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Telkens weer is men verwon
derd over het feit dat de 
iVIaamse socialisten zich bewust 
uitsluiten uit de Vlaamse Bewe
ging, die hun vroegere .voorman 
'August Vermeylen dan toch het 
edelste streven noemde dat Bel
gië sinds zijn ontstaan gekend 
'had. 

Enkele feiten in dat verband 
hebben de aandacht gevestigd 
de jongste weken. Feiten die 
dan toch wijzen op enige on
rust of op verandering. 

Vooreerst een artikeltje fn de 
« Volksgazet » dat op taal
gebied thans vrijwel alles 

VLAAMS SOCIAIISME 
ZONDER PERSOONUIKHED 

in orde is. Ten tweede een 
artikel in « Vooruit » waarin de 
C.V.P. uitgescholden wordt als 
komedianten op Vlaams ge
bied en waarin een Vlaams ver
leden van het socialisme naar 
voor wordt gebracht. 

De Vlaamse socialisten schij
nen toch aan te voelen dat een 
verdere struisvogelpolitiek te
genover de Vlaamse Beweging 
niet houdbaar is. Ze geven zich 
echter nog niet gewonnen en 
proberen eneizijds vruchteloos 
het verder bestaan van het 
Vlaams vraagstuk te ontken
nen — zo de Volksgazet — an-

Politieke ontwikkeling in Frankrijk 

NAAR HET FASCISME? 
In ons blad is de aandacht in de 

eerste plaats geconcentreerd op onze 
Vlaamse strijd en dus op de binnen
landse politiek. Het is niet juist dat 
wij geen belangstelling zouden heb
ben voor de buitenlandse politiek, 
waardoor toch ook in grote mate het 
lot en de toekomst van ons volk be
paald wordt. Doch de rol gespeeld 
door kleine staten als België op het 
jinternationaal plan is zeer beschei
dden, terwijl onze buitenlandse poli
tiek grotendeels vastgelegd is door 
allerlei verdragen. Niettemin ligt 
het in onze bedoeling in de toekomst 
meer aandacht te schenken aan het 
internationaal gebeuren. 

Vandaag zouden we alvast de toe
stand in Frankrijk eens onder ogen 
nemen, wat zeker niet overbodig is, 
,want voor vele " goede Belgen" is 
Frankrijk nog altijd het grote va 
^derland en de invloed die uitgaat van 
[Frankrijk op ons land is nog altijd 
niet te onderschatten. 

Men kan zich geen illuzies maken 
over de ontwikkeling der gebeurte
nissen in Frankrijk sedert generaal 
t)e GauUe aan het bewind gekomen 
is onder de bedreiging van een ge
welddadig ingrijpen van het leger. 
Ook is de strekking van de nieuwe 
grondwet die op aanwijzing van de 
generaal ontworpen werd klaar en 
duidelijk. Generaal De GauUe is een 
militair, met autoritaire opvattingen. 
Hij is aan het bewind als vertegen
woordiger van het leger en van de 
eroot-financie, de twee machten die 
volgens de ortodoxe demokraten de 
steunpilaren zijn van ieder recht
geaard fascisme. Anderzijds wil de 
nieuwe grondwet een autoritair re
gime invoeren, door de versterking 
van de uitvoerende macht en de ver
zwakking van de macht en de invloed 
van het parlement, Het ruikt reeds 
Bterk naar het zo gehate Franco
regime in Spanje• 

Dat de socialistische partij in 
Frankrijk bereid is dit alles te slik
ken en goed te keuren geeft een idee 
van de diepe krisis waarin deze 
partij gedompeld is. Gans de ont
wikkeling in Frankrijk is haast onbe
grijpelijk wanneer wij ons herinne
ren welke hysterische verdedigers 
van de demokratische vrijheden en 
principes de Fransen zgz. waren. De 
wijze waarop deze vrijheden en 
beginselen door de Fransen toegepast 
werden en worden in Marokko en 
Tunesië gisteren, in Agerië ook van
daag nog is meer dan bedenkelijk 

genoeg. De metodes door hen in deze 
kolonialistische oorlogen toegepast 
tegen volkeren die strijden voor hun 
bevrijding, voor hun onafhankelijk
heid zijn van aard om Frankrijk voor 
een rechtbank van Nuremberg te 
brengen ! 

Doch aan sommige landen is alles 
toegelaten. 

Kostelijk is het echter hoe de fas
cisten-jagers van bij ons, die met een 
fascist of neo-fascist op hun neus 
lopen en er als de kippen bij zijn om 
iedere Vlaamse manifestatie verdacht 
te maken en af te schilderen als een 
uiting van het fascisme dat weer de 
kop opsteekt, ten overstaan van de 
gebeurtenissen in Frankrijk een "eer
biedwaardig stilzwijgen" in acht ne
men. Onze achtbare weerstanders 
die zo rap met hun moties en pro
testen voor den dag komen, geven 
geen kik. Wedden dat zij tegen 
Frans fascisme geen bezwaren heb
ben ? Hoe zou er in Frankrijk iets 
verkeerd kunnen zijn. 

Wanneer de Fransen in hun pavil
joen op de wereldtentoonstelling de 
meerderheid van de burgers van dit 
land miskennen in hun taal en dus 
beledigen, dan staan onze fransspre-
kende medeburgers klaar niet om de 
Vlamingen te verdedigen, maar om 
de Fransen bij te springen. 

In Vlaanderen is er nooit een voe
dingsbodem voor het fascisme voor
handen geweest. Zowel de geld
machten als het leger stonden in dit 
land steeds in het vlaamsvijandige 
kamp. 

Het is dan ook een misselijke ko
medie die door velen gespeeld wordt, 
een komedie die aan de kaak moet 
gesteld worden. Vlaamsgezinden wor
den voor fascisten uitgescholden en 
omwille zgz. van de sacrosancte de
mokratische beginselen moeten men
sen als Dr. Elias veertien jaar na de 
oorlog in de gevangenis gehouden 
worden. Maar voor het overige : 
"Vive De GauUe! Vive la France !" 

De ontwikkeling in Frankrijk is 
niet zonder gevaren, want van een 
man als De GauUe, met zijn mate
loze pretentie en zijn grootheids
waanzin (anders kan met het niet 
noemen) kan men van aUes verwach
ten. En door tal van verdragen zijn 
wij met Frankrijk verbonden in 
Europese en andere insteUingen. Wij 
moeten dan ook op onze hoede zijn. 

Stof tot nadenken zit er in deze 
gebeurtenissen genoeg ! 

derzijds te protesteren tegen 
de sterke poging van de C.V.P. 
om de Vlaamse Beweging naar 
zich te kanaliseren. In de 
« Vooruit » brengt men de ver
diensten op Vlaams gebied van 
een Eedje Anseele en van een 
Vermeylen naar voren eii wijst 
men op een Fayat en een Spi-
noy als Vlaamsgezinden. 

Daarbij komt dat sommige 
Vlaamse socialisten een schuch
tere poging doen om eveneens 
het principe van een streek-
ekonomie naar voren te bren
gen. 

Is het uitsluitend een poging 
om de Vlaamse strekking — 
die bij enkele intellektuëlen be
staat— in eigen schoot bevre
diging te schenken om zo deze 
elementen te behouden ? Of 
willen de socialisten op hun 
beurt in de oppositie de Vlaam
se snaar gaan bet«kkelen ver
mits ze zien dat de C.V.P. er 
politiek voordeel bij gehaald 
heeft ? Willen zij opnieuw het 
spel van voor 1914 herha'en 
waarbij de partij in de opposi
tie zich Vlaamsgezind voor
deed, daar waar de regeringen 
toen onveranc'erd evenals nu 
anti-Vlaams van strekking wa
ren ? 

Hoewel « De Standaard » 
klaarblijkelijk haar schrik voor 
deze gebeurlijke socialistische 
taktiek niet kan verbergen vin
den wij de tekenen nog te on
duidelijk om er reeds in te ge
loven. Het overwegend kenmerk 
van het socialisme in Vlaande
ren is het gebiologeerd zijn 
door het Waals-Brussels socia
lisme en hun minderwaardig-
heidskompleks in het overwe
gend « rechtse » Vlaanderen. 
Vandaar hun stilzwijgen over 
de typische Vlaamse werkloos
heid, mobiüteit en lage lonen, 
zaken die toch elke « normale » 
socialist de ogen moeten uitste
ken en in opstand brengen. 

De poging die zij aangewend 
hebben gedurende de jongste 
vier jaar linkse regering om 
Vlaanderen te veroveren steun
de dan ook niet op dit voor de 
hand liggend en inslaand ma
teriaal. Neen, de Vlaamse socia
listen durfden doodeenvoudig 
het Waals nationalisme van 
hun franstalige kollega's niet 
aan en ze zochten naar eeh ar
gument dat diezelfde Waals na
tionalisten zou welgevallig zijn. 
Zij probeerden het dus met een 
schooloorlog, juist hetgeen in 
het overwegend « rechtse » 
Vlaanderen faükant moest uit
vallen. 

Zo schonken zij aan de haast 
hopeloos verslagen C.V.P. van 
1954 de gedroomde redplank. 

Dit gebrek aan durven te 
handelen naar eigen inzicht in 
de typisch Vlaamse feitelijkheid 
heeft de socialisten in Vlaan
deren een tweede fenomenale 
blunder doen begaan. Hetzelfde 
feit van het gebiologeerd zijn 
door het franstalig socialisme 
heeft er de grote schuld aan. De 
verdere repressie door dik en 
dun moge dan te Brussel en in 
Wallonië inschikkelijk onthaald 
worden evenals.het anti-gods
dienstig element» in Vlaanderen 
vindt-4ï«t t/^&jruTxe van alge-

•z'^y) (Vervolg op blz. 3) 

S f ^"^ n^'^-^ï '• ^y'^^'^'i^' Dr. Elias, hier zijt gij nog het best. 
S,n„?n , n .^'*:. ^ ' " * ^ ongewenst, en wij kunnen U toch niet ver-
V T T N D E M Ê N S T ^ '^ '"""^""^ mede-ondertekenaar van de « RECHTEN 

HET GEVAL Dr. ELIAS 
C.V.P. wil geen invrijheidstelling 

De komedie omtrent de invrijheidstelling van Dr. Elias duurt 
voort. 

De C.V.P.-cipiers hebben er natuurlijk wat op gevonden om hun 
vaste verkiezingsbelofte niet te moeten inlossen. 

Er zijn vooreerst vooraanstaande oudere nationalisten dië*^^ÉI^' 
den dat de invrijheidstelling nog wel wat kan wachten. 14 jaar 
gevangenis is nog zo erg niet ! We hopen dat die kwallen de moed 
zullen hebben, wal ze binnenskamers met C.V.P.-ministers en voor
mannen bedisselen, ook publiek te verdedigen. Het zuUen wij dan 
niet aUeen meer zijn die hen zuUen misprijzen. 

Verder, heet het, zijn de linksen tegen de invrijheidstelling ge
kant. Dus dient ze uitgesteld ! 

Waarschijnlijk tot er een liberale minister van justitie is. Dan 
treft de C.V.P. niet langer schuld. 

Dat laatste argument is voorwaar iets nieuws. Waar de linksen 
op tegen zijn wordt dat uitgesteld ? 

Waren de linksen niet gekant tegen de 12 maanden, althans ge
lijk de C.V.P. die oplossing zag? (binnen enkele maanden of... j a 
ren ?). Werden de 12 maanden daarom niet gestemd ? 

Zijn de linksen dan niet gekant tegen de schoolpolitiek van de 
C.V.P. Laten ze daarom die politiek vallen ? 

Is het omdat een bepaald programmapunt minder simpatiek is 
bij bepaalde volksgroepen, dat het niet verwezenlijkt wordt ? Zo ja, 
de zelfstandigen die geen vermeerdering van pensioen kregen wa
ren ook niet geestdriftig over de 36.000 F. pensioen alleen voor de 
arbeiders. Men heeft daar toch ook niet naar gekeken ! 

Het is voorwaar een pracht van een argument om een vaste be
lofte niet in te lossen en weer naar de achtergrond te verschuivep. 

De Standaard, die in de C.V.P. kakofonie het flamingantisch 
instrument bespeelt laat wat toonloze wind uit en keurt de C.V.P.-
politiek natuurlijk goed. 

Er mogen geen stemmen van anti-Vlaamsgezinden verloren 
gaan ! 

Daar ligt de kern van de zaak ! 
De flaminganten die welhaast 130 jaar de « schone deugd van 

het geduld » beoefenen stemmen toch wel C.V.P. zonder dat zij iets 
krijgen. De anti-Vlaamsgezinden moet men naar de ogen kijken. 

Vele flaminganten zullen thans wel ontnuchterd zijn, nu ze 
vaststellen hoe verkeerd ze gestemd hebben op 1 juni U. Hadden 
40.000 van hen maar Volksunie gekozen in plaats van C.V.P. Tegen 
de achtergrond van een goede 100.000 vaste Volksuniekiezers zouden 
hun stemmen dubbel opgebracht hebben : vier Volksuniezetels tegen 
thans 2 C.V.P.-ers. En wat voor verschil zou het gemaakt hebben op 
Vlaams gebied ? Met de slag zouden aUe partijen meer Vlaamsgezind 
geworden zijn want de Vlaamse Beweging zou zich sterk getoond 
hebben bij de verkiezingen. 

Het is helaas de schuld van deze flamingantische kiezers dat we 
op Vlaams gebied opnieuw naar het immobilisme gaan van '50-'54. 
We horen thans De Standaard zijn lezers weer voorbereiden op 
nieuwe offer?. Het zijn altijd dezelfden die moeten betalen : de 
Vlaamsgezinden. 

De verdere verfransing te Brussel en op de taa'grens, het verder 
kankeren van de repressie, de bestendiging zo niet verergering van 
werkloosheid en mobihteit, dat aUes zal de flamingantische kiezer 
op zijn geweten hebben. 

Hij heeft nu een kans om zich te herpakken. Bij de gemeente
raadsverkiezingen laten zien dat men niet verder straffeloos lïiet 
hem zal sollen. In geen geval voor de kleurpartijen kiezen wel voor 
Vlaamse lijsten of voor onafhankelijke Vlaamse kandidaten waar
van het vaststaat dat ze werkelijk onafhankelijk zijn. 

(Vc-.olgop blz. 3) 



DE VOLKSUNIE 

ÖE SOCIALISTISCHE SENATOR 
'' ROUN PROTESTEERT TEGEN 
CV.P.-WREEDHEID 

' /De socialistische senator H. Rolin 
heeft thans opnieuw een vraag ge
richt tot de minister van justitie, 
Hannel in verband met de uitvmding 
van Moyersoen, de 7gn. gemotiveerde 
gcnadeverleningen. « Herhaaldelijk 
heb ik mijn afkeuring laten blijken 
nopens het in 1952 door de toenma
lige minister van justitie aangeno
men steiscl V aardoor van ambts
wege uit het toepassingsveld van de 
wet op de voorwaardelijke invrij
heidstelling uitgesloten werd elke 
wegens politieke delinquentie ter 
dood veroordeelde, die het voorwerp 

ivart een gemotiveerd besluit van 
genadeverlening geweest was », 
schrijft de heer Rolin, en hij her
nieuwt zijn protest tevens verwij
zend naar de vrij willekeurige wijze 
waarop de lijst der slachtoffers van 
deae maatregel opgesteld werd. 

Wat antwoordt de CV P.-minister 
van justitie daarop ? Dat hij met de
ze « gemotiveerde genadebesluiten » 
geen rekening meer zal houden om
dat het onwettelijk en onmenselijk 
i s? 

Neen ! Hij zal het vraagstuk over
leggen aan de Commissies van Jus
titie van Kamer en Senaat zodra zij 
hun werkzaamheden zullen hervat
ten . Pontus Pilatus wast zijn han
den .. 

Ondertussen zijn er reeds vier van 
dé' slachtoffers van deze maatregel 
in' de gevangenis gestorven, waarvan 
drie ten gevolge van een hartziekte. 
AJkderen zijn zwaar ziek, doch de 
minister weigert hun geval zelf maar 
te onderzoeken. Zij moeten maar 
kreperen in de gevangenis. Dat is 
kristelijke barmhartigheid in C.V.P.-
geest. 

