoré Wij-
nants — hoewel zij op •pensioenleeftijd is — in de school 
haar gangetje gaan 

Verder zijn alle maatregelen, die Gauleiter Derrickx tot 
nog toe heeft getroffen, s'.eeds in het voordeel van de 
Luiksgezinden uitgevallen. Ook voor het toerisme heeft 
Limburg — waar er nochtans van de Voerstreek iets uit
zonderlijks op dit gebied kon gemaakt worden — praktisch 
niets gedaan : nagenoeg geen enkel verkeersbord werd 
voorzien en zelfs verbieden de provinciale instanties het 
plaatsen van eigen aanduidingsborden waar zijzelf in gebre
ke blijven. De toestand van de wegen is op vele plaatsen 
erbarmelijk. Nochtans is dit een zaak die spreekt tot de 
"Voerstreekbewoners en de Luikenaars hebben dit zeer goed 
ingezien. Wie van Wezet naar Moelingen rijdt, zal wel op
merken hoe zij de provinciale weg Wezet-Moelingen-Maas-
tr icht over 't vak Wezet-Moelingen onmiddellijk na 1 sep
tember hebben hersteld. Net op de grens met Moelingen 
is de overgang opmerkelijk : aan de Luikse kant een baan 
in zeer goede staat en aan de Limburgse kant een baantje 
da t versmalt en vol gaten en bulten bleef liggen zoals Luik 
he t destijds achtergelaten heeft. Net zoals de wegwijzers 
trouwens die nog steeds in dezelfde staat verkeren als ten 
tijde van de pek- en teerstrijd ! 

Wij zouden zo kunnen voortgaan met de grievenlijst. Een 
lijst die een beschamende aanklacht is tegen het Limburg
se provinciebestuur en tegen de Limburgse bestendige de
putatie die voor het overgrote deel uit C.V.P.-ers bestaan. 

BLZ. 3 - WAT GEBEURT ER IN BRETANJE ? 
Een kijk op de Bretoense volksstrijd 

BLZ. 6 - «KONGRES», «STUDIEDAG», OF WAT? 
De C.V.P . slaat met afzonderlijke vleugels 

BLZ. 8 - WIES MOENS, DE BANNELING 
Een leven van t rouw aan hoge beginselen 

BLZ. 11-Z.E.H.GANTOIS60 
Verdiende hulde aan de Zu idv laamse voo rman 

BLZ. 16-HET LOT VAN DEC. V.P. 
W i e laat zich nog zand in de ogen strooien ? 
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TOP 64 

Mijne Heren, 

In uw nummer van 16 mei las 
ik « Chirojeugd en zangfeest », de 
lezersbrief onder dezelfde titel in 
uw nummer van 6 juni, in dat van 
20 juni « Jeugdbeweging », « Chi-
ro en zangfeest » en « Chiro en 
Vlaamsgezindheid »• tenslotte In 
uw nummer van 27 juni « Chiro ». 

Wat aangehaald werd als verde
diging van de Vlaamsgezindheid 
van CJhiro en V.V.K.S. ga ik niet 
herhalen. Ik wii enkel' aanvullen 
door terug te komen op het ver-
txekpunt: Chiro en Zangfeest. Zie-
liier de ware toedracht der zaak. 

De Chlro-top 64 was vastgesteld 
op 24 mei. Op een bepaalde maan
dagmorgen lees ik In de krant dat 
het Zangfeest ook op die dag zal 
doorgaan. Dadelijk heb ik de na
tionale sekretarls van Chirojeugd 
opgebeld om hem te vragen of er 
niets meer kon gedaan worden op
dat de twee feesten niet op dezelf
de dag zouden doorgaan. Deze zei 
me, zojuist ook het bericht verno
men te hebben uit een mededeling 
van het A.N.Z. Hij beloofde dade
lijk kontakt te zullen nemen met 
het A.N.Z., wat hij trouwens reeds 
van plan was vóór mijn telefoon. 

Ijater hebben we nog kontakt ge
had a i de zaak verder besproken. 
Samen met het AJT.Z. hebben we 
gezocht of het niet mogelijk was 
een van de feesten te verplaatsen. 
Er diende rekening gehouden met 
het wlélöselzoen en de voetbal
kompetitie, waardoor én sporpa-
leis én Antwerp-stadion praktisch 
op geen andere data vrij waren, 
te meer omdat men ook moest den
ken aan de examenperiode in juni 
en de processiezondag in de pa
rochies. 

Hoe spijtig beide bewegingen het 
ook vonden, het was een samen
loop van omstandigheden en er 
bleef niets anders dan een kom-
muniké uit te geven waarin het 
samenvallen betreurd werd en een 
afvaardfeing te zenden. Waar
schijnlijk zoudt U ook niet anders 
hebben kunnen handelen. 

R.S. - Tongerlo. 

GEMEENTEBELEID 

Geachte Heren. 

Bescherming der minoriteiten 
(lees Walen, want voor de Vla
mingen is zulks nooit geëist ge
worden ), stemmen maar niet toe-
I>assen van taalwetten, grondswet-
üerzieningen enz..., ziedaar de 
dooUiof waarin wij tegenwoordig 
leven. 

Voor ons Vlamingen bestaat er 
maar één oplossing : liet aanstel
len van Burgemeesters - function-
narlssen. Deze pei'sonen, gekozen 
buiten de poütiek, zouden de be
staande wetten moeten eerbiedi
gen en naleven, zoniet kunnen zij 
onmiddellijk geschorst worden. 

De taalwet moet dan geen ande
re sancties voorzien en de frans
kiljons worden voor altijd de 
vleugels afgeknipt. 

Op gebied van gemeentepolitiek 
zou er een aardig duitje kunnen 
gespaard worden, daar overal een 
vast programma zou worden op
gesteld dat zou moeten uitgevoerd 
worden door het kollege van bur
gemeester en schepenen (huidige 
of toekomende). 

T.V.E., TeTvuren. 

TELEFOON 
Mijnheren, 
De brief waarin de gouverneur van 
West-yiaanderen de aandacht van 
minister Anseele vestigt op het 
feit dat sommige bedienden van 
de RTT, de elementairste princi
pes van beleefdheid met de voe
ten treden, is u wellicht niet on
bekend. 

De « incidenten », worden ver
oorzaakt door bedienden die m 
het Frans worden aangesproken. 
Er worden immers geen inciden
ten veroorzaakt door franstalige 
bedienden die in het Nederlands 
worden aangesproken, omdat de 
Vlaming zo hoffelijk is zich aan 
te passen aan de streektaal; voor 
sommige klanten geldt deze stel
regel niet in Vlaanderen. Zij zijn 
verontwaardigd wanneer het 

blijkt dat zij beseffen in Vlaan
deren te zijn, waar de bediende 
de taal van MoUère niet spreekt! 

Dat sommige bedienden der 
RTT aan gastvrijheid mankeren, 
betwijfel ik erg. Zowel te Kortrijk 
als te Brugge wonen er franskU-
jons die, onze taal kennende, ze 
kordaat weigeren te siM-ekao. 

Er zijn telefooncentrales, o.a. 
Moeskroen en Dottenijs, waaraan 
Nederlandstalige gemeenten, zoals 
Aalbeke, Kooigem, Bellegem e.a,. 
verbonden zijn, en bediend wor
den door Franstalig personeel dat, 
alhoewel redelijk goed Nederlands 
kennende, met misprijzen elke 
Vlaming bedient. 

De Waalse bedienden kennen 
geen Vlaams; waarom moet hun 
Vlaamse collega zich inspannin
gen getroosten en Frans leren 
voor mensen die onze taal nege
ren? Verkeerde mentaliteit? Mis
schien wel, en over het algemeen 
zal men zich in België inspannen 
om 'n Engels of Duits klient kor-
rekt te bedienen en bovendien be
taalt de RTT premies tut aan het 
personeel dat de twee laatstge
noemde talen spreekt. Om welke 
reden dan geen cent voor 'n Waal 
die Nederlands kent en omge
keerd? Schrik voor minorizatie? of 
schrik voor inspanningen vanwe
ge de Walen? 

A.L. Menen. 

ZUiD-AFRIKA 
Zuid-Afrika, land van zonne

schijn, van grote afstanden en met 
een rijkdom aan mineralen, indus
trieën en landbouwprodukten, is 
het brandpuint van de wereldbe
langstelling geworden. Om zijn 
rassenpollitiek? De niet-blanke be
volking van Zuid - Afrika bestaat 
voornamelijk uit drie rassengroe-
pen : Ban toes (11 miljoen), kleur
lingen (1,5 miljoen ) en Aziaten 
( 0,49 miljoen '. He>; « Staatsdepar 
tement der Kleurlingen», opge
richt op 1 september 1981, waakt 
over de belangen van de kleurling
engemeenschap en fungeert als 
schakel tussen de gemeenschap en 
dé «Stsiats-. provinciale- en plaat
selijke autoriteiten, met betrekking 
tot de voorziening of verbetering 

van diensten en gerieven die on
der de werkzaamheden van deze 
autoriteiten resorteren». Als tweede 
punt zorgt dit « Staatsdeparte-
ment » voor het leveren van di-
rekte diensten aan de kleurlingen
gemeenschap. 

Hoe is het onderwijs voor kleur
lingen en Aziaten geregeld ? 

Het onderwijs voor kleurlingen 
en Aziatische kinderen is geba-
zeerd op een modern, wetenschap
pelijk onderwijsstelsel. In de 
Kaapprovincie waar de meeste 
kleurlingen wonen, zijn ± 1400 
kleurlingenscholen met 264.028 leer
lingen In de andere drie provin-
cie's zijn 160 schoen gevestigd met 
ongeveer 37.000 leerlmgen. 3.000 
kleurlingen bezoeken partikuliere 
scholen. Schoolbezoek is verplich
tend voor alle kleurlingen en Azi
aten tussen 7 en 14 jaar. Het 
«Departement van Kleurlingza
ken» beheert negen door de 
« Staat » gesubsidieerde vakscho
len, vijf vervolgcursussen, vier bij
zondere scholen voor blinde, dove 
en epileptische kinderen en een 
middelbaar technische school. Het 
universiteitscollege in West Kaap. 
land is uitsluitend bestemd voor 
kleurlingstudenten. Zuld-Afrika is 
het enige land ten zuiden van de 
Sahara, waar niet-blanken een 
professionele opleiding krijgen. In 
1961 waren 1825 Bantoes, 968 
kleurlingen en 1627 Aziaten aan de 
Zuid-Afrikaanse universiteiten in
geschreven. De niet-blanke medi
sche faculteit aan de universiteit 
van «Natal» in Durban is even 
goed uitgerust, als de beste in de 
Westerse wereld. 

Van alle afrikaanse landen telt 
Zuid-Afrika het minste ongeletter
den ! Van 1948 tot 1962 steeg het 
aantal onderwijzers van 17.000 tot 
29.000 Zuid-Afrika wordt door de 
begrotingscommissie van de U.N.O. 
gerekend tot de 26 «ontwikkelde» 
landen van de wereld. De zwarte 
bevolking van Zuid-Afrika bezit 
tevens de hoogste levensstandaard 
van gans Afrika en wat betreft de 
« Apartheidspolitiek ,: schreef het 
bekende amerlkaanse tijdschrift 
«U.S. News and World Report» 
dat er tussen de rassen geen ge
weld wordt gebruikt en dat er rust 

heerst, dit in tegenstelling met 
"eel andere gebieden in de wereld, 
Amerika niet uitgesloten. Ook Mgr. 
W.T. Whelan, katholiek aartsbis. 
schop van Bloemfontein in Zuid-
Afrika, direkteur van de pers, ra-
dio- en filmdiensten van de raad 
van de Zuid-Afrikaanse bisschop, 
pen-conferentie, legde op 18 febru
ari laatstleden een zeer belangrijke 
verklaring af, waarin hij het standi-
punt van de Katholieke Kerk be-
paalde, ten overstaan van de a-
partheid, wat gunstig uitviel voor 
de politiek van Zuid-Afrika» 

Is dit niet heel wat anders dan 
de steeds maar weerkerende aan
vallen van de wereldpers onder 
druk van onderontwikkelde Afri
kaanse en Aziatische landen ? 

J.B. Merksem. 

GENODEN 
Mijnheren, 

Ik heb uw brosjure «Lentes 
gelezen. Eerlijk gezegd het raakt 
me. De cijfers die u geeft zijn 
wraakroepend. Nee wraakroepend 
eigenlijk niet, maar het eist daden. 

Het roept op de vernieuwing in 
het politiek leven, die de V.U. 
wenst. 

Sinds 11 juli is mijn Vlaming-
zijn wakker geschud- dank zi] de 
Guldensporen-evokatie in mijn 
dorp. 

Als ik dit schrijf denk ik aan een 
verhandeling die ik eens maakte 
voor mijn eksamen, met als t i te l : 
«Vlaanderen, welig huls waar we 
zijn als genoden» (K. Van de 
Woestijne). 

Maar wij wonen in Vlaanderen, 
en het is ongelooflijk dat wij «ge
noden» zijn. Het is nodig dat dit 
woord verdwijnt in de verhouding 
Vlaming-Vlaanderen, het moet! 

G.V. Duffe!. 

Oa redaktl* diaar feen veruit' 
troordeiljklieio ?oor )r nmoud der 
ĉ epubUceerde lesersDneven Ze 06-
aoudt eicti aet '-eont raa een» «o 
inkorting roor Over At leseram-
btiek wordt getaa arlefwitsellns 
eevoerd. 

BROSJURES : 
verkrijgbaar algemeen sekretariaal 
der V.ü. iVl. LemonnJerlaan 82 Brussel 1 
postrekening 1476.97 

Het standpunt van de Volksunie 
Federalisme, DE oplossing 
Kultuurautonomle voor Vlaanderen 

en Wallonië •' 
De politieke partijen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit bet verleden 
40 Jaar Vlaams Nationalisme 
Zo dacbt bet Vlaams Nationalisme 

zo denkt bet 
Balans van een laar -

De V.D in bet Parlement 
Het tweede aktlvlsme 
De Zuldnederlandse taalgrens in het 

Belelsch oarlement 

5fr. 
5fr. 

5fr. 

5fr. 
5fr. 

10 fr-

10 fr. 

10 f r. 
40 fr. 

50 fr. 

Er blijven nog enkele orosjures bescblkbaar met de rede 
altgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der 
Eist op het kongres v.d Volksunie te Mechelen. 15-12-1963 
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RechUtreeks van eigenaar 
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SCHOTEN 
MORTSEL 
OPÜETEREN 
KALJWTHOÜT 
EDEUEM (Molenveld) 
DILZEN 
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Jan van Rijswijklaan 62 

Antwerpen 

Telefoon : 38 .91 .24 

Direktie : Rudi van der Paal 

BET GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN KANTF f WOPT VERZEKERD ZIJN . 

• Voor aw leven. 

• OW anto, 

• aw bnio. 

• aw meubelen, 

(aadpleeg ons. U cult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO P V.B.A. 
Jan Van Rljswljcklaan 62, Antwerpen. Telefoon 03/37.54.38 P.C.R 163.620 
Beheer.: Van der Paal • Voorbraeek Direktie : Lio. Rik De Voa. 
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SCHOOL 
54 Znidlaan 

Sll M Lemonnterlaan 
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VOLLEDIGE 
SEKRETAKIAAT-
KUBSÜ8 

Algemene bandelsopieldlnc 
Schoolgeld maxlm. 
8.000.- ft pet ]aai of 
3 maai 3.000.-tx 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
ileb thaia voelen 

Beter en voordeliger 

LET WEL 
ADVERTSimXS 700R 

< DB voLKSUNis - dicoen toe-
geatuuro aan onae 
PUBLICTTErrSDIKNST • 

, Antwerpsebaan 232 Bercndrecht TeL 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de coekertjes gaan naar 
bet hoofdsekretarlaat ! 

M. Lemonnierlaan 8 2 BruMeJ 1 • TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 



VOLKSUNIE 

K e vraag horen we 'de laatsTe tijd wel meer stellen. Vooral nu de pers 

bl eens een bericht opneemt over bepaalde Bretoense organisaties of 

over de opzienbarende aktiviteiten van een of andere hardnekkige na-

lionalist. Ja, wat gebeurt er in Bretagne ? 

JVoor een goed begrip van de huidige toestand ware een korte historiek 

van de Bretoense beweging wellicht wenselijk; in de huidige bijdrage 

beperken wij ons echter tot de periode na 1944. 

WAT GEBEURT ER 

IN BRETANJE ? 

In 1944 dachten velen in Bretagne 
dat «het» gebeurd was. Tot die ve
len behoorden zowel de reaktionai-
re fransen als de kommunisten. Het 
middel : een repressie, waarbij wat 
wlJ hier in Vlaanderen beleefden nog 
aan de gematigde kant schijnt. In de 
Bretoense departementen 12.000 per
sonen «opgeruimd > van 1943 tot 
1945... 

Het zag er in 1945 dan ook niet 
naar uit, dat er van Bretoense bewe
ging nog spraak kon zijn. 

NIEUW LEVEN 

Na enkele jaren begon er toch weer 
Iets te roeren : er verschenen weer 
bladen, nieuwe kulturele verenigingen 
en jongeren-groepen ontstonden, po
litieke problemen werden vrijmoedig 
besproken, een hernieuwde beweging 
begon zich schuchter te vormen. Of 
eigenlijk mogen wij niet van een be
weging spreken, want dan raken wij 
al dadelijk het knelpunt van de Bre
toense geschiedenis : de onmacht één 
sterk blok te vormen, het bijna pato-
loglsche getwist, het steeds weer 
splitsen in kleine en nog kleinere 
groepjes, het telkens weer uitgeven 
van nieuwe blaadjes. 

Een voorbeeld : ook thans in 1964 
beschikt de Bretoense beweging nog 
over geen enkel weekblad, over één 
halfmaandelljks blad («L'avenlr», 
orgaan van de M.O.B.) en 4 maand
bladen, maar daarentegen over een 
bijna onoverzichtelijke reeks twee
drie- of zesmaandelijkse, meestal ge-
polikopiëerde tijdschrlf*^^--

DE « LOl-PROGRAMME » 

De ekonomische minorizatie van de 
Franse randgebieden ten voordele 
van Parijs is een gekend verschijnsel. 
Van deze minonzatie is Bretanje één 
der grootste slachtoffers : sinds eeu
wen is Bretanje de grote leverancier 
van < main d'ceuvre > voor de Parij se 
slokop. Een citaat uit een Parijs blad 
van 1909 zegt op dit gebied meer dan 
een betoog. Een aankondiging in « Le 
progress (september 1909) vermeldt 
letterlijk : « Je préviens messieurs les 
Cultivateurs que courant janvier 
j'irai chercher quelques wagons de 
domestiques en Bretagne. Hs seront 
débarqués sur Ia place de la gare è, 
Longuyon oü chacun pourra choisir 
le sujet qui lul plaira le mleux ». 

Een Bretoens psychiater, dr Noël 
Bothorel, promoveerde in 1963 aan 
de Sorbonne op een proefschrift over 
«L'étude de l'inadaptation sociale du 
Breton ». Bepaalde van zijn vaststel
lingen zijn tekenend" 
wij vermelden er eei paar van : 
— het alcoholisme is de laatste hal
ve eeuw in Bretagne en vooral bij de 
itttwijkelingen op ontstellende wijze 

toegenomen en overtreft aanzienlijk 
de cijfers voor de rest van Frankrijk; 
— bij een onderzoek in het hospitaal 
van Kremlin-Bicêtre (hét armenhos
pitaal !) werd vastgesteld dat bijna 
2/3 van de aldaar verzorgde «clo
chards » van Bretoense afkomst wa
ren; 
— het aantal Bretoense meisjes, dat 
in de laatste eeuw als « bonne k tout 
faire » in Parijs belandde, is gewoon 
niet te schatten; hun sociale status 
was én is uiterst labiel. 
— bij een onderzoek naar de her
komst van de Parij se prostituees, 
werden er niet minder dan 2/3 Bre-
toensen geteld... 

Hoeft nog gezegd, dat sinds jaren 
in steeds bredere kringen de nood
zaak is aangevoeld dat, wat Bretagne 
eerst en vooral nodig heeft, is: indus
trialisatie, ekonomische ontvnkke-
ling, opdat de jongeren in de streek 
zelf zouden blijven en niet meer ge
noodzaakt zijn, hun kans elders te 
wagen ? Voorlopig Is Parijs doof ge
bleven voor de talloze moties en ma
nifesten die in Bretagne werden op
gesteld. Toch is er iets aan het ver
anderen. 

Het begrip waarrond thans steeds 
meer Bretoenen zich scharen is de 
«loi-programme». Van deze basis
wet voor ekonomische ontwikkeling is 
de laatste twee jaar voortdurend 
spraak geweest, grotendeels door de 
aktiviteit van de C.E.L.I.B. 

DE C.E.L.i.B. 

De C.E.L.I.B. (Comité d'études et de 
liaison des interets bretons), onge
twijfeld de meest representatieve 
Bretoense vereniging, telt 143 aange
sloten groepen : kamers van koop
handel, gemeenteraden, sindikaten, 
kulturele groepen enz. De oorsprong 
der vereniging ligt rond de parle
mentsverkiezingen van 1951, toen op 
initiatief van Joseph Martray — 
sindsdien sekretaris-generaal — aan 
alle Bretoense kandidaten een pro
gramma werd voorgelegd, dat door 
allen, op de kommunisten na, aange
nomen werd. 

1961 werd voor de C.E.L.I.B. een be
langrijk jaar : haar voorzitter, oud-
eerste minister René Pléven, liet zijn 
studie « Avenir de la Bretagne» ver
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Foto genomen tijdens een « illegale » bedetmart naar het graf van de Bretoense voorman^ 
priester Yann-Vari Perrot te Scrignac. 

schijnen. In de loop van de zomer 
hadden overal in Frankrijk boeren-
betogingen plaats, die vooral in Bre
tagne zeer heftig waren; op de sta-
ten-generaal van Pontivy werd dan 
de idee van de «loi-programme > 
voorgoed gelanceerd, waarop de re-
gering-Debré met enkele tegemoet
komingen antwoordde zonder de 
grond Vïtn de kwestie te raken. 

Op 18 juni 1962 hield de C.E.L.I.B. 
te Lorient haar jaarvergadering, 
waarop 1200 kaderleden het ontwerp 
van Loi-pogramme aanvaardden. Het 
ontwerp vertrekt van het beginsel, 
dat biimen de 3 jaar 90.000 nieuwe 
werkgelegenheden moeten gevonden 
worden in Bretagne. 

Het antwoord van de regering was 
hoopgevend : op 22 juni, 4 dagen na 
het kongres, werd in het parlement 
een amendement aanvaard, waarbij 
het Bretoens plan in zijn voornaam
ste punten opgenomen werd In het 
algemene «Frans plan voor ekouo* 
mische ontwikkeling». 