,Na de gemeenteverkiezingen wan
neer zij een regering vormen met de 
lijberalen kunnen zij het ministerie 
van justitie aan een liberaal toever
trouwen en dan hebben zij een 
njeuw voorwendsel om niets te moe
ten doen voor de slachtoffers der 
repressie die noz ^•ast zitten. 

tm'» >: 
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GRAMMENSAKTIE EN 
DOODSGEVAAR 

Een poosje geleden scheen het dat 
« De Standaard » een kampanje van 
Grammens tegen de W.T. krachtig 
zou ondersteunen. Er kwam echter 
zoals gewoonlijk een kink in de ka
bel en er werd verder over het ge
val gezwegen. Wij dachten dat het 
gewone spelletje zich voorgedaan 
had : een telefoontje van het C.V.P. 
sekretariaat dat het zo kon volstaan 
en dat de flaminganten niet al te 
zeer mochten opgewonden worden. 
Deze keer vergisten we ons echter. 
De ware rede is dat « De Standaard * 
enkele doodsbedreigingen toegestuurd 
kreeg van francofielen en dat twee er
van voor Lowie De Lentdecker per
soonlijk bestemd waren. De lezer zal 
misschien niet dadelijk het verband 
zien. Doodsbedreigingen zijn immers 
legio in Vlaanderen : tal van Volks
uniekandidaten weten er van mee te 
spreken. En het is zo dat een gek of 
grappenmaker en een honderdtal 
per dag kan verzenden. 

Lowie De Lentdecker vat dat ech
ter zo niet op. Een doodsbedreiging 
is voor hem een bedreiging met de 
dood. Wat ons echter verwondert 
in deze zaak is het feit dat gedu
rende de oorlog in het verzet Lowie 
wel bereid was staande te sterven 
voor het Belgisch vaderland. 

Waarom is hij dit thans ook niet 
bereid te doen voor Vlaanderen ? 

Een flamingant die sterft voor de 
Vlaamse zaak zou evenwel vrucjiit-
bare interesten afwerpen voor de 
Vlaamse Beweging. Daarom raden 
we Lowie aan zijn besluit te herzien. 

DE « VOLkSGAZET » EN DÉ. ELIAS 

Op een onbegrijpelijke wijze rea
geert de « Volksgazet * op onze kam
panje voor de invrijheidstelling — 
eindelijk na 14 jaar — Van Dr. Elias. 
Vooreerst schrijft zij dat de C.V.P. 
aan de Volksunie beloofd heeft Dr. 
Elias dadelijk in vrijheid te stellen 
na de verkiezingen. Niet aan ons 
werd dat beloofd — wij slikken geen 
C.V.P. beloften — maar wel aan en
kele argeloze oud-Vlaams nationa
listen in ruil voor hun' werking om 
C.V.P. stemmen te TOrtselen althans 
voor de senaat. Het zijn zij die thans 
in hun hemd staan. Voor de Volks
gazet mag Dr. Elias vrij zo hij thans 
een schuldbekentenis aflegt ! De in
vloed van de Sovjetreobtsprocedure 
is zo klaar als pompwater. Iemand 
die reeds 14 jaar zit 'zal niet gauw 
bereid zijn zijn cipiers de handen te 
kussen en nog eens schuldbekente
nissen af te leggen. 

Zeker Dr. Elias niet ! Wij houden 
ons voorlopig toch aan de Westerse 
niet aan de Oosterse procedure. 

Verder mag Dr. Elias, aan wie men 
« GENADE mag schenken » niet « de 
PRETENTIE hebben als een soort 
van slachtoffer door te gaan en een 
soort van rechtsherstel te vorderen ». 

Vooreerst is Dr. Elias weinig ro
mantisch van aanleg: en zal hij er 
zeker niet van houden als slacht

offer te poseren. Anderzijds zal een 
Volksgazet nooit kunnen verhinderen 
dat het Vlaams Nationale Vlaande
ren er andere maatstaven op na
houdt dan zij. Wij hebben eerbied 
voor elke Vlaams nationalist die 
rechtzinnig gehandeld heeft volgens 
zijn overtuiging en wij kunnen geen 
achting opbrengen voor die Vlaamse 
kleurpartijenpolitiekers die meespelen 
met de franstaligen die onze Vlaam
se gewesten uitzuigen en achterlijk 
houden. 

ZO ONWETEND IS DE 

VOLKSGAZET NIET 

De « Volksgazet » wil dan nog eens 
een verbeterde uitgave brengen van 
het proces Dr. Elias « de V.N.V. 
Führer, de man die Vlaamse legioe
nen en S.S. troepen lichtte, wiens 
« zwarte Brigaden » onze landgeno
ten terroriseerden, die talrijke pogin
gen heeft gedaan om tegen alle Bel
gische wetten in de staatsmacht in 
ons land te verwerven uit de han
den van Hitler ». 

iXat» i S ^ « ^ ' ' f » ^ ^ 

KLERIKALISME 
In « De Standaard » van 10 dezer 

konden wij het volgende lezen : 
« Alhoewel door gezaghebbende 

katolieken herhaaldelijk werd ver
klaard dat zowel het klerikalisme als 
het antiklerikalisme als politieke 
partijen uit de tijd zijn, is het toch 
een feit, dat de godsdienstige fakor 
nog een Rrote rol in onze binnen-
laiidse politiek speelt. Het strijdend 
ta^cisme was het cement dat de link
se koalitie samenhield en het was ook 
de oorzaak van haar nederlaag . Wij 
zijn een klein volk en vrij konserva-
tief in onze gewoonten en denk
beelden. Het duurt een tijd eer de 
grote stromingen, welke de wereld 
beroeren de lucht boven onze hoof
den kunnen verstoren. Zo geraken 
wij uit de mode en wij denken en 
spreken in termen van het verle
den. y> 

Doet het onze lezers niet grinni
ken dat « De Standaard» thans wil 
post vatten bij degenen die modern 
en juist denken ? Had « De Stan
daard » diezelfde taal gevoerd de da
gen voor de verkiezingen betreffende 
de tussenkomst van Mons. De Smedt, 
we zouden hen ernstig opnemen. 
Thans kunnen we ook hen slechts 
als kleine mensen beschouwen die 
« niet beroerd worden door de lucht 
boven hun hoofd ». 

Hubert Leynen in « Het Belang van 
Limburg » van dinsdag 9 september 
zegt het nog anders : « De Kerk 
schrijft aan de gelovigen zekere al
gemene concrete morele regels voor, 
doch de geestelijke overheid mengt 
aich nooit in politieke gedragingen 
in zoverre deze de organisatie van 
het tijdelijk bestuur van de volks
gemeenschap op het oog hebben ». 

Ziezo ! Iedereen gedurende de ver
kiezingsstrijd heeft lopen te dromen 
over de tussenkomst van sommige 
van onze bisschoppen op politiek ge
bied. 

Feitelijk is er echter niets gebeurd! 
Leynen herinnert ons aan de man

nen van achter het IJzeren Gor
dijn. Daar ontkent men kategoriek 
dat het katolicisme vervolgd wordt. 

Wat Hubert nodig heeft is een 
flinke hersenspoeling. 

Brieven van Paul-Henri Spaak! 
In het Oostenrijkse weekblad « Der Rundblick » van 18 juli 1958 

verscheen dé tekst, fn fotokopie, ,van iwee brieven van P.'-H. ^paak dié 
van historische betekenis zijn, omdat 2ij totaal in tegenspraak zijo met 
de officiële thesis van de regering van Londen. ' '-'^'^ 

«paak schreef deze brieven als ^inister van buitenlandse zake» in 
de regering Pieriot. 

De eerste'brief' |e 'da(eerd"'iï* juni 1940 is gericht aan de h. Baudoin, 
minister van buitenlandse zaken in de regering Petain; de tweede brief, 
van tZ februari 1941, is gericht aan een belgisch bankier. Wij geven de
ze brieven in vertaling. 

Londen, 24 juni 1940 

Beste Vriend, 

Daar er mij geen andere mo
gelijkheid meer blijft, zie ik 
mij gedwongen mij tot U te 
wenden, om U te verzoeken de 
Duitse regering mede te delen 
dat de Belgische regering met 
haar wenst in kontakt te tre
den, om gesprekken te voeren 
met het oog op een wapenstil
stand. 

De Belgische regering is be
reid om onmiddellijk derge
lijke gesprekken met door de 
Duitse regering aangeduide on
derhandelaars te beginnen, en 
dat op elke door haar aange
duide plaats. Met dat doel ver
zoekt de Belgische regering dat 
aan de vertegenwoordiger die 
in haar naam deze konferentie 
zal bijwonen, doorgangsbewij-
zen zullen afgeleverd worden. 

Het is overbodig u te verkla
ren hoezeer ik dankbaar zou 
zijn, indien U mij zo snel mo
gelijk het resultaat van deze 
stap zou mededelen. Ik wacht er 
met het grootste ongeduld op .. 

Mij in deze tragische om
standigheden tot U richtend, 
verzoek ik U hier de uitdruk
king van mijn gevoelens van 
vriendschap te willen vinden 
en bij voorbaat mijn beste 
dank. 

P.-H. Spaak. 

Londen, 22 februari 1941 
Beste Vriend, 

Ik heb de dokumenten in 
kwestie nog niet ontvangen en 
U zult natuurlijk begrijpen dat 
ik ze met ongeduld verwacht. 
Alvorens kennis te nemen van 
het verslag van de heer Galo-
pin, laat ik U hier mijn stand
punt kennen. 

Enige tijd geleden hebben wij 
een bijeenkomst met parle
mentsleden gehad, en enkelen 
onder hen hebben mij hun on
gerustheid uitgedrukt inzake 
het voorstel tol ekonomische 
besprekingen met Berlijn. 

Welnu, ik heb hen zeer bon
dig gezegd dat degenen die hon
ger lijden willen eten, maar dat 
het daartoe nodig is Voedings
middelen te kopen. Wanneer 
die niet in het land te vinden 
zijn, moet men ze in het buiten
land kopen. Wij moeten daar
toe echter in nauwer kontakt 
met de bezettende maeht treden 
en handel met haar drijven. 

Ik ben er me van zclfspre-
kend van bewust dat voor het 
ogenblik omzeggens alle pro-
dukten strategische goederen 
zijn, maar om te .kopen moet 
men per slot van rekening wat 
verkopen. 

Mijn kollega's delen trou
wens ten volle dit standpunt. 

In afwachting van uw ant
woord verzoek ik ,U,, waarde 
vriend, de verzekering van mijn 
oprechtste gevoelens te willen 
aanvaarden. 

P.-EL Spaak. 

Het is alleen maar onbegrijpelijk 
dat de oud-minister van de socialis
ten Anseele zo lang te Gent in de 
gemeenteraad gezeteld heeft gedu
rende de oorlog in goede verstand
houding met het monster dat hier 
afgeschilderd wordt. Daarnaast is 
het een feit dat de hoofdredakteur 
van de « Volksgazet » Jos Van Eynde 
zelf zijn diensten aangeboden heeft 
om te koUaboreren aan het « ene 
grote dagblad voor België » dat toen 
in de lucht en in de geest hing van 
Hendrik De Man, toenmalig voorzitter 
van de Socialistische partij en ook 
al kollaborateur. Zo Jos Van Eynde 
gevoelig zou zijn voor bijbeluitspra
ken zouden we hem willen herinneren 
aan het gezegde : « Wie zonder zon
de is, werpe de eerste steen. Wat ech
ter al te gek is, is het feit dat men 
Dr. Elias in de schoenen schrift d^t 
Iiij « S.3. troepen lichtte ». ledereein 
die toch maar een elementair Inzicht 
heeft in de kollaboratie weet tocji 
dat het V.N.V. verwoed gekant was 
^gen die S.S. Alleen Jos Van Eynde 
veinst dit niet te weten en wil thans 
het odium van de repressie, hoofd
zakelijk door de C.V.P. gevoerd, over
nemen voor rekening van de B.S.P. 
We begrijpen volkomen hoe de C.V.P. 
er om grinnikt. 

Wat interesseert haar de invrij
heidstelling van Elias. Wat hen ech
ter liever is dat is de dwaze politiek 
van de Vlaamse socialisten die steeds 
meer van haar incivieke slachtoffers 
naar haar toedrijft. Zij heeft aan 
Jos Van Eynde inderdaad een flink 
bondgenoot. 

Vooral de eerste brief is buitengewoon interessant. Onvermijdelijk 
denken wij aan de verklaringen ONDER EED afgelegd in het proces 
Romsée door de staatsministers Pierlot en De Schrijver. 

Deze onder eed afgelegde verklaringen stemmen geenszins overeen 
met hetgeen wij lezen in de brief van Spaak — een historisch docu
ment ! 

Ondertussen gaan de partijgenoten van P.-H. Spaak voort met te 
hetzen tegen de vrijlating na 14 j a a r gevangenisstraf van een eerlijk 
man als Dr. Elias ! ' " ' ' 
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EEN NIEUWE VLAAMSGEZINDE 
PARTIJ 

Blijft inzake repressie het Volks-
gazethekken nog aan de oude stijl 
hangen, in zake Vlaamse vraag
stukken begint zich een volledig 
nieuw feit voor te doen. 

Na de idiote bewering in de Volks
gazet een paar weken terug dat in 
zake taalwetten alles in orde is, ver
scheen eerst een brief over de niet 
toepassing van de taalwetten in het 
Belgisch bezettingsleger in Duitsland, 
daarna werd de stijgende werkloos
heid in de Vlaamse provincies aan
geklaagd en ten slotte al» hoogte
punt volgde een aanval op de « Kato-
like flamingant m i n i s t e r om
dat hij het voornemen zou koesteren 
een eentalig Franssprekend kandi
daat, prins de Ligne, tot voorzitter 
van het Rode Kruis te benoemen ! 
De Volksunie heeft opnieuw het 
Vlaamse zaad gezaaid, de C.V.P. 
heeft voorlopig althans het meest 
gemaaid. Maar thans duiken nieuwe 
maaiers op. Voor ons niet gelaten. 
Waar het bedrog van de C.V.P, nog 
zo goed niet zichtbaar was voor de 
flamingant zal het thans duidelijker 

worden nu ook de socialisten 
« Vlaamsgezind » zullen worden en 

nooit iets verwenzenlij^t er toch 
wordt. 

DE ALGERIJNEN 
BIJTEN VAN ZICH AF 

De fUnke Algerijnse volksnationa-
tionalisten laten zich niet in slaap 
wiegen door het armengezwaai van 
de nieuwe Karel de Grote. Zij voe
ren dapper hun strijd verder en heb
ben hem nu ook naar Frankrijk 
overgebracht. Ondertussen dringt 
de waarheid over hun strijd ondanks 
de kunstmatige Franse nevelgordij-
nen overal door. JVlet de Algerijnen 
zijn met wreedheden begonnen. Dat 
waren de Fransen. Niet de Algerij
nen begaan het meest onregelmatig
heden, het zijn de Fransen. Maar de 
onblusbare vrijheidsdrang van dit 
volk doet de wereld elke dag meer 
verbaasd opkijken. Zo de Algerijnen 
die zo verbeten om zelfbestuur veoh-
ten een onderontwikkeld volk zijn wat 
zijn de Vlamingen dan met hun 
woordenkramerij of zelfs dat niet. 

ALGERIE II 

Na de aanslag op benzinebewaar-
plaatsen zijn de Algerijnse nationa
listen begonnen met aanslagen op 
personen. De Fransen die zo ge
dweept hebben met het verzet tegen 
de bezetter ondervinden thans aan 
den lijve wat dit betekent. Misschien 
zal het thans in hun geest eindelijk 
eens gaan dagen dat zij onderdr.uk-
kers zijn. En zullen zij ook eens gaan 
denken aan de onderdrukte volkeren, 
in het binnenland zelf : aan fle 
Bretoenen, de Basken, d^ Elzassers 
én Aé 'ZtMviAtningen. Hoewel we 
daar st*tk aaii 'twijfelen. Zij moe
ten 'e!r met de geijkte middelen van 
radikaal verzet tóe gebracht worden, 
pe Algerijnen geven een voorbeeld.' 

MOORD OP DE DEMOKRATIE 

De ^f-Ai^e , politieker» doen ons 
voor het ogenblik sterk terugdenken 
aan de Belgische politiekers in 1940. 
Elk ogenblik voelen zij zich genoopt 
om het voorbije demokratische re
gime waarvan zij de profiteurs en de 
ondergravers waren af te kammen. 
Onze politiekers deden net zo na 
1940 tot ze opnieuw de kans kregen 
het vooroorlogse regime voort te 
zetten. Toen was alles weer goed. 
Wat zal er in Frankrijk gebeuren de 
volgende jaren ? De socialisten, Hbe-
rale en christelijke partijen loven 
thans in hun grote meerderheid de 
nieuwe diktator de Gaulle. Zi) hopen 
dat hij het Napoleonistisch ideaal van 
Franse grootheid zal doen herleven ! 
Daarvoor werd de aanbeden demo
kratische idee opgeofferd op het 
altaar van het fascisme. In onze 
Belgische pers is er weinig kommen-
taar. Wij veronderstellen dat noch 
de B.S.P., noch de liberalen, noch de 
C.V.P. erg fier zijn op de vertegen
woordigers van de Franse zusterpar
tijen die hier de laatste jaren op de 
kongressen van onze partijen mede 
in ronkende woorden de demokr^-
tie verheerlijkt hebben ! Velen zul
len — hopen we — met ons inzien 
hoe holklinkend de Franse vrijheids-
leuzen geworden zijn. En dat we in 
dat land dat door de linksen vooral 
steeds genoemd werd als het bastion 
van de vrijheid niet veel meer te 
zoeken hebben. 