Het gematigd optimisme van de 
C.E.L.I.B.-voormannen bekoelde wel
dra. In februari deed de franse mi
nister van landbouw Pisani een rond
reis in West-Frankrijk; hoewel hij 
beweerde, zich «volledig te willen op 
de hoogte stellen van de plaatselijke 
problemen», weigerde hij alvast, de 
leiding van OJ!.L.LB. te ontmoeten; 
ondervraagd of de Bretoense loi-pro
gramme weldra zou afgekondigd 
worden, antwoordde hij cinisch : 
«alle Fransen zijn juridisch gelijk, 
zo ook alle Franse streken; het ware 
gekheid, een ekonomische wet uit te 
vaardigen voor één enkele FSranse 
streek • » 

Valt het dan oe verwonderen, dat 
steeds meer Bretoenen menen dat hv̂ t 
angstvallig-wettelijk optreden van de> 
C.E.L.I.B. uiteindelijk niets uithaalt en 
men naar andere middelen moet zoe
ken ? Op die vraag hebben de laatste 
Jaren zowel de M.O.B, als de U.D.B. 
pogen antwoord te geven, terwijl ook 
kleinere radikale groepen hun eigen 
opvattingen hebben. 

DE M.O.B. 

De M.O.B., de < Mouvement pour 
l'organisation de la Bretagne » werd 
gesticht in december 1957, toen hon
derden Bretoenen van uiteenlopende 
overtuiging te Lorient samenkwamen 
en tot het stichten van een Volksbe
weging besloten. De initiatiefnemers 
hadden een beweging voor ogen in de 
zin van onze V.V.B. Ongetwijfeld had 
de M.O.B. bij de aanvang de wind in 
de zeilen en werd zij gesteund door 
de nationalisten zowel door de ge
matigden. Tégen waren natuurlijk 
meteen de kommunisten, evenals de 
taraditionele nnltair-franse kringen 

(vervolg blz. 7) 
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Heer Burgemeester, 

ïk schreef het reeds verleden week : het enige wat aan de 
eerste wereldoorlog deugde, was de datum van zijn begin. Zo 
komt het, dat het patriotiek halfeeuwfeest gelukkig samenviel 
met het hoogseizoen aan de kust, uw gemeente en het verdedigen 
van uw mandaat ten bate. Een goede dag voor Nieuwpoort : 
meer Belgische kelen moesten er verleden zondag gelaafd en 
meer monden gevoed dan er in de vier jaar aan de IJzer gesnoerd 
en gesmoord werden. 

Gij hebt, heer burgemeester, het ontroerd, ontroerend en 
tw^eetalig woord genomen op de grootse plechtigheid aan het 
monument bij de brede waaier van de sluizen aan de IJzermon-
ding. Gij hebt de tienduizenden doden tot getuigen genomen, 
toch het land niet te verdelen en verenigd te blijven zoals zij 
destijds verenigd waren in de strijd. 

Aangezien, heer burgemeester, bij mijn weten de eenheid van 
het land nauwelijks wordt aangevochten en er slechts steeds 
talrijker en gegronder protest opgaat tegen het unitaire dwang
buis waarin die eenheid wordt gestopt, kan ik uit uw filippicca 
slechts opmaken dat gij de dode piotten en de dode koning hebt 
opgeroepen voor de heilige kruistocht ter verdediging van het 
unitarisme. En dan moet ik wel even sceptisch glimlachen. 

Er is namelijk, heer burgemeester, sinds vijftig jaar toch al 
het een en het ander veranderd aan de officiële vaderlandse 
geschiedschrijving. Zo is er bijvoorbeeld heel wat gewijzigd aan 
het stoere granieten beeld van de Koning-Ridder, de onversaagde 
Teutonenhamer en kampioen van het jusqu'au boutisme. Is 
immers stilaan niet gebleken dat Albert van Saksen-Koburg-
Gotha maar zeer matig ingenomen was met de oorlogszuchtige 
bazuinen van zijn Haverse ministers ? Is niet uitgemaakt, dat 
dezelfde Albert bij herhaling, langs nobiljonse Duitse relaties 
om, de Kaiser hochst persönlich heeft benaderd over het afsluiten 
van een afzonderlijke Duits-Belgische wapenstilstand ? Is niet 
bekend geworden, dat dezelfde Saksen-Koburg-Gotha zijn oor
logsministers « des extrémistes > noemde en zijn Grote Kardinaal 
<s een stijf kop » ? 

En lazen we niet, heer burgemeester, in een nochtans onver
dacht vaderlandse krant dat de oude en eerbiedwaardige sluis-
meester Kogge slechts Gods Ijzerwater over Gods Vlaamse 
akker liet lopen nadat men hem met arrest had moeten bedreigen 
en nadat hij een schamele geldelijke vergoeding kreeg ? En 
hebben we tot onze grote ontsteltenis niet moeten vernemen, dat 
zelfs de dapperste aller Galliërs in de ontembare Luikse forten 
dagen te vroeg en soms zelfs zonder slag of stoot kapituleerden, 
omdat zij een wankelmoedige vaderlandse moraal hadden ? 

Wat blijft er, heer burgemeester, over van de schone teke
ningetjes in onze geschiedenisboeken, met de briesende (Bel
gische) leeuw tot aan zijn manen in het IJzerslijk, roepende naar 
het Oosten en een erbij te denken vijand : « halt, geen stap meec 
verder. » ? 

Na vijftig jaar blijft er niet zo heel veel meer over. Een 
verroeste obus of een onkennelijke schedel die door een boer 
wordt opgeploegd. De vergulde herinnering van velen, die in de 
oorlog « het groot avontuur » hebben ontdekt vooraleer zij 
terugvielen in hun grauw baantje van kaartjesknipper of buizen-
fitter. Het rinkelend metaal op de borst, dat luider klinkt dan de 
stem van het geweten en van de waarheid. En vooral : de grote 
leugen van het unitarisme-omwille-van-de-gemeenschappelijke-
heldhaftigheid. 

Maar niet iedereen, heer burgemeester, heeft vergeten. Niet 
iedereen slikt de leugen van de koning hoog te paard ; voor 
velen is de monumentale koninklijke Nieuwpoortse kooi een 
juist en treffend simbool : de officiële heldhaftigheid, afgeschei
den en afgesloten van de werkelijkheid en de waarheid, ter 
herinnering aan een eenheid-pour-les-flamands-la-même-chose en 
ten behoeve van een even leugenachtige en dus even onhoudbare 
eenheid vandaag. Zo zien het zeer velen en ook 

dio Genes. 

RES PUBLICA 

Zo heet het tijdschrift van 
het (tweetalige) Belgisch 
Instituut voor Politieke We
tenschappen. 

In de laatste vier nummers 
(van half 1963 tot half 1964) 
werden juist geteld... twee ar
tikels gepubliceerd in de Ne
derlandse taal, één in het 
Engels en 29 in het Frans. 

Kunnen de flaminganten 
Fayat en R. Declerck, leden 
van de beheerraad, en Lode 
Claes, sekretaris-generaal, 
hier geen verandering in 
brengen ? 

E-3 EN E-IO 

Reeds vroeger wezen we op 
de leemte in het Belgisch we-
genplan 1965-1970, waar de 
autoweg Antwerpen-Breda, 
onderdeel van de E-10 Am
sterdam-Parijs, niet wordt 
vermeld. 

Thans heeft de Groepering 
der Antwerpse Havenbelan-
gen zich gekant tegen de 
aanleg van dit vak, zoals ge
vraagd door Nederland. Deze 
onbegrijpelijke houding wordt 
ingegeven door de mening, 
dat Nederland eerst moet zor
gen dat zijn deel van de E-3 
weg wordt afgemaakt. Voor 
het ogenblik is een stuk ten 
zuiden van Eindhoven in ge
bruik, doch wil Nederland 
wachten met het deel tot de 
Belgische grens, omdat het 
daar zou doodlopen in de 
heide.. 

Voor het deel van de E-3 
op ons grondgebied : Ant-
werpen-Nederlandse grens, is 
anderzijds zelfs geen aan
vangsdatum voorzien Zodat 
de Nederlanders overschot 
van gelijk hebben met wach
ten ! 

We vragen ons dan ook af 
of de vroede heren der Ha-
venbelangen op hun hoofd 
gevallen zijn, om de zo 
broodnodige vernieuwing der 
Bredabaan (E-10) te sabote
ren ! 

N.LM. EN 

BUITENLANDSE 
INVESTERINGEN 

In het nummer van 24 7 64 
van het weekblad van het 

VE.V., geeft dr. Willy Lau-
wers enkele beschouwingen 
ten beste bij de werking van 
de Nationale Investerings
maatschappij. 

Hij stipt zeer terecht aan, 
dat deze werking alles be
halve voldoening geeft. In het 
bijzonder zou het verkeerd 
zijn propaganda te maken 
voor vreemde investeringen 
in Vlaanderen, waar verschil
lende eigen bedrijven ver
dwenen zijn bij gebrek aan 
hulp, die door de N.I.M. kon 
gegeven worden. 

SOCIALISTEN 

ONTDEKKEN 

VLAAMSE BEWEGING 

In « Vooruit » schreef Wal
ter Debrock dat enkel en al
leen het socialisme de 
Vlaamse Beweging naar de 
zegepraal kan leiden. Het is 
dan toch wel zeer opvallend, 
hoe de rode makkers koppig 
blijven gekant tegen al wat 
Vlaams-nationaal is en zelfs 
tegen al wat Vlaamsvoelend 
is... en dat ze de zolen van de 
Walen likken in partij en 
parlement 1 

HET DANKBARE 

VADERLAND 

Uit het « Bulletijn van 
Parlementaire Vragen en 
Antwoorden » leerden we, 
hoe dankbaar het vaderland 
eigenlijk is ten overstaan 
van hen die er hun leven 
voor lieten. 

Enkele maanden geleden 
verongelukte in Duitsland 
een ionge dienstplichtige ge
neesheer De begrafenis 
kostte de familie praktisch 
20 000 fr 

Hiervan nam Landsverde
diging « royaal » 1750 fr. 
voor zijn rekening, hetzij 
1 000 fr voor rouwversiering 
en lijkdienst plus 750 fr. 
voor een lijkwagen « beperkt 
to<- 3de klasse » 

Dulce est pro patria... 

VIERTALIG 
In Gmünd, Spittal, Her-

magor en andere steden van 

Zuid - Oostenrijk zijn heel! 
wat aankondigingen ten ge
rieve van de toeristen ge
steld in vier talen : opschrif-» 
ten op hotels en winke's, 
reklame voor restaurants en 
bezienswaardigheden. 

Op talloze plaatsen was de 
volgorde van deze vier talen 
als volgt : Duits, Nederlands, 
Engels, Frans. 

Een Brusselaar die we 
daar ontmoetten, kon er niet 
van over dat « Ie ménapien. Ji 
op de tweede plaats kwam 
vlak na de landstaal, terwijl 
het Frans helemaal achter
aan stond. 

Inmiddels en tot nader be
richt spreken wij — al thans 
volgens de echte Belgicane, 
een praktisch onbekend en 
onbegrijpelijk dialektje. 

t 
B.R.T. 

EN KULTUURAUTONOMIB 

De B.R.T, gaat gewoonlijk 
door als een instelling, waar 
er « werkelijke kultuurau-
tonomie » is. 

Inderdaad : kultuurauto-* 
nomie op z'n Belgisch, 

Meer dan 63 % van he t 
personeel behoort tot de ge
meenschappelijke Vlaams -
Waalse diensten waar —• 
naar unitaire geplogenheid 
— de Walen de plak zwaai
en 

Slechts 37 % van het per-» 
soneel behoort tot de afzon-* 
derlij ke uitzendingsinstituten. 
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VRIJE T R I 6 U 
PATRIOTTISH 

E 
Al de historische miseries zijn noclitans 

voortgekomen van princiepsjagers, van « kaart-
leggers », van zichzelf heroemd achtende een
makers, van machtswellustelingen. Men vergeet 
dat Napoleon ook een van die triestige helden 
was, die genie koppelde aan gelijkschakelende 
machtsgrepen. Men vergeet dan de Inquisitie, 
het « Christendom malgré vous », ook eenma» 
kend was. Met het ene crote unitaire Konen i« 

DIALOOG 
De Brusselse C.V.P.-ers heb

ben een « verkiezingsstunt > 
oitgeknobbeld : zij lieten een 
telefoon met speciaal num
mer installeren ten behoeve 
van het geachte kiesvee. Belt 
men het nummer op, dan 
wordt men (eerst in het Frans 
en dan in het Nederlands) 
verzocht, te zeggen wat men 
op de politieke lever heeft. 
Deze biecht wordt op band 
genomen en een tijdje na
dien schriftelijk beantwoord 
door een Brussels C.V.P.-
mandataris-

De Brusselse C.V.P. noemt 
dat : de opening van een dia
loog tussen kiezers en man
datarissen. 

Moeten we daaruit beslui
ten dat in de C.V.P. slechts 
gedialogeerd wordt enkele 
weken voor de verkiezing ? 

In ieder geval : er heerst 
grote ontstemming bij de ge
niale uitvinders van dit wel 
zeer laattijdig dialoog. Inder
daad, 35 % der opgenomen 
telefonische berichten bleken 
aansporingen te zijn om te 
stemmen voor de Volksunie. 

V&n den Boeynants is er 
ïüet over te spreken ! 

VERDACHT WEINIG 

Iets waarover verdacht 
weinig nieuws komt in onze 
kranten, is de aanwezigheid 
van Belgische militairen in 
Kongo. 

Wat doen die jongens daar? 
Uit de kranten zult ge het in 
ieder geval niet vernemen. 
«Technische hulp in uni
form >, dat is een vage uit
drukking met een bitter na-
smaakje. 

Het eigenaardigste van heel 
het geval Is het stilzwijgen 
van de socialistische pers. De 
rozerode broeders zijn er an
ders als de kippen bij om 
« militaire avonturen > San 
te klagen. Nu zwijgen zij. 
Want de Kongolese politiek is 
de politiek van Parteigenosse 
Spaak. 

En Tsjombe, gisteren nog 
de man van de < Union Minie
re >, is vandaag de man van 
de Westerse beschaving. 

Er wordt daar in Kongo, 
vandaag zoals gisteren, ge
dobbeld om zéér zwaar geld. 

Onze kranten doen dat 
allemaal af onder het ern
stig epiteet « politiek >. Al
hoewel er van « politiek » 
in het korrupte, door stam
mentwisten en machtsstrijd 
verscheurde, mensenetende 
Kongo geen ^ rake is. Maar 
de waarheid over Kongo 
leest men niet in de kran
ten. Waarom niet? 

HIGH LIFE 

Leerzame lektuur is stellig 
wel het jaarboek «High Life 
de Belgique, 81° année, 1961 » 
dat ons toevallig in de han
den viel. 

Het jaarboek brengt een 
overzichtelijk inventaris van 
al het Belgisch blauw bloed, 
met voorop Saksen-Koburg 
en afhankelijkheden. 

Dat de Belgische high life 
hoofdzakelijk franssprekend 
is en dat dientengevolge bijna 
alle adressen in het jaarboek 
franstalig zijn, zal wel nie
mand verbazen. Toch lazen 
we met gefronste wenkbrau
wen het volgende : baron de 
Vleeschauwer en baronne née 
van Gindertaelen, 585, avenue 
Louise, Bruxelles 5. De 
Vlaamse C.V.P.-senator Erard 
de Schaetzen blijkt met zijn 
echtgenote mme de Béco te 
wonen op de boulevard Leo
pold te Tongres. 

UITZONDERINGEN 
Nu we toch bezig zijn, kun

nen we net zo goed een paar 
uitzonderingen noteren : Al
bert de Brouwer uit Grim
bergen, Josse Mertens de 
Wilmars te Antwerpen en 
Morel de Westgaever op ver
schillende adressen prijken 
in het Nederlands-

Van een zekere de Sécilion 
uit het Voerdorp Teuven : 
geen spoor. 

Wel een spoor echter van 
de Kredietbank die eentaUg-
Frans in het jaarboek ad
verteert. En de kristen de-
mokraten van « Het Volk > 
werven blauwbloedige lezers 
voor hun blad, dat op een 
tweetalig adres blijkt uitge
geven te worden. 

Dat, buiten het « Volk », 
ook een zekere Pierre Van 
Cauwelaert, architecte des 
jardins, 4 avenue de l'Euro-
pe, Leeuw St. Pierre adver
teert, zal wel toeval zijn. 

KRISTELIJK 
Op de ku l tuurb ladz i jde 

v a n « De S t a n d a a r d » ver le 
den week pleegde een zekere 
J.R. (J . R i n c h a r d ? ) een 
boekbesprek ing over een p o 
l i t ieke tezis die zich bezig
h o u d t m e t h e t bloot leggen 
v a n de b a n d e n tussen k a t o -
licisme en fascisme in N e 
de r l and . 

H e t is de jongs te t i jd bij 
vele ka to l ieken (en zeker bij 
de kr is te l ! jke S t a n d a a r d -
in te l l ec tue len) zowat mode 
geworden, h u n eigen b r e e d -
d e n k e n d h e i d en ru ime blik t e 
d e m o n s t r e r e n door een l a a t 
d u n k e n d e g e r i n g s c h a t t i n g 
van h e t eigen kr is te l i jk m i 
l ieu en de geest die er heers t . 

Ons k a n dit n i e t sche len : 
d e h e r e n m o e t e n zelf m a a r 
we ten , hoe ze d a a r m e e m e 
n e n op t e schie ten . 

We hebben al leen m a a r 
ee r s t ve rbaasd en d a n geër
g e r d opgekeken, toen we l a -
aen wie a l l emaa l in de «fas
c is t i sche zak» word t ges to -
k ö i : P l e t e r v a n de Meer de 
.Walcheren, de m o n n i k die 
« Mensen en God » schreef; 
A n to n van Duinkerke , die 
a f r ekende m e t Musser t in 

een beroemd gebleven ge
d i ch t ; Carlos Van San t é , de 
Domin ikaan die u i t de 
Fron tbeweging 1914-1918 
k w a m en om zijn in te l lec
tuele kapac i t e i t en door zijn 
overs ten be las t werd m e t 
apos to l aa t tussen de u n i v e r 
s i t e i t s s tuden ten ; zelfs Léon 
Bloy, de grote F r a n s e a u 
teur . 

We w a a n d e n ons volop in 
1945 toen we lazen d a t J.R. 
de in de tezis opgenomen 

« ve rzach tende o m s t a n d i g 
heden > t e n voordele v a n 
Arnold Meyer verwierp. De 
zeer kristel i jke boekbespre-
ker bleef onverzettel i jk ; 
geen ve rzach tende o m s t a n 
d igheden voor we 'k zwar t 
beest d a n ook! 

De « S t a n d a a r d » m o e t h e t 
zelf m a a r weten , of zijn k u l 
tuurb ladz i jde voor dergel i jk 
p r i m a i r geschrijf van e e n 
poli t ieke ana l fabee t d ien t 
open te s t a a n . 

VRIJE TRIBUNE 
PAIRiOTTISME 

NU 
De denkende mens kan niet anders dan 

huiveren wanneer hij aan vreselijke gebeur
tenissen wordt herinnerd. Het is nochtans 
nodig er even blijven bij stil te staan. 

De mensen zijn alle eeuwen door voor 
mekaar wreed geweest. Wij vergeten dit ; wij 
denken dat enkel die van onze generatie wreed 
zijn geweest. Door alle eeuwen heen zijn men
senkinderen voor principes doodgebloed. 

Inzake georganiseerde massamoord is de 
twintigste eeuw nochtans een recordeeuw 
geweest. Het was een eeuw van patriottisme. 

Het begon met de eerste wereldoorlog : 
wreedheden, uitmoordingen. De eeuw der 
onverdraagzaamheid werd ingeluid. De massa
moord in Rusland bij het ontstaan der Revo
lutie. De krankzinnige rassenhaat van « super
mensen » tegen de joden. De ongelooflijke 
daden van sadisme tegenover weerloze man
nen, vrouwen, kinderen die men koelbloedig 
uitmoordde. In 1940 de moord o.m. op Joris 
van Severen. De inval van 1940 die duizenden 
jongens, die pas de school hadden verlaten, 
vernietigde voor ze zich konden rekenschap 
geven waarover het ging. De meedogenloze uit-
roeing van idealisten zoals Huyghebaert uit 
Mechelen, - gefusilleerd onder de oorlog. De 
wraakzuchtige juridisch ingeklede moorden 
gedekt door de « onkreukbaren » die hun han
den in onschuld wasten toen men na de oorlog 
een De Prins (Mechelen) fusilleerde. De sluip
moorden der gangsters, de ongestraften die 
mensen « opruimden » onder de oorlog langs 
beide kampen. De krapuleuze losbarstingen 
van gepeupel dat menseneer door het slijk 
sleurde, met genoeglijke instemming van een 
deel der bourgeoisie, voor eenmaal in de 
repressiejaren solidair met het perverse deel 
van de massa. y 

De verjaging van hele volksgroepen in Cen
traal Europa aan de Middellandse Afrikakust. 
De wederzijdse moordpartijen in Noord-Afrika. 
De eeuw waarin men onder slogans van vrij
heid en recht, onrecht met onrecht overtroeft, 
kwetsuren met moord wreekt, fouten met 
dwaasheden vergeldt. 

De eeuw waarin de onverdraagzaamheid 
hoogtij viert. 

De man die zich bewust wordt van het on
recht hem aangedaan en te laat ontwaakt uit 
zijn slaap, wordt neergeknuppeld of verdacht 
gemaakt. 

Volkeren, onrijp voor leuzen en politiek, 
worden door minderheden en halve intellec
tuelen in een trager evolutie gedompeld dan 
deze waarom men hun vroegere machthebbers 
.verdreef. 

Daar waar het socialisme wonderen had 
kunnen verrichten, trappelt men ter plaatse. 

Daar waar het socialisme voorbijgestreefd is, 
streven leiders naar machtverschuivingen die 
weinig te maken hebben met verbetering van 
het menselijk geluk. Doorheen dit alles eisen 
mensen monopolies van patriottisme op. 

Dat ik dit alles in een adem vermeld ? 
Is het nu stilaan misschien een wet geworden 

dat men zich laat meeslepen in de vloed van 
klisjees, van dooddoeners, van^ tendenzieuse 
interpretaties ? 

« Vooraanstaanden » strooien het zand der 
vergetelheid over hun eigen huizenhoge tar
tende fouten, terwijl zij bij iedere gelegenheid 
weigeren over massafouten, volkomen voorbij
gestreefd in hun appreciatie, de spons te 
vagen. 

Men beschuldigt van gemis aan patriottisme, 
van extremisme, allen die onder een of andere 
vorm decentralisatie, deconcentratie of fede
ralisme voorstaan. 

Al de historische miseries zijn nochtans 
voortgekomen van princiepsjagers, van « kaart-
leggers », van zichzelf beroemd achtende een
makers, van machtswellustelingen. Men vergeet 
dat Napoleon ook een van die triestige helden 
was, die genie koppelde aan gelijkschakelende 
machtsgrepen. Men vergeet dan de Inquisitie, 
het « Christendom malgré vous », ook eenma-
kend was. Met het ene grote unitaire Kongo lï 
het ook misgelopen. Men klaagt over de on-
koopbaarheid van bouwgronden rond grote 
centra, maar onder de meest traditionele argu
menten begraven sommige studiediensten ieder 
konkreet begin van urbanistieke deconcentra
tie. Federalisten en deconcentrationisten zijn 
immers per definitie slechte patriotten, indivi
duen in geen enkel geval in staat om het 
nationaal welzijn bekommerd te zijn. 