HET LEZERSAANTAL 
op «DE VOLKSUNIE» 
moet dit- trimester 
VERDUBBELD worden. 

Wij rekenen daarbij op 
uw daadwerkelijke hulp 

ELKE LEZER 
WERFT EEN 

NIEUWE 
LEZER ! 
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ONDERRICHTINGEN VOOR DE 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

1. Stemt BLANCO daar waar er 
slechts kleurpartijen opko
men. Voor een kleurpartij 
kiezen betekent Vlaanderen 
verder ondermijnen en Uw 
stem laten tellen bij die van 
onze vijanden. 

2. Kiest voor een Vlaamse lijst 
daar waar ze aan de verkie
zingen deelneemt of voor 
Vlaamse kandidaten op r|iet 
partijpolitieke lijsten. 

3. In geval van KARTEL tussen 
Vlaams nationale kandidaten 
en andere lijsten kiest uit
sluitend achter de naam van 
de Vlaams-nationale kandi
daten. 

HET POLITIEK MISDRIJF IN DE 
BESCHAAFDE STATEN 

Te Wenen werd verleden jaar de 
eerste conferentie gehouden der eu
ropese juristen, gewijd aan de studie 
•Van het politiek misdrijf. Voorzitter 
van deze conferentie was Prof. Gra
ven, deken van de rechtsfakultelt te 
Geneve en rechter in het Hof van 
Cassatie van Zwitserland. In een af
levering van de « Revue de droit in
ternational > (Geneve) vinden wij 
de tekst der referaten en besluiten. 

Het Is zeer stichtend het standpunt 
Tan deze internationale conferentie 
van vooraanstaande juristen te ver
gelijken met de behandeling van 
politieke misdrijven en politieke de-
Imkwenten in België ! 

O. m. wordt de nadruk gelegd op 
het feit dat de bestraffing van opi-
me-misdrijven in strijd is met de 
fundamentele rechten van de mens 
Sommige daden, zoals bvb. de uiting 
van een politieke of andere opinie 
mogen niet als stralbaar beschouwd 
worden. 

Hoeveel mensen zijn er na de oor
log in België niet gestraft geworden 
omwille van dergelijke opinie-mis
drijven ! Het was voldoende getwij
feld te hebben aan de nederlaag van 
Duitsland of kritiek geuit te hebben 
op de bombardementen ofl de bureer, 
bevolking, , ^ 4 l , i S ^ ^ : ; 

Er wordt ook de nadruk op gelegd 
dat rekening moet gehouden worden 
tnet de eerbare en idealistische be
weegredenen, de goede trouw, de eer
lijke overtuiging, als verzachtende 
omstandigheden. 

I-i België was het juist omgekeerd 
de-:a omstandigheden werden als be-
2 arend beschouwd, in zover dat ve-
I ;n poogden te doen aanvaarden dat 
2ij met uit overtuiging gehandeld 
hadden, maar uit winstbejag, of an
dere lagere motieven ! 

Ieder misdrijf tegen de staat, zijn 
uitwendige of inwendige veiligheid 
moe klaar en duidelijk omschreven 
en bepaald worden door de wet op
dat de burgers op voorhand en zon
der twijfel zouden weten wat straf
baar is. 

In België was het zo klaar en dui
delijk dat tijdens de ooriog te Lon
den zgz. interpretatieve wetten uit
gevaardigd werden, die de burgers in 
bezet land niet eens konden kennen. 

Bij de bestraffing van deze mis
drijven mogen alleen sankties (het
zij straffen, veiligheidsmaatregelen 
Of andere vrijheidsbeperkende maat
regelen) toegepast worden die door 
de wet uitdrukkelijk voorzien worden. 

In België werden en worden aller
lei maatregelen opgelegd die in geen 
! ^ K r % T ^ voorzien zijn (verplichte 
verbhj f plaats, verbod zich in een be
paalde stad te vertonen, verbod ver-
gadenngen bij te wonen, verbanning 
uit het land, enz...) 

Zo zouden wij kunnen voortgaan 
Op grond van de wijze waarop de re
pressie hier doorgevoerd werd zou 
België zonder twijfel moeten ge
schrapt worden uit de Ujst van « be
schaafde staten ». Dit is een van de 
redenen om amnestie uit te vaar
digen voor alle politieke misdrijven 
tijdens de oorlog bedreven. 

Met gesloten ogen 

Vlaams Socialisme 

zonder 

persoonlijkheid 
(Vervolg van biz. 1) 

mene instemming in linkse 
kringen laat staan daarbuiten 
tenzij dan bij d- franskiljonse 
bourgeoisie maar die zal nooit 
socialist stemmen. Het jongere 
socialisme na 1918 heeft de te
genovergestelde politiek gevoerd 
en met sukses. De rollen zijn 
thans omgekeerd. In de kato-
lieke partij zaten na 1918 de 
hevigste hoera-patriotten, in 
tegenstelling tot de socialisti
sche partij. De Katolieke partij 
ging er echter mee naar de die-
perik. 

Men vraagt zich af wat de 
Volksgazet thans nog bezielt 
met haar repressief gedoe. Zij 
plaatst zichzelf in Vlaanderen 
hopeloos in het defensief. En 
dit niet alleen omdat het van 
langsom moei.Mjker wordt fei
ten van welhaast 15 tot 20 jaar 
geleden in herinnering te hou
den maar anderzijds vooral om
dat zij de C.V.P. toelaat de 
mooie rol te spelen. 

Dit nu is het paradoksale ! 
Het is een onweerlegbaar feit 
dat vooral de C.V.P. de repressie 
op (ouw gezet heeft te Londen 
en doorgevoerd hier te lande 
(meerderheid in de Londense 
regering, meerderheid bij de na
oorlogse ministers van justitie, 
meerderheid in de krijgsgerech-
ten). De socialisten waren de 
begeleiders, de medeplichtigen 
niet de eigenlijke uitvoerders. 

De repressie kwam immers ook 
het meest de C.V.P. ten goede. 
Het uitroeien van Rex en V.N.V. 
zou hen opnieuw en onbetwist
baar de grootste partij maken. 
Eenmaal dit duivels opzet uit
gewerkt ten koste voor on-
noemlijk lijden en offers 
m tienduizenden christelijke 
Vlaamse gezinnen moest de 
C.V.P. van taktiek veranderen : 
door de glimlach politiek hun 
wanhopige slachtoffers naar 
zich toehalen. Dit zou niet ge
makkelijk gegaan zijn maar de 
hopeloos dwaze houding van de 
socialisten mn-'.te hen de zaak 
gemakkelijk. De meerderheid 
van de kleine slachtoffers van 
de repressie — en vooral hun 
vrouwen ! — verlangden rust en 
veiligheid. Daar de C.V.P. eens 
hun misdaad volbracht de mond 
hield en huichelachtig de ver
zoening predikte ging de E S P 
op haar beurt de hevigste re-
pressionist spelen. Zij dreef de 
meerderheid van het « klein 
garnaal » van de incivieken 
naar de C.V.P. omdat onkarak-
tervasten zich nu eenmaal al
tijd in geval van bedreiging bij 
de grootste rustige kudde gaan 
voegen. De onverstandige tak
tiek van de socialisten maakte 
dus het CVP. komediespel tot 
een sukses. 

imtiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:-
I HET GEVAL MOENS f 
I Het is niet onze gewoonte ons 
I in ons blad in te laten met de 
I sport, hoewel tal van Volksunie-
I leden en -bestuursleden er hun 
i vrije tijd aan besteden. Wij we-
I ten echter dat ook op dit gebied 
= de Franstaligen eerste rangs-
= burgers zijn en de Vlamingen de 
I gedweeë slaven. 
I Het geval van de grootste van 
I onze atletiekers Moens stelt dit 
I weer in een klaar daglicht. De 
I jongen wil niet meer lopen voor j 
I een Brusselse ploeg maar wil ; 
I overgaan naar Vlierzele, een \ 
I Vlaamse klub. Welnu lievei dan l 
l dit toe te laten stelt men een I 
j einde aan de schitterende loop- = 
I baan van deze atleet! Alle sport- I 
1 kranten zijn het er over eens 1 
i dat zo Moens bij een Vlaamse 1 
i klub was en wilde overgaan i 
I naar een Franstalige de zaak i 

vrij vlug in kannen en kruiken 1 
zou zijn. Vlaanderen levert de i 
grote meerderheid van sportat- | 
leten en de beste. Bij de lands- 1 
besturen echt«r zwaaien de | 
Franstaligen de plak. Wie niet f 

^ buigt, mag barsten. Ook een f 
I wereldberoemd Vlaams atleet. | 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii imiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiKiKiiiiil 
DAAR VAGEN WIJ ONZE BOTTEN 
AAN ! 

Deze historische woorden werden 
uitgesproken door de broer van eem 
Brabants volksvertegenwoordiger. ( 
toen hij in het nauw gedreven voon 
één onzer propagandisten, niet meer, 
wist wat antwoorden. 

Als die botten nu moesten gevaagd 

Lezer, 

abonneer U. "oiKsunie » bij uw dagbladverkoper of 

Wie nu een abonnement neemt voor 1959 betaalt • 
voor een jaar : 100 fr. 
voor een half jaar : 50 fr 

en ontvangt het blad gratis van n u a f en tot einde 1958 
Storting op P. R. 5445.46 van Wim Jorissen. Brussel = ^ - «̂  • - . - . i v , . a l l TTIIIl 

DISTRIKT LEDEBERG 
De koppen in het dlstrikt Lede-

berg werden bijeen gestoken en een 
grootscheepse werkingsaktle op touw 
gezet. 

Huisbezoeken, werving, kernvor-
mmg zal de eerste aanloop zijn. Be
staande afdelingen worden uitgebreid 
de werkwijze gelijkgeschakeld, zodat 
net resultaat automatisch verbete
ren zal. We willen nu reeds de toe
komst veilig stellen. Nadere gege
vens en richtlijnen volgen ter gele
genheid van de kaderdag op 21 de
zer. 

Die van Gent. 

Bezoekt « Huize Twee Eiken 
te Guigoven 

langs grote weg Hasselt-Tonge 
ren. 

Dierenpark - Kinderspelen. 

WEG MET DE KAPITALISTEN 

worden aan de 
« Rock and roll » 

toekomst van de 
of aan de ontwik-» 

keling van de hanengevechten, dan 
kon elke Vlaming daarover het zijne' 
denken, maar volgens dat jong heer-' 
schap, wiens broer dank zij Vlaamse i 
stemmen elk jaar de mooie vergoe-i 
ding van 225.000 fr. opstrijkt, vaagdei 
hij zijn botten aan de Vlamingen en i 
aan hun belangen. 

Dat sukkelaartje vergeet dat hij! 

Het socialisme in Vlaanderen 
schgnt er schik in te hebben 
met gesloten ogen telkens op
nieuw met de kop tegen de 
muur te lopen. Haar dinamis-
me op andere terreinen wordt 
door deze negatieve insteUingen 
telkens weer onvruchtbaar ge
maakt. Daarom ook dat het so
cialisme geen vat meer heeft 
op het jonge denkende en dina-
mische Vlaanderen. 

|iimiiiiiiiNiiiiiiiiiiii,i„i,i,ii|,„„|,„|„„„„„„y„„„„„|y|||||||iiî  

I DOOR PROPAGANDA | 
I van VROUW tot VROUW | 
1 WERFT ELKE LEZERES | 
I EEN NIEUWE LEZERES f 

of ABONNENTE AAN ! ï 
iiummiyiiiiiiiii mitiiiniii , iiiiniiiiiiinHMBtt,! 

j**;^^*^*^-^*^*'^'^^r.:^***^:i::^^.<i:t.4,^^^^ 

en mogelijk ook zijn broer op dit 
ogenblik misschien nog had mogen 
tevreden zijn met ergens een slecht-
betaalde knecht^nbetrekking. indien 
alle Vlamingen altUd zo gesproken 
hadden als hij. ''• 

Trouwens moesten alle Vlamingen 
nu spreken zoals hij doet, dan werd 
er verraad gepleegd tegenover onze^ 
studenten aan de hogescholen tegen-^ 
over onze jongens, opgenomen in de i 
militaire school en tegenover al on- , 
Ze Vlaamse rijksambtenaren 

Dank zij de bittere en voor velen 
dodende strijd van onze voorgangers ' 
werd in dit land tamelijk veel ver
overd voor de Vlamingen, maar bij-
lange niet alles wat nodig is om rus
tig bij de pakken te mogen neer 
zitten. 

Dagelijks stellen de Vlamingen 
vast dat nu juist de grootste duw 
nog moet gegeven worden. Deze duw , 
komt niet van de B.S.F., niet van de , 
Liberalen en ook niet van de C V P 
want deze drie partijen hebben de ' 
Waalse vleugel als een blok aan hun ' 
been. , i 

Nemen we b. v. de C.V.P.. die b i j - ' ' 
na 70 % van haar aanhangers w i n t ' 
in het Vlaamse land. maar die 50 c-̂ , i 
van haar leidende betrekkingen af-,' 
staat aan de Walen en die in Brussel 
in Schaarbeek en andere gemeenten , 
in en rond het Brusselse, waar ze 
mee baas is, al zo erg helpt verf r a n - ' 
sen als de andere partijen. 

Wie zijn botten niet vaagt aan de 
Vlaamse belangen — of beter gezegd' 
wie geen stompzinnig, fanatiek pro-' 
pagandistje is van een mosselpartij ' • 
weet dat ijveren voor Vlaamse wel-, > 
vaart onze verdomde plicht is. Wie 
dat weet en moedig genoeg is, kruipe 
met weg achter ongevaariijke wind
schermen, maar sluite aan bij ons 
Want, van ONS IDEALISAfE. van 
ONZE INSPANNING en van ONZE 
DURF HANGT DE TOEKOMST AF. 

Flup - Nederokkerzeel. 

ZO WORDT VLAANDEREN 

GEÏNDUSTRIALISEERD 
Er is het schandaal van de 

« Scheepswerven van Brugge » 
waar een 700tal arbeiders werk
loos geworden zijn deze maand. 
Er is daarnaast het nieuwe 
schandaal van de Chrysler fa
brieken die men van Antwerpen 
naar Rotterdam laat vertrekken 
zonder dat de regering ernstig 
gewerkt heeft om dit te verhin
deren. Daar de Volksunie jaren
lang de slogan « industrialisa
tie van Vlaanderen • in de hoof
den van onze arbeiders geha
merd heeft, deed natuurlijk de 
C.V.P. een poging om zich mees
ter te maken van de vruchten 
van ons werk. 

Men is parasiet of mea is liet 
niet. Het kon ons ten andere 
minder schelen zo er inderdaad 
geïndustrialiseerd werd. De 
nieuwe homogene C.V.P.-rege-
ring beloofde het in haar rege
ringsverklaring. Nieuwe indus
trieën hebben we echter in 
Vlaanderen nog niet gezien Wel 
integendeel kregen we de slui
ting van de « Scheepswerven 
van Brugge » en vernemen we 
thans dat de arbeiders in de 
Chryslerfabrieken te Antwerpen 
geleidelijk zullen afgedankt 
worden omdat het gros van het 
werk voortaan te Rotterdam zal 
uitgevoerd worden. « Het Volk » 
probeert die vlucht naar Rot
terdam nog in de schoenen van 
Van Acker te schuiven. De so
cialisten beschuldigen de C.V.P. 

Feitelijk doet geen enkele van 
beide grote partijen iets voor 
het behoud van de bestaande en 
de uitbouw van nieuwe indus
trieën. Van Acker liet tal van 
tekstielfabrieken hun poorten 
sluiten. Eyskens is goed beg/.i-
nen te Brugge en te Antwerpen. 
In plaats van nieuwe fabrieken 
op te richten, laat men de be
staande ten onder gaan. De 
kleurpartijen zijn nu eenmaal 
anti-Maams. Hoeveel bewijzen 
daarvoor moeten ze nog leveren 
eer het Vlaamse volk ons ze-
looft ? 