Aan de rationalisatie van administraties is 
de ruimtelijke ordening opgeofferd. In feite 
zijn de grote rationele administraties fabrieken 
geworden die de onmogelijkheid van woon-
spreiding hebben bevorderd. 

Oplossingen ? Een zetel van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke zekerheid te Mechelen 
en een te Namen ; een zetel van het Postcheck-
ambt te Mechelen en een te Namen. 

Voorafgaande blokkering van grondprijzen 
in een straal van 30 kilometer. Ziedaar een 
begin van maatregelen met vérstrekkende 
gevolgen op het vlak van sociale bekommernis 
en van ruimtelijke ordening. 

De vragen of deconcentratie, decentralisatie 
en federale staatsorganisatie wenselijk zijn, 
dienen bijna niet meer gesteld. 

Alle sociologen en urbanisten, alle economis
ten die niet los staan van sociologische bekom
mernissen zijn het er over eens. 

Of zij gewenst worden door de aktieve bevol
kingsbestanddelen, is insgelijks een vraag die 
niet meer dient gesteld. 

Of zij de vlottende massa aangrijpen hangt 
af van de konkrete bevattelijke vorm waarin 
de realisatie en de voordelen ervan worden 
bewezen en onderzocht. 

Dit dient te geschieden volgens wetenschap
pelijke methodes en door onderzoek van 
sleutelvraagstukken. Niet volgens methodes 
waarin men de interne machtsverschuivingen 
van politieke machtsgroepen afweegt, maar 
enkel en alleen met het oog op de bevordering 
van kulturele integriteit, urbanistieke sprei
ding, aanmoediging van gewestelijke belangen
centra voor het opvangen der jonge generatie 
zonder haar uit haar milieu te moeten losruk
ken voor haar definitieve vestiging. 

Aldus, hoe kontradiktorisch op het eerste 
zicht het ook kan schijnen, versterkt de fede
ralistische staatsinrichting het morele gezag 
van de staat. 

De drukdoenerij om de huidige grondwets
herziening leidt tot gevaarlijke experimenten. 
Met een gewone wet kan het vraagstuk der 
nationaliteiten geregeld en de rechten eraan 
verbonden. Dit is essentieel voor de bedaring 
der gemoederen. 

Met een gewone wet kan men gerust aanvul
lende artikelen aan de grondwet maken. Buiten
gewone meerderheden en bizondere procedure 
zijn slechts vereist voor formele wijzigingen. 

De kieswetgeving wordt met gewone wet 
geregeld en kan derhalve met gewone wet 
gewijzigd. 

Een grondwetsherziening mag slechts in 
overweging genomen wanneer in het parlement 
een groter getal mensen aanwezig is die aan 
het partijverband, binnen hetwelk zij naar het 
parlement gingen, ieder wettelijk gezag over 
hun handelwijze ontkennen en die slechts de 
belangen der natie op het oog hebben, niet de 
machtsverhoging van hun partij. Een resoluut 
individualisme, in het belang der kollektiviteit, 
moet hun houding zijn. 

Patriottisme is de gesteltenis, geen misbruik 
te maken van wetten, de wetten van het land te 
eerbiedigen en derwijze te maken dat zij het 
best beantwoorden aan hun doel ; orde en 
evenwicht tot stand brengen ; het « gemene 
best » ter wille zijn ; zonder chauvinistisch 
nationalisme de belangen van nationaliteiten 
erkennen en bevorderen. 

Pr . Willy Lauwer». 



DE VOLKSUNIB 

^h het van (Je Luikse A B.V.V.-ers en A.C.V.-ers a/hangt, mag hij 
fluilen naar zijn Sehelde-Rifnverhinding 

S C H E L D t - R l J N -

V E R B I N D I N G 

De grote vakbonden h e b 
ben te Luik nog eens du ide 
lijk stell ing genomen tegen 
de Schelde - Rijnverbinding-

Zowel h e t door de M.P.W. 
s te rk aangev re t en Luiks 
A.B.V.V. als h e t door de 
Vlaamse a rbe iders f inancieel 
r e ch tgehouden Luiks A.CV. 
ke ren zich tegen deze voor 
de Vlaamse i n f r a s t r u k t u u r 
levensnoodzakeli jke verb in
ding. 

En leve dus h e t « t ak t i sch 
bondgenoo t schap tussen 
Vlaamse en Waalse p rogres -
sis ten »! 

Z.E.H. GANTOIS 6 0 

Op 13 sep tember zal in h e t 
grafelijk slot van Male bij 
Brugge Z.E.H. Ganio is , de 
Vlaams - na t iona l i s t i sche 
pr ies ter uit F r a n s - V laan 
deren, gehuldigd worden. 

I n h e t i n r i ch t end komitee 
zetelen hee l wa t k l inkende 
n a m e n u i t Vlaanderen , van 

over de < schreve > eti u B 
g a n s Europa . 

T e 10 u u r zal de fees te l ing 
een Mis opdragen , t e 12 uitt; 
volgt d a n een apexitlef en" 
gezellig samenz i jn , t e rwi j l .te" 
13 u u r een fees tmaa l w o rd t 
gehouden . 

I n l i ch t i ngen en i n s c h r i j 
ving (250 fr. voor h e t g e 
denkboek, 250 fr. voor h e t 
m i d d a g m a a l ) bij d r Luc 
Car ton , V e u r n e s t r a a t 17. 
Opstvle teren (pcr . 422985)-

N a a r aan le id ing v a n deze 
v e r j a a r d a g en de er a a n 
verbonden m e e r d a n v e r 
d iende h u l d e beg innen wij 
deze week op onze k u l t u u r -
bladzi jde een b i jdrage over 
leven en werk van Z.E.H. 
Ganto i s . 

KLEINE V E R G E T E L H E I D 

BIJ de Z e e m a c h t t e Oos
t e n d e m o e t e n de m i ü t i a n e n 
een « e x a m e n individuel 
d 'ap t i tude» o n d e r g a a n , w a a r 
van de u i t s l ag geno tee rd 
word t op een ta l ig F r a n s e 
formul ie ren van dezelfde 
n a a m . 

Zoals s teeds : een « kle ine 
vergete lhe id ». 

S T U D I E W E E K 

Van 21 to t 26 s ep t ember 
r i c h t de S t i ch t ing Lode wijk 
de R a e t in de J e u g d h e r b e r g 
t e Hof s t ade (Mechelen) een 
zeer be langr i jke s tudieweek 
in over h e t federa l i sme. 

G e d u r e n d e deze week k o 
m e n zowel voor a ls t e g e n 
s t a n d e r s diverse a spek t en v a n 
he t v r aags tuk be l ich ten , t e r 
wijl ook de "Waalse federa l i s t 
prof. Pe r in h e t woord zal 
voeren. Zoals s teeds : u i t voe 
r ige gelegenheid to t d e b a t 
en dialoog. 

Deze s tudieweek is vooral 
bes t emd voor jonge ren I n 
l ich t ingen bij de S t i ch t ing , 
K a n s e l a r i j s t r a a t 4 te Brussel 
1 ( te l . 13.04.38, per . 833.14). 

De dee lnemingskos ten b e 
d r a g e n 480 fr., maa l t i j den , 
logies en d o k u m e n t a t i e i n 
begrepen. 

B E L A N G R I J K I 

De .Westvlaamse PVV-se -
nator Lahaye heeft aa«i de 
minister van Landsverdedi
ging een parlementaire 
vraag gesteld van ongebrui-* 
keUjke lengte : niet minder 
dan 96 Ujnen druks. 

Wat waus er zo belangrijlÈ, 
dat Lahaye er een heel on
stel aan wijdde? 

Wel, op de schutsmuur 
van het militair vliegveld té 
Wevelgem staat nog steeds 
,— als overblijfsel uit de da
gen van Hertoginnedal — 
de leuze « Neen Theo ». 

Geniet van het einde de
zer mammoet - vraag : « Ik 
wens te vernemen binnen 
welke termijn deze onder
houdswerken (lees : het ver
wijderen van de slogan), die 
een niet te misprijzen toe
ristische weerslag hebben, 
zullen worden verricht ». 

P.W. heeft geantwoord dat 
hij het dadelijk zal laten 
doen. Wat een geluk! Want 
die « niet te misprijzen toe
ristische weerslag » kon an
ders onze begroting wel in 
gevaar brengen. 

S C H A N D A L I G I 

Van bij het in funktie 
treden der huidige regering 
tot einde vorig jaar waren 
77 % van de benoemingen 
In het hoofdofficierenkader 

iTan ons leger Toorbe»houd^ 
aan franstaligen, en iöechW 
23 % aan "Vlamingen. 

Bij de <vper(^ficieren wai 
'de verhoudtog 8§ % tegeif 
15 %. 

Van einde vorig jaar 6 ) | 
op heden werden 80 <M 
franstalige hoofdoffteiwaï 
en 83 % franstalige oppe»» 
officiexeci benoemd. 

Daarbij moet men steedi 
voor ogen houden dat 62 <• 
der soldaten "Vlamingêw 
zijn! 

Prachtig werk van cM 
« flamingant > P-W. Segera^ 
Stem in ieder geval dn* 
C.V.P.! 

EEUWIGE INDEKS 
• Er is de jongste tijd weef 
heel wat beroering rond het 
indeks-cijfer van de klein
handelsprijzen. 

Het cijfer Uep in twee 
maanden tijds met 2,5 puntert-i 
op, wat aanleiding gaf tofl 
gegronde klachten vanwege» 
de groepen met lagere inko-« 
mens. Het is inderdaad klaar 
dat het aanpassen van eeii 
kleine wedde of een laag 
loon aan de indeks slechts ge
brekkig de gevolgen van dei 
stijgende levensduurte be
strijdt, terwijl het aanpassen' 
van een hoge wedde een niet 
onaardig geschenk, een wer-
keliike verriiking betekent. 

MIDDELEEUWS 
Daarenboven is onze indeks 

een echt-middeleeuwse knoel-< 
boel, een primitief sisteem 
dat nergens in Europa zijn 
weerga heeft. Huishuur of bv. 
elektrische huishoudappara-
ten zijn er niet in vervat, wel 
echter dweilen, bruine zeep en 

~zout. Van de prodtikten In day 
indekslijst hebber^ j r 53 %^ 
"betrekking op de voeding, al
hoewel vaststaat dat voeding 
in het huishoudelijk budget 
slechts tussenkomt voor een 
vierde tot een derde. 

Men spreekt al jarenlang 
van de--« hervorming van de 
mdeks ». Naar goed-Belgische 
geplogenheid laten de kleur-
politiekers het echter maar 
aanslepen... 

Wanneer men vaststelt, met welke 
jubelkreten een deel van de Vlaamse 
C.V.P.-pers de beslissmg begroet van de 
Vlaamse C.V.P.-vleugel om einde sep
tember in kongres bijeen te komen, dan 
staat men toch wel e\en verbaasd over 
het feit dat die kranten hun gevormde 
lezers nog steeds zoveel argeloosheid en 
na'iviteit toedichten. 

Want inderdaad : welke verstandige 
lezer kan in dit met zoveel omhaal aan
gekondigd kongres méér zien dan een 
zwakke en slechtgeslaagde poging om -
aan de vooravond van verkiezingen - de 
tegenslagen en vernederingen van de 
voorbije legislatuur weg te moffelen 
achter het mistgordijn van nieuwe 
beloften, nieuwe plannen, nieuwe illu-
zies ? 

Er is vooreerst de benaming zelf. De 
initiatiefnemers, die vier jaar lang zwak
ke en onderdanige broertjes bleken Ie 
zijn en die zich thans een leeuwen-
reputatie willen aanmeten, spreken hard
nekkig van een « Vlaams kongres ». Maar 
hun partijleiding en een groot deel der 
betrokken Vlaamse C.V.P.-ers zelf hou
den het voorzichtigheidshalve bij een 
< studiebijeenkomst ». Zo wordt het 
initiatief officieel door de top van de 
parti,! afgedaan als een onderneming 
ronder enige bindende of beslissende 
betekenis, een « studiedag » zoals er 
zovele zijn, ditmaal toevallig eens gegroe
peerd volgens het taalstelsel. Zowel 
initiatiefnemers als partijleiding bevin
den zich momenteel opperbest bij deze 
afwijkende terminologie en begripsver
warring : iedereen heeft nu de kans, de 
bijeenkomst % an de Vlaamse C.V.P. te 

betitelen zoals hem belieft en - reeds 
door de betiteling zelve - het feit op te 
blazen of te minimalizeren naar behoefte. 

Er is vervolgens de zopas aangekon-
digigdc bijeenkomst van de Waalse 
C.V.P.-ers, ditmaal ook door de initiatief
nemers betiteld als « studiedag », tegen
hanger van de Vlaamse « studiedag ». De 
Walen zijn zo handig geweest, een paar 
dagen vroeger te gaan « studeren » dan 
hun Vlaamse kollega's. De toon, de in
houd van de Waalse besprekingen zal 
voor de Vlamingen goeddeels de pas 
markeren en de partijleiding heeft aldus 
met de (unitair docieler, want in Wal
lonië geminoriseerde) Waalse vleugel 
een zware slag om de hand. 

Er is het feit, dat deze bijeenkomst van 
de Vlaamse vleugel komt in het jaar 
1964, zegge en schrijve 20 jaar na het 

HET 
"KONGRES" 

oprichten van de C.V.P. Er weze in dit 
\erband aan herinnerd dat het befaamde 
« Kerstprogramma 1945 » van de C.V.P. 
zich reeds pozitief had uitgesproken 
over bijvoorbeeld kulturele autonomie. 
Er weze herinnerd aan de sinds 1954 
steeds herhaalde, bindende belofte inzake 
zetelaanpassing. Op geen enkel ogenblik 
in de twintigjarige geschiedenis van de 
C.V.P. hebben de Vlaamse C.V.P.-ers het 
nuttig en nodig geacht, afzonderlijk te 

vergaderen over de punten in het C.V.P.-
programma die hen in de eerste plaats 
aangingen en die niet verwezenlijkt wer
den. Op geen enkel ogenblik, ook niet 
aan de vooravond van Hertoginnedal, 
alhoewel Jan Verroken vandaag open
lijk schrijft dat hij dat betreurt. 

En dan dient de vraag gesteld : waar
om kan vandaag plotseling wél wat 
zoveel jaren blijkbaar niet kon en niet 
mocht ? Hoe ,is een week vóór de 
gemeenteverkiezingen plotseling moge
lijk, wat een week voor Hertoginnedal 
nog onmogelijk bleek ? 

De vraag stellen, is ze beantwoorden. 
Niet de Vlaamse problemen, niet de 
Vlaamse noden en verlangens, maar wel 
de schrik voor de vervaldag van de ver
kiezingen, heeft de initiatiefnemers geïn
spireerd tot wat zij graag betiteld zien 
als hun « stoute stap ». 

En die « schrik voor de verkiezingen Ï , 
dat is niet zo maar een vage, onduidelijke 
en onbegrensde bedreiging die de heren 
Vlaamse C.V.P.-ers boven het hoofd voe
len hangen. Dat is integendeel de zeer 
efficiënte, de zeer scherpe dreiging van 
de Volksunie. De Volksunie en de Volks
unie alleen is het begin der politieke 
wijsheid. 

Zo komen we tot de alleszins merk
waardige toestand dat zij, die ondanks 
alles nog veel verwachten van de bijeen
komst van de Vlaamse CV .P., in de eerste 
plaats de Volksunie ipnig dankbaar zou
den moeten zijn. Maar of zij zo lucied 
zijn ? 

Het is echter ontegensprekelijk dat het 
nut en de noodzaak van de Volksunie 
tweemaal uitdrukkelijk erkend werden 

door de houding \an de Vlaamse C.V.P. 
Een eerste keer bij het begin van het 
bewind Lefèvre, toen het opduiken van 
vijf V.U.-volksvertegenwoordigers het 
effekt had van een stok in een mieren-
nest en toen de Vlaamse C.V.P.-ers voor 
het eerst sinds de oorlog een (kortston
dige) koortsige aktiviteit aan de dag 
legden, waarna zij weer insluimerden, 
« want het is toch nog vier jaar >. Een 
tweede keer aan het einde van die vier 
jaar, nu duidelijk blijkt dat het denkende 
deel van het traditionele C.VJ».-kiezers-
korps de partij met vliegend vaandel en 
slaande trom de rug gaat toekeren. 

< Studiedag », « kongres », « vrienden
bijeenkomst » of hoe de brandblus-ver-
gadering van de Vlaamse C.V.P. ook 
moge heten : zij is een ongewilde hulde 
aan de nuttige, nodige, waakzame en 
aktieve Volksunie-aanwezigheid in de 
Belgische politieke arena. 

Zij is zelfs meer dan dat. Zij is de 
eerste (schuchtere) stap in de richting 
van het gisteren nog zozeer verketterde 
federalistisch vluchtmisdrijf, dat van
daag reeds zoveel beschaamde en stille 
aanhangers heeft in de Vlaamse C.V.P. 

Willen we het tempo van die heren 
nog wat versnellen ? Dat gaat zeer een
voudig : maakt de bedreiging van de 
Volksunie nóg groter. En gij zult zien, 
hoeveel die heren uiteindelijk zullen aan
bidden wat zij gisteren nog verbrandden 
en verbranden wat zij gisteren nog aan
baden. 

Behalve enkele hardleersen. En di« 
moeten er uit. Ook daarvoor is er slechts 
één stok achter de deur. De Volksunie I 

Toon van Overstraeten. 

? 

file:///erband


Di VOIKSUNIE mmmmm 

WAT QEBEURT ER 

INBRETANJE? 

(vervolg van blz. sy 

De M.O.B. lanceerde «L'Avenir», dat 
vanaf maar t J962 twee maal per 
maand verschijnt. De (jonge) redak-
tie heeft zich geweldig Ingespannen 
om van dit blad « het > Bretoens po
litiek opinieblad te maken. Op alge
meen-politiek vlak werd federalisme 
voorgestaan als enig middel om de 
franse randgebieden een normale 

ontwikkeling te bezorgen Tegen het 
De Gaulle-bewind stond men van 
meetaf huiverig : ter gelegenheid 
van het referendum van 8 januari 
1960, dat de uitzonderlijke macht van 
het staatshoofd bevestigde, werd 
blanco-stemmen aanbevolen. Overi
gens lieten herhaalde verklaringen 
van Franse machthebbers, eerste-mi
nister Debré op de eerste plaats, wei
nig plaats voor optimisme • er be
stond — volgens die heren - hele-
mèèil geen Bretoens probleem. Hier 
raken wij meteen het knelpunt van 
de M.O.B.-aktie : zolang de volksbe
weging « binnenskamers » bleef, stu
diedagen hield, moties publiceerde 
kwam er bijna niets dan gwnstige 
reaktie In Bretagne zelf. Wanneer 
men daarentegen tot de machtheb
bers wilde spreken, was de reaktie 
onverschilligheid, of botte afwijzing 
Dit verwekte dan weer reaktie van 

'radikale nationalisten, die de M.O.B.-
leiders gebrek aan doortastendheid 
verweten. De M.O.B, distancieerde 
zich van deze ekstreme groepjes : 
reeds in 1960 werd Joseph Manro t -
Le Goarnic uitgesloten, de man die 
internationaal bekend raakte omdat 
hij aan zijn kinderen Bretoense voor
namen geeft, die door de Franse be
volkingsdiensten niet erkend worden. 

In 1963 volgde de uitsluiting van 

Jord Pinault en Mikael Josseaume, 
die sindsdien het blad < Ar Stourmer > 
lanceerden. 

Eind december leidde een voor het 
eerst ernstige krizis tot het uitstoten 
van een aantal links-gerichte be
stuursleden die de « Union Démocra-
tique bretonne > oprichtten. 

NAAR POLITIEKE BEWEGING 

Het waren niet slechts radikale en
kelingen, die aan de M.O.B. haar 
stagnatie verweten; ook bij de basis
militanten groeide de verbittering om 
het weinige resultaat. De kwestie 
stelde zich sinds 1961 steeds akuter : 
moest de M.O,B. haar verantwoorde
lijkheid op het politieke plan niet 
opnemen ? Voor de parlementsver
kiezingen van 1962 werden dan ook 
door «L'Avenir > richtlijnen ver
strekt : voor elke administratieve 
omschrijving werd aangegeven, voor 
welke kandidaten men moest stem
men. De uitslag van de verkiezingen 
was volgens de M.O.B. zeer bevredi
gend : de aangeduide kandidaten 
bereikten samen 221.281 op een to
taal van 475.906 voor de 5 bretoense 
departementen of 46,49 %. Ons lijkt 
de verkiezing van 1962 niet veelzeg
gend : uitgesproken vertegenwoordi
gers van de Bretoense beweging 
kwamen niet in het parlement. 

De laatste maanden Is dan ook ge
dacht aan het opkomen met kandi
daten onder M,O.B.-vlag. Bij een tus
sentijdse kantonale verkiezing in 
Rennes, in september 1963, haalde 
zo'n kandidaat 4 % van de uitge
brachte stemmen. Bij de kantonale 
verkiezingen van 8 en 15 maart 1964 
kwamen verschillende M.O.B.-kandi-
daten op; één ervan behaalde in 
Huelgoat 22 % van de stemmen, een 
andere 21 % in Guerande. 

Deze resultaten betekenen onge
twijfeld een vingerwijzing voor de 
verdere evolutie van de M.O.B., die 
echter door haar eigen struktuur ge
hinderd wordt . bij een dergelijke 
«algemene > beweging is men het 
over 't algemeen eens, zolang er over 
algemeenheden gesproken wordt; zo
dra men een praktische richtlijn wil 
aanduiden, komt verschil van me
ning tot uiting. 

De beweging spant zich, vooral na 
de dissidentie van december 1963, ern
stig in om terug de motor van heel de 
Bretoense beweging te worden : op 
18 en 19 april werd te Quimper een 
kongres gehouden, besloten met een 
belangrijk eindrapport door Yann 
Fouéré Hierin wordt o.m. verklaard : 
« La Bretagne, en tan t que peuple et 
entité distincte, doit participer ÈL la 
creation de la Federation européenne 
des peuples ou elle a sa place de droit», 
en verder < on ne mendie pas des 
droits naturels, on les prend >< 

Hoe de evolutie zal verder gaan valt 
nog niet met zekerheid te voorsoellen; 
het sukses zal er vooral van afhangen, 
in hoever de M 0,B. dinamische jonge 
krachten zal weten aan te trekken. 

En die Jonge krachten staan voor 
een belangrijk deel elders • in de 
U.D.B, en m kleinere nationalistische 
groepen. 