Uit de pers hebben we een en an
der vernomen over de « grote . so
cialistische voorman en verdediger 
van het proletariaat, Paul-Henri 
Spaak. Deze socialist blijkt een van 
de grootste kapitalisten van ons land 
geworden te zijn : hij is een der be-
langnjkste aandeelhouders van de 
wapenfabriek F.N. (Fabrlque Natio
nale). Dat doet ons denken aan het 
anti-militarisme van de socialisti
sche partij (het gebroken geweer ' ) 
en de kampagne tegen de kanonnen-
leveranciers, de grote oorlogsstokers • 

Spaak is verder aandeelhouder in 
talrijke koloniale ondernemingen 
(weg met de uitbuiters van het 
zweet van de arbeider ! weg met het 
kolonialisme !). 

Hij is eigenaar van verschillende 
grote hotels te Brussel. Onlangs 
werd het Grand Hotel nabij het 

M Noordstation door hem voor 23 mil-
I joen aangekocht. 

,1 Dit alles belette deze komediant 
iniet ten tijde van de konin-skwcstie 
iCp straat t" komen n.et een pet op 
I en c en sleohte vest â n̂ om me-; kas-

Isei-stpnen te gooien. 
^ Zoals hij treffend deklameert over 
de kristelijke beschaving, het huma
nisme, de toekomst van Europa, enz... 

^ Ook op de houding van Spaak in 
het begin van de ooriog wordt een 
schril licht geworpen door de publi-
katie van enkele brieven uit die pe
riode. 

Dat alles heeft echter geen belang 
De socialistische kiezer zal de waar
heid nooit vernemen. 

Daarvoor zorgt de gelijkgeschakel
de en gedirigeerde socialistische pers 
wel. 

Geen gevaar dat Jos Van Eynde in 
de Volksgazet een hoofdartikel zal 
wijden aan kmd. Spaak, tenzij om 
hem te verheerlijken als de grote 

iman van de « partij *, de bestrij
ders van het kapitalisme en de ka
pitalisten... ! ! ! 

I De teleurgang van de socjalisti-
ische partijen in Frankrijk, Italië, 
I Duitsland, is een veeg voorteken voor 
de B.S.P. Vooral met het schandaal' 

/ a n een reeks profiteurs, dat enkel 
verdoken blijft omdat de pot de ke
tel best niet verwijt dat hij zwart 
ziet. Het is in dit opzicht kenschet
send dat de revelaties waarvan 

I'sprake gebeurd zijn in een buiten-
( Hands blad ! 

.' 
' 
'' 

Daels terug! 

: * ^ - ^ * « ! : : } : - : 
# Het geval Dr. ELIAS 

(Vervolg van blz. 1) * 
In een demokratie is het het volk dat beslist I 

w o r d ? ' „ ï ' ^ ^ ' " ^ r * ' " " " " " " '""^^ ' '^^"^^« «f " v e r ^ r v^rf/anst * 

niet zeggen : i a t L b l niet gewild.' * " ' ^' verkiezingen weer | 
V l a a n d e r l ^ ' ^" kleurpartijen kiest moet weten dat hij kiest TEGEN | 

^tPrW^^''*^ ^ ? r*"^'^' '^ Vlaams. De Volksunie. Wie haar niet ver ! 

wa iij^^mSf r r i r M ""'' '.̂  ̂ ' '"''' waarheid. wL'fh'zei f 
E» ^r* n . ^ f - - I -^^"*** ^^'^ "^ t̂ ^ e eerder de dfcperik ingaan * 

•^SLTI " "" ^ ' vergeetput langzaam ten onder gaa" ^ # 

\ HET VLAAMS-NATIONALISME f 
l 1914-1940 I 

; Door een student van Prof. » 
; Dr. P. Geyl, Dr. A. W. Willemsen, 
, werd een uitvoerige studie ge-
: schreven over de geschiedenis 
: van het Vlaams-Nationalisme in 

de periode van 1914 tot 1940. 
Deze studie is zeker van aard 
onze lezers te interesseren. Het 
ligt dan ook in onze bedoeling er 
in het eerstvolgend nummer van 
ons blad een uitvoerige bespre
king aan te wijden. Wij kunnen 
nu reeds getuigen dat de heer 
Willemsen zeer verdienstelijk 
werk gepresteerd heeft en zich 
ingespannen heeft om een ob
jectieve en waarheidsgetrouwe 
studie te leveren, die waardevol 

' B R I E F VAX EEN LEZER O T 
' SCHAARBEEK 

I 'Mijne Heren, 
Ik neem de vrijheid U dit schrij

ven te sturen als lezer van Uw half-
maandelijks blad e De Volksunie > 
alsook als Vlaming en Beheerder der 
Baden van Schaarbeek. 

Ik ben ten zeerste ver. onderd over 
wat in vermeld orgaan (van 23 au- ' 
gustus 1918 -Nr 16 - bladz. 8) staat • 
SCHAARBEEK - HOE LANG NOG ? ' 

Dat het mij toegelaten weze de 
nadruk te leggen op het feit dat 
mijn twee kassiersters vlammgen zijn 
en de twee talen machtig zijn. dat 
ik er aan gehouden heb, sedert de 
eerste dag van mijn Beheer, hetzij 
vanaf 12 november 1957 alles in de 
Baden van Schaarbeek tweetalig te 
doen, wat niet het geval is in de ad- . 
ministrative diensten der Gemeente. ! 

Alle opschriften, alle r icht l jnen 
voor de bezoekers zijn altijd twee- -
talig geweest. Alle ingangskaartïn • 
zijn insgelijks tweetalig. 

Ik vind het bijgevolg spijtig en = 
misplaatst moeilijkheden te v?illen 
zoeken waar ze niet zijn en vooral 
de goede naam aan te tasten van • 
iemand die op dit gebied zijn goede 
wil heeft getoond. 

Aanvaardt, Mijne Haren, de gevoe
lens mijner Hoogachting 

E. Cosyns, 
Bshserder. 
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Wallonië en de Nederlanden 
EE WAALSE BEWEGING TOT 1914 

Z3 doorheen de eeuwen de Walen 
zich steeds klaar bewust waren ge
weest van hun eigen karakter, dan 
had dit fcesef tot 1814 toch nooit een 
provincialistisch partikularisme over
schreden dat zich na 1830 in een rui
mer Belgisch gevoel had opgelost. 
Een duidelijk besef van volle samen
horigheid tussen alle Waalse gewes
ten had in feite nooit bestaan. Niets 
foont het duidelijker aan dan dat, 
waar de naam « Walen » zeer oud is, 
het woord « Wallonië » pas voor de 
eerste maal in 1858 werd gebruikt. 
Slechts in het begin van de 20ste 
eeuw zou het eerste duidelijke Waals 
nationaal gevoel opduiken dat op de 
huidige dag nog maar zeer onvol
komen in de ^faalse provincies is 
doorgedrongen. 

Slechts rond 1884 kunnen de eer
ste voorlopers van een Waalse bewe
ging aangestipt worden : het be
treft hier Walen die de unitaire 
Frans-Belgische idee verdedigen te
gen de steeds luider klinkende 
Vlaamse rechtseisen. 

In 1890 komt het voor de eerste 
maal tot een georganizeerde Waalse 
aktiviteit, wanneer in dat jaar een 
Waals kongres wordt ingericht. In de 
volgende twintig jaar hebben spora
disch Waalse manifestaties plaats, 
wier hoofdzakelijk kenmerk niet zo
zeer hun Waals dan wel hun anti-
Vlaams karakter is, kenmerk dat de 
Waalse beweging tot op onze dag zou 

bestuurlijke scheiding van België ge-
eist om aan het vermeende Vlaams 
overmacht te ontsnappen. Zo ont
staat het begrip « Wallonië », het 
territorium van alle Romaansspre-
kenden beneden de taalgrens. De 
meest representatieve Waalsgezinden 
groeperen zich in de Assemblee Wal-
lonne, die nochtans maar zeer wei
nig katolieken zal tellen. Zij gaf aan 
Wallonië een vlag : de rode haan op 
een geel veld. 

Toch gaven de politieke gebeurte
nissen slechts de doorslag aan een 
gevoel dat sinds lang in wording was 
en door Destree, de meest schrandere 
en doorzichtige woordvoerder van de 
Waalse beweging, als volgt werd uit
gedrukt : « De Vlamingen hadden in 
dit opzicht rechtvaardige eisen die 
werden rechtgezet. Op de huidige dag 
echter verontrusten hun eisen ons en 
beginnen ze ons te prikkelen... » De 
Waalsgezinden hebben een waarheid 
ontdekt die Destree in zijn « Lettre 
au Roi » uitdrukt : « Sire, laat mij 
U de waarheid verkondigen, de grote 
en schrikwekkende waarheid : er be
staan geen Belgen... » Zo het ontlui
kend Waals besef sterk op partijpoli
tieke gronden bewust, dan valt het 
nochtans niet te loochenen : bij de 
inhuldiging van koning Albert I in 
Luik en in Bergen in 1913 wapperen 
overal Waalse vlaggen. 

lonne Is blijven bestaan, maar is nu 
de Belgicistische vleugel van de 
Waalse beweging geworden. Zij sterft 
een langzame dood. Andere groe^pe-
ringcn, zoals de ekstremistische 
« Concentration Wallonn? » trachten 
zonder sukses haar rol over te nemen. 
Enkele katolieken hebben zich rond 
het blad « Terre Wallonne » ge
schaard en in de streek van Charle
roi slaagt een priester, Mahieu, er 
gedurende enige tijd in een enigszins 
levenskrachtige Waalse aktie op touw 
te zetten. Twee Waalse partijen die 
bij de verkiezingen van 1939 zijn op
gekomen, mislukken volledig. Vanaf 
1930 hebben terug verschillende 
Waalse kongressen plaats. 

behouden. De eerste Waalsgezinden 
verdedigen met hand en tand de 
Belgische unitaire staatsstruktuur, 
maar daarin verdedigen ze, tegen
over een Vlaanderen dat recht eist, 
huh eigen overwicht en hun eigen 
veroveringen in België en in Vlaan
deren. Het is de Vlaamse beweging 
die het eerste Waals nationaal be
wustzijn wakker roept, eenvoudig 
omdat door de Vlaamse beweging in 
Wallonië het besef ontwaakt van zijn 
bedreigde belangen. 

1911 kan gelden als de begindatum 
van de* eigenlijke Waalse beweging. 
Zonder dat de Waalsgezinden op
houden het Frans-Waals overwicht 
in België te verdedigen — dat doen 
ze nog op deze dag niet — oordelen 
zij nochtans dat zij niet sterk genoeg 
zijn om de verfransende unitaire ge
dachte in Vlaanderen te blijven ver
dedigen en richten zij zich meer op 
de verdediging van de sterke Waal
se belangen. 

Het zijn vooral politieke omstan
digheden die er toe bijdragen de 
Waalse beweging een flinke stoot 
vooruit te geven. Aan te merken valt 
dat 'waar de Vlaamse beweging meest
al haar weg ging in weerwil van de 
tegenwerking der politieke partijen, 
de Waalse beweging in talrijke gele
genheden vooruit werd gestuwd 
dank zij de hulp van de partijen. 

In 1911 was de staatskatolieke par
tij, die i'n hoofdzaak op de ver-
franste leidende kringen in Vlaande
ren steunde, reeds zeven en twintig 
jaat onafgebroken aan het bewind. 
Het gaf aan de linksen in Wallonië 
de indruk langzaam verstikt te wor-' 
den door een katoliek-Vlaamse over
macht. Het gaf aan de Waalsgezinden 
het gevoel door Vlaanderen onder
drukt te worden. Beiden moesten al
zo elkaar wel ontmoeten, zodat se
dert bet begin de Waalse beweging 
altijd I een bijna uitsluitend Unks ka-
raktei^ zou blijven dragen. Vanaf 1911 
begonnen een sterke linkse en Waal
se agitatie, in het vooruitzicht van de 
verkiezingen van 1912, waarvan alge
meen werd verwacht dat zij de kato-
lieke volstrekte meerderheid volledig 
zouden breken. Toen nu, volledig on
verwacht, het tot een katolieke over
winning kwam, was het als een don
derslag in Waalse en linkse kringen. 
Het scheen hen toe alsof ze nu ten 
eeuwige dage gedoemd waren onder 
de heerschappij van het katolieke 
Vlaanderen te leven. Het gaf een 
zweepslag aan het Waals besef. Op 
het Waals kongres Tan links van 

1912 w"rdt voor de eerste maal de 

Niettegenstaande alle eigen Waal
se bestrevingen, blijft de Waalse be
weging nochtans over de hele lijn 
samenlopen met een heftige anti-
Vlaamse stroming en blijft zij in 
praktijk het Frans-Waals overwicht 
in België en de unitaire Belgische 
staatsstruktuur verder verdedigen. 
De meeste Wallinganten willen in op
rechten gemoede de belangen van 
Wallonië verdedigen tegen een ge
meende Vlaamse heerschappij, maar 
kunnen niet afzien van hun eigen 
bestaande heerschappij in Vlaande
ren. In haar uiterlijke gedachte 
blijft de Waalse beweging vóór 1919 
politiek die dé Waalse pf»vin<iies een 

j dan ook veel meer een verlet tecen 
1 de ontvoogding van Vlaanderen dan 
wel een verdediging van Wallonië. 
Zeldzaam zijn de Wallinganten die 
het dieper wezen van een Waalse be
weging inzien, in de zin van een stre
ven naar eigen Waalse stoffelijke en 
geestelijke ontplooiing binnen zijn 
eigen grondgebied. 

Het maakt de Waalse beweging 
zeer moeilijk om in een enkele strek
king samen te vatten. Men weet niet 
altijd waar zij eigenlijke Waalse be
weging is, naar zij partij politiek ge
tint is, waar zij Belgisch Nationalis
tisch of waar zij anti-Vlaams is. 
Meestal zijn alle faktoren dooreenge-
mengd zonder dat de Walen er een 
inkonsekwentie in zien. 

i Tijdens de eerste wereldoorlog zal 
in Wallonië een waals aktivisme ont
staan, dat ten dele zijn aanhangers 
zal vinden in de meest ekstreem ge
richte vleugel van de vooroorlogse 
Waalse beweging. Zij zien in het ak
tivisme de beste kans om de belan
gen van Wallonië te verdedigen in 
geval van een Duitse overwinning. 

In 1916 doen zij een blad verschij
nen : « L'Avenir Wallon » en in 1918 
wordt het « manifeste au peuple wal
lon » in het licht gestuurd. Na de 
oorlog wordt alle mogelijke moeite 
gedaan om de sluier te werpen over 
het Waals aktivisme. 

TUSSEN DE TWEE 

WERELDOORLOGEN 

Na 1918 blijft de Waalse beweging 
eerder moeizaam verder leven. Pas 
rond 1930 zal ze weer tot meer levens
kracht komen. 

Wat vooral opvalt in deze periode, 
is het volledig gemis aan eenheid in 
aktie die de Waalse beweging ver
toont. Verschillende organisaties le
ven naast mekaar en bekani>pen me
kaar. De vroegere Assemblee Wal-

ledere poging van de Waalse bewe
ging om tot de massa's door te drin
gen mislukt. Het blijft in hoofdzaak 
een beweging van intellektuëlen. De 
Waalsgezinden voelen zelf aan dat 
er tegenover de Vlaamse « mistiek » 
geen Waalse « mistiek » bestaat. 
Toch begint Wallonië, buiten iedere 
Waalse beweging om, stilaan tot 
meer bewustzijn te rijpen. 

In wezen blijft de Waalse bewe
ging, buiten enkele katolieken, een 
zuiver linkse beweging. Ze slaagt er 
trouwens niet in zich los te werken 
van de politieke partijen. Veel meer 
dan vóór 1914 richt zij zich nu op de 
zuiver Waalse belangen. Al blijft zij 
over het algemeen sterk Belgicistisch 
en weigert zij in feite te verzaken 
aan haar overwicht in België, dan 
beginnen toch de eerste stemmen op 
te gaan die voorstellen, zo nodig, de 
Belgische unitaire idee te laten schie-

i ten en zich terug te trekken op de 
• verdediging van Wallonië. 

Drie motieven beheersen de Waalse 
beweging. Met de doorbraak van de 
Vlaamse beweging en met de machts-
groei van het Vlaams Nationalisme, 
steeg in Waalse kringen de vrees 
voor een Vlaams « imperialisme », 
voor een poging tot « verovering » 
van Wallonië. Hiermee verbonden is 
de onrust die heerst wegens de zorg
wekkende demografische achteruit
gang van Wallonië die dreigt het tot 
een minderheid te maken. Een laat
ste reden vindt de Waalse Beweging 
in de bedreiging van een achteruit
gang van de Waalse ekonomie en 
nijverheid. 

DE WAALSE BEWEGING TIJDENS 
EN NA DE TWEEDE WERELD
OORLOG 
De gemoederen in Wallonië zouden 

zich tijdens de tweede wereldoorlog 
splitsen in een Duitsgezinde minder
heid en een Duitsvijandige meerder
heid. 

Vrezend voor een volledige Vlaam
se heerschappij in België in geval 
van Duitse overwinning, stortten de 
Duitsgezinde Wallinganten zich in 
een aanwezigheidspolitiek, een reaal-
sterke waarborg zou kunnen verzeke
ren binnen het raam van een Belgi
sche staatsstruktuur, waaraan zij 
bleven vasthoudeii, Het moet erkend 
worden dat DegreÜe een handige po
litiek voerde en er in slaagde Wallo
nië tegen het einde van de oorlog in 
het Duitse kamp een tamelijk stevige 
positie te doen verkrijgen. 

Bij de Duitsvijandige meerderheid 
ontwikkelt zich de Waalse weerstand. 
In juni 1940 wordt de grondslag ge
legd van de « Wallonië Libre » die 
mettertijd er zal in slagen de weer
stand in Wallonië in sterke mate te 
beïnvloeden in de richting van de 
Waalse motieven. Nu het gevaar zeer 
groot blijkt, neemt de Waalse bewe
ging voor de eerste maal openlijk 
stelling voor een aktie die zich zui
ver tot Wallonië beperkt en zowel 
Brussel als haar overwicht in de Bel
gische staat opgeeft. Zij zal later wel 
enigszins terugkeren van deze hou
ding. 

De schrik was er in Wallonië t i j 
dens de oorlog diep ingeslagen. De 
weerstands-organisaties waren er 
sterk door de Waalse invloed door
drongen. De voorwaarden waren ver
vuld opdat na 4e oorlog een sterke 

Waalsgezinde propaganda zou kun
nen tot uiting komen. Daarbij kwam 
nog dat, in tegenstelling met de voor
oorlogse periode, de Wallingantische 
krachten sterk gebundeld waren, zo
dat zij een veel sterker invloed kon
den uitoefenen. 

Het « Waals Nationaal Kongres » 
verzamelt na 1944 al de aktieve 
krachten van de Waalse beweging. 
De « Wallonië Libre » blijft als « be
weging » verder bestaan. Sedert 1947 
zorgt een « Waals Aktie comité » er 
voor dat de Waalse eisen in perma-
nentie zouden verdedigd worden. Een 
enigszins onafhankelijk organisme, 
het « Conseil Economique Wallone » 
zorgt voor stellingname inzake eko-
nomische vraagstukken. 

Meer dan ooit blijft echter de 
Waalse beweging aan de politieke 
partijen gebonden. Het is haar sterk
te en tegelijkertijd ook haar grote 
zwakheid. Waar zij onder haar voor
standers veel politieke partijleden 
telt, kan zij dikwijls op invloedrijke 
partijsteun rekenen. Maar waar de 
linkse partijen in Wallonië meestal 
de Waalse motieven voor eigen doel
einden gebruiken, gebeurt het dat 
wanneer de politieke partijen wegens 
eigen beweegredenen hun cteun ont
trekken aan de Waalse beweging, 
deze praktisch machteloos wordt. Zo 
trouwens vele linkse partijpolitiekers 
aan de Waalse beweging hun simpa-
tie betuigen, dan verzetten vele an
deren in diezelfde partijen — en het 
zijn dikwijls de meest vooraanstaan
den — zich krachtdadig tegen ieder 
Wallingantisme. De katolieken heb
ben zich sedert 1947 uit het Waals 
nationaal kongres teruggetrokken. 

Zo de Waalse beweging onmiddel
lijk na 1949 dan toch een zekere 
kracht vertegenwoordigde als recht
streeks gevolg van de onrust die er 
in Wallonië tijdens de oorlog was in
geslagen, dan begon in de volgende 
jaren haar invloed snel te tanen, toen 
het bleek dat iedere reden tot onrust 
nu volledig verdwenen was. Zij zou 
nochtans uit het klimaat der ko
ningskwestie nog verscheidene jaren 
groot voordeel halen. ïn haar nor
male linkse gerichtheid ging de Waal
se beweging hand in hand met de 
anti-Leopoldistische kampagne. In de 
zomer 1950 keert de Waalse beweging 
zich volledig tegen « de koning der 
Vlamingen » en speelt ze tot het ui
terste de anti-Leopoldistische kaart 
uit. Linksen en Waalsgezinden voe
len zich in Wallonië op mekaar aan
gewezen. Vandaar een sintese van 
links en van Waals nationalistisch 
gevoel. Zo gaan in de rumoerige zo
merdagen van 1950 praktisch alle 
anti-koningsgezinde betogingen door 
onder Waalse vlag. Het was er de 
linkse partijen in Wallonië echter 
om te doen geweest het Waalsgezind 
gevoel voor eigen objektieven uit te 
spelen en bijna onmiddellijk na hun 
overwinning van 1950 laten ze de 
Waalse beweging reeds ver op zij lig
gen. Wanneer ze in 1954 aan het be
wind komen en hun blik eerder naar 
Vlaanderen laten gaan, is de Waalse 
beweging op eigen kracht aangewe
zen en herleidt ze zich opnieuw tot 
een strikt minimum. 

De Waalsgezinde motieven blijven 
na 1944 in hoofdzaak dezelfde als 
vroeger. Niettegenstaande de klaar
blijkelijke Vlaamse machteloosheid, 
blijft de vrees voor een Vlaamse over
rompeling het ziekelijke hoofdmotief. 
De demografische en ekonomische 
toestand van Wallonië blijven als een 
dreiging boven het hoofd hangen. In 
een streven naar federalisme zoekt 
de Waalse beweging de oplossing 
voor de Waalse noden. In overwe
gende lijn blijft het Wallingantisme 
anti-Vlaams gericht, al worden po
gingen ondernomen om kontakt te 
zoeken met de Nationale Vlaamse 
kringelt 

De invloed van de Waalse bewe
ging in Wallonië blijft tamelijk 
zwak. Misschien is dit te wijten aan 
haar al te ekstreem programma dat 

zeer Frans gericht is. Nochtans 1» 
ontegensprekelijk het nationaal ge
voel in Wallonië sinds de oorlog die
per gegroeid. 
IV. — DE OORZAKEN VAN DE 
WAALSE ONRUST 

De diepere reden van alle Waals-
gezind streven, zoals het in en bui
ten de Waalse beweging tot uiting 
kwam, is steeds tot een Waals natio
nalistisch gevoel te herleiden. Hoe
zeer de Waalse aktie door partijpoli
tieke en andere faktoren werd ver
troebeld, was zij er in laatste instan
tie toch op gericht de materiële en 
geestelijke belangen van Wallonië te 
verdedigen. Zij drukt zich c h t e r in 
een meer negatieve vorm uit dan de 
Vlaamse beweging. De Vlaamse strijd 
was steeds een bewust streven om 
Vlaanderen zijn eigen wezen en ka
rakter te doen terugvinden en het in 
deze gerichtheid tot hogere bloei op 
te voeren. Veel minder was de Waal
se beweging er op gericht de eigen 
Waalse ziel en geest tot ontwikkeling 
te brengen. Veel meer was zij de ui
ting van een Waalse onrust, \nn een 
« malaise wallon ». Veel meer was zij 
in heel hare aspekten één reaktie van 
vrees, van een vrees die zioh op zeer 
verscheiden terrein openbaarde. 
DE VREES VOOR HET VLAAMS 
« IMPERIALISME » 

Als een rode draad doorheen de 
hele Waalse beweging ligt de vrees 
voor een Vlaams imperialisme gewe
ven. Paradoksaal genoeg ligt de 
Vlaamse beweging aan de oorsprong 
ervan. Sinds 1830 had Wallonië ten 
dele aan zijn eigen geest verzaakt en 
had het tén volle de Belgisch-Franse 
unitaire geest aangenomen omdat 
deze haar in België een overwegende 
rol toekende. Waar de Vlaamse bewe
ging de verfransende Belgisch-uni
taire idee niet erkende en bestreed, 
moesten de Walen haar wel als een 
rechstreekse bedreiging tegen zich-
zelve aanvoelen. Zij verwarden trou
wens — meestal bewust, soms onbe
wust — de eigen belangen van de 
Waalse provincies met het Waals-
Franstalige overwicht dat sinds 1830 
in België bestond en dat zij als een 
verworvenheid bleven aanzien. Voor
al vreesden zij het hardnekkige en 
taaie vlaamse karakter, het trage, 
maar onwrikbare volgehouden tempo 
dat in de Vlaamse beweging tot uiting 
kwam. Zij voelden niet minder de 
kracht van de Vlaamse « mistiek » 
aan. 

Gerechtvaardigd was de Waalse 
vrees nooit. Nimmer had Vlaanderen 
in gans zijn geschiedenis een impe
rialistische politiek gevoerd die noch 
in zijn lijn noch in zijn historische 
traditie lag. In zijn verregaande ach
teruitstelling bezat het er trouwens 
niet de mogelijkheid toe. 

Slechts enkele onverantwoorde uit
latingen van Vlaamse zijde kon de 
Waalse beweging als argument aan
halen. Zo had een Vlaams katoliek 
volksvertegenwoordiger vóór 1940 ver
klaard dat « Vlaanderen de scheiding 
niet wenst, daar de Vlamingen in Bel
gië de meester willen zijn ». Eenzelf
de bewering werd door sommige 
staatskatolieke minimalisten geuit 
als een drogreden om de Vlaams na
tionale eis naar federalisme af te 
wijzen. 

Niettemin deed deze vrees zich in 
Waalsgezinde kringen reeds vóór 
1919 gelden. Destrée had reeds in zijn 
« Lettre au Roi » geschreven : « Er 
moeten aan Wallonië waarborgen 
worden gegeven dat het niet door 
Vlaanderen zal verpletterd worden... 
Ik wens er enkel te wijzen op het ge
voel van onrust en onbehagen dat 
in Wallonië heerst... » Duidelijk er
kende hij nochtans dat deze vrees op 
meer psichologische en sentimentele 
gronden berustte dan wel op zuiver 
redelijke toen hij vervolgde : « Wordt 
Wallonië opgeofferd in die mate die 
zij meent? We zullen het later onder
zoeken. Het volstaat dat het zich be
dreigd voelt opdat zulks een gevaar 
oplevert... » 

(Vervolgt) 

NOTA VAN DE REDAKTIE 
Bovenstaande studie wordt gege

ven om haar dokumentaire waarde. 
Niet alle beschouwingen erin verval 
kunnen door de redaktie onder
schreven worden. Zij dragen de per
soonlijke stempel van de auteur. 
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UURAUTONOMIE 
^ANDEREN en WALLONIË 

Het vraagstuk, der kultuurautono-
mie voor de Vlaamse en de Waalse 
volksgemeenschap is in ons land ge
steld. Het Centrum Harmei heeft 
zich uitgesproken voor kulturele auto
nomie. Zowel de C.V.P. als de B.S.P. 
hadden dit punt opgenomen in hun 
kiesprogramma en hebben dus tegen
over het kiezerskorps een verbintenis 
aangegaan. In de regeringsverkla
ring van de regering Eyskens wordt 
er melding van gemaakt 

Zonder ons illuzies te maken, ach
ten wij het toch nuttig een enigszins 
uitvoerige studie te wijden aan dit 
vraagstuk dat ontegensprekelijk van 
groot belang is voor ons volk. Onze 
lezers zullen het op prijs stellen ge-
dokumenteerd te worden vooraleer 
het debat in het parlement een aan
vang nee-rt. 

Men kan er zich over verwonderen 
dat de Vlaamse Beweging niet van in 
het begin hare eisen toegespitst heeft 
op het veroveren van kulturele auto
nomie, wat beslist van zeer grote be
tekenis zou geweest zijn voor het 
verder verloop van de Vlaamse strijd. 

Men kan zich voorstellen dat alle 
Vlaamsgezinden hierover akkoord 
konden gaan en dat de verovering 
van een statuut van waarachtige 
kulturele autonomie enorm veel zou 
bijgedragen hebben tot de gezond
making van Vlaanderen en de opbloei 
van de Vlaamse kuituur. Evenwel 
moet men rekening houden met de 
liberale mentaliteit der XIX" eeuw : 
de liberale staat beweerde geen kul-
tuurpolitiek te voeren, kulturele aan
gelegenheiden werden zgz. overge
laten aan 'liet vrije' initiatief Her 
enkelingen en der priv^-te verenigin
gen. Aan deze geestesgesteldheid 
beantwoordde het standpunt dat de 
Vlaamse Beweging een zuiver kultu
rele beweging was die niets te maken 
had met politiek of er althans zo 
weinig mogelijk moest mee te maken 
hebben. Men moest de staat er bui
ten laten. Een der laatste verdedi
gers — en ik zou niet durven zeggen 
« te goeder trouw » — van dit stand
punt was Frans Van Cauwelaert. 

Middelerwijl is dit standpunt door 
de feiten zelf op meer dan afdoende 
wijze weerlegd : de hedendaagse staat 
voert bewust een kultuurpolitiek en 
gaat er fier op. Hij beschouwt het 
als een van zijn essentiële opdrach
ten. Niet alleen beheerst de Staat 
het onderwijs, dat grote uitbreiding 
genomen heeft, maar hij laat zich 
aktlef in met de « schone kunsten » 
en de volksopleiding. Hij is de grote 
maecenas van onze tijd; toneel en 
opera hangen grotendeels van hem 
af; hij richt de radio- en televisie
uitzendingen in; hij beheerst door be
noemingen, studiebeurzen, opdracht-
ten het wetenschappelijk leven. 
Kortom de staatsinmenging in het 
kulturele leven in de breedste zin is 
steeds maar toegenomen. Het gees
tesleven van een volk ontvangt van 
de Staat leiding en impulsen. Men 
kan dit betreuren of toejuichen, maar 
zeker is het dat geen volksvreemden 
deze delikate taak naar behoren kun
nen vervullen. De kuituur van een 
volk is al te zeer verweven met het 
innerlijke wezen en het diepste ka
rakter van een volk. Een volksge
meenschap moet zelf zijn kulturele 
aangelegenheden kunnen behartigen, 
zonder vreemde inmenging. 

VOOR DE OORLOG 
In de jaren die het uitbreken van 

de oorlog in 1940 voorafgingen werd 
met meer en meer nadruk kulturele 
autonomie en splitsing van het de
partement van openbaar onderwijs 
geëist. Zonder ook maar in de verste 
verte te streven naar volledigheid, 
willen we toch enkele stellingnamen 
in herinnering brengen om duidelijk 
te maken hoe breed en krachtig deze 
stroming in het Vlaams land toen 
WP 

Aanvang 1936 schreef Herman Vos 
in « De Volksgazet» een artikel waar
in hij onderstreept dat de socialisti
sche partij reeds sedert jaren akkoord 
gaat met het beperkt Vlaams pro
gramma vooropgesteld in « De Stan
daard», en o.m. met de splitsing van 
het ministerie van openbaar onder
wijs en van alle diensten van de cen
trale besturen, alsook met de split
sing van het N.I.R. 

Op het buitengewoon kongres van 
de socialistische partij (B.W.P.) te 
Brussel einde mei van dat jaar wordt 
o.m. door Vandervelde stelling geno
men voor « een decentralisatie welke 
beide kuituren in het land toelaat tot 
bloei te komen ». 

In maart 1937 wordt te Antwerpen 
een Vlaams socialistisch kongres ge
houden, waarop J. Kuypers handelde 
over de kultuurautonomie en C. Huys-
mans, als voorzitter verklaarde : 
«Binnen het Belgische kader eisen 
wij voor de Vlamingen deze zelfstan
digheid op die hen in de gelegenheid 
stelt zich kultureel ten volle uit te 
leven... 

August Vermeylen kwam met na
druk op voor kultuurautonomie als 
noodzakelijkheid. 

In september van dat jaar zet «De 
Volksgazet -> nog eens het Vlaams 
programma der socialistische partij 
uiteen : o.m. splitsing der centrale 
besturen ia Vlaamse en Waalse ad
ministraties: kultuurautonomie. 

De Katholieke Vlaamse Landsbond 
kwam van m 1936 herhaaldelijk op 
voor staatshervorming, o.m. op een 
buitengewoon kongres te Brussel in 
mei 1936, waar de herziening va,n de 
grondwet zelfs noodzakelijk geacht 
werd. In februari 1958 was de hoofd-
raad van oordeel dat kulturele auto
nomie op zichzelf onvoldoende was 
en verderrèikende maatregelen nood
zakelijk waren. -- v 

Het A.C.W. stelde toen ook reeds 
V l a a m s e urgentieprograinmas op, 
waar niets van terecht kwam. Aldus 
het Vlaelms actie-programma van 
einde juni 1936 : o.a. wordt geëist de 
splitsing van de centrale besturen in 
eentalige Vlaamse en Franse afde
lingen; zelfstandige onderwijs- en 
kultuurinstellingen; benoeming van 
staatssecretarissen naast de minis
ters; enz... enz... 