DE U.D.B. 
De «Union Démocratique Bretonne» 

is een recente afsplitsing van de 
M.O.B. In december 1963 werden 3 
jonge bestuursleden van de M.O.B, 
uitgesloten. Zij stichtten met enkele 
vrienden onmiddellijk een nieuwe 
groep, de U.D.B., die van januari 1964 
alweer een nieuw maandblad lan
ceerde «Le peuple breton i>. De U.D,B. 
is in feite meer dan een afsplitsing 
van de M,O.B.; zij verschilt ervan op 
twee essentiële punten : zij slaat re
soluut een linkse richting in en 
noemt zichzelf uitdrukkeliik een 
«politieke partij >, 

Natuurlijk is het na amper vier 
maand nog te vroeg, om te voorspel
len in hoever de U.D.B, sukses zal 
kennen; dat de partijpolitieke weg 
voor de Bretoense beweging óók moet 
bewandeld worden, is onbetwistbaar. 
Dat een partij die tegelijk radikaal-
links én Bretoens-nationaal is, hier
voor het best geschikt is, wagen wij 
te betwijfelen. In dat verband is de 
jongste aktiviteit van de kommunis-
ten in Bretagne tekenend : jarenlang 
de doodsvijand van de bewuste Bre
toenen, hebben zij thans «plotseling» 
het Bretoens probleem ontdekt. On
uitgesproken bedoeling • konkurren-
ten, zowel M.O.B, als U.D.B.. het gras 
onder de voeten wegmaaien en het 
anti-Gaullisme in Bretagne te eigen 
voordele uitbuiten 

ALLEENGANGERS 
Veel van de nationaal-bewuste 

krachten vindt men dus terug in de 
M.O.B., anderen in de U.D.B. Tipische 
alleengangers zijn er ook, als de Le 
Goarnics; daar is dr Guy Etienne in 
zijn éénmansstrijd tegen de almach
tige Franse administratie, omdat hi.i 
zijn kinderen thuis in het Bretoen.^ 
wil onderrichten (wat de wet hem 
niet verbiedt) en men hem hierom de 
kinderbijslagen, ook voor zijn niet-
schoolplichtige kinderen, onthoudt. 
Er zijn de « onbekenden » die in stad 
en dorp pamfletten verspreiden, op 
muren en palen < Breiz Atao - Bre
tagne Libre » kalken of teren en... al 

eens een Franse vlag als trofee mee
nemen ! 

[« AR VRO » 

Het bewijs dat het nationalisme ook 
in Bretagne niet verouderd is, wordt 
wel het overtuigendst geleverd door 
het tweemaandelijks tijdschrift « Ar 
Vro >. Opgericht m 1959 onder leiding 
van Per Denez, wel de meest gezag
hebbende figuur in het nationale 
kamp, is Ar Vro een voortreffelijk 
blad, dat grondige basisstudies over 
de meest uiteenlopende problemen 
van de nationale beweging geeft, 
scherp en duidelijk positie durft kie
zen en bovendien een uitgebreide 
« Cronique des nations » bevat waar
in ook de Vlaamse aktualiteit regel
matig aan de beurt komt Het komt 
ons voor, dat rond de ploeg van Ar 
Vro iets groeien zal, waaruit straks 
de kaders van een verjongd en aan de 
aktuele toestanden aangepast natio
nalisme zullen verschijnen. 

Tot besluit moge volgend — helaas 
waar gebeurd — geschiedenisje be
wijzen, dat de bewuste Bretoenen nog 
een zware strijd voor de boeg hebben 
én dat ook in Bretagne onbegrip en 
bekamping dikwijls komen van een 
zijde waarvan men simpatie en eer
lijkheid mocht verwachten. 

Sinds 1943 ligt de onvergetelijke 
Bretoense voorman Priester Yann-
Vari Perrot begraven bij de kapel van 
Koad-Keo, behorend bij het dorpje 
Scrignac, waar hij jarenlang de ziel
zorg waarnam. Zijn leven en dood 
waren voorbeeldig én tragisch • ja
renlang in het onooglijk, door-en
door-rode dorpje Scngnac « verban
nen», onophoudend gepest door een 
geestelijke overheid, die meer door 
jakobinisme uitblonk dan door recht
vaardigheidszin, werd hij in 1943 op 
een eenzame landweg door onbeken
de « vaderlanders » neergekogeld. 
Zijn-graf trok elk jaar meer en meer 
Bretoenen aan. De overheid reageerde 
« passend » op de jaarlijkse bedevaart 
met honderden rijkswachters, weg
versperringen enz Dit jaai zou er 
géén georganiseerde bedevaart zijn, 
alleen zou in de kapel een zielmis 
worden opgedragen en enkele gebeden 
in het Bretoens gezegd De inrichters 
werden echter dooi de huidige ziele
nerder van Scrignac brutaal wegge-
snauwd omdat dergelijke « manifes
tatie » zijn herderlijke taak in de war 
bracht (inderdaad, in Skngnac gaan 
niet minder dan 14 mensen naar de 
mis ' ) . De zielmis werd dan ook niét 
opgedragen en de bedevaarders stel
den zich met enkele sezameliike se-
beden tevreden 

De hatelijke bekrompenheid van do 
vele grote en kleine geesteliike en 
ivereldlijke heren in Bretagne doet 
nochtans de glans van een persoon
lijkheid als die van priester Perrot 
niet verbleken; zij slaagt er evenmin 
in, de doorbraak van de Bretoense 
°:edachte (hoe moeizaam en onzeker 
ook) te verhinderen. Dat de bezielen
de kracht van het nationalisme van 
déze tijd nog is en niet door welke 
machthebber ook kan gebroken wor
den, daarvan is Bretagne wel een zeer 
overtuigend voorbeeld. 

Boeland Baes 

S?3r - (30 Ai^cy 
•<*» . 
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UIT DE 

ARCHIEVEN DER 

V L A A M S E BEWEGING 

In ons blad van verleden week schetsten we de jeugd van 

Wies Moens : de jaren aan de «Van Bissing»-universiteit 

te Gent, het aktivisme, het proces Moens in 1920. We her

innerden aan Moens' beslissende bijdrage tot het « nieuwe 

dichten », aan het Volkstoneel, aan zijn rol als leraar en 

dichter. We schetsten de opkomst van het Verdinaso en 

de medewerking — later de b r t \ k — van Moens met Van 

Severen. We stipten als onvervreemdbare wezenstrekken 

van de mens en de dichter Moens aan : humanitarisme en 

nationalisme. 

< Dietbrand» heeft in de periode 
tussen de twee oorlogen, meer dan 
welk ander tijdschrift ook, de rechte 
lijn van het nationalisme getrokken 
en tegenover de bestaande verwar
ring en het doorheenhalen van woor
den en begrippen, de juiste begrips
inhoud van ieder woord scherp om
schreven, een wetenschappelijk-exac-
.te terminologie gebruikend die met
een scherp scheidings- en verbin
dingslijnen trok. 

hankelijk en aan geen enkele groep 
of beweging gebonden, was het de 
toetssteen voor de principiële zuiver
heid en de trouw aan de idee van 
mensen en groepen. Daarenboven 
was het de draagster van een eigen 
stijl die aan de diepste wezenstrekken 
van de Nederlandse mens beant
woordde. 

schrift in handen te krijgen. Maar 
het blad was persoonlijke eigendom 
van Wies Moens en bleef, tot op het 
ogenblik van het verdwijnen in 1939 
vast in zijn hand. 

GEESTELIJKE SMIDSE 

De zes jaargangen van dit tijd
schrift, met hun meer dan 2000 blad
zijden essais, gedichten, boekbespre
kingen, artikels over wijsgerige, poli
tieke, sociale en kulturele problemen 

A.K.D.S. tot Diets Jeugdverbond en 
Blauwvoetvendels — niet alleen als 
geestelijke maar ook als organizato-
rische erfgename van Rodenbach kon 
optreden. 

DE LETTERKUNDIGE 

Maar de letterkundige Wies Moens 
bleef, in die periode, evenmin rusten. 
In 1939 verscheen «Nederlandse let
terkunde van volks standpunt ge
zien » waarin een aantal postulaten 

2IJN STEMPEL 

Tevens heeft « Dietbrand » — en 
dat was in de eerste plaats Wies 
Moens, stichter en leider van het 
tijdschrift dat op iedere bladzijde, in 
ieder nummer van die zes jaren dat 
het verscheen, zijn teken droeg — 
tegen de opvattingen van een Vlaams-
Hollandse twee-eenheid, de Neder
landse eenheid in de stammenver
scheidenheid gesteld, daarbij oprui
mend met de opvatting die aan his
torische toevalligheden en grenspalen 
een wezenbetekenis toeschreef. Maar 
er was ook het sociale element : her
haaldelijk werd beklemtoond dat een 
nieuwe politieke struktuur, die aan 
de Nederlandse volkseenheid beant
woordde, ook gepaard moest gaan 
met een nieuwe sociale struktuur, 
aangepast aan de natuurlijke en or
ganische opbouw van de gemeen
schap. « Dietbrand » stelde dat het 
nationalisme uit eigen inzicht en 
denken, uit eigen bronnen, een socia
le ideologie kon putten en dat het 
daartoe noch in het kapitalisme noch 
in het marxime naar ideëen moest 
zoeken. Maar boven alles was « Diet
brand » wat zijn naam zei : volks
zwaard. Scherp en onpartijdig, onaf-

't is avond weer. en ik, ik zit alleen, 
de harde pijp geklemd tussen de tanden, 
'k zocht ook vandaag de vriendschap van weleer 
met aarde, lucht en licht, maar vond ze niet. 
want zie, een „vreemdeling" ben ik geworden, 
als gast geduld in 't eigen vaderland; 
en waar ik wonen mag, ver van den stroom 
zo fel bemind, mijn schelde wild en blond, 
blijft steeds de lucht mij vreemd, - niet minder dan 
het trage licht, de zwarte sintelt^rond, 

wies moens 
uit < De Verslagene > (1963) 

Een keure van medewerkers uit 
Noord en Zuid schreef in het blad. 
Toen in 1934 Wies Moens het Verdi
naso verliet, was er een ogenblik van 
die zijde een pogmg om het tijd-

De redenaar en leraar, zoals hij door ontelharen in Vlaanderen geëerbiedigd tii 
beluisterd werd.^ 

vormen als het ware een geestelijk 
arsenaal, waarin de wapens geborgen 
zijn die in een jarenlange konfron-i 
tatie van geest en leven, idee en 
daad, gesmeed werden in deze gecs-i 
telijke wapensmidse. 

DE LERAAR 

De invloed van « Dietbrand > erf 
Wies Moens op een numeriek kleine 
doch harde en onopslorpbare kern 
van jongeren was van zulkdanige 
betekenis en zo ingrijpend, dat het 
nationalisme na de oorlog zijn moei
zaam verzet begon tegen de wurgend^ 
angst, de dodelijke lafheid, het ont
goochelend verraad aan de beginse
len en de geestelijke verworvenheden 
uit het verleden. Want Wies Moens 
legde niet alleen de gedachte neer 
als fundament ' hij was ook de op
voeder, de leraar die de «menselij
ke » bazis legde. Hij was de eerbiedig-
beluisterde, geestdriftwekkende en 
inzicht-brengende redenaar op vele 
vergaderingen, landdagen, jeugdbij-
eenkomsten en de geestelijke voor
man van een door oolitiek verdeel<^e, 
door kerkelijk ingrijpen gedecimeer
de Dietse jeugdbeweging, die — van 
Blauwvoeterie over A. K. V. S. gn 

worden vooropgezet die voor iedereen, 
die niet alleen een taal- doch ook een 
wezensverscheidenheid tussen de vol-
k ^ e n aanvaardt, zeer logisch zouden 
moeten zijn — doch die niettemin op 
direkte of indirekte tegenspraak 
stuitten o.m. bij de — toen nog jonge 
— Westerlinck. Men betwistte niet 
zozeer de argumentatie zelf en dQ 
wijze waarop die werd gevoerd : dit 
zou trouwens bij de wetenschappelij
ke degelijkheid, bij de haast-skrupu-
leuze nauwgezetheid waarmee een 
juiste formulering, een zuiver aflij-* 
nen werd betracht, niet mogeujk ge
weest zijn • Westerlinck zelf moest 
toegeven dat het hier om een < noei-
end en voornaam betoog > ^ing. 
Wanneer Wies Moens echter het al 
dan niet toebehoren tot een bepaalde 
literatuur afhankelijk maakt van 
andere elementen dan die van het 
uiterlijke, vormelijke taai-element en 
het wezen van werk en dichter zélf 
mede in deze bepaling betrekt — een 
stelling die wij trouwens in ait blad 
ook reeds herhaaldelijk hebben ver
dedigd Tm met betrekking tot Vex.'* 
haeren, Lootens e.a.m — dan wordfl 
een dergelijke indeling afgewezen a l 
leen omdat men niet voldoende over
tuigd is van het scherp-wetenschap-
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pelijk-omlijnd aantoonbare van zulK 
een volkse karakteristiek. Een argu
mentatie hierover zou ons te ver lei
den : wij willen alleen maar wijzen 
op het feit dat zelfs m een zo lite-
rair-konformistisch werk als Laath's 
«Weltl i teratur» bv. men moeilijk 
blijf weet met Charles De Coster's 
werk en het m ieder geval met bij de 
Franse literatuur rekent. Welke an
dere reden kan hiervoor zijn dan 

'ijuist deze zogezegd moeilijk-aantoon-
,bare volkse karakteristieken ? 

Omslaglekening op ae jo/ty).ie veizaïnelbun-
del van Wiel Moens, « De Verslagene •). 

NIEUW DICHTWERK 

Een jaar tevoren, m 1938, dus drie 
jaar na het verschijnen van < Grolf-
slag>, kwam de dichter weer aan het 
woord In « Het Vierkant ^ dat de 
evolutie van < Golfslag» nog verder 
trok. Harder en scherper, zonder 
overbodige tierelantijnen, strak geor
dend rond een viertal hoofdmotieven, 
zijn deze verzen gegroeid uit een ge
rijpte, in strijd en beproeving gelou
terde mannelijkheid, die de droom 
der jeugd met slechts beleden maar 
beleefd heeft, in al zijn zuiverheid, in 
al zijn konsekwenties. Ook het spreek
koor « Dietse Jeugd rukt aan » — dat 
een omwerking was van het vroeger 
voor het Verdinaso geschreven « Een 
vlag waait open » — was in 1938 ver
schenen, evenals « De Doden Leven », 
waarin Wies Moens een viertal figu
ren uit onze volkse strijd oproept : 
René De Clercq, Oskar De Gruyter, 
Lodewijk Dosfel en Karel Van den 
Oever. 

DE OORLOG 

De oorlog schiep niet slechts een 
nieuwe situatie, maar bracht ook 
nieuwe verantwoordelijkheden. Aan 
de belgische jacht op Vlaamsgezinden 
in 1940 was Wies Moens ontsnapt en 
hij ontging daardoor het lot van vele 
vooraanstaande Vlamingen die naar 
de koncentratiekampen in Frankrijk 
werden versleept of — zoals Van Se-
veren en Rijckoort — door Franse 
soldateska werden vermoord. Men 
vergeet al te licht dat het tijdperk 
der koncentratiekampen in dit land 
werd ingeluid op 10 mei 1940 Over 
deze periode schreef Wies Moens in 
zijn « Veertig dagen oorlog» . 

tZlJ DE RADIO 

Wanneer Wies Moens de taak van 
Sirekteur der Vlaamse uitzendingen 
op zich nam, dan betekende dit niet 
het veroveren van een « pozitie » voor 
hemzelf — een pozitie die hij in elke 
normale staat trouwens reeds lang 
zou bekleed hebben omwille van zijn 
Jntellektuele kapaciteiten en zijn 
onbetwistbaar geestelijk leiders- en 
leraarschap — doch het innemen van 
?en stnjdplaats voor het behoud en 
de verdediging van de volkse zelf
standigheid en voor de kulturele ver
heffing van zijn volk in een tijd 
waarin het frans-belgisch imperia
lisme werd afgelost door een duits 
imperialisme waartegen hij zich even 
sterk verweerde en schrap zette. Dit 
onverbiddelijk op zijn standpunt-
staan heeft, naast een even-onver
biddelijke waakzaamheid op de kul
turele waarde der uitzendingen en de 
taaizuiverheid der sprekers, zijn be
leid als direkteur gekenmerkt. 

VERZET 

Wanneer hij gedurende enkele tijd 
ook de jeugdbeweging onder zijn 

hoede kreeg dan is het aan zijn oS^ 
betwistbaar moreel gezag te danken 
— en wanneer wij dit vaststellen dan 
willen wij geenszins afbreuk doen aaii 
de verdiensten van verscheidene na-* 
tionaalbewuste jeugdleiders — dat d^ 
Dietse jeugdbeweging nooit haar on-< 
afhankelijke nationaal-bewuste hou-i 
ding prijsgaf Wie enigszins vertrouwd 
is met de innerlijke komplexiteit vaq 
het verschijnsel dat onder de koliek-* 
tieve benaming « koUaboratie t werd 

feSngeduid, weet welke moeilijkheden, 
Istnjd en offers het heeft gekost, d i | 
nationaal bewustzijn bij de jongeren) 
.te behoeden, niet alleen tegen he^ 
bnbegrip en de aanmatiging der 
Duitsers in, maar ook tegen het ge
mis aan nationale fierheid dat ener
zijds in een fanatieke anglofilie, an
derzijds in een duitskiljonisme tot 
uitdrukking kwam. Zowel de moei
lijkheden die Wies Moen<; ondervond 
met de Duitsers als het spreekverbod 

STEMBAND VAN ONS VERZET 

van Leuridan en Daels, waren sjonp-
tomen van deze Vlaams-nationale 
« verzethouding » tegen élk imperia
lisme dat de eigenheid en de volkse 
zelfstandigheid wilde onderdrukken. 

(» ...MET DE VIJAND « 

Het mag daarom paradoxaal lijken, 
dat men juist Wies Moens na de oor
log wegens < samenwerking met de 
vijand > veroordeelde — en hieruit 
blijkt dat het er niet zozeer om te 
doen was de kollaboratie te bestraf
fen, dan wel de man te raken die zich 
tegen élk imperialisme, of dit Bel
gisch of Duits was, had verzet en die 
heel zijn leven onwankelbaar trouw 
gewpp<?t was aan zijn volk. 

rteter üan door n «ange uiteenzet
ting, kan deze trouw getypeerd wor
den door een Anekdote, terloops in 
« Dietsland-Europa » vermeld, Wan
neer een linkse Noord-Nederlander 
tegen Wies Moens eens zei, dat hij 
niet recht stond voor « de leugen van 
het Wilhelmus», dan antwoordde de 
Zuid-Nederlander hem dat hij met 
heel zijn leven voor de WAARHEID 
van het Wilhelmus had rechtgestaan. 

Het is deze waarheid, die hij door 
woord en voorbeeld heeft aangewe
zen aan de jongeren Weinigen heb
ben, met dezelfde scherpte en onver
zettelijkheid, met dezelfde principiële 
zuiverheid en onkreukbaarheid deze 
waarheid gezien en gediend zoals hij. 

Het Scheldelandsehap, veelvuldig geèvokeerd door de dichter, harts tochteüjk bemind door de banneling. J. Dierickz. 
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DE KLEINE 

ONDERNEMING 

EXPORTEERT 

.We zijn steeds van mening geweest dat ook de kleine onderneming 
over de mogelijkheden beschikt om zich een plaats ie veroveren op de 
buitenlandse markten. Tot vandaag heeft de Vlaamse klein-industriëel 
een ernstig onderzoek van de export-mogelijkheden op de Europese en 
buiten-Europese markten achterwege gelaten. Hij is er steeds zozeer 
yan overtuigd geweest dat alleen grote bedrijven over de nodige tech
nische kennis, kommerciële relaties en toereikende financ ële middelen 
beschikten en konden beschikken, dat meestal zelfs de poging achterwe
ge bleef om het feitelijk monopolie van onze groot-industrie in de ex-
port-sektor te breken. Zeer ten onrechte heeft de Vlaamse kleine on
dernemer altijd getracht in leven te blijven en zelfs te kunnen uitbrei-
iJen met de mogelijkheden van de binnenlandse markt. 

En inderdaad, voor wie zich met 'n 
«eer geleidelijke expansie tevreden 
Btelde, bood de ontwikkeling van de 
binnenlandse markt wel enige uitbrei
dingsmogelijkheden : de expansie van 
de binnenlandse ekonomie kan niet 
geloochend worden en de koopkracht 
van de bevolking stijgt nog voortdu
rend, hoezeer de politiek van de rege
ring Lefèvre-Spaak ook Oijdraagt tot 
de aftakeling ervan. Niet alleen biedt 
de binnenlandse markt dus de mo
gelijkheden voor een meestal zeer ge
leidelijke groei, de kleine onderne
ming beschikt hier in zekere zin over 
een bevoorrechte pozitie • de ver
voerkosten liggen eerder aan de lage 
kant, men is zeer vertrouwd met het 
klimaat en de veranderingen van de 
markt, men kan er zich — als kleine 
onderneming — trouwens gemakke
lijk aan aanpassen en men geniet 
voorlopig nog altijd ee;i zekere han
delspolitieke bescherming. 

GROEIMOGELIJKHEDEN 

Op expansie ingestelde onderne
mingen bereiken echter vroeg of laat 
een punt waarop het groeintme gaat 
verlagen en uiteindelijk zelfs alle 
groei onmogelijk gaat worden, een 
punt dus waarop de mogelijkheden 
van de binnenlandse markt geen ver
dere uitbreiding meer toelaten, In 
vergelijking met ie neriode tuésen de 

oeide wereldoorlogen stelt men daar
enboven vast dat dit punt nu door
gaans vroeger bereikt wordt In een 
klein land als België worden de be
drijven trouwens sneller met het uit-
voer-probleem gekonfronteerd dan 
dit het geval is in de grotere landen 
als Frankrijk en Duitsland Voor wie 
even de bevolking van deze landen 
vergelijkt met die van België is dit 
overduidehjk Frankrijk telde op 1 
lanuari 1962 reeds 46.219.000 inwo
ners, West-Duitsland (zondei West-
Berlijn : 2.210.000 inwoners op 30 
september 1961) tiad er op hetzelfde 
ogenblik reedt 54.399 000 geboekt, 
terwijl Belgié toen 9.229 000 inwoners 
telde Het is dus zonder meer duide
lijk dat de groeimogelijkheden van 
een onderneming hier zeer snel be
paald worden door haar uitvoer De 
uitbouw van een bedrijf is in België 
dan ook meestal enkel mogelijk wan
neer de export steeds meer de bin
nenlandse afzet in belangrijkheid 
gaat overtreffen. 

BELANG VAN DE UITVOER 

Het belang van de uitvoer voor 
kleine ondernemingen is echter nog 
altijd geen verworvenheid in het 
kommerciële en ekonomisch denken 
van onze Vlaamse klein-industrieel. 
Al te lang reeds en al te zeer stelt die 
man zich tevreden met wat de bin-

nenlandse markt hem aan afzetmo
gelijkheden te bieden heeft, terwijl 
zijn ambities doorgaans onvoldoende 
ver reiken om risiko's te gaan nemen 
op door hem ongekende terreinen. 