Het directorium van de Katholieke 
Vlaamse Volkspartij (Vlaamse vleu
gel van de katholieke partij na de 
herinrichting) is voorstander van 
kultuurautonomie. 

De Vlaamse Vereniging van Letter
kundigen vraagt kulturele zelfstan
digheid (oktober 1936). Het verbond 
van Vlaamse kulturele vakverenigin
gen vraagt bij monde van Julien 
Kuypers de radicale splitsing van 
het departement van Schone Kuns
ten (november 1936). In mei 1937 
richt dit Verbond een betoogschrift 
tot de regering om de onmiddellijke 
en integrale verwezenlijking van 
kultuurautonomie te eisen — een 
minimum-eis waarover alle Vlaamse 
intellectuelen het eens zijn. 

In januari 1939 vraagt het Alg. 
Verbond van het Vlaams Rijksperso
neel de bestuurlijke splitsing. Ook de 
Vlaamse Leraarsbond van het offi
cieel middelbaar onderwijs. 

in zake de bestuurhjke scheiding be
kend te maken. 

Op een vergadering van de part i j 
raad van de K.V.V. geven de aanwe
zige Vlaamse ministers de verzeke
ring « dat over enkele dagen de her
inrichting van het departement van 
Openbaar Onderwijs mag worden 
verwacht» (!!). De Vlaamse Kul-
tuurverenigingen beklagen zich bij 
de eerste minister dat er na elf maan
den wachten nog steeds niets In 
huis gekomen is van de regerings
beloften. 

Op het kongres van het Davids-
fonds in juni 1939 wordt o.m. de split
sing van het Ministerie van Open
baar Onderwijs gevraagd. 

In januari 1940 zien wij het Ver
bond van Vlaamse Kultuurverenigin-
gen terug ten strijde trekken : voor 
de splitsing van het ministerie van 
Openbaar Onderwijs. 

Het zou ons niet moeilijk vallen 
meer voorbeelden, aan te halen. We 
willen echter nog even stilstaan bij 
de studies en besluiten van het Stu
diecentrum voor de hervorming van 
de staat, opgericht einde 1936, en 
belangrijk omwille van de personali
teiten die er hun medewerking aan 
verleenden. In het verslag versche
nen einde 1937 worden door de vijfde 
commissie, onder paragraaf IV, een 
aantal concrete Voorstellen gedaan 
in verband met de kulturele duaüteit 
en het ministerie van openbaar on
derwijs. De commissie is de mening 
toegedaan dat iedere volksgemeen
schap in kulturele aangelegenheden 
moet genieten van een volledige 
autonomie in het kader van de een
heidsstaat. Daartoe is een grondige 
hervorming der administratie nodig. 
Wat stelt de commissie voor ? Voor
eerst een ver doorgedreven ontdub
beling van de administratieve diens
ten. In de plaats v ^ één secretaris
generaal zouden er twee administra
teurs komen, van gelijke rang, waar
van een aan het hoofd staat der 
Vlaamse diensten en een aan het 
hoofd der Franse diensten. 

In maart van dat jaar begeven de 
vertegenwoordigers van de Vlaamse 
kultuurverenigingen zich naar het 
paleis om aan de koning een adres 
te overhandigen waarin aangedron
gen wordt op volledige kultuurauto
nomie. De Vlaamse organisaties van 
het Rijkspersoneel (Verbroedering 
der Vlaamse Financiebedienden; Al
gemeen Verbond van het Vlaams 
Rijkspersoneel; Christelijke Bond 
van beambten en arbeiders in open
baren dienst; Verbond van het 
Vlaams Personeel der Openbare Be
sturen; Vlaams Syndikaat van het 
personeel van Staat, Spoorweg en 
Openbare Diensten) richten zich tot 
de eerste minister om hun standpunt 

Vervolgens wenst de Commissie de 
oprichting in de schoot van het mi
nisterie van een kultuurraad, be
staande uit een Vlaamse en een 
Franse kamer, met een adviserende 
bevoegdheid. Evenwel zou dit advies 
verplicht moeten gevraagd worden. 
In aanhangsel wordt een voor-ont
werp van een wet tot oprichting van 
een kultuurraad opgenomen, uitge
werkt met de medewerking van de 
heer Camu, koninklijk commissaris 
voor de bestuurlijke hervorming. 

Ten slotte wordt voorgesteld dat 
een geneelte van het budget ter be
schikking van de twee administra
teurs zou gesteld wórden, die een ze
kere vrijheid van initiatief zouden 
hebben in de aanwending ervan. 

De voorgestelde hervormingen ble
ven ver beneden het vooropgesteld 
doel, de volledige autonomie ! 

De eerste schuchtere tegemoet
koming aan de unahieme eis der 
Vlaamsgezinden was de oprichting 
— niet bij wet, maar bij Koninklijk 
Besluit van 7 februari 1938 van twee 
kultuurraden. Het is de moeite waard 
hier bij stil te staan. 

Er worden In het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs twee kultuur
raden opgericht, « een die zich van 
de Franse en een die zich van de 
Nederlandse taal bedient •». 

Hun taak is het « het vraagstuk 
van de culturele ontwikkeling van de 
Natie Van alle zijden te bestuderen, 
en naar voren te brengen al wat door 
middel van een wet of een maatregel 
van algemeen bestuur tot den bloei 
der letteren, kunsten en weten
schappen kan bijdragen ». Zij mo
gen ook hun advies geven over de 
toepassing van de taalwetten in het 
onderwijs.en in' hefr ministerie van 
openbaar onderwijs. He minister van 
openbaar .enderw^s is gehouden het 

advies van de kultuurraden in te 
in hij onderstreept dat de socialistiche 
winnen' voor alle ontwerpen van ko
ninklijk besluit betreffende de taai
regeling in het onderwijs; voor alle 
algemene vraagstukken betreffende 
de programma's voor het onderwijs; 
voor alle benoemingen van profes
soren en docenten wanneer de aca
demische overheden die geraad
pleegd werden uiteenlopende advie-
sen hebben uitgebracht i 

Kortom met kulturele autonomie 
hadden deze kultuurraden niets te 
maken, vermits zij geen enkele au
tonome bevoegdheid hadden en zij 
volledig afhingen van de minister 
van openbaar onderwijs. Het enige 
wat zij mochten doen was -« stude
ren » en adviezen uitbrengen, advie
zen die geen enkele bindende waar
de hadden. De ervaring heeft uitge
wezen dat de invloed van deze kul
tuurraden, die volgens het verslag 
aan de Koning, « de keur van de Na
tie » vertegenwoordigden, miniem 
geweest is. 

Uit het eerste jaarverslag blijkt 
dat een jaar ongeveer na de oprich
ting de kultuurraden nog steeds over 
geen lokaal beschikten om te verga
deren en dat de sekretaris die voor
zien was nog steeds niet benoemd 
was. Zo werd '< de keur van de Na
tie > behandeld. 

Tot voorzitter en leden van de kul
tuurraad « die zich van de Neder
landse taal bedient > werden be
noemd door de regering : Mgr Van 
Wayenbergh, August Van Cauwe
laert, Edgar De Bruyne, Herman 
Teirlinck en Edgar Blancquaert. 

Het dient gezegd dat deze perso
nen zich verdienstelijk gemaakt heb
ben door op eigen initiatief de stu
die aan te vatten van de splitsing 
van het ministerie van openbaar 
oadecwijs. Op 28 oktober 1938 richt-
tert" Bij alch in een motie tot de mi
nister van openbaar onderwijs en 
vervolgens ook tot de eerste minis
ter. Uit deze motie citeren wij vol
gende passage : « Uit de gevoerde 
besprekingen is duidelijk gebleken 
dat er geen onoverkomelijke bezwa
ren bestaan tegen een aanpassing 
van het Departement bij een admi
nistratieve splitsing die de zelfstan
dige behandeling waarborgt van 
alle Franse en Vlaamse kultuur-
aangelegenheden, zonder dat, bij de 
minister In funktie, de eenheid van 
bestuur en van verantwoordelijkheid 
in het gedrang kan komen. Die aan
passing wordt een gebiedende eis, 
wil men in het openbaar en in het 
administratief leven van het land 
die kultuurautonomie verwezenlijken 
voor welker bevordering de kultuur
raden zijn tot stand gebracht ». 

De motie is vergezeld van een uit
gewerkt plan. 

Uit het tweede jaarverslag 31.XII. 
1939) blijkt dat men geen stap ver
der gekomen is tenzij dan dat beide 
kultuurraden in een gezamenlijke 
motie stelling genomen hebben voor 

de hervorming van het departement 
van openbaar onderwijs. Aandacht 
wordt thans ook besteed aan de ra
den en commissies die afhangen van' 
het departement van openbaar on
derwijs en die talrijk zijn. 

Met de adviezen van de kultuur
raden werd door de opeenvolgende 
minister en regeringen geen reke
ning gehouden. De Vlaamse. strijd 
spitste zich echter toe op de eis van' 
kulturele autonomie en meer bepaald' 
de splitsing van het ministerie vanî  
openbaar onderwijs. i 

Onder de druk van de Vlaamse 
openbare opinie kwam de regering 
uiteindelijk voor de dag met een 
tegenvoorstel : strikte toepassing 
van de taalwet van 1932 en een stel
sel van taaladjunkten. Van ontdub
beling van het ministerie is er geen 
siprake. Dit totaal ontoereikend voor
stel gaf aanleiding tot felle n)is-
noegdheid en heftige agitatie. 

Bij de bespreking ervan in de se
naa t beleefde men dan nog de kapl-
tulatie van senator Edgar De Bruyne,' 
lid van de Kultuurraad, die zijn ei
gen amendement verloochende en 
zich neerlegde bij het regeringsvoor
stel ! Na allerlei verwikkelingen, o.m. 
het ontslag van de regering dat even
wel door de koning geweigerd werd, 
kwam er uiteindelijk zelfs van heti 
totaal ontoereikend regeringsvoorstel 
niets meer terecht, daar de oorlog 
weldra uitbrak. Zo werden nog in 
1940, op de vooravond van de oorlog> 
de Vlamingen voor de aap gehou-r, 
den en konden zij er niet toe komen 
een gematigd voorstel als dit van lae;t< 
studiecentrum voor de hervorming 
van de staat of dit van de kultuur
raden te verwezenlijken. 

Volledigheidshalve moeten we ech-^j 
ter nog de oprichting vermelden van 
een Vlaamse Academie voor genees
kunde en een Vlaamse Academie voor 
Wetenschappen, wat overigens ook 
niet verliep zonder strijd. Herinnei^eri 
wij ons o. m. de heftige incidenten 
rond de persoon van Dr. AdriaanI 
Martens, die uiteindelijk toch ontslag 
moest nemen als lid der academie 
voor geneeskunde. ^'W^; 

Zo ziet het eindresultaat eruit van, 
de strijd voor kulturele autonomie 
voor de oorlog. 

Het is moeilijk te zeggen in hoe
ver de Vlamingen toen de juiste init, 
houd en draagwijdte van het begrip^ 
« kulturele autonomie /> beseften,, 
maar hun aktie was er op gericht , 

In de eerste plaats streden zij voor 
de splitsing van het ministerie "van. 
openbaar onderwijs. Zij konden, di t 
doel niet bereiken. 

(Vervolg in volgend nummer) 

WAALSE DAG OP DE EXPO '58 
« LA FRANCE » is groot, en de Wal linganten zij haar Profeten ! 

Of... Frankrijk ontdekt nieuw koloniaal gebied. 
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UIT DE PERS 
DE STANDAARD 

In de Standaard van 6 september 
vonden we een mededeling van de 
•Vlaamse Volksbeweging, waajrin deze 
meedeelde dat de rest van haar Ex-
po-aktie zou bestaan uit boikotten 
van de franskiljonse paviljoenen. Dat 
'gaat er bij ons echter niet goed in. 
jls het immers niet de Volksbeweging 
Izelf, die ons vóór de opening van 
Blufexpo bij hoog en bij laag bezwoer 
'ons heil dit keer niet te zoeken in de 
afwezigheidspolitiek van de boikot, 
wier ondoelmatigheid afdoende be
wezen werd met de vorige W. T., maar 
in een aanwezigheidspolitiek, fier
heid, A. B. N., voorhchting van de 
buitenlandse bezoekers enzovoort en 
tenslotte nog liever incidenten dan 
afwezigheid. 

Na een paar maand voorbeeldig 
werk, volgens haar eigen wacht
woorden, komt nu plots deze omme
keer ! Eerlijk gezegd, we kunnen er 
niet aan. Of zullen we toch moeten 
gaan geloven (met spijt) dat de 
Volksbeweging niet uit het CVP-
vaarwater is kunnen blijven ? In elk 
geval, indien het hier werkelijk een 
CVP-vingerwijzing betreft (ze zit nu 
immers in de regering), waar blijft 
dan het mooie principe van de pres-
suurgroep ? 

Beste Volksbeweging, nu de CVP in 
't zadel zit moet zij Moens en De 
GauUe het bevel geven de taalwetten 
na te leven en doet ze dat niet, dan 
moet gij zozeer tegen de WT ageren 
onder CVP-bestuur als onder links 
bestuur. Er is tegenwoordig weer een 
aardig stukje polemiek aan de gang 
over Vlaamse Partij en Vlaamse Be
weging; wij hebben de pretentie de 
Partij te zijn en handelen daarnaar; 
maar jullie willen de Beweging zijn. 
Wel beweeg dan ! Ot moet de partij 
alles voor haar rekenmg nemen ? 

Brieven 
van 

Lezers 
BRIEF AAN EEN VLAAMSE 

C.V.J.-JONGERE 

Beste Frans, 
Gisteren hebt ge mij bekend dat 

ge teleurgesteld zijt. Gij voelt, zegt 
\ge, dat de C.V.P. u beetnam en dat 
ze met gunstjes hier en gunstjes daar 
ide indruk wil wekken dat ze zeer 
bedrijvig is en dat ze haar belolten 
houdt. 

Herinnert ge u hoe wij acht jaar ge
leden samen in de bres stonden om 
te verhinderen dat de gemeenste 
laster over koning Leopold de geesten 
zou vergiftigen ? Herinnert ge u de 
grote koningsfoto, die voor mijn ven
ster hing met het kategorieke : Ja 
hij komt weer ! 

Sedertdien zijn onze wegen gelei
delijkaan uiteengelopen. Gij hebt in 
1954 en in 1958 nog steeds C.V.P. ge
stemd. Ik heb in 1954 de rug gekeerd 
naar die partij, omdat ik mij bedro
gen voelde en in 1958 hebben zomin 
bezoeken van de parochiegeestelijk
heid als gesmeek van ouders, die 
vreesachtig vastgeankerd zitten in 
bij onze moderne tijd niet meer 
passende onderwerping, mij kunnen 
weerhouden Vlaams en in geweten 
te stemmen. 

Gij hebt ook in geweten gestemd, 
maar niet Vlaams, dat beseft ge nu 
pas goed. Ge zult het nog beter on
dervinden de volgende maanden. 
Op uw kongres in Leuven, juist voor 
de verkiezingen, hebt gij en hebben 
uw kameraden hun har t eens goed 
mogen luchten. Theo Lefèvre heeft in 
advokatentaal doekjes uitgedeeld 
tegen het bloeden en hij heeft u 
kunnen overtuigen nogmaals verlo
ren te stemmen. 

DIE TRANSVALER 
Bij een bezoek aan Londen is het 

ons sterk opgevallen dat bijna alle 
arbeiders, die op dat ogenblik de wel
bekende Tower-Bridge aan het be
schilderen waren, kleurlingen waren 
uit de Britse kolonies. Ook bij andere 
gelegenheden zagen we dat het vuil
ste en gevaarlijkste werk (waar ho
ren we dat nog?) door negers en 
oosterlingen verricht wordt. Sedert 
enkele weken nu zijn straatgevechten 
bezig tussen blanke en niet-blanke 
arbeiders in de achterbuurten van 
Londen en andere nijverheidssteden. 
Het « Laatste Nieuws » vergastte ons 
zelfs op spektakulaire fotos. 

Engeland - met - de - zuivere -
handen zit dus ook met een rassen-
strijd op zijn kadaver. 

In de Britse kolonies hebben de 
inboorlingen het niet te breed en ze 
gaan in het « moederland » het Vla-
mingenwerk verrichten. De Engelse 
arbeiders willen echter van geen 
rassenvermenging weten (wat zouden 
wij zeggen als er ineens 400.000 ne
gers uit Kongo naar hier kwamen uit 
mizerie ?) en het zit er nu boven
arms op. 