Het is nochtans zeer van belang 
dat de Belgische ekonomie er zo snel 
mogelijk in slaagt de kleine (en mid
delgrote) ondernemingen in te scha
kelen in de rangen van onze export
erende firma's. Want niet alleen is 
dit voor de betrokkenen zelf een ter
rein met vele mogelijkheden, voor 
velen zelfs een steeds groter worden
de noodzaak, maar daarenboven is de 
struktuur van onze export van die 
aard, dat een grondige wijziging er
van zich opdringt. Vooral in het licht 
van enerzijds de groeiende Europese 
ekonomische integratie en ander
zijds het op de markt verschijnen 
van een hele reeks pas onafhankelijk 
geworden Afrikaanse en Aziatische 
staten, dringt een verandering in de 
samenstelling van ons export-pakket 
zich iedere dag meer op 

ZELF IN DE AANVAL 

We verklaren ons even nader. De 
voortschrijdende Europese ekonomi
sche samenwerking heeft voor be
langrijkste gevolg het stilaan weg
vallen van de grenzen en het over
spoelen van de binnenlandse, vaak 
beschermde, markten door buiten
landse produkten en buitenlandse 
firma's. Het rechtstreeks gevolg van 
dit alles is het nog meer verkleinen 
van de reeds zo enge Belgische markt, 
wat de groeimogelijkheden van onze 
louter op binnenlandse afzet steu
nende klein-mdustrie nog meer in 
het gedrang brengt. Indien het nu 
waar is dat de beste vorm van ver
dediging er m bestaat zelf tot de 
aanval over te gaan, dan blijft er 
onze zelfstandigen wel niets anders 
meer over dan van de mogelijkheden, 
geschapen door het tot stand komen 
van de Euromarkt, gebruik te maken 
om de m het binnenland verloren 
stellingen in het buitenland opnieuw 
te gaan innemen. 

AFGEWERKT PRODUKT 

De samenstelling van het Belgisch 
export-pakket dwingt er ons even
eens toe, de kleine ondernemers aan 
te zetten hun plaats in te nemen in 
de rij van onze export-firma's. Het 
inschakelen van de nijverheid met 
beperkte bedrij f sgrootte zou van veel 
invloed kunnen zijn op de struktuur 
van onze export. Al te lang heeft 
België hoofdzakelijk half-afgewerkte 
produkten uitgevoerd, wat in de ge
wijzigde en iiich nog ledere dag vrtj-
zigende omstandigheden op de we
reldmarkt grote gevaren met zich 
brengt. Öet is immers een gekend feit 
dat de Afrikaanse en Aziatische ont
wikkelingslanden deze produkten zelf 
feunnen voortbrengen, met het on

vermijdelijk gevolg dat de Belgische 
firma's deze markten één voor één 
gaan verhezen. Een grotere verschei
denheid van meer afgewerkte pro
dukten zou onze pozitie op de bui
tenlandse markten heel wat steviger 
maken. 

Het hoog loon-niveau van onze ar-
oeidskrachten en de te verwachten 
spanningen op de Belgische arbeids
markt dwingen er ons eveneens toe, 
meer de voorkeur te geven aan hoog 
gekwalificeerde, kapitaal-intensieve 
produkten, zoals dat vóór de oorlog 
— en zelfs nu nog al te veel het ge
val is geweest. Daarenboven wordt 
het een dwingende noodzakelijkheid 
een einde te maken aan het feit dat 
onze uitvoer zich koncentreert op een 
te beperkt aantal landen : in 1960 bv. 
ging niet minder dan 73,3 % van on
ze Europese uitvoer naar slechts vier 
landen (Nederland, West-Duitsland, 
Frankrijk en Groot-Brlttanlë) en 
vertegenwoordigde ditzelfde cijfer 53 
% van onze totale export voor het 
betrokken jaar. Dat schijnt zelfs niet 
te beteren, want voor 1962 betekende 
de uitvoer naai bovengenoemde vier 
landen reeds 58 % van onze totale ex
port. België heeft dus dringend nood 
aan een groter geografische spreiding 
van de uitvoer. 

BESLUIT 

Wanneer wij nu nog even beknopt 
herhalen wat In voorgaande paragra
fen werd betoogd, dan komt het Bel
gisch uitvoer-probleem hierop neer 
dat wij 1° een groter verscheidenheid 
van produkten bij onze uitvoer moe
ten betrekken dat wij 2° meer afge
werkte en gespecializeerde artikelen 
moeten uitvoeren en dat wij 3° een 
groter geografische spreiding van on
ze uitvoer moeten nastreven 

Wie even wil nadenken ziet onmid
dellijk in dat hier heel wat mogelijk
heden geboden worden aan onze klei
ne ondernemingen om met hun af
gewerkte en gespecializeerde produk
ten onze uitvoer te helpen uitbreiden, 
zowel inzake verscheidenheid, als in
zake nieuwe markten * Men weze er 
(„.) van overtuigd dat in België — en 
vooral m het Vlaamse landsgedeelte 
— nog een zeer belangrijk onbenut 
uitvoervermogen schuilt, waarvan de 
valorizatle van grote betekenis kan 
zijn voor 's lands welvaart, alsook 
voor de ekspansie van de betrokken 
(kleinere) ondernemingen zelf» (P-
Olyslager, adjunkt-adviseur bij de 
Belgische Dienst voor de Buitenland
se Handel) 

Willy Cobbaut 

Dit artikel is een overdruk uit de brochur» 
« Oplossingen voor de hedendaagse pro
blemen van de Vlaamse kleinhandel «n 
kleinindustrie », uitgegeven door de SociaaU 
Ekonomische Studiegroep van de Volksunie, 
arr Aalst. De brochure kan aan 10 F. 
bekomen worden op het V.U.-sekretariaat 
Aalst, « De Vriendschap », Kerkstraat 9, 
Aalst. 
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Z.E.H. GANTOIS 

Eerwaarde Heer J.M. Gantoïs Ts vorige maand zestig jaar geworden. De 

Hagbladpers heeft dit feit vermeld, al dan niet omkranst met *biografi-

Bche bizonderheden en met enkele woorden van lof voor deze Zuid-

R/laming. De vakantie en het niet-verschijnen van ons blad zijn er de 

oorzaak van, dat dit artikel niet vüoeger kon geplaatst worden. Het 

Histancieert zich daarom zo'n beetje — niet alleen in de tijd — van de 

[« wij Kunnen er niet" te buiten » artikels. De pers kondigde tevens de 

oprichting aan van een hulde-komitee, waarvan, naast vele trouwe 

Vlamingen, ook enkele officiëlen zullen deel uitmaken, zo o.m. twee 

ministers en de rektoren van Gent en Leuven. Wat Gantois zelf over 

deze officiële huldeblijken denkt, kunnen wij w êl raden en wij wijten 

het aan zijn priesterkleed, dat hij dit heuglijke nieuws niet met een 

krachtige Vlaamse vloek heeft begroet. 

Want : wat is de hulde aan een 
man die zijn hele leven voor het be
houd van het volkseigene heeft in
gezet waard, vanwege gezagdragers 
van een staat die geen gelegenheid 
laat voorbijgaan datzelfde volk naar 
het leven te staan ? 

Wat is de hulde waard van mensen 
die mede verantwoordelijk zijn voor 
Hertoglnnedal en voor de verdere 
verfransing der Brusselse agglomera
tie, door het oprichten van een 
Franstalige Jcatolieke universiteitskli
niek ? •• — ~«>"̂ r'< <•;.«<>«4« ,</i,JM:ŷ  -

Wij konden het niet nalaten — 'en 
E.H. Gantois vergeve het ons — deze 
bittere bedenkingen te uiten bij een 
hulde waaraan dan toch ook. God zij 
dank, een groot aantal oprechte en 
eerlijke Vlamingen deelnemen, omdat 
zij weten wat Gantois voor Zuid-
Vlaanderen in het bizonder en voor 
de hele Nederlandse gemeenschap in 
het algemeen betekent. 

Jean-Marie Gantois werd geboren 
te Waten, in de Westhoek, in 1904. 
Zijn vader was dokter — hijzelf werd 
priester. Van alle intellektuele beroe
pen — roepingen ware in dit verband 
juister — zijn die van dokter, priester 
en onderwijzer wel diegene, die het 
nauwst in kontakt staan met het ge
wone volk en het is niet zonder reden 
dat de elite der nationale bewegingen 
hier te vinden is. In « Fr^ns » Vlaan
deren was het niet anders dan in 
€ Belgisch * Vlaanderen. Historisch 
gezien was Frans-Vlaanderen voor 
Frankrijk een wingewest, een gebied 
dat op de Nederlanden veroverd was 
en dat herhaaldelijk van bezitter was 
verwisseld. Het einde van het Franse 
koningdom werd er met vreugde be
groet, maar hoe langer hoe meer be
sefte men er dat ook de revolutie 
geen «vrijheid en broederlijkheid» 
bracht, maar alleen overheersine 
vanuit Parijs. 

Het Is betekenisvol, dat in 1813 in 
het Franse Noorden een waar volks
leger van ongeveer 40.000 man zich 
bij de Verbondenen aansloot tegen 
Napoleon en dat de terugkeer tot de 
Verenigde Nederlanden werd voorge
steld. Aan Wellington en de Russische 
Tsaar is het te « danken » dat dit niet 
gebeurd is 

De Franse revolutie met zijn cen
tralistische bestrevingen, had het Ne
derlands uit het onderwijs gebannen: 
zelfs de naam «Vlaanderen» werd 
vervangen door «Département du 
Nord ». Gedurende korte tijd bleef 
het Nederlands toch nog leervak, ge
durende een paar uren. Vanaf 1853 
kwam hiertegen officieel verbod. Het 
godsdienstonderricht mocht echter 
nog in de moedertaal gegeven wor

den. De laïcisering van het onder
wijs, rond 1880, schakelde ook deze 
laatste haard van Nederlands onder
richt en het enige kontakt met de 
eigen kultuurtaal volkomen uit. Er 
bleven nog slechts twee kanalen over 
langswaar het Nederlands met het 
volk in levend kontakt kon blijven : 
de kerk, waarin nog in het Nederlands 
gepredikt werd, niettegenstaande alle 
tegenwerking ,vaak zelfs verbod, van 
hogerhand en de plaatselijke toneel
groepen overblijfselen van de vroe
gere rederijkerskamers. De priesters 
vooral hebben een belangrijk aandeel 
gehad in het behoud van deze — in 
hoofdzaak gesproken — taal. Het le
zen of schrijven in eigen taal ging, 
tengevolge van het afsnijden van elk 
kontakt met de kultuurtaal via on
derwijs en lektuur, praktisch teloor. 

De romantiek, die het klimaat 
schiep waarin de Vlaamse beweging 
zou kunnen ontstaan en groeien, deed 

nieuw geluid. In het wijsgerig semi
narie te Rijsel ontstond een « Vlaam
se kring » die in 1923 « De Vlaemsche 
Stemme in Vrankryk» uitgeeft. De 
taéil van het blad sluit aan bij de le
vende volkstaal, de spelling bij die 
van de oudere schrijftaal. Opnieuw 
wordt het Nederlands — zij het in 
een archaïsche en regionalistische 
vorm — gebruikt voor publikaties en 
meer en meer wordt in deze taal ge
schreven. Er ontstaat een eigen let
terkunde, een literaire bedrijvigheid 
in de Nederlandse taal. 

eclektisch, te zeer op het intellektuele 
afgestemd en daarenboven te zeer 
bezorgd om toch maar de Brusselse 
machthebbers niet voor het hoofd te 
stoken, zodat er van een werkelijk 
levend kontakt met Vlaanderen en de 
Nederlanden niet veel in huis kwam. 
Verschaeve zei aan Gantois over het 
« Comité » en de « Cahiers » • « Niet 
voor niets hebben ze Sinte C3rodelieve 
tot patrones verkozen • die werd ook 
in haar jonge jaren gewurgd >. 

In 1923 werden de verscheidene 
bestaande Vlaamse kringen gebun-

EEN LEVEN VAN TROUW 
ook in Frans-Vlaanderen de eigen 
volkswaarden ontdekken. In 1853 
wordt te Duinkerken het «Comité 
Flamand de France» gesticht, dat 
later het ganse Zuid-Vlaamse gebied, 
ook verfranst Vlaanderen, zou be
strijken en zijn zetel te Rijsel vesti
gen. De Coussemaecker en Kamiel 
Looten zijn de voornaamste figuren 
van deze — veeleer regionalistische 
en zich tot folklore en kultuurhistorie 
beperkende — groeperingen. Er kwam 
echter — voorlopig nog individuele — 
belangstelling uit Vlaanderen, o.m. 
vanwege Guido Gezelle en Prof. Fre-
dericq. Met de groei der Vlaamse be
weging zou ook de belangstelling voor 
« Frans-Vlaanderen » groeien — en in 
1912 richtte Dr. Borms «Pro West-
landia» op en werden een vijftal 
rondreizen — met voordrachten en 
liederavonden — door deze vereni
ging georganiseerd over geheel het 
Zuid-Vlaamse gebied. 

De oorlog zou in de toestand nog 
meer verandering brengen. Het regio
nalistische « Beffroi de Flandre » dat 
vanaf 1919 door Gaspard Van den 
Bussche werd uitgegeven, bracht reeds 

Ook vanuit een andere hoek groeide 
de belangstelhng. Mabille de Ponche-
ville had reeds in 1918 de « Cahiers 
de l'Amitié de France et de Fi^^rire -
gesticht. 

Valentin'Bresie richi in la^j «Le 
Mercure de Flandre» op, waaraan 
ook Blachon, de schrijver van « Pour-
quoi j'aime la Flandre» meewerkte. 
Louis Gillet, vriend van Verschaeve, 
had M. de Poncheville aangemoedigd 
en In de « Cahiers » verschenen o.m. 
Verschaeves « Passieverhaal » en de 
Rubens-studie. Verschaeve zou trou
wens ook op Gantois een belangrijke 
invloed uitoefenen : Gantois zou la
ter over Verschaeve zeggen : «Qui 
ne vous a lu, ignore ce qu'est le génie 
propre de notre race » 

Het is daarenboven langs Verschae
ve om dat sommige Franse auteurs — 
o.m. Maurice Barrès de typische ver
tegenwoordiger van het Franse na
tionalisme — met Vlaanderen en de 
Nederlandse kuituur in kontakt kwa
men (Barrès stak zijn bewondering 
voor Verschaeve niet onder «s+npJp" 
of banken...). 

De < Cahiers * waren echter te 

deld in het « Vlaamsch Verbond van 
Frankrijk». Gantois was er de be
werker van en zou tot aan het einde 
toe er ook de bezieler, organisator en 
stuwkracht van blijven. Er werden 
jaarlijkse kongressen ingericht, kon
takten met Vlaanderen en Noord-
Nederland opgenomen. Vooral Prof. 
Dr. Vital Celen, aan wie Gantois bij 
zijn zevenstigste verjaardag een ont
roerende hulde bracht, werd de be
stendige ijveraar, de « ambassadeur > 
(indien wij dit woord mogen gebrui
ken tussen twee delen van eenzelfde 
volk) van Zuid-Vlaanderen. 

De muren van het regionalisme 
waren doorbroken, het Nederlandse 
eenheldsbesef doordrong de bewe
ning, de hele Dietse kultuurwereld 
lag open voor een werkelijk-hoog-
staande en universeel-georiënteerde 
doch tevens volksbewuste elite van 
Frans-Vlamingen. Vanaf 1929 ver
schenen « De Torrewachter » popu
lair en volks en het tweetalige «Le 
Lion de Flandre * dat op een hoger 
mtellektueel peil stond en meer als 
strijd- en kultureel informatieblad 
bedoeld was. JJD. (vervolgt) 
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FLAMINS 

Dit slecht Frans in onze titel 
sal aan de aciitbare Heer Senator 
Moureau, UbenuU en oud-minis. 
ter, PVV-er en mlnister-in-spe ver
moedelijk oimieuw een oprisping 
jeven van anti-vlaamse « broebe-
iing^en ». 

Met de g'eest van de titel zal hij 
wel akkoord zijn. Het heerschap 
heeft inderdaad in de Vrije Tr i . 
bune van Le Soir een epistel ge-
pleegd waarin de Vlaniinsen afge
schilderd worden als een soort 
beestige, achterlijke t i rannen die 
he t arme Waalse en u Brusselse » 
volk onder de knoet houden. 

I n deze komkommertijd konden 
de kranten aan dit been wat klui-
Tcn. 

Voor het overige zijn de kran
ten allen 14-18 aan het herden
ken, ieder op zijn manier. 

LE SOIR 
Uit het bovenvermelde artikel 

Tan de liberale oud-minister Mou
reau enkele bloempjes. Hij heeft 
he t dus over de Vlamingen en 
b u n huidige positie in de Belgi
sche staat . 

« We moeten duidelijke taal 
ipreken. Ben echt imperialisme, 
BO stupied als verouderd, heeft 
zich van verschillenden onder hen 
meester gemaakt, vooral van de
genen die als taak nebben de 
massas te lelden en voor te ech
ten. Tegenover een Wallonië in 
een minderheidspositie heeft 
Vlaanderen, dat zo'n schitterend 
verleden heeft, de fout begaan 
zich af te sluiten van een univer-
ealisme dat eertijds zün groot 
heid maakte. 

Ik ken Wallonië heel goed, en 
Ik begrijp het onbegrip niet van 
h e n die ons besturen. Het is niet 
alleen in de MPW dat bitterheid 
en woede zich opistapelen. Het is 
In het har t van ieder burger af
zonderlijk dat een diepe woede 
zich ontwikkelt. De schandalige 
aanhechting van de Voerstreek 
heeft veel meer kwaad gedaan 
dan de « prinsen die ons bestu
ren » vermoeden. » 

Dan wordt er natuurlijk de ze 
telaanpassing, taal- en rassense-
gregatie bijgesleurd. Zelfs de muur 
die de franskiljonse nonnen te 
Antwerpen op hun spee plaats ge
zet hebben om « Vlaamse niet-
betalers » van franskiljonse elite
kinderen te scheiden wordt op 
onze flamingantennek geschoven. 

Private klnflerhome Sint 
Jan ondei leiding van ge
diplomeerde kinderverzorg
sters. 2 tot 10 ]aai. Lom-
bardzljdelaan 144, Westen-
de Tel. (058)238.45. 

HETBELAMCYANLIHBURC 

Deze Vlaamse kwallenkrant was 
zelfs gegriefd door het proza van 
Moureau, en dat wil al iets zeg
gen. We io-ijgen zelfs nog een 
voor ons bittere herinnering over 
Komen en Moeskioen. 

« Het is voor ons grievend als 
men b'ljft uitpakken met « la 
scandaleuse annexion des Fou-
rons », wanneer gezwegen wordt 
over de twintig k dertig duizend 
Nederlandstaligen die samen met 
Komen - Moeskroen aan Hene
gouwen werden afgestaan, nog 
gezwegen van het feit dat tach
tig a negentig procent der Voer
bewoners Nederlandstaligen zijn. 

Het is voor ons grievend, wan
neer een daad van eenvoudige de
mocratische billijkheid — de ze
telaanpassing — voorgesteld wordt 
als c le symbol qui seme I'lrrlt». 
tion au sela d'une minorité outra-

gée » (het zinnebeeld dat verbit
tering zaait in de schoot van een 
beledigde minderheid). 

Het is voor ons grievend de be
schuldiging in de schoenen ge
schoven te krijgen, dat wij aan 
« taalkundige en raciale segrega
tie doen » en « de poorten voor 
de universe'e grootheden sluiten», 
wanneer alle Nederlandstaligen, 
die middelbaar onderwijs doorlo
pen hebben, in zekere mate twee
talig zijn, en a's men de echte 
meertalige Belgen steeds in het 
noordelijk gedeelte van het land 
aantreft. » 

V O O R 

K E N N I S M A K I N G . 

H U W E L I J K 
Schrijf iim kostelot* 
brocbur». d<»rum«nlatl« 
•n li jsten aaar 

DE 

« Pater Pirard, het prototype 
van de Vlaamshatende geestelijke, 
koliega van de beruchte de Proid-
mont en anderen! Een franskil
jon, die de Vlaamse mis in de Ma. 
deleinekerk afschaft. En die, als 
een Vlaams pater hem doet op
merken, dat 75 procent van de 
biechtelingen in die kerk Vlamin
gen zijn, omdat daar nu eenmaal 
een drietal Vlaamse, maar ver-
franste paters te vinden zijn, ant
woordt (we citeren tekstueel) : 
« J e n'ai pas besoin de crapule. je 
préféré l'élite! » 

Die élite, dat zijn onze Waalse 
en Brussels-Franse «landgenoten». 
Het krapuul, dat zijn de Vlaamse 
Brusselaars en de Vlamingen. 
Veel kommentaar behoeft zulks 
niet. Zelfs géén. Maar hoe zit he t 
met de krlstelijke Liefde? Paters 
zijn ook mensen, rrtaar als ze het 
als hun taak en plicht beschou
wen haa t te zaaien, zouden ze be
ter hun pij over de haag werpen, 
zij weze wit of zwart. » 

Wij dachten dat met Mercier de 
laatste rassenhater r t rdwenen 
was uit de hiërarchie. 

veel weg van de kommunistische 
zelfaanklacht samengevat : « tk 
heb schoolgelden verkwist en aan 
demagogie gedaan ». 

De Vlaamse 

Camping 

van de 

Westkust 

CAMPING 
VIKING 
KOKSI|DE 

Strandlaan 41 

Telefoon : 058/22328 

STEEDS ^OT UW DIENST 

P L O E G EN K R U I S 

Al» dit artikel uit het BJB-blad 
over de IJzerbedevaart een vas
te geest weerspiegelt in dit blad, 
dan willen we de gewraakte twee
talige uitnodiging van vorige 
week als de klassieke vergissing 
beschouwen. 

« Jeugd van vandaag, zijn wij 
te « modem » om voor mooie en 
diepe dingen ontvankelijk te zijn? 
« De jeugd is bikkelhard en nuch
ter geworden », we kennen da t 
soort uitroepen. Als dat onder
meer moet betekenen : IJzerbede
vaar t en Vlaamse Beweging en zo, 
da t is niet meer voor jonge men
sen van vandaag, dan is die nuch
terheid heel schamele armoede. 

Wij krijgen als jeugd wel dege
lijk iets te zeggen in de Vlaamse 
Beweging, 

Maar het is zo geworden dat 
velen iiun zelfgenoegzame onwe
tendheid en onverschilligheid luid
ruchtig moeten maskeren. 

Zo'n slogan moet ook dienen 
om zoekende, luisterende en den
kende jongeren weg te houden, 
niet alleen van een IJzerbedevaart, 
maar van £ a n s de denkwereld 
van Vlaamse actie en Vlaams be
wustzijn. 

Wie zijn eigen sloomheid een 
air wil geven van wetende, supe
rieure beslistheid, zo van ; niet 
aan meedoen, allemaal onzin of : 
toch maar een verdacht zaakje, 
die doet onze jeugd een groot on
recht aan 

De oude dooddoener van « geen 
extremisme asjeblieft » wordt ook 
vlijtig gehanteerd. Daar kan men 
altijd veel idealisme en goede wil 
mee verdringen en verdrinken. 

Z O N D A G 
15.30 : Baden Powell, de chlef-scout 
— 16.05 ; Tekenfilms voor jong en 
oud ; De Plintstones (wederuitzen
ding van de 42e afl.) — 16.30 : 
Dwaaltocht door tiet dierenrijk : 
De taal van de dieren — 16.50 tot 
17.10 : Klein, klein, kleutertje — 
18.40 : De kapitein : avonturenfilm 
voor de jeugd — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Lieve leugenaar, toneel
spel van Jerome Kilty — 22,15 : 
Sportweekend — 22,45 ; Tweede 
nieuwsuitzending. 

M A A N D A G 
19.30 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20,25 : Bonanza, TV-Westem — 
21,15 : Panorama — 22,00 : Zoek
licht — 22.20 : Tweede nieuwsuit
zending. 

D I N S D A G 
19.(X) : Gastprogramma : De socia
listische gedachte en actie — 19.30 : 
Tienerklanken : 'n programma voor 
üe jongeren — 20,00 : TV-nieuws — 
20.25 : Speelfilm : Die verduivelde 
vakantie (Ces sacrées vakances), 
familiale komedie van Robert Ver-
nay met Sophie Desmarets en Pierre 
DestaiUes (Franse versie met Neder
landse ondertitels) — 22,05 : Auto-
rama : magazine voor de automobi
listen — 22,35 : Tweede nieuwsuit
zending. 

W O E N S D A G 
•19.00 : Klein, klein, kleutertje — 
19.20 ; Televisum : Jeugdtelevlsle 
met Bob Davldse — 19,55 : De Weer
man — 20,00 : TV-nieuws — 
20.25 : Te voet door Vlaanderen -
De Belgische kust — 20,50 : Geen 
ontkomen aan : TV-spel door Jac
ques GiUle» (programma van de 
Nederlandse Televisie - VARA) — 
21,40 : Teletaalles : Nederlands — 

f Het zal dan wel zo zijn, de ka
pelaan zegt het ook ». 

Dus : geprezen zijn de middel
matigheid — en de lafheid, do 
angstvalligheid, de lauwheid en 
het zwijgen — als het om Vlaan
deren gaat. 

Nochtans zijn er andere uitspra-
ken over de middelmatigheid, de 
halfheid, de schroomvalligheid, de 
angstvalligheid, de lauwheid en 
he t zwijgen. In het evangelie bi j 
voorbeeld. 

De beste tactiek om Vlaande
ren te remmen en te nekken ia 
altijd geweest : maak het volle 
wantrouwig tegenover zijn beste 
vrienden, blind voor zijn eigen 
belang, maak het bang voor en 
afkerig van zijn eigen nat ionale 
waarden. 

Nergens ter wereld lukt da t . 
Hier is dat geslaagd. Jammer ge-
noeg voor velen onder druk van 
brooddwang, onder druk van al
tijd maar herhaalde patriott ische 
woordenvloed. 

De IJzerbedevaart is een gele. 
genheid die het verband tussen 
heden en verleden duidelijk 
maakt . Die de offers van het ver
leden eerbiedig gedenkt, maar die 
ook de sociale en menselijke kan
sen voor het Vlaamse volk van 
heden realistisch onder ogen 
neemt. Dat moeten wij leren ver
s taan en ons deel bijdragen om 
dit volk Vlaamser, en dus ook 
Europees groter te maken. 

Als de leden van de katholieke 
jeugdbeweging in Vlaanderen da t 
niet meer zien, wie zal he t dan 
wel? Nu, en binnen 10 of 20 Jaar?» 

D E V L A A M S E 

O U D S T R I J D E R 

WJjdt nog nabeschouwinfjlen 
aan de rede van Maurits Coppie-
ters te Mechelen en de reak t ievan 
de bangen in den lande daarop. 

« Maar er is nog wat gebeurd : 
een moedig man, sedert lang in 
de, Vlaamse strijd, had het aan
gedurfd als ll-juU-redenaar de 
wens en de hoop uit te drukken 
dat bij de volgende verkiezingen 
in België de Vlaamse Nationa
listen veel bijval zouden hebben 
en naar een 8 daverende » over
winning zouden gaan en da t was 
te veel. 

De grote registers van het poli
tieke orgel werden opengetrokken 
en de heer Coppieters had mis
daan! Hij de voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging had n u 
als politieker gesproken en zelfs 
in die Volksbeweging werden er 
lakeien gevonden om hun voorzit
ter af te keuren. 

Op "t randje af roepen zij uit : 
Wij kennen die man niet! Zij zeg
den toch : hij heeft niet gespro
ken in de hoedanigheid van on
ze voorzitter. Ga me nu eens met 
zulke zwakkelingen ten strijde — 
met zulke bange-Rikken! Och 
Vlaanderen s taa t er goed vc»r 
met zulke redders. » 

Walter Luyten. 

21.55 : Moederliefde : populair-
wetenschappelijke film — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzending, 

L 

D O N D E R D A G 
: 19.30 : Tijd voor u ! - Lamblk en 
- de Chinese draak, door de Poppen-
' kast Pats (5e episode) — 20,00 : 
^ TV-nieuws — 20,25 : Tekenfilms 
5 voor jong en oud : De Plintstones -

43e afl, : Vedette ui t het dierenrijk 
— 20,50 : Amerika kiest een presl-

1 dent : dokumentaire die. een beeld 
geeft van de gebeurtenissen die 
vooraf gingen aan de verkiezing van 
wijlen John P. Kennedy tot Presi
dent van de V.S. in 1960 — 21.50 : 
Pilmmagazine — 22.30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

! V R I J D A G 
19,30 : All en de kameel : Dreigend 
gevaar, 6e afl, van ons verfilmd ver
volgverhaal voor de jeugd — 19.45 : 
De avonturen van Popeye, tekenfilm 
— 16,55 : De Weerman — 20,00 : 
TV-nieuws — 20,25 : Echo — 20,55 : 
Speelfilm : De stad in de duisternis, 

; politiefilm van André de Toth, met 
• Sterlang Haydn, Gene Nelson en 
•̂  Phyllis Kirk, (Engelse versie met 

tweetalige ondertitels) — 22,10 : 
Tweede nieuwsuitzending — 22,20 : 

' « War Requiem » van Benjamin 
; Britten. 

: Z A T E R D A G 
19,00 : Religieus programma — 
19,30 : Tijd voor u I - Internationaal 
jeugdmagazlne — 20,00 : TV-nieuws 
— 20.25 : De vader van de bruid : 
De herhaimg, TV-feullleton (12e 
afl.) — 20.50 : Fred Rombouts 
presenteert : < De Johnny Kraay-

s kamp-show >, een sbowprogramma 
met Johnny Kraaikamp, Chris Ray-
burn en Georges Guétary — 21,30 : 
In het Dlck PowelUtheater : Jack 

1 Lemmon stelt voor : De rechter 
(The Judge), met Richard Basehart 

B en Otto Kruger (4«e afl.) — 22.20 : 
De Triënnale van Milaan — 22,50 ; 

- Tweed*ï nJeiiTi7,snit».pnrtiner-

GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbua 11 OeinTC.' 
ot aaai , 
Postbu* SSl Antwerpen; 
of na«> 
Postbos^ 149 Gent; 
oi naar 
Postbus 231 Brussel L 
Ret «^rout ernstls uor-
spronkelijk Vlaams fln-
welijkswerh vao rertroo-
WCD 40 welsiagen voor 
Iedereen 
De ^niKf Beroepsinstel
ling vuui nuwelijksbe-
middelinK van <an» unze 
Nederland> «prekende 
taaUtreek 
l)at;eti|ks verschillende 
verltivingcn 
Stipte gebeimhuudlng 

sluit de Brussels-Waac'se gele
deren. Ook la Wallonië doet dit. 
Niet te verwonderen, van Brus-
sels-konservatief als Le Soir, over 
Waalse CVP-ers als dit Luikse 
blad tot Waalse Linksen sluit 
zich altijd dit front, gewoonlijk 
met wat Vlaamse meepiepers er ^ 
nog bij. 

« Tenax is zeker rechtzinnig als 
hij zegt dan hij blijk geeft van 
goede wil en begrip. Hij moet Ije-
grijpen dat de Luikenaars niet 
kunnen aanvaarden dat Vlaamse 
goede wil en begrip uitlopen op 
de overheve.ing van 4,000 mensen 
uit de Voerstreek, tegen hun 
goedvinden, naa i net eentaüg 
Vlaamse Limburg, Dat die goede 
wil en dat begrip de franstalige 
huisvaders beletten carrière te 
maken in het enig nationaal 
atoomcentrum als hij voor zijn 
kinderen de Franse cultuur niet 
verzaakt; dat zij er toe leiden op 
de speelplaatsen van Antwerpse 
scholen scheidingsmuren te p l a a t 
sen. 

Het pessimisme van de h. Mou
reau schijnt, tot onze spijt, wel 
degelijk gegrond zolang men van 
weerszijden van de « taalgrens » 
niet meer dezelfde betekenis aan 
bepaalde woorden schijnt te ge
ven. » 

de niemvel 
In een artikei, zeer goed gedo-

kumenteerd vraagt Marcel Polf 
liet zich af wanneer de Kerk in 
Brussel zal begrijpen dat ze het 
vooral langs de kant van de Vla
mingen zal moeten krijgen (niet 
het geld, maar het echte kristen-
dom). Ontstellende staaltjes van 
rassenwaan bij geestelijken ko
men er in voor. Het gaat onder 
andere over een Waalse dominl-
kanereverste. 

Over Mercier gesproken. De Li
bre Belgique heeft een opiniepei
ling gedaan over de oorlog 1914-
18. Het resultaat was onder alles. 

Het Boerenfront geeft enkele 
staaltjes van antwoorden. 

« Drie jonge meisjes die aan 
autostop doen : 

— Wie won de oorlog 1914-18? 
— Maar de Duitsers, natuurl i jk! 
« Een kinderverzorgster '20 

jaar) : 
— De IJzer? Daar moet iets ge

beurd zijn, want daar bevindt zich 
een monument, Mercier? Dat was 
een generaal.,, of een kapitein! 
Gabrielle Petit? Ook een gene
raal! Het was Leopold I die het 
Belgisch leger aanvoerde maar ik 
weet niet wie de oorlog gewonnen 
heeft. 

« Een verkoper van auto's (23 
jaar) : 

— Mercier was een generaal. 
Gabrielle Petit? Ken ik niet! Ik 
weet evenmin wie de oorlog ge
wonnen heeft, maar onze koning 
was toen Leopo'd I I ! » 

Als dat zo voortgaat weten al
leen de flaminganten binnenkort 
nog wat Mercier gezegd en gedaan 
heeft. 

Voor al 
uw *ijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Lleraesteenweg 372 
M E C H f i L E N 
Telefoon : (01ö);4909 

VOLKSGAZE;^ 
Was in verband met dat onder

zoek ongerust of de miljarden van 
het schoolpakt wel goed besteed 
worden. 

« De eigenlijke vraag die wij 
stellen is, of de tientallen miljar-
den die thans aan onderwijs wor
den uitgegeven, wel doeltreffend 
zijn besteed? Of de vele uren die 
worden gewijd aan het aanleren 
van de leerstof van onze scholen 
niet in te veel gevallen- verloren 
uren worden? Of de mensen die 
in een democratisch bestel mede 
het lot van hun land bepalen (om 
ons tot één enkel gebied te be
perken) ingelicht zijn over de be
tekenis en de werking van onze 
instellingen? Of men hen, daar 
waar de schoolse kennis klaarblij
kelijk dikwijls in gebreke blijft, 
dan toch minstens de elementen 
meegeeft voor een gezond oordeel 
en echte « wijsheid »? 

Democratie zonder kennis is on
denkbaar. 

Verspreide onwetendheid is een 
bestendige uitnodiging voor avon
turiers en demagogen en een bron 
van onverdraagzaamheid. » 

Is dat onder de indruk van de 
zonnewarmte van juli da t Jos 
Van Eynde plots dit gewetenson
derzoek deed, want dit lijkt het 
wel te zijn. errer nog, het heeft 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Gemeenteverkiezingen. 
Oproep aan al onze leden en 
simpatisanten! 
Wie helpt onze mili tanten aan 
he t nodige materiaaj voor de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen ojn, borstels, emmers, 
koudlijm, kalk, benzine, enz. 
Giften worden in dank aan
vaard op het arrondissemen
teel sekretariaat te Berchem, 
grote steenweg 165, of bij u 
thuis afgehaald. 
Geldelijke steun op postreke
ning 86.89.97, Bert Baets, St. 
Matheusstraat , 45, te Borger
hout met vermelding, gemeen
teverkiezingen. 
Autokaravaan. 
Zaterdag 12 september 1964, 
grootscheepse autokaravaan 
doorheen het arrondissement 
Antwerpen. Bijeenkomst te 
Borgerhout, Moorkensplein 
(gemeentehuis). Verzamelen 
vanaf 14 uur, vertrek 15 uur 
stipt! 
Leeuwevaandel en de nodige 
slogans niet vergeten! 
V.UJW. Nieuws (Volksunie 
Mil i tanten) . 
Dinsdag, 1 september 1964, 
zeer belangrijke en dringende 
vergadering voor alle militan
ten in het lokaal « Tijl », 
Antwerpsestraat 59 te Mort-
sel. 
Begin stipt te 20 uur 30 Geen 
achterblijvers! 
Vanaf de maand september 
alle donderdagen oefening 
voor het volledig muziekkorps 
telkens te ZO uur in het lo
kaal « Tijl » te Mortsel. 
Nieuwe propagandisten en mi
li tanten die zich honderd ten 
honderd willen inzetten, mel
den zich onverwijld persoon
lijk, schriftelijk of telefonisch 
op de volgende adressen : 
V.ü. - sekretariaat , grote 
steenweg 165, Berchem. TeL 
39.92.06. 
Militanten - lokaal « Tijl », 
Antwerpsestraat 59 Mortsel. 
Tel. 49.81.64. 

MECHELEN 
Proces. 

Alle leden en simpatisanten 
•worden opgeioepen op 19 augus
tus (woensdag) voor « Het proces 
De Saeger - Spinoy ». In voorbe
reiding van de komende gemeen
teverkiezing maak t scherprechter 
Toon Van Overstraeten, redaktie-
sekretaris van de Volksunie het 
Hertogmnedal-proces van deze 
twee « kapituleerders » van dit be-
Blissend Vlaams ogenblik. 

Uitspraak op 11 oktober bij de 
gemeenteverkiezingen. Allen op 
post. 

Te 20 uur in het Guldenhuis, 
Veemarkt. 
Financiële mobilisatie voor de 
verkiezingen. 

Vorige week konden we reeds 
een Ujst van bijna 23.000 P publi
ceren voor ons kiesfonds. Steun 
mild op PCR 701972 van F. Van 
de Werf, Caputsteenstraat . Ons 
doel wordt 100.000 F om de rood
gele verhoudingen in Mechelen 
door elkaar te gooien. Volgende 
week publiceren wi] een nieuwe 
reeks van bijdragen. Wees er bij. 

BEEBZEL - HEIST 
I n deze stille hoek werd een 

schit terend initiatief genomen. 
Dank zij « de Viene » beschikken 
onze jongens nu over een geluids
installatie waarmee zij het goede 
woord In de stUle hoek gaan 
brengen. Onze kolportage - ploeg 
w''^ 'loor de vakantieweek niet a! 

te groot, maa r de inzet was in elk 
geval schitterend. 

Meer dan 100 nummers werden 
In Booisohot aan de m a n gebracht 
op minder dan twee uur tijd. Jef 
Van den Bosch schoot de hoofd-
vogel af met 24 niunmers. Profi
ciat ook voor de vrienden De Ouy-
per, Croonen en de kleine Jucht -
m a n s die op de voet volgden. 

Proficiat ook voor Mauri ts Van 
den Bosch die verschillende nieu
we abonnenten plaatste. 

LIER - BERLAAR 
Zoals gemeld worden autobus

sen ingelegd voor de IJzerbede
vaart . 

Vertrek te Berlaar . Heikant 
om 6 uur 40, Berlaar - dorp 6 uur 
50, Lier 7 uur. Prijs 130 P. 's Na
middags uitstap naa r zee. Schrijf 
zo spoedig mogelijk In da t onze 
propagandisten geen huisbezoeken 
moeten afleggen, zij hebben met 
de verkiezingen meer dan h u n 
handen voL 

Ook O kant snel huwen, 
treedt toe tot het cespeetall-
leerd huwelljkswerk met lijs
ten, schr. PabUclt«lt Ardaen 

Pierre, tJd. H., Amsterdamstr. 
55, Oostende. 

SCHRIEK 
Louis Delen jarenlang uitbater 

van het Vlaams Huis te Schriek, 
overleed begm augustus. Hij was 
de m a n die n a de eerste oorlog 
mee aan de basis lag van de uit
bouw van het Vlaams . nationalis
me in deze moeilijke hoek van he t 
arr . Mechelen. De proppensvolle 
kerk duidde er op hoe de velen die 
hem gekend hebben, de woorden 
van het doodsprentje « hij was 
een verstandig en innemend man » 
ten volle aanvaardden. 

Bij de aanwezigen bemerkten 
we oud - volksvertegenwoordiger 
Ward Hermans die de laatste af-
scheidstrouw betoonde aan deze 
nederige, maa r getrouwe nat iona
list uit de rijke periode tussen de 
twee oorlogen. 

TURNHOUT 
Kaderdag te Bouwel. 

Op Guldensporendag kwamen 
de kaderleden en de propagandis
ten van het arrondissement te 
Bouwel samen voor de jaarlijkse 
kaderdag. Een rekordopkomst van 
40 deelnemers, ondanks het ver-
lof, mag op zichzelf reeds een suc
ces worden genoemd. 

Walter Luyten, sekretaris van 
het arrondissement Mechelen. gaf 
een zeer gesmaakte uiteenzetting 
over organisatie en propaganda 
op het arrondissementeel vlak. 
Zijn ideeën, raadgevingen en 
anekdoten, uit een rijke onder
vinding geput, vielen ongetwijfeld 
in goede grond. 

Tijdens het tweede deel gaf ar
rondissementeel voorzitter Jo Bel-
mans een overzicht van het verlo
pen werkjaar. Het aktieplan, da t 
begin november werd goedgekeurd, 
bleek voor het overgrote deel uit
gevoerd. Met de oprichting der 
afdelingen Mol, Dessel, Vorst -
Veerle - Emdhout en Herentals 
werd he t aantal voor het arron
dissement verdubbeld. Ook enkele 
nieuwe kernen zagen het licht, 
terwijl kontakten werden gelegd 
of verstevigd in de meeste ge
meenten van enig belang. 

Twee kolportageploegen zorgden 
er voor dat alle gemeenten, op 
slechts een vijftal n a werden be
werkt. De auidelijke ploeg nam 
he t ieeuwenaandeel voor zich en 
verkocht, tijdens 26 zondagse 
tochten, een totaal van 2 823 num. 
mers. 

Op een dertigtal na, werd het 
ledenaantal verdubbeld. Het 
streefcijfer voor de werving van 
nieuwe abonnementen werd even
eens tot op een dertigtal bena
derd, en het jaar — kalenderjaar 

WcK met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

COIS ST ANTI A 
WIM MAES 
Grote Steenwep 165 - Berchem (An t ) 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand Leven ramülaal Oncevalleii 

in dit geval — Is nog lang niet 
verstreken. 

Het laatste punt van he t aktie
plan betrof, na een gelukte propa
gandistenavond in december, de 
kaderdag van 11 juli zelf. Met 
een gezellige avond in een aange
n a a m kader eindigde deze zeer ge
slaagde dag, die zelf een vrucht
baar werkjaar afsloot. 

BRABANT 

DILBEEK 
De leden en simpatisanten, die 

wensen deel te nemen aan de ge
meenteverkiezingen, worden ver
zocht zich te wenden tot onze 
sekretaris. Deze oproep moet ons 
In de gelegenheid stellen, naas t 
reeds opgenomen bestuursleden, 
een flinke schaar Vlaams - Natio
nalisten voor te dragen op de 
lijst « Vlaamse - Volksbelangen. 
Wij kunnen ons slechts verheu
gen over haa r konstruktief pro
gramma en delen u meteen mede 
da t onze principiële s tandpunten 
werden aanvaard. Einde augustus 
begin september zal de modellijst 
te r goedkeuring voorgelegd, alsook 
de hoofdgedachten van he t ver-
kieziengsprogramma. Zonder fi
nanciële steun gaat het echter 
niet; noteer he t juiste adres en 
geef ons de geldmiddelen op prk. 
1426.47 van de Kredietbank « 
Scheut voor rekening 13-107.42. 

LIMBURG 

BERINGEN 
We melden he t pijnlijke ova*-

lijden van het oudste zoontje van 
de familie Frans Wijckmans uit 
Beringen, dit Ingevolge verdrin
king. 

De VU deelt oprecht in deze 
zware beproeving en biedt mijn
heer en mevrouw Wijckmans haa r 
innigste blijken van deelneming 
aan , 

B E R K DE STAD 
Het kantonaal bestuur verga

derde in he t gewoon lokaal en be
sprak hoofdzakelijk de a.s. ge
meenteverkiezingen. Het bestuur 
zal ook t rachten de nodige finan-
cies te mobiliseren ter verspreiding 
van de VU-brosjuur. 

MAASKANT 
Belangstellenden die volgende 

zondag naar Diksmuide willen, in 
verband met de IJzerbedevaart, 
doen dit best door mee te reizen 
me t de ekstra-trein die uit Tonge
ren vertrekt. 

Deze heeft aansluitingen van de 
meeste stations in Limburg, even
eens van de treinbussen. 

De» vertrekken uit de Maaskant 
zijn als volgt : 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Op he t V.U. - sekretariaat, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1, 
zijn de volgende uitgaven van de Studiedienst Lvjn. de ge
meenteverkiezingen te verkrijgen t ^ e n 20 P per stuk : 

1) Technische aspekten. 
2) Verkiezingsprogramma. 

V.U. - Studiedienst. 

L'i naken (kerk) ; 6 uUr 05. 
Eisden Mijn (station) : 6 uuT. 
De prijs voor de reis is maksl-

mtmi 149 P, een prijs die geldt 
voor heel Limburg, en die erg 
voordelig is. 

Voor verdere inlichtingen wendt 
men zich tot de leden van de ver
schillende plaatselijke IJzerbede-
vaartkomitees. 
Propagandatocht. 

Tijdens één der laatste zonda-
gen heeft onze propagandaploeg 
mater iaal bedeeld In de volgende 
gemeenten : Vroenhoven, Veldwe» 
zelt. Vlij tingen-Laf elt en HoeJU 
beek. 

Daags voordien werd hier met 
de luidsprekerswagen rondgereden. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
De verlof stemming ten spijt, 

trok er onze kolportageploeg op 
uit, di tmaal te Okegem, Iddergem 
en een wijk van AaJst. En niet in 
Meerbeke zoals gepland. Alhoewel 
in het bezit van de toelating door 
het gemeentebestuur van Meerbe
ke onze mikro-installatie te ge . 
bruiken, is er besloten geworden 
hiervan af te zien en de priester-
huldiging niet te storen. 

Deze vrijwillige programmawij . 
ziging van he t laatste uur, was 
echter geen hinder voor onze moe . 
dige ploeg ; 263 verkochte n r s : 
tot het laatste blad aan de m a n 
gebracht. 

Volgende kolportage op zondag 
30 8.64 : (uitstel maar geen opga
ve). 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap, 8 wir 30 of kerk Meerbeke, 
9 uur 15. 

DOEL 
Op dinsdag 18 dz, te 20 uur 

spreekt in de zaal « Saxonia », 
E.P. Brauns s.j., over « Boeren-
problemen, bijbels belicht ». Deel
name in de onkosten 10 P . 

DENDERLEEUW 
IJzerbedevaart. 