Vanzelfsprekend slaat men in Zuid-
Afrika het verschijnsel met belang
stelling gade. Ze wachten op de reak-
tie van hen die altijd de apartheids
politiek van de Unie bestreden heb
ben. Zullen ze nu wat meer begrip 
gaan krijgen ? Gaan ze Zuid-Afnka 
eindelijk gerust laten in zijn poging 
om vrede te stichten tussen verschil
lende rassen, die in één land wonen ? 

« Die Transvaler > schrijft dan ook 
— en andere bladen schrijven in de
zelfde zin — : « De Britten staan nu 
plots vóór vraagstukken, waarover 
zij ons steeds de les hebben willen 
spellen. Het (de rassenrelletjes in 
Engeland) zou een goede invloed kun
nen uitoefenen op de wijsneuzige en 
arrogante manier, waarop zij de ras
senverhoudingen in een ander land 
beknibbelen ». 

Volgens de laatste berichten gaat 
Engeland de inwijking van kleurlin
gen wettelijk beperken. Haha, wat is 
dat ? Dat is niets anders dan apart
heid, dezelfde apartheid als deze van 
Zuid-Afrika : de blanke en de niet-
blanke in hun eigen land ! Of de bes
te bekentenis dat ruimtelijke apart
heid het enige middel is tot echte en 
duurzame vrede tussen alle mensen, 
welke huidskleur zij ook hebben. 

WE ZULLEN DE BOOM BEOORDE
LEN NAAR ZIJN VRUCHTEN 

Wie niet behoort to t de eeuwig-
slapenden heeft gevoeld dat de laat
ste IJzerbedevaart aangepast was 
aan het Vlaams programma van de 
huidige regering. Professor Frans-
sen, de officiële spreekbuis van het 
IJzerbedevaartkomitee, heeft angst
vallig vermeden te spreken over fe
deralisme, maar heeft gesproken 
over het wazige zelfbestuur, dat stap
je na stapje moet verwezenlijkt wor
den en waartoe de eerste stapjes zul
len gezet worden door de C.V.P.-re-
gering. Professor Franssen, die zeer 
nauw verwant is met C.V.P.-Bonzen, 
weet natuurlijk dat we volgende 
verwezenlijkingen mogen verwach
ten : definitieve vastlegging van de 
taalgrens en van de Brusselse agglo
meratie, kulturele autonomie en 
teruggave van de burgerrechten aan 
alle veroordeelden wegens politieke 
fouten. 

Als dat de vrucht-en zijn, die het 
IJzerbedevaartkomitee afwerpt dank 
zij zijn aktie, dan hebben we ten
minste toch iets aan hun werking. 
De boom brengt toch iets op en mag 
dan blijven staan. 

Mettertijd zal hij nog wel meer 
vruchten dragen, als de nationalis
ten hem nog beter snoeien. 

R. - Aalst 

Frans Taalimperialisme in Algerië 

zoals in Vlaanderen 

Nu weet ik, Frans, dat gij niet 
C.V.P. gestemd hebt uit lafheid of 
omdat gij wist dat de C.V.P. beter in 
staat is postjes en plaatsjes uit te 
delen. Gij hebt zo gestemd omdat gij 
werkelijk overtuigd waart dat de be
langen van de Kerk bedreigd waren. 

Frans, herinnert ge u nog wat de 
Yolksunie al zo dikwijls schreef ? 

Dat de katolieken in dit land al 
menigmaal de volle macht in han
den hebben gehad om eerlijke en 
definitieve oplossingen te vinden 
voor het schoolvraagstuk, maar dat 
ze opzettelijk wolfijzers en schiet-
geweren hebben geplaatst, om, als 
hun parij dreigt uiteen te vallen, 
daarmee te kunnen dreigen. Nu 
reeds, Frans, is de C.V.P. de mmst 
vertrouwbare onderhandelaar in de 
onderwijskommissie. Ze stookt hei
melijk kwaad vuur, want ze vinden 
de socialisten te braaf en ze vrezen, 
ja ze vrezen, dat de onderwijsproble
men ditmaal werkelijk zullen opge
lost worden. Ze zouden gelukkig 
zijn, moesten de socialisten een stom
miteit begaan en hen weer de kans 
bieden om HALVE oplossingen, de 
fameuze kompromisoplossingen, op 
te dringen. 

De socialisten hebben dat spelletje 
doorzien en zullen zich, als ze slim 
zijn, niet laten vangen. Nu reeds ver
delen ze de koek, die zal versneden 
worden, eens dat de C.V.P. geen reden 
van bestaan meer heeft. De werk
lieden hopen ze langs hun kant te 
krijgen en de konservatieve katolie
ken — Libre-Belgique- en Standaard
lezers — laten ze over aan de libera
len. 

Die twee groepen zullen echter nog 
altijd unitaire partijen blijven, waar
in de Vlamingen het meeste water in 
hun wijn moeten doen, tenzij gij en 
tienduizenden inziet dat we in die 
partijen bij de bok gedaan worden. In 
uw onderbewustzijn voelt ge dat alles 
aankomen en daarom zijt ge teleur
gesteld. Blijf a.u.b. niet teleurgesteld, 
Frans, maar kom tijdig bij ons om 
te werken aan de opbouw van een 
stevige Vlaamse partij , niet verdeeld 
tussen Walen en Vlamingen en dus 
niet nadelig voor de Vlamingen, maar 
zuiver Vlaams en dus het beste wapen 
om op zeer korte tijd zeer belangrijke 
voordelen af te dwingen voor ons 
volk. 

Wacht niet, Frans, kom nu bij de 
goeden staan. Er is nog zo veel te 
doen ! 

NEDERLANDERS. NEEMT HET 
ONS NIET KWALIJK 

We begrijpen u niet altijd goed. 
Gij begrijpt ons ook niet al te best. 
Wij houden van gulle, open mensen 
en uw kilheid en neiging tot gierig
heid stuit ons nogal tegen de borst. 
We zullen ons best doen onder uw 
koel uiterlijk steeds het warme, eer
lijke har t te ontdekken, maar be
looft ons dan ook een paar stapjes 
dichter naar ons toe te zullen zet
ten en vooral : spreekt overal in ons 
land UW en ONZE taal. Of zijt gij 
niet fier dat Nederland groter is dan 
gi] vermoed hebt ? 
PRINS BERNHARD SPRAK ENGELS 
• 'Tj/ij weten dat hij onder de oorlog 
In Engeland verbleef en we hebben 
daar ondervonden dat hij ook zeer 
goed Nederlands sprak. Volksunie
propagandisten, die aldaar bij de 
RAF dienden, werden trouwens door 
hem in het Nederlands aangespro
ken bij een inspectie in de troepen
keuken. Het stelt ons dan wel een 
beetje teleur hem te horen Engels 
spreken op Tento '58. 

Maar een verontschuldiging kun
nen we daarvoor vinden : misschien 
was hij op een sukkelachtig ver
koopstertje gevallen dat enkel Frans 
en geen Nederlands kende. Als dat 
zo is dan heeft hij ons aller b3Won-
dering zoals Minister Fayat die 
kreeg, toen hij verkoos Engels te 
spreken in plaats van Frans, omdat 
zowel de eerste als de tweede taal 
voor hem vreemde talen zijn en om
dat hij de franskiljons aan zijn voe
ten lapt. 

T. - Asse 

Het nationalistisch Vlaanderen 
doet er goed aan, open oog en oor te 
hebben voor de strijd om eigen leven 
en bestaan die geleverd wordt door 
andere nationaliteiten in de wereld. 

Wij weten, welke vooraanstaande 
rol menig student in de nationale 
ontvoogdingsstrijd gespeeld heeft en 
in, de huidige generatie nog speelt. 
Met grote belangstelling lazen wij 
dan ook de aflevering van half mei 
1958 (vol. 2, nr 7) van het fransta-
lige internationaal tijdschrift voor 
de studenten : « L'ETUDIANT », uit
gegeven te Leiden (Nederland). 

In een korte mededeling vstigt 
JORIS WINOKSBERGER, van onze 
Gentse universiteit, de aandacht van 
de internationale studentenwereld op 
de reaktie, door het « JEUGDKOMI-
TEE », ten overstaan van de taai-
imperialistische houding der fransen 
in hun paviljoen op de wereldten
toonstelling van Brussel. 

Een uitgebreider artikel van de 
noorse student Per FRYDENBERG, 
sekretaris van de Onderzoeks- en In
formatiekommissie, geeft een samen
vatting van de toestand waarin de 
ALGERIJNSE STUDENTEN zich be
vinden. 

De gelijkenis van onze strijd in 
Vlaanderen tegen het franse taal
imperialisme, met de strijd in Alge
rië tegen ditzelfde imperialisme is 
zo treffend, dat wij een paar uit
treksels uit dit artikel ten behoeve 
van onze Vlaamse naionalisten hier 
willen aanhalen. 

Per FRYDENBERG, na gewezen te 
hebben op de vervolgingen waaraan 
algerljnse studenten van de univer
siteit van Montpellier in Frankrijk 
blootgesteld worden, en de onrust 
welke hierdoor in studentenkringen 
ontstond, zegt in zijn artikel : 

« Over 't algemeen zijn de studen-
» ten gevoelig aan de internationale 
» gebeurtenissen, die ze volgen met 
» aandacht, en zij zijn vlug om een 

uitdaging te beantwoorden. Het is 
» nochtans waarschijnlijk, dat de 
» internationale reaktie, veroorzaakt 

door het drama van de Algerijnse 

» Wanneer in 1830 de Fransen Al-
» gerië koloniseerden, vonden zij er 
> een op alle graden zeer goed geor-
> ganiseerd muzelmaans onderwijs-
» stelsel. De islamietische studiën 
» van voor de bezetting waren zeer 
» uitgebreid en behelsden verschil-
» lende takken : het lager onderwijs, 
» dat de kinderen van 3 tot 10 jaar 
» groepeerde; het middelbaar onder-
» wijs voor de leerlingen van 10 tot 
* 15 jaar; en het hoger onderwijs dat 
» omvatte het Recht, de Rechtsple-
» ging, de Wiskunde, de Sterreku-'de, 
» de Aardrijkskunde, de Geschiede

nis en de Geneeskunde. Die woor
den, geschreven in 1850 door een 
frans generaal, geven een duide
lijk beeld van het basissysteem dat, 
in 100 jaar, had kunnen ontwik
keld worden om te beantwoorden 
aan de huidige behoeften van het 
land. 
» In stede daarvan vinden wij 
tegenwoordig een stelsel van euro
pees onderwijs dat wel volkomen 
voorziet In de behoeften van de 
franse bevolking, maar totaal on
voldoende is voor het groot aantal 
Algerijnen; dit systeem bestaat ge
lijklopend met de overblijfselen 
van het oude stelsel hetwelk door 
de administratie tegengewerkt 
wordt en de grootste moeilijkheden 
ondervindt omdat het steunt op 
een onderwijstaal, bestempeld als 
vreemde taal — het Arabisch. 
» Meer dan 80 % van de algerijnse 
bevolking spreekt geen frans: haar 
taal behoort niet tot de indo-euro-
pese talen. 

Pol - Kester 

MILITAIR GEOGRAFISCH 
INSTITUUT 

Het zeer Ijverige Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel had 
klacht ingediend over het feit dat 
slechts één vijfde van de kartogra-
fische agenten Vlamingen waren. In 
zijn antwoord heeft de Minister van 
Landsverdediging rond de pot ge
draaid door te zeggen dat de taal
wetten van 1932 niet op deze inrich
ting zouden oepasselijfc zijn. maar 
wel deze van 1938. 

Wel zulks weze dan nog zo, maar 
eerst in dat geval zijn' de toestan
den in het Militair Geografisch In
stituut wraakroepend, want de wet 
van 1938 voorziet voor de diensten 
in de Brusselse agglomeratie dat de 
helft van de betrekkingen MOE
TEN bekleed worden door Vlamin
gen. Minister Gilson, hier wacht u 
dus een zeer belangrijk werk : U 
kunt de werkloosheid in Vlaanderen 
helpen oplossen door een zestigtal 
Vlaamse tekenaars aan te werven 
voor deze dienst. 

F . - Brussel 

studenten, met zo spontaan en zo 
universeel zou geweest zijn. indien 
de studentenwereld niet tevoren 
ingelicht was geworden omtrent 
de ingewikkelde toestand heersend 
in het onderwijs in Algsrié. 
» De Onderzoeks- en Informatie-
kommissie (R.I.C.) van de Interna
tionale Konferentie der Studen
ten, heeft aan de zevende Inter
nationale der Studenten een rap
port van meer dan 40 blz. voor
gelegd betreffende het onderwijs 
en de kuituur in Algerië. D:t rap
port werd door de Konferentie 
aanvaard, en de besluiten in ver
band met de toestand werden zon
der het minste verzet goedge
keurd. 
» De eerste vereiste voor een dege
lijk hoger onderwijs is het school
bezoek op het lagere- en het mid
delbare plan. Dit kan vanzelfspre
kend lijken; nochtans heeft de 
door de R.I.C. gedane studie t e -
treffende het hoger onderwijs in 
Algerië geleid tot het besluit, dat 
een van de voornaamste moeilijk
heden, welke de algerijnse studen
ten ontmoeten op het hoger vlak, 
te wijten is aan de tamelijk mid
delmatige kwaliteit van het pré-
universitaire onderwijs. 
» De franse bevolking in Algerië, 

> waarvan de dichtheid een weinig 
. de 10 % van de totale bevolking 
. overschrijdt, geniet een lager on-
> derwijsstelsel dat aan 94 % van 
> haar kinderen, in ouderdom om 
> school te lopen, toelaat de school 
> te bezoeken. Voor de algerijnse be-
> volking is het overeenstemmende 
> cijfer slechts 17 %. 

3> Die cijfers schijnen er op te wij-
«• zen, dat de toestand dezelfde zou 
» wezen als deze welke men vindt in 
,> de onder-ontwikkelde landen waar, 
» vóór de europese bezetting, geen 
» enkel onderwijsstelsel bestond, en 
» waar men er een heeft moeten op-
» bouwen te beginnen van de grond. 
» Nochtans is het niet mogelijk Al-
» gerië in die kategorie te rang-
» schikken. 

y> Tot in 1947 werd het arabisch 
.> door de administratie beschouwd 
-> als vreemde taal. De wet, van 20 
» september 1947, houdende het or-
» ganisch statuut van Algerië, voor-
j- zag (Titel VIII. art. 57) : 

> Het arabisch een der talen zijn-
i> de van de Franse Unie... zal het 
» onderwijs van het arabisch in Al-
» gerie in alle graden ingericht wor-
ü- den... de toepassing van deze laat-
» ste schikking zal het voorwerp uit-
» maken van beslissingen van de Al-
» gsrijnse Vergadering. 

» Die bepaling van het statuut var 
•> 1947 is een vrome wens gebleven, 
» welke slechts een nederig en onvol-
» doend bagin van toepassing heefl 
» gekregen. 

» In 1954 had dhr Jacques Sous-
.> telle, toen Gouverneur Generaal 
> van Algerië, door de Nationale 
» Vergadering schikkingen doen 
» goedkeuren, welke moesten leiden 
» tot de arabisat'e van het onder-
» wijs. De algsriinse Vergadering 
» kreeg nooit de p-elegenheid dit ont-
» werp te bespreken. Het onderwijs 
» dat verscheidene ursn arabisch pei 
» week voorziet, werd voorts in het 
» frans gsgeven, wat de jonge mu-
» zelmannen dv/ingt tot een bijko-
.> mende geestelijke insr;anning, na-
» delig voor hun vooruitgang op he' 
» schoolse plan. 

j . Hoewel sedert 1944 de franse ad-
» ministratie in ru'me mate haa" 
» inspanningen op het gebied var 
» het onderwijs verhoogd heeft, be-
» vinden de Algerijnen zich steed: 
» voor twee kapitale mceilijkheden 
> het gebrek aan lokalen, waardoo" 
j. vele kinderen niet het minste on-
» derwijs genieten, en het feit dat df 
» Arabischtalige studenten gedu 
» rende gans hun schoolleven scho-
» len moeten bezoeken, waar d-
» onderwijstaal niet hun moedertaa 
» is. » 

Bij het lezen van dit alles denker 
wij onwillekeurig aan de verbaste
ring van onze Vlaamse kinderen ir 
de franstalige scholen van het Brus 
selse en op de taalgrens. In Algerié 
in Vlaanderen, overal waar he 
Franse taalimperialisme woekert 
streeft het steeds naar hetzelfde 
doel : denationalisatie en verbaste 
ring van de in te palmen bevolking 

Daarom : WEG MET DE VOLKS 
VREEMDEN! 