Wie naar Diksmuide wil, kan 
dit met de trein doen. 

De direkte trein vertrekt te 
Denderleeuw om 8 uur 23. 

Kentekens tegen 20 P zijn te 
verkrijgen in he t Vlaams Huls 
« De Klok ». Op vertoon van Uw 
kenteken krijgt U korting voor 
he t spoorkaartje. 

PROPAGANDAFONDS LIMBURG 

Voor enkele dagen werd een steunlljst geopend met het 
oog op de kosteloze verspreiding van de Volksunie-hrosjuur 
over de ganse provincie Limburg. 

Deze brosjuur kost 1 P per gezin en we doen een oproep 
opdat elkeen zijn steentje zou bijdragen tot verwezenlijking 
van dit inittiatief. Voor gans Limburg is er ongeveer 150.000 F 
nodig. 

Alle bedragen, hoe klein ook, zijn welkom. 
We zijn ervan overtuigd dat iedereen wel een s t raat of ge

meente voor zijn rekening wH nemen. Dit kunt ü door storting 
van uw bijdrage op per. nr 481526 van prov. secretaris Clem 
Oolemont. Diestweg, Nieuwerkerken. 

Met genoegen kunnen we vaststellen dat reeds enkele per
sonen van buiten de provincie ons een storting hebben overge
maakt . 

Vooral de uitgeweken Limburgers zullen ons voorzeker in
dachtig zijn. 

Tot heden werden volgende bijdragen overgemaakt. 
Vorig totaal 8.100 F 
Naamloos' Booholt, voor Lozen voUedig 
Onbekend Genk, voor Vlakveld 
J.D.G., Borgerhout 
Prans Kempeners, Hamont 
vu-kan ton Neerpelt, voor kant . Neerpelt 
Naamloos uit Oostvlaanderen voor Bommershoven 
(ged) 
Naamloos Opoeteren 
Dokter Dops, Bilzen. Voor Bilzen (ged) 
Naamloos Eigenbilzen 
J.D., Bilzen 
L.L., Winterslag 
B.S., Opglabbeek 
Naamloos Hamont. Voor Hamont 

250 F 
400 P 
50 F 

1000 P 
500 F 

100 P 
100 F 
250 F 
500 F 

1000 F 
500 F 
600 P 

1200 P 
Huidig totaal 14.450 F 

Verkiezingen. 
Degenen die de afdeling willas 

s teunen in de propaganda - strijde-
kunnen dit doen doot he t kopea 
van een steunkaart . 

Hoe meer zaad er in he t verkleM 
zlngsljakje komt, hoe beter we ona 
kunnen weren. 

EREMBODEGEM 
37ste IJzerbedevaart te Diksmuide 
d.d. 23 oogst. 

Het plaatselijk bedevaartkomlj 
tee roept alle vredelievende v\ah 
mingen onzer gemeente op om sa« 
men te bidden voor en deel te n * 
men aan de hulde aan onze d i e n 
bare Ijzerhelden, tevens om g«^ 
tuigenis af te leggen van onze on* 
vervalste trouw a a n Vlaandereik 

Schikkingen : per bus met 491 
plaatsen — vertrek Dc«:psplein tal 
7 uur 30; prijs 100 P . 

Inschrijving tot 21 dezer bij dtf' 
bestuursleden van de V.ü. en dfll 
kulturele verenigingeen. 

Na de plechtigheid bezoek a a d 
onze Vlaamse kust. 

MARIAKERKE - O.VL 
We reizen mee met de RenaaB 

De Rudder - karavaan naar d s 
37ste IJzerbedevaart. 

Vertrek 7 uur 15 a a n de kerfc 
(center) 7 uur 30 körk Colegem 
15 uur gezellig samenzijn te Dela* 
ze, terug rond 21 uur. 

Prijs 60 P . Herkennlngstekai 
niet inbegrepen. 

V.T.B. reis naar de 37ste IJzem 
bedevaart. 

Vertrek 7 uur 15 aan de kertt 
(center) 7 uur 30 kerk CJolegem. 

I n de namiddag verrassings* 
rondreis. 

Prijs 100 P herkermingstekea 
Inbegrepen. 

Inschrijvingen : 
J . Anthonis, Pr. EllsabethstraaS 

26. 
J . Jodts, Vllegplelnkouter 47. 
Ofwel, bel nr. 26.29.87 en we k * 

men bij U thuis. 
WELLE 
Afdeling Welle legt op 23 augustus 
een autobus in naar de IJzerbede-
vaart . Na de bedevaart een paar 
uren a a n zee. Vertrek te 8 uur. I» -
schrijven in het lokaal « Cambri . 
nus ». Prijs 75 P . 

WAARSCHOOT 
IJzerbedevaart. 

Te 8 uur, autocar aan de kerk. 
Inschrijven bij VTB - bestuurs

leden of Alfons Van Holderbeke, 
Stat iestraat 6. 

Ook bedevaarders uit Lembeke, 
Sleidlnge, Lovendegem en andere 
omliggende gemeenten kunnen 
zich bij ons aansluiten. Bespreek 
tijdig uw plaatsen. 

70EKERTJ 
Volgende tweedehands auto's to 

koop in zeer goede staat. 
Opel Record 1961 — Volkswagen 

de Lux — Peugeot 203 — Ford 
Anglia gans vernieuwd ^ allen 
met waarborg, schrijven redaktie 
blad onder letters J.M. 

Zwaar beproefd Vlaams - natio
nalist, 51 jaar, zoekt dringend 
licht werk (vb. nachwaker) in 
Deurne, Antwerpen, Berchem of 
Merksem. 

Zich wenden tot Hilven, Gen. 
Sllngeneyerlaan 117, Deurne (C). 

VL gezin Koïtrijk zoekt dienst
meisje. Schr. kant. blad. 

Jong leraarsgezin, 3 kind., wo
nende op 200 m. van de zee te 
Stene - Mariakerke, wetist t«ge& 
vergoeding 1 of 3 kinderfin op t e 
nemen, leeftijd 4 - 1 0 J., maanden 
aug. . sept. Inlichtingen tel. 069. 
72940. 
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VOLKSUNIE PROVINCIE ANTWERPEN 
Zaterdag 29 augustus 1964 (10 uur — 18 uur ) . 

Hotel « Bristol », Mechelsestwg., Mortsel. 
PROVINCIALE KADERDAG 

I n het teken van de gemeenteraadsveikiezmgen. 
Uitnodigingen te bekomen op het sekre tanaat : Grote 

steenweg 165, Berchem. Tel. (03) 39.92.06. 
— I n de voormiddag : algemene werkvergadering onder lei

ding van Ettienne Sïosse, hoofd van de studiediensten. 
— 13 uur : gemeenschappelijk middagmaal (70 F) . 
— 14 uuir 30 : kaderdag met kort verslag van de provinciale 

gevolmachtigden. 
Toelichting door Mr H. Schiltz, ir. O. Renard en Wim 
Maes. 
Belangrijke slottoespraak door Rudi Van der Paal met 
voorstelling van de voornaamste lijstaanvoeders. 

ANTWERPEN 

BEBCHEM 
n n a n t i ë l e mobilisatie. 

Wij s taan op minder dan twee 
maanden van de gemeenteraads-. 
Terkiezingen. Na de verlofperiode 
Bal onze propaganda op volle toe
ren moeten draaien. De omvang 
f a n onze propaganda zal voor een 
groot deel bepaald worden door de 
(inanclële steun van al onze leden 
en sympatisanten. Wi] hopen dat 
iedereen nog iets heeft overgehou
den van zijn verlof geld om onze 
ka£ te helpen vullen. Wij doen 
dan ook een dringende c^roep om 
geldelijke steim. Stort heden nog 

D O R T M U N D E R 

Tluerbrauhof l 

t* LeoTcn 

Alle zater- en eondagcn' 
Opper-Beleren orkest 
Btemraing plezier. 
Alle dagen 's mlCKlaKS ea~ 
*• avond* beste keuken 
niet dam 
Vanaf < morgens 
tot 's aacbta 
koud Doffet en koffie. 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen scholen enz.^ 
Parklnit TOOT non dei den 
autobussen en auto's. 
Alle* orlma verzorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof U 
Groenplaats S3 te Antwerpen 

prima koua nuffet 
Open dag en nachi 
Zalen voor verRaderlng^a 
enz. 
Van au at Herman Severs. 
oude baas van Monopol 
Oent aan de tapkraan. 

DORT BIERKELDER 
Oude Markt 22 Lenven 

Bchoonste öierkeiüer 
van het land. 

Niet vergeten dat men 'n 
de drie lokalen de echt 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes 

uw bijdrage op pes 1711 van de 
Kredietbank te Berchem, voor 
rekening 4185 van de Volksunie. 

Personen die aktief willen me
dewerken aan onze propaganda 
worden vriendelijk verzocht ten 
spoedigste hun naam en adres te 
willen opgeven aan dhr. J . Ferir, 
Uitbreidingstraat 518 te Berchem. 

Elf oktober 1964 moet voor ons 
*'en overwinning worden. 

EKEREN 

De verlofperiode loopt ten ein
de. Wij hernemen onze werking. 

De gemeenteverkiezingen s taan 
voor de deur en ditmaal is de 
« Volksunie » Ekeren van de par
ti j . Onze lijst is klaar en wordt 
aangevoerd door : 

Volant Piet; 
Bertho Eugeen; 
Janssens Piet; 
Mulders Piet; 
Van Tongerloo Maurice. 
Onze kandidaten vergaderen 

regelmatig en zullen ook de kies-
strijd leiden. 

Onze afdeling staat midden in 
de be'angstelling. Uit alle hoeken 
en kanten van onze grote gemeen
te worden wij aangemoedigd en 
de meest gunstige berichten be
reiken ons. 

Wij zullen met open vizier en 
eerlijke middelen in het strijd
perk treden, maar m geen geval 
zullen wij ons laten doen. 

De personen die verlangen me
de te werken, zijn altijd welkom; 
zij kunnen zich aanmelden bij : 
de Heer Janssens Piet, propogan-
daleider. De Beukelaarlaan 7, Eke
ren - CJentrum en de Heer Volant 
Piet, voorzitter Willy Staeslei 79, 
Ekeren St. Mariaburg. 

Zij die ons geldelijk willen steu
nen, kunnen dat ook voor het 
kiesfonds op PR 8709.31, Bertho 
Eugeen, Schriek 213, ESceren 2. 

MERKSEM 
Xijl. 

Indien tJ tijdens deze schone 
dagen een bezoek brengt aan ons 
lokaal Tijl, om Uw dorst te laven, 
vergeet dan met de hongerige fles 
te spijzen die op de toonbank ligt 
te wachten op Uw mUde gift die 
ons kiesfonds mopt %nndikken 
Oproep. 

Er worüt mei. uian en macni m 
de afdeling gewerkt, om tijdens 
de dagen die de gemeenteverkie
zingen voorafgaan, naar buiten 

uit op waardige en indrukwekken
de wijze de wil te manifesteren 
van de duizenden aanhangers en 
simpatisanten van de Volksunie, 
die gedaan willen maken niet de 
alleenheerschappij van de kleur-
poUtiekers op ons gemeentehuis. 

Hebt gi] er al over nagedacht 
wat ge kunt bijbrengen om de 
overwinning te verzekeren? Het is 
nu de tijid om Uw plicht te doen! 

B R A B A N T 

AARSCHOT 
IJzerbedevaart. 

Het gewest Aarschot reist per 
autokar naar deze plechtigheid. 

's Namiddags wordt een bezoek 
aan de steden Brugge en Gent 
voorzien. 

Deelname in de reiskosten be
dragen 130 F per persoon. 

Inschrijvingen kunnen gedsian 
worden bij : 

Paul Van Hoof, Albertlaan 18, 
Aarschot. 

J a n Wittockx, Willem Huve-
neersstraat 7, Aarschot. 

Govaerts, Café De Haes, Grote 
Markt, Aarschot. 

Jos Holemans, Langdorpse steen
weg 97, Aarschot (P.C. 5965.93). 

Oswald Van Herzeele, Franse 
Liniestraat 2. Aarschot IP.C. 
1586.47). 

F. Beylemans secretaris. Dorp 
19, Langdorp. 

Frans Holemans, Testeltsesteen-
weg 61, Langdorp. 

W. Van de Berckt, Mosvennestr. 
18, WoUsdonk. 

F. Van de Zande, Gijmelsteen-
weg 39, Langdorp. 

E. De Wil, Dorp 44 Nieuwrode. 
Het verschuldigde bedrag kan 

ook gestort worden tot uiterlijk 
16 augustus op aangeduide num
mers. 

Nadere schikkingen worden aan 
de ingeschrevenen medegedeeld. 

WIJ rekenen stellig op Uwe deel
name 1 

.MACHELEN 

Een autobus naar de IJzerbede
vaart op 23 augustus wordt inge
legd door de afdeling. De prijs, 
met deelnemingstiket mbegrepen, 
bedraagt 120 F 

Maak het werk van de inrich
ters gemakkelijker en schrijft O 
zo vlug mogelijk in op volgend 
adres : 

Dr. Anciaux, Van Obberghestr. 
24, Machelen. 

Het programma zal per omzend
brief bekend gemaakt worden 

Over te nemen tegen elk 
aanneembaar bod char-
cuterle, zuivel en voedings-
specialltelten op grote 
baan van Antwerpse ag
glomeratie Hoogste kre-
dietmogelijkheden worden 
verleend TeJ . (03) 375438 

WENTELPOORTEN 
In hout, «toitl, alnmlnlnm 
of plastiek. 
StandaardnltToerliic ot 
oaar renenst model. 
Systemen «angepast aan da 
•ard van bet bontrwerk. 
Hand- of etektriaehe bediening. 

20NHOVEN TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

Niet vergeten weldra 
Dort Thierbrauhof III 
t« Brosse! 

AOLI.UIKEN 

ROIXVIKEN 
In hout, staal, alumi
nium ot plastiek 
Band- of elektrische 
bedlening. 
AUe systemen. 
VENEnAANSE 
ZONNTEBLIMDEH 
Bedlening met 
koorden' ot met 
stang en VTlndwerk 

VENETIAANSE BUNOtN 

SOMBRIUA-FLEX 

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

ASSEBROEK 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

De plaatselijke VU - afdeling 
geeft haa r steun aan de lijst 
« Volksbelangen » bi] de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen. Lijst
trekker in dr. Jur. Raymond Rey-
naer t . Eventuele belangstellenden 
kurmen kontakt nemen p-a : Tuln-
s t raa t 6, Assebroek. 

BLANKENBERGE 
Sekretariaatshulp gevraagd. 

Het plaatselijk afd. bestuur 
doet een dringende oproep om 
hulp te verlenen bij de uitbouw 
van het seloretariaat. 

Men neme kontakt p-a : leper-
s t raa t 7, Blankenberge. 
Naar de IJzerbedevaart. 

Men kan inschrijven voor de 
reis naa r Diksmuide op 23 oogst 
a.s. in he t lokaal Bubenshof, 
Weststraat, Blankenbergei. 

Vertrek aldaar te 9 u«r, prijs 
per plaats : 70 F . 

BRUGGE 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Aan de lijsten « Volksbelangen > 
die te Brugge - Z e e b r u ^ e en 1° 
meerdere randgemeenten zullen 
neergelegd worden, geven de 
plaatselijke VU-afdelingen htm 
volledige steun; de s teunkaarten 
« Volksbelangen » die reeds war-
den hl omloop gebracht, bevelen 
wij graag aan. 

DEN HAAN 
Tentoonstelling Gieg Cosijns. 

Kunstschilder Gies Cosijns stelt 
te Klemskerke - Den Haan ten 
toon in de zaal « Caracas », Ko
ninklijke Baan 43 (tot 30 aug.). 

Bezoek warm aanbevolen! 

KNOKKB 
Naar de IJzerbedevaart, 

Voor de busreis naar de IJzer
bedevaart van 23 aug a.s. kan 
men inschrijven in he t « Vlaams 
Huls ». Elisabethlaan, Knokka 

OOSTENDE 
Het IJzerbedevaartkomitee Ge-

west Oostende doet een dringen
de oproep om massaal deel te ne
men a a n de 37ste IJzerbedevaart. 
Hier volgen de schikkingen : 

Wie over een wagen beschikt 
wordt verzocht aan te sluiten bi] 
de autc^aravaan. Vertrek te 9 
utir. Verzamelen aan het Stefanie. 
plein (Koninginnelaan). 

Voor degenen die geen wagen 
bezitten wordt een autobus inge
legd. Prijs 40 P. Uur en plaats van 
verzamelen zoals hierboven. Ver
trek ui t Diksmuide te 17 uur. 

De bus neemt de deelnemers <^ 
te 9 uur 15 te Leffinge (oafé Zon
neveld) te 9 uur 30 te Gistel 
(Markt) en te 9 uur 45 te Zeve-
kote (kerk). 

PrivéwagMis uit deze gemeenten 
sluiten a a n bij de karavaan. 

Inschrijvingen worden tot don
derdag 20 aug. ingewacht op vol
gende adressen ; 

Oostende : Kimsthandei Debus-
sch«-e, Ohnstinastr . 10. 

Kunsthandel Artes, AU. Pieters-
laan 28. 

Stene : A. Vergote, Pycke de ten 
Aerdelaan 66. 

Leffinge : G. de Vriendt, Oos-
tendestr. 16. 

Gistel : de Keyser, Kerkstraat 
19. 

Vandecasteele, Hoogstraat 14. 
Voor de jeugd wordt een fiets

tocht georganiseerd. Vertrek t e 
Oostende te 8 uur 30 aan « Klein 
Pari js ». Aansluiting bi] de jeugdr 
groep uit Gistel a a n he t café Syl-
veer Maes langs de Torhoutse-
steenweg. 

Bericht aan de Ijzerbedevaarder». 
Hiermede nodigt he t gewestelijk 

Uz«-bedevaartkomitee allen ui t 
die, n a de plechtigheid te Diks
muide, Oostende aandoen, om deel 
te nemen aan de vriendenavond 
van af 19 uur in het lokaal « De 
NoMxlzee », Wapenplein 14 (grote 
mark t ) te Oostende. Vlaamse leu
t e en gezelligheid. Toegang koste
loos. 

ST MICHIELS 
Gemeenteraadsverkiezintren. 

De plaatselijke lijst « Volksbe
langen » iKacht s teunkaar ten m 
omloop die door de plaatselijke 
afd. graag wOTden aanbevolen On
der de leuze « Volksbelangen tegen 
eigenbelangen > werd reeds een 
eerste vlugschrift over gans de 
gemeente verspreid, een tweede 
pamflet s taa t op stapel. Kontakt-
adres : J . Praipont, Leyselestraat 
104, St. Michiels. 

PERSONALIA 

Zo moet he t gaan. 
Met veel genoegen moeten wlJ 

maa r steeds gelukwensen oburai 
a a n Jonge paren uit ons midden 
die in het huwelijksbootje s tap
pen. Zi] zijn voor ons de verzeke
r ing en de geruststelling da t ona 
werk voortgaat. 

Nogmaals de welgemeende en 
oprechte gelukwensen van de 
Volksunie aan de jonge paren : 
F rans Van den Dries en M. Van 
Reeth, Mare Geeraert en Yvonne 
Bickx, ESTiest Bomans en Veia 
Leysen. Die namen klinken als 
muziek en beloven voor de toe
komst. 

GEBOORTEN 
I n he t gezin van onze led«n 

Omer en Gustje Oucarean - Ver-
meersch werdt een tweede zoon 
geboren. Hartelijke gelukwensen. 

I n he t gezin Jonckheere - De 
Eleersgieter werd op 12 Juli U. een 
eerste kindje < Hilde » geboren. 
Welkom a a n de Jonggeborenen en 
harteli jke felicitaties a a n ouders 
en grootouders. 

Op 11 juü 11. werden te Blan
kenberge geboren Bart , eerste kind 
In he t gezin van dhr en mvr Al-
bicht, en Karlna, eerste kindje i n 
het gezin van dhr en mvr Poo-
Ja«rt. 

Onze gelukwensen aan ouders en 
grootouders om dit mooie feestdag
geschenk. 

OVERLIJDEN 
Te Denderleeuw h a d de teraar-

debestelling plaats van Mevrouw 
Albert Lievens. De bestuursleden 
van de afdeling Denderleeuw bi©. 
den aan Albert, trouw medebe
stuurslid, kinderen en familie, h u n 
innige deelneming aan. 

Op 4 oogst lil. Is te Blankenber
ge overleden Juffr. Yvonne Wal-
graeve, oud politiek gevangene en 
gedurende vele jaren de s tut en 
steun van de plaatselijke VU - af
deling. 

In net bijzijn van vele getrou
wen werd Juffr. Walgraeve op 10 
oogst 11. te Blankenberge ten gra
ve gedragen. Aan de fam. Wal
graeve bieden wi] onze kristelijke 
deelneming. 

A.JEURISSEN-ClOOSTERMANSi ZONEN P 
TEL 132 31 

P V B A ZOnHO\'ï". 

De meest precieze en 

volledige vadls^renslnformatle 
v ind t D In 

« D E ZUIDNËDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH PARLEMENT » 

128 blz. - 19 gedeta i l leerde k a a r t e n . 
Pr i j s 50 fr 
Bestel len door s tor t ing 
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of 
op PCR 5371.46 van P Mar tens . Ledeberg 
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BECO 
TeL 03/320477 - 056/109.37 

ANTWERPEN 

DEÜRNE 
Gemeenteverkiezing. 

De Volksïinle zal te Deume op
komen met een volledige lijst 

Tijdens de maand augustus zul
len onze propagandisten rondgaan 
met de peterslijsten. Deze dienMJ 
volledig m orde te zijn vo<» einde 
augustus. 

KALMTHOUT 
Ijverbedevaart 1964 

Naar Diksmuide wordt zoals ver
leden jaar een autobus inge
legd. 

Men Kan hiervoor inschrijven in 
het « Vlaams Huis », Dorpstraat 
te Kalmthout. 

Verdere inhchtingen, uur van 
vertrek en mogelijk uur van aan
komst worden aan de inschrijvers 
ten gepaste tijde medegedeeld. 

Inschrijvingsprijs : 125 P. 

KONTICH 
IJzerbedevaart. 

In samenwerking met het plaat
selijk verbond VOS wordt een au
tocar ingelegd op zondag 23 wa-
giistus nsiar Diksmuide. 

Inschrijvingen tot 15 augustus 
In het lokaal « Alcazar ». Mechel-
Besteenweg 22 te Kontich. 

Prijs per deelnemer 100 F, toe-
gangskenteken tot de bedevaart-
weide inbegrepen. 

Vertrek aan de kerk, gemeente
plein te 6 uur 30. Hier verzamelen 
ook de deelnemers met pnvaat-
wagens om gezamenlijk te ver
trekken 

Na de plechtigheden (bij goed 
weder) wordt een uitstap voorzien 
naar Blankenberge. In geval van 
slecht weder gaat de terugtocht 
over de Vlaamse Ardennen. Terug 
te Kontich rond 22 uur. 

Aan al de Vlamingen wordt ge
vraagd, hun huizen te versia:en 
met de leeuwenvlag op zondag 23 
augustus 

LIER (KANTON) 
Er worden autobussen ingelegd 

naajr de IJzerbedevaart, met uit
stap naar zee in de namiddag. 

Prijs : 130 P. Insctirijven : VTJ-
•ekretariaat. Kolveniersvest 60, 
liia:; café < De Hoorn ». Koning 
Albertstraat; Llevin De Preter, 
Liersesteenweg 52, Itegem; Walter 
Luyten, Legrellestraat 32, Berlaar. 

MEBKSEM 
IJzerbedevaart. 

Door de zorgen van de Vlaamse 
Kring Groeninghe is een autocar 

Schuimrubbermatrassen 

mei 
Gebrereteerde 
bedeUüngslagen 

Ressortmatrassen 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebrereteerde karkassen 
(Brevet - 612767) 

„STAR: 
TB ZELE fO.-VL.) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 
TeL (052) 44641 en «4642 

Indiea u geen verkoper 
In aw omtrek kent stunt 
ons een icaartle eo ve 
zenden u bet adres vao 
de 41cbtst MlRelegeo 
verkoper Star Zei* 
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uitgave van de ?i .w VOLKSUNIE 
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ingelegd voor de reis naar IMks-
muide. 

De prijs voor de reis is 120 P. 
Men kan inschrijven in lokaal 

« Tyl », Bredabaan 298 en in «De 
Bloeiende Brem », Bredabaan 845. 
Per telefoon kan men het regelen 
op nummer 45.57.77. 

MOBTSEL 
Financiële mobilisatie. 

De propagandavoerlng gaat ons 
veel geld kosten. Daarom vragen 
we onze leden en propagandisten 
zoveel mogelijk steunkaarten te 
verkopen. Er zijn er van 20, 50 en 
100 frank, te verkrijgen op liet se-
kretarlaat Detunestraat 70. 

B R A B A N T 

LEUVEN 
IJzerbedevaart. 

Vertrek aan 't Gerechtshof te 
6 ma 45 

Na de bedevaart rondrit langs 
de kust. Terug rond 20 uur. 

Reiskosten : ilO P. Inschrijven 
bij bestuursleden en in lokaal 
CWstai ten laatste op zondag 16 
oogst Nadien kan deelname met 
verzekerd worden. Beslis reeds nu 
en schrijf onmiddellijk in. Maak 
het voor de bestuursleden en pro
pagandisten nu ook eens gemak
kelijk. Dank bij voorbaat. 

Huwelijk 
Bent D alleen ? Verlangt 
ü spoedig verL te ü]n ? 
Schr. n. Postbus 4 Roesela-
re. Gr. inschrijving, ge-
helmhouding vera. 
Korrespondentie Klub 
Studenten (Innen) wilt tJ 
in brlefkont komen met 
vriend (in) Schr n Post
bus 4 Roeselare. gr. opn. 
in de lijsten. 

BRABANT 

DILBEEK - ITTEBBEEK 

IJzerbedevaart. 
Itterbeek verzamelt om 7 uur 15 

aan de Ninoofse steenweg ter 
hoogte van de Bettendrieswijk. 
Ten huize van dhr Lissens, 
Nieuwlaan 6, kan men inschrij
ven. 

Dilbeek komt samen om 7 uur 
aan de St. Ambrosiuskerk. 

Zoals leder Jaar gaan wij na de 
plechtigheid naar zee. 

Reiskosten : 100 P te betalen 
bij de inschrijvmg bij Van WIJ-
meersoh Emlel, Oranjerielaan 4 te 
Dilbeek of eenvoudigweg per per. 
4167.65. 

Na donderdag 20 augustus kun
nen wij uw deelname niet meer 
verzekeren. Dus stel niet uit en 
bij voorbaat dank. 
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ERPS-KWEBPS . KORTENBERG 
Speciale bussen worden ingelegd 

op 23 aug. naar de IJzerbedevaart. 
Vertrek rond 6 uur 50. Prijs 120 
P 

Inschrijvingen en nadere inlich-
tmgen bij : 

De Konmck Georges, De Mero-
destraat 15, Everberg; Parijs Jan, 
Leuvensesteenweg 199, Kortenberg; 
De Winter Albert, Smt Michiel-
straat 6, Veltem; Claes Jan, En-
gerstraat 147, Erps-Kwerps; De 
Blauwe Alex, Nieuwstraat 12, 
idem; Vinck Jef, Mechelsesteen-
weg 67, idem. tel. 59.60.24. 

LIMBURG 

Prov. kaderdag Limburg. 
In het vooruitzicht van de in
zet van de verkiezmgskampag-
ne wordt een algemene ka-
derdag gehouden op zaterdag 
29 augustus a.s. te 19 uur in 
het hotel Waa-son te Hasselt. 
De algemene secretaris en or-
ganisatieieider Wim Jorissen 
en Rudi Van der Paal zullen 
de vergadering bijwonen. 

HEBK DE STAD 
Zoals ieder jaar richt Vrienden

band Herk de Stad een autobus 
in naar de IJzerbedevaart op zon
dag 23 augustus a.s. We doen een 
oproep tot talrijke deelname. 

Men kan mschrijyen tot woens
dag 19-8 bij een der volgende be
stuursleden : • > , , , 

Lutgart Droogmans, stwg op St. 
Truiden, Herk de Stad; Maurice 
Guffens. Singellaan, Halen; Jan 
Kempeneers, Stationsstraat 25, 
Halen; Albert Oolemont, Goeslare, 
Lummen; Theo Rodiers, Schal-
broek, Lununen; Pilip Verhemel-
donck. Lindestraat, Loksbergen; 
Frans Werckx, Holrakkersstraat, 
Kermt; Urbaan De Bruyn, Grote 
Baan 287, Kurmgen; Juul Olaas, 
Tmnwijk 10, Zelem. 

De algemene leiding is in han
den van Prans Werckx te Kermt, 
(tel. 224.84) waar alle verdere bi-
zonderheden kunnen bekomen 
worden. De mgeschrevenen krij
gen tijdig de nodige inlichtingen 
over vertrek en reisregeling. 

Prijs per deelnemer : 130 P. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Kaderdag. 

Al onze Kaderleden en propa
gandisten noteren thans reeds 
een uiterst belangrijke datum : 
zaterdag 29 augustus. 

Op die dag zaj te 14 uur 30 in 
« De Vriendschap » te Aalst een 
zeer belangrijke kaderdag worden 
gehouden. met referaten en 
spreekbeurten over verschillende 

onderwerpen in verband met de 
gemeenteverkiezingen. Op deze ka
derdag leggen wij het fundament 
van een verkiezingszege in de ge. 
meenten waar we meedoen Geen 
praatvergadenng, maar een effi-
ciënte en doelgerichte werkbijeen
komst! Individuele uitnodigingen 
volgen 

's Avonds m t Ad Punaum » te 
Erwetegem : laatste prettig sa
menzijn voor de slag Overhandi
ging van de arrondissempnte'e 
VU.-vlag Democratische maaltijd. 

Iedereen welkom maar de strij
ders uu de eerste (propaganda), 
lijn zeker op oost 
Programma kolportages. 

30.8.64 St. Lievens Houtem + 
wijk Aalst. 

zaterdag 5.9.64 Haaltert. 
zondag 6 9 64 Denderhoutem + 

wijk Aalst. 
zaterdag 12.9.64 Velzeke. 
zondag 13.9.64 Erembodegem. 
zaterdag 19.9 64 Lede. 
zondag 20.9.64 Denderleeuw. 
zaterdag 26.9.64 WeUe. 
zondag 27.9.64 Zottegem, StnJ-

pen Erwelegm. 
Met als apoteose : 
zondag 4 10 64 : Aalst, de kolpor. 

tage met minstens 50 deelnemers. 

Naar Diksmuide. 
Door de « Priester Daensvrlen-

den » wordt een reis per autobus 
ingericht naar Diksmuide op zon
dag 23 augustus. Vertrek te 7 uur 
aan het lokaal « De IJzer », Vlaan-
derenstraat. Prijs 120 P. Inschrij
vingen in het lokaal en bij Ben. 
De Cock, Rapensbraat 27. 
GENT 
Gemeenteverkiezingen. 

Het spreekt vanzelf dat alles nu 
toegespitst wordt op de aanstaan-
de gemeenteverkieziAgen. wij ver. 
hezen niets uit het oog en zeker 
niet ons grootste zorgekind : de 
financiële mogelijkheden. 

Nogmaals doen wil een oproep 
tot het kopen van onze steimbons 
bij de propagandisten of In de 
vier Vlaamse loka.an. BUjft u al-
tijd thuis dan kunt ü nog steu
nen door een briefje van 20 P on
der gesloten omslag te sturen aan: 
G. Dekeyser, Onderbergen 57, te 
Gent of Uw steun te storten op 
P.C.R. 235.63 Kredietbank Gent 
met de vermeldii^ : voor rekening 
400-13-60100 Volksunie - Gemeente
verkiezingen 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Op punt stellen van de sekreta-
riaten. 

Met het oog op de gemeente-
raads- en nationale verkiezingen 
hebben de afd. sekretarlaten de 
opdracht üim steekkaarten-stelsel 
zo snel mogelijk bij t« werken en 
eventuele veranderingen te berich
ten aan het arr sekretarlaat (Van 
Voldenstraat 14, Brugge) 

Te Brugge wordt nog steeds uit
gekeken naar een geschikte plaats 
om het arr sekretarlaat onder te 
brengen. 

Ook C kunt Ud worden van d« 
grootste brlefwlssellngsclub van 
België, alle leeft talen, rerzain. 
hobbles. Schr. Pubtt PubUo re
lations Ardaen Pierre Amster-
damstr 55. Oostende. 

DIKSMUIDE 
Brosjure Pater Brauna. 

De derde druk van de brosjure 
c Radikalisme m de Vlaamse 
strijd » is zo even van de pers ge
komen. 

Bestellingen door storting van 
20 F op postgiro 60 44 24 van L. 
Devreese, Ijzerlaan 83^ Diksmui
de. 

Of een briefje van 20 P In ge
sloten omslag aan bovengemeld 
adres. 

Oit prachtig teeuwen-
•cbiia wordt u tbuisbo-
Bteid door onae iienst«n 
todlen a 325 F stort op 
postrekenmg 1476.97 van 
de V.0 te BruBsei Se
kretarlaat : U Lemon-
nlerlaao 83 

O Kimt OOK oetaien als 
voilgt : bl] aflevering 
135 P -f 3 maandelijkse 
storttógen <ran pik 100 P. 

Afmetingen . 40 x 3" 

cm. vervaardigd uit 

duurzame grondstoi (Oe-

raflz). 

Tif'^t^irfl met oiadgoudl 

KOKSUDE 
Wie rijdt mee met de flets naar 

de IJzerbedevaart? 
Alle inlichtingen daarvoor Dij 

Oatrysse Roger, Zeepannelaan ic 
Verlofgangers kunnen er alle u>. 
lichtingen bekomen wat betref» 
de aanbevolen handelaars; ook 
een nieuwe Vlaamse camping is ec 
voorhanden. 

DIKSMUIDE 
Vooia\ond IJzerbedevaart. 

Zoals elk jaar wordt op de vooiw 
avond van de IJzerbedevaart een 
verbroedenngsavond ingericht. 

Dit jaar voor het eerst m da 
nieuwe feestzaal van het Vlaams 
Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide, blJ 
Leo Devreese 

Vlaams oikest, samenzang, op
treden van Kor Van der Gotem 
met Vlaamse liederen, spreekbeurt! 
door adv. Antoon Samijn : « D» 
Pi-ontbewegmg en de IJzerbed»^ 
vaarten ». 

Begin om 20 uur. 
Werf tochten. 

Zondag 9 augustus : Zandvoord» 
en Oudenburg : groep Oostende. 

Zaterdag 8 augustus : Oostende^ 
verzamelen aan het gerechtishof t» 
Oostende. 

Zondag 16 augustus : Ichtegeok 

Aanbevolen 
Huizen 

Geniet van de lekkere 
koffie < Oe Olifant» 
in bet Vlaams flnls 

o PETER BENOIT > 
Frankrijkiel 8 Antverpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 
« DE VRIENDSCHAP. 

Kerkstraat 9 
(bij Grote Markt) 

Vermindering TT lezers V.ü. 
Hulsh. App Radlo-TV-

Bandopnemers-
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Oamhouderstr 23 Anl 

Plastic 7loer en trapbedek-
kingen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Schnt-
str. 18 Dearne T S6.1S.U 

Bezoek het Payottenland 
Queuze (Crlek 

goede spijzen vindt.Ü^U^, 
afspanning 

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

Voor aJ aw Vlaamse lektaor 
Ben adree 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Naasauatraat 6 Antwerpen 

« Vlaams Huis • Knoldce 
Kamera vol oenalon -

gezellige sfeer 
Vermindering ? irroepen 
Ellaabethl 105 T. 632.78 

Voor Qw modern interfenr 
EURO.DOMI 

Blnildtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Vlaams Huls Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension. 30 kamers 
Vlak bi1 het station. 

Zwitserse uurwerken 
bl] meester oorwerkmaker 

SLAETS 
Oewlnterstr u vjudergem 
T.72 45 43 termlnof tr 35 
10% kortlni! ieder V O. 

Bar öowilnp Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
ICNOKKF rel (53 811 

Bouw- veranderlngs-
nerstellingswerken 
SEGERS Adnaan 

Stejmstraat 187 
Hoboken TeL (03)37 43.81 
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. I N D I E N er een partij met 
het vooruitzicht van nakende verkie-
«ingen onrustig wordt is het wel de 
C V P . De wijze waarop deze partij 

ftoij de vorige verkiezingen de kiezers 
.jvoor de gek gehouden heeft zal niet 
«o vlug vergeten worden : terwijl de 
partijvoorzitter een akkoord met de 
B.S.P. over de vorming van een koa-
Oitieregering reeds op zak had, werd 
de kieskampagne gevoerd tegen de 
socialistische oproermakers in het te-
Icen van de kapotte autobus ! Alle 
C.VP.-kiezers moeten zich bedrogen 
gevoeld hebben, beetgenomen, toen 
onmiddeUijk na de verkiezingen de 
ifoto verscheen van de lachende Theo 
'liCfèvre en de lachende P.H. Spaak, 
toand in hand. 

Tijdens de huidige legislatuur heeft 
de B.S.P. de dans geleid en aan de 
ïegering haar politiek opgedrongen. 
'Alle punten die in het regeringspro-
•gramma opgenomen werden als so
cialistische eisen werden verwezen
lijkt, ook al sneed de C.V.P. hierdoor 
geducht in eigen vlees. De vraag is 
wat de C.V.P. eigenlijk bekomen 
beeft en welke punten, die de C.V.P. 
fianbelangden, verwezenlijkt werden. 

? OORAL de Vlaamse C.V.P. 
k o m t bedrogen uit : van de initiaal, 
bij de vorming van de regering, ge
stelde eisen werd weinig of niets ver-
jwezenlijkt. Van een stelsel van waar
achtige kulturele autonomie — met 
jtwee volwaardige ministers, ieder aan 
be t hoofd van een eigen departement, 
met effectief bevoegde kultuurraden 
.— is praktisch niets terecht gekomen. 
De zetelaanpassing werd niet doorge
voerd. De nieuwe taalwetgeving en de 
Itaalgrensafbakening werden een pijn
lijke Vlaamse nederlaag. Het is een 
bedroevende en beschamende verto
ning van machteloosheid en lafheid 
geworden. Een opeenvolging van ijde
le bedreigingen, maar nooit een daad, 
steeds gevolgd door een kapitulatie. 

D _ E C.V.P. is in alle omstan
digheden een partij gebleken die in 
haar leiding al evenmin het vertrou
wen van de Vlamingen verdient als 
de B.S.P. of de P.V.V. 

Steeds stonden de Vlaamsgezinde 
C.V.P.-ers in de schoot van de partij 
zelf in de oppositie. In de C.V.P wor
den de lakens uitgedeeld en de be
langrijke beslissingen genomen door 
'n zeer beperkt aantal mensen. Men
sen zoals de heer Moyersoen, die zich 
ostentatief afkeert van de Vlaamse 
C.V.P.-groep, maar die niettemin on
dervoorzitter van de Kamer is en veel 
invloedrijker dan een De Saeger. 

De bekentenis van de heer De Sae
ger tijdens de laatste vergadering van 

de Kamer voor het verlof — dat hij 
niets afwist van het akkoord tussen 
de twee regeringspartijen over het 
ondergeschikt maken van de zetel
aanpassing aan een overeenkomst 
over de grondwettelijke waarborgen 
aan de Walen — is kenschetsend. 
Ofwel speelt de heer De Saeger ko
medie ofwel weet hij niet eens wat er 
gebeurt en houdt men met hem geen 
rekening. 

D ' UIDELIJK is het dat de 
Vlaamse C.V.P., door haar eigen 
schuld, en dat moet beklemtoond 
worden, in een hachelijke positie ver
zeild is. De Vlaamse kiezers die voor 

van C.V.P.-strekking verkondigd dat 
de Vlamingen bekomen hadden dat 
alleen een gemeenschappelijk stand
punt namens de C.V.P. zou verdedigd 
worden op de driepartijenkommissie 
voor de grondwetsherziening. Dit 
werd voorgesteld als een Vlaamse 
overwinning. Het was een grote blaas: 
de Waalse C.V.P.-ers én de partijlei
ding hebben de Vlaamse C.V.P.-ers 
volledig in de steek gelaten en In de 
rug geschoten. 

Het is begrijpelijk dat de Vlaamse 
C.V.P. in de hachelijke positie waarin 
ze verkeert en zich rekenschap ge
vend dat voor haar de kansen verke
ken zijn — dat zij door haar lank
moedigheid en gemis aan politieke 

het lot 
van 

de c.v.p. 
de C.V.P. gestemd hebben, mogen 
thai>s rekening vragen : zij hebben 
het rv^cht te vragen aan de C.V.P., 
aan de Vlaamse CV .P., wat hun steun 
aan de regering opgebracht heeft. 
Vier jaar lang gedwee een regering 
steunen om dan met lege handen en 
bedrogen uit te komen — dat kan de 
kiezers niet erg bevallen. 

Hetgeen het meest tegen de borst 
stuit is de dubbelzinnigheid van de 
C.V.P.-politiek. Er is teveel vertoning 
mee gemoeid : om het publiek tevre
den te stellen. 

In Vlaanderen is de C.V.P. een 
Vlaamse partij en zijn er voldoende 
Vlaamsgezinden op de lijsten. In 
Wallonië is de C.V.P. Waals en heeft 
men een Duvieusart, een Harmei, een 
Parisis, enz... Te Brussel is de C.V.P. 
volledig halfslachtig : senator Verse 
en Renaat Van Elslande. 

moed de legislatuur heeft laten voor
bij gaan — thans uitkijkt naar ul
tieme middelen om haar sterk geha
vend prestige wat te herstellen. 

H 

N A het jongste C.V.P.-par-
tijkongres werd door de Vlaamse pers 

ET bericht van een afzon
derlijk kongres (of is het maar een 
voorzichtige «s tudiedag»?) van de 
Vlaamse C.V.P.-vleugel zou ons kun
nen verheugen indien wij niet moes
ten vrezen voor de zoveelste schijn
vertoning te staan. Met als enig ef
fect de openbare mening wat zand in 
de ogen te strooien, gaat men de 
Vlaamse leeuwen eens laten brullen, 
waarna de C.V.P.-leiding ongestoord 
haar traditionele belgische, ant i -
Vlaamse politiek zal voortzetten «in 
het hoger belang van het land » ? Het 
ziet er zo naar uit. In ieder geval zal 
de Vlaamse openbare mening geen 
genoegen nemen met platonische ver
klaringen, beloften of programma's : 
geen woorden meer, maar daden. Wie 
verwacht er echter een daad ? Wie 

durft er een daad verwachten ? Da
den zijn veeleer te verwachten van d« 
Waalse C.V.P.-ers... 

ï OTSIERLIJK is het ge
schrijf van de Vlaamse socialisten : 
zij zijn de grote patriotten, de verde
digers van 's lands eenheid, de Bel
gen, en zij wenen krokodillentranen 
over de verdeeldheid in de C.V.P. Het 
is volgens hen ongehoord dat de 
Vlaamse C.V.P.-ers een kongres dur
ven beleggen. 

Vanzelfsprekend weten zij absoluut 
niets meer over een kongres van de 
Waalse socialisten te Charleroi in 1962 
waarop al de Waalse socialistische 
mandatarissen, de heer Leo Collard, 
voorzitter van de B.S.P. inbegrepen, 
federalistische resoluties goedkeur
den. 

Li EKER, van de Vlaamse 
socialistische mandatarissen moet 
men niet verwachten dat zij een 
kongres of zelfs maar een afzonder
lijke vergadering zouden beleggen. Zij 
zijn tot alles bereid, tot het opofferen 
van alle Vlaamse belangen, omwille 
van de partij eenheid. Partij eenheid 
die hen een ministerportefeuille, een 
benoeming of bevordering waarborgt! 
Hun houding ten overstan van een 
typisch Vlaams en demokratisch pro
bleem als de zetelaanpassing is ken
schetsend. Gedurende jaren hebben 
zij zich verscholen achter een for
malistisch schijn-argument om hun 
verantwoordelijkheid te ontlopen : 
de algemene volkstelling moest eerst 
gehouden worden. De zetelaanpassing 
kon volgens hen alleen maar gebeu
ren op basis van de gegevens van de 
algemene volkstelling — alle andere 
gegevens, bv. van de burgerlijke stand, 
waren waardeloos en onbetrouwbaar! 
De algemene volkstelling werd ge
houden en de gegevens zijn sinds 
lang bekend. Doch nu staan de 
Vlaamse socialisten op het Waalse 
standpunt dat eerst grondwettelijke 
waarborgen moeten verzekerd worden 
aan de Walen en pas daarna de ze
telaanpassing mag doorgevoerd wor
den L-

IJ geloven dat de algeme
ne ontwikkeling in Vlaanderen leiden 
zal tot beter politiek inzicht, tot een 
zelfstandig oordeel van de kiezer over 
politiek beleid. Daarom geloven wij 
ook dat voor de «grote», «nationale» 
partijen de krisls nakend is. Wi] 
wachten op de verkiezingen ! 
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K O O P B I J O N Z E 
A D V E R T E E R D E R S 
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HOGE LOTEN 
van 

\ ^ | j \!t 
10.000.000 F 

2.000.000 F 
1.000.000 F 

500.000 F 

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP ( L D . F . ) 

rAN VAN RIJSWUCKLAAN 62. ANTWERPEN — TELEFOON : 37.54.38 

FINANCIERING Tan al uw aankopen, aato'a, T.V.. machines 
LENINGEN voor alle doeleinden 

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegineen 

Steeds tot uw dienst 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer : R. van der Paal 
O. Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : Lic Rik De Vos. 

60.000.000 F LOTEN 

NATIONALE 
LOTERIJ 

•n S8.02S LOTEN van 
200.000 F lot 400 F 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen, reklamewagens. kerken, tiuis-
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO-AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON" 
Lange Leemstraai / a 
ANTWERPEN Tel. 33.04.93 

Radio • T.V. draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid. — Bandopnemers vanaf 2.250 - F. 
Ut 117.000 F. 
Op vertoon van deze 'aankondiging geniel 
V ipeeieU» voorwaarden. 