DE VLAMINGEN BAAS IN EIGEÏ 
HUIS ! 

VOOR VLAANDEREN... ZELF
BESTUUR ! K..B. 
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1 Nadat de kommissie aange-
i steld om het geval Wagemans 
I te onderzoeken, verslag uitge-
1 bracht had bij het hoofdbe-
f stuur, heeft het hoofdbestuur 
i het advies van de kommissie 
i goedgekeurd en dienvolgens Mr. 
i Herman Wagemans verzocht 
I ontslag te nemen uit alle funk-
H ties in de partij en zich geen 
i kandidaat meer te stellen bij de 
1 gemeenteraadsverkiezingen. De 
E kommissie heeft zijn houding 
I als lid en voorman der partij 
1 ten zeerste afgekeurd. Mr. Her-
i man Wagemans, In plaats van 
1 zich te onderwerpen aan de 
1 beslissing van het hoofdbestuur, 
§ overeenkomstig het advies van 
1 de met zijn instemming aange-
s stelde kommissie en als lid trouw 
H te blijven aan de partij heeft 
I verkozen ontslag te nemen uit 
1 de Volksunie. 

^iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin= 

AKRONDlSSE.'^ÏENTSRAAD 

Onder voorzitterschap van Rei^ 
mond Mattheyssens vond te Antwer
pen een zeer belangrijke arrondisse-
mentsraad plaats, die zeer talrijk 
bijgewoond werd. 

De onvermoeibare Wim Maes werd 
definitief aangesteld tot arrondisse
menteel propagandaleider. De aan
koop- van een autokamionnette, een 
spintérnieuwe. bestemd voor de pro
pagandisten, werd in principe goed
gekeurd. * '̂ •'"•-

Piet Veriêcten werd beno?md tot 
organisatieleider, en zal nauw samen
werken met Rudi Van der Paal, die 
met iilgemeenheid van stemmen op
nieuw bevestigd werd in zijn funktie 
van krrondissementssekretaris. 

De ^aad besprak dan verder de op
richting van de kaderschool. Men 
wacht hiervoor op een ontwerp opge
maakt door Dr. Leo Wouters, dat nog 
eerst dient $oedgekéurd*^t4o<itf^ he! 
hoofdbestuutf ^Ja-fi^-rn^Hlö Eb 1 

De organi5^^|^,,y^n 4f Nopifder;; 
kempen, v/a»T,y^e 's^ro^^^'/^lmj 
Herman Bosmans zeer gof^ "«p^ le
veren^ werd oi^der. öqg. g^ng^gïen. 

De.raad ging eensgezinü akkoord 
om d«el te nemen aan het welver
diend huldebetoon aan provincie
raadslid Benoit Ceuppens ter gele
genheid van zijn gouden jubileum 
Een gezamenlijk geschenk zal aan 
de jubilarissen aangeboden worden 
tijdens een plechtigheid op zaterdag 
27 dezer. 

De bijeenkomst verliep in een op
getogen stemming. Het arrondisse
ment Antwerpen, dat een goede uit
slag behaalde bij de laatste verkie
zingen, gaat een nog betere toekomst 
tegemoet. 

De Volksunie behaalde hier 23.000 
stemmen, wat een vermeerdering 
van 2.000 stemmen betekende, en dit 
spijt het wegvallen van de 4 a 5.000 
middenstanders van senator Clyn-
mans, spijt de hoogst ongunstige 
konjunktuur waarin diende gestre
den. 

Gouden Bruiloft 
Huldebefoon aan de Heer en Mevrouw 

BENOIT CEUPPENS-LAÜWERS 

Ter gelegenheid van het gouden 
huwelijksjubileum van provincie
raadslid en Mevrouw Benoit Ceup-
pens-Lauwers, werd een huldigings-
komitee samengesteld, bestaande uit 
oud-kommissaries Ferdinand Geerts 
(voorzitter), arondissementssekre-
taris en hoofdbestuurslid Rudi Van 
der Paal, de oude trouwe Cyriel 
Rousseau, provincieraadslid ward 
Rolus, oud-gemeenteraadslid Jos de 
Groof. Rik Baekelmans, Jan Valckx 
en arrondissementeel propaganda
leider Wim Maes. 

Langs deze weg om nodigt het ko-
mitee alle vrienden van Benoit 
Ceuppens en zijn echtgenote uit tot 
de plechtige jubelmis, die zal gezon
gen worden op zaterdag, 27 dezer te 
10 uur in de kerk van de Paters Do-
miiiikai^g?, yTov:iii,9iesti:aat,, Anj-vypr-. 

huldebetoon ••̂ plaatSj waarop de lei
dende elementen van de partij en 
van de « Pallieters » zullen,aanwezig 
zijn. Hier zal het woord gevoerd wor
den namens de « Pallietèi^ », na
mens het huldigingskomitee, na
mens de arrondissementsraad door 
voorzitter Reimond .Mattheyssens 
en door Ward Rolus. 

En die hulde is verdiend. Want 
Benoit Ceuppens mag terugblikken 
op een welgevuld leven ten bate van 
de Vlaams-Nationale beweging. 

Hij werd geboren te Antwerpen op 
1 juni 1885, en huwde in september 
1908 met Maria Magdalena Lauwers 

Het zou ons te ver leiden moesten 
wij in detail vertellen wat wij we
ten over de rusteloze aktiviteiten 
van de vriend Benoit, daarm st«eds 
trouw bijgestaan door zijn echtge
note. 

In praktisch alle kultuurvereni-
gingen van Antwerpen en Merksem 
was hij een bekende en alomge-

.̂ b 90-i 
ii'^'b'» 

waardeerde figuur. Men' heeft hem 
gekend als N^oorzitteT vkrl « Zucht 
naar Broederliefde >, bestuurslid 
van « Vrij heidsliefde », t Voor Taal 
en Kunst », en de < Liefdadigheids-
kring ». Hij was medestichter en on
dervoorzitter van de « Frontharmo
nie >, voorzitter van de Zangafde
ling voor de organisatï& van lleder-
avonden, en voorzitter van de Front
afdeling. !ö ,«415 t^amopf •̂• 

Hij is, fetf''a&arO}y<l?aat^ hij zeer 
trots, de medestichter van het Dr. 
Bormsfonds, waarvan hl/ nog immer 
beheerder is. 

Ook in de V.O.S. en ' dè Vlaams-
Nationale Turnkring vart' Merksem 
leverde Benoit Ceuppens verdienste
lijk werk. 

Hij was een grote vriend van wij
len Dr. Borms. Het was ten huize 
van Benoit dat D»-. BomJs bij zijn 
vrijlating in 1929 gehuldigd werd, en 
het was in datzellde huis dat Dr. 
en Mw. Borms bl^veh inwonen tot 
zij de beschikking kregen over de 
woning van het Bormsfonds. 

Te Borgerhout hielp hij mede aan 
de inrichting van de eerste zang
feesten en was bestuurslid van 
< Kunst en Vermaak ». 

Op het partijpolitiek Vlak trof men 
Benoit Ceuppens aan in het arron
dissementeel bestuur van de Front
partij en later in het V.N.V. 

Ondanks de zeer vele mizeries, die 
de schandelijke repressie in 1944 
ook voor hem meebracht, ^ierp hij 
zich opnieuw in dé strijd. Hij was 
de medestichter en' nadien Voorzit
ter; van het gekende « Reisgezel
schap de PAllieters \ Via het werk 
.van de « Barmhartige Samaritaan > 
h e ^ t hij vele noodlijdenden gehol-
pei^.-'^iTO'^ ,u . '̂  ' 

In de Vlaamse Concentratie en in 
de Volksunie was hij de aktleve voor-
z i t ^ r "Van de afdeling stad Antwer
pen, funktie welke hij tot op heden 
nog steeds met bizondere zorg ver
vult. 

Hij werd bij de laatste verkiezin
gen op één juni verkozen tot pro
vincieraadslid voor het kanton Ant
werpen. 

De Vlaams-Nationalisten zullen 
van dit gouden huwelijksjubileum 
gebruik maken om op 27 september 
e. k. een hartelijke, welgemeende en 
eensgezinde hulde te brengen aan 
de echtgenoten Ceuppens-Lauwers. 

Rudi Van der Paal. 

Het gelegenheidsadres Is : Belgiè-
lei. 200. Antwerpen. 

Wie nadere inlichtingen wenst kan 
zich wenden tot dhr F. Geerts. Bouw-
handelstraat, lOI. Borgerhout, ofwel 
het nummer 33.85.»>5 (Rudi Van der 
Paal) opbellen. 

ARRONDISSE.MENT MECHELEN 
GEWEST BERLAAR 
HEIST OP DEN BERG 

Honderdzestig jaar geleden brak 
ook in ons gewest de Boerenkrijg uit 
en hadden de sanskulotten af te re
kenen met de vrij heidsgeest van onze 
streekgenoten. 

Achtenzestig jaar geleden kwam 
deze zin voor vrijheid en rechtvaar
digheid hier weer tot uiting, toen de 
Boerenbond in Heist-Goor ontstond. 

Toen deze bond, na het bankroet 
van zijn bank, helemaal verwaterde 
tot een handelaar, die dacht aan zijn 
handel en minder aan de boeren, 
toen was het ook weer bij ons dat de 
Vernieuwing kwam. Het Boerenfront 
werd geboren en bracht juist voor de 
«orlog de zo onontbeerlijke durf. die 
onze boeren aanspoorde tot stakin
gen en tot het weigeren van leverin
gen onder de produktieprijs. De oor
log kwam helaas en liet niet toe dat 
»nze boeren van deze prachtige ak-
«e alle vruchten konden plukken. 

Maar, toch weten Ze foed dat er 
ftog met de zweep moet geslagen 
gorden In Brussel en dat ze niets zijn 
paet boerenvertegenwoordigers. die 
|rel schone woorden, maar geen doel-
(.reffende daden gebruiken. 

Bewust van die waarheid en voor
al pijnlijk getroffen door het feit dat 
in onze streek het gemiddeld inko
men 30 f-f lager ligt dan in Wallo
nië met het gevolg dat meer dan de 
helft van onze gezinnen maar één of 
twee keren per week « vlees op ta
fel > krijgen, hebben een paar vrien^ 
den het verzenden van een paar hon
derden proefnummers van ons blad 
bekostigd om het goede vuur er weer 
in te krijgen. 

Vóór de oorlog, toen de nationalis
ten een politieke macht waren, kwam 
er recht en welvaart voor alle Vlaam
se standen. Wie werkt in ons gewest 
mee om ook hier tot deze onmisbare 

LIER 

Onze simpatieke vriend en mede
werker uit Lier, Lode Lambrechts, 
trad op 18 dezer in de kerk van de 
Heilige Familie in het huwelijk met 
Me juf f er Silva Thys. 

On2e hartelijkste gelukwensen aan 
het jonge paar. Wij maken tevens 
van de gelegenheid gebruik om Lode 
te danken voor zijn flinke en onbaat
zuchtige inzet bij de laatste parle-
m.entsverkiezingen. 

MERKSEM 

Op 27 dezer te 10 ufr in de kerk 
van de H. Jozef te Merksem wordt 
het huwelijk ingezegend van dhr 
Herman Leysen, zoon van Mw. J 
Leysen, bestuurslid van ^e,.Volksunie-
Merksem. met JSfej , , j |pi^ Moons. 

Onze ha|;telijkst6 gelukwensen aan 
het jonge; p^ar en aan de geachte 
familien Leysen-Arnould^ en Moons-
Govaerts. 

W E S T . V L A A K O E R E N 

DE SCHEEPSWERVEN VAN BRUGGE 

Onze nieuwe werkloze, met hon
derden afgedankt bij de « Scheeps
werven van Brugge » stuurde ons 
een tweede .brief die. we.-hierbij publi
ceren, isb B^mnfoot'g'AJi • 

Geachte Redaktie, ' -̂  
Vooreerst dank voor dé publikatie 

en kommentaar over de c Scheeps
werven van B r u g g e j i j * ^ reaktie in 
Brugge is geweldig, •--•n^^" 

Het A.C.V. krijgt nbcht'ans de vol
ledige steun van de Christelijke dag
bladen en probeert zich wit te was
sen. 

De krediet aan de nijverheid blijft 
steeds totnogtoe weigeren. Eigen
aardig genoeg terwijl de Volksunie 
de vrijdag verscheen, werd een nieu
we toelage van 230 miljoen door de 
kabinetsraad aan de marginale mij
nen toegestaan, is dit toeval of een 
radikale uitdaging aan de Vlaamse 
industrie en de Vlaamse arbeiders ? 

Voor La Brugeoise is het ellendi
ger gesteld, de Cockerill-Ougrée zou 
reeds de nieuwe eigenaar zijn, men 
zou volgens niet officiële inlichtin
gen, de werkgelegenheid afnemen en 
overbrengen naar Wallonië. 

Met mijn betuiging van hoogach
ting, 

Een werkloze arbeider. 

Nota van de redaktie : 

Onze nieuwe werklozen te Brugge 
beginnen inderdaad de Volksunie met 
andere ogen te bekijken en wel wat 
ze werkelijk is : de ENIGE partij die 
in Vlaanderen werkelijk werk wil 
voor alle arbeiders. Het is anderzijds 
werkelijk schandalig dat de huidige 
regering die in haar regeringsver
klaring de oprichting van nieuwe 
industrieën in Vlaanderen en in 
Wallonië aankondigde, in Vlaande
ren begint met toe te laten dat fa
brieken gesloten worden en er geen 
hand voor uitsteekt om honderden 
arbeiders aan het werk te houden. 

Dat het A.C.V. het vertikt van iets 
te doen is het normale spel dat met 
Vlaanderen gespeeld wordt. Men zou 
ze horen kelen zo dit in Wallonië ge
beurde. Maar ja de heren hebben te 
veel geld verkwanseld gedurende de 
verkiezingsstrijd om de Volksunie te 
bevechten daarom is er thans in het 
Brugse geen geld meer over om door 
een gerechtvaardigde algemene soli-
dariteitsstaking de regering te ver
plichten in te grijpen om «80 arbei
ders aan het werk te houden. 

Ook de socialisten reageren niet 
erg. Maar kan de regering Eyskens 
niet ingrijpen zonder reaktie. Het 
getal 680 nieuwe werklozen spreekt 
töch voor zichzelf. Het past echter 
niet in het kader van de C.Y-P. zege-

'bufetijns die thans hun pers op-
smnkken met het oog op de ge
meenteraadsverkiezingen. 

De verkiezingen gaan voor. Laat 
de nieuwe werklozen maar gaan 
stempelen. 

ARRONDISSE-MEIVT VEURNE-

DIKS.MUIDE-OOSTENDE 

I. Aanstaande gemeenteraads
verkiezingen 

Plaatselijke vergaderingen tot sa
menstelling van eventueel in te die
nen lijsten werden gehouden. 

De door het Hoofdbestuur aange
duide richtlijnen zullen gevolgd wor
den. 

IL Maamse Ziekenkas 
Wie inlichtingen kan verschaffen 

nopens aan te werven leden, gelieve 
zich ten spoedigste in verbinding te 
stellen met kameraad H. Provoost, 
Dr. Moreauxlaan 89, Oostende. 

III. Gezellige propagandistenavond 
te Diksmuide 

Overtalrijke opkomst. Slechts 'n 
paar propagandisten, door ambtsbe
zigheden weerhouden, konden de 
vergadering niet bijwonen. 

Ook onze « senatoren > de H.H. De 
Pijper, Moerman en Van Maldergem 
vergezeld van hun echtgenoten, mede 
Dr. en Mevrouw Devoldere waren van 
de partij . 

De H.H. Rudi van der Paal en stu
dent Paul Bleijweert, de onvergete
lijke « animator speaker » uit de bier-
kelder, hadden er eveneens aan ge
houden onze Veurne-Amabchtse-wer-
kers en de zeebonken uit Adinkerke, 
De Panne, Koksyde, Middelkerke en 
Oostende te komen groeten. 

Weldra heerste in de bierkelder de 
vrolijke stemming, de leutige atmos
feer van de IJzerbedevaartdagen. 
Een echte Tijl- en Pallietergeest met 
daarbij een Bruegheliaans gemoed 
en een niet te verzadigen dorst ! 

Student Paul Bleijweert gaf er van 
langs aan de Westvlamingen die te 
Brussel... franskiljon durven spelen. 
Dadelijk werd hij van antwoord ge
diend in een leuke en zeer gevatte 
toespraak van Dr Devoldere. 

Puntje werd bij paaltje gezet in 
dat onvoorziene en onvoorbereid 
maar niet min degelijk debat, door 
onze arrondissementele voorzitter. 

HiĴ  wees op de gekende Vlaamse 
lanimegoödzak, die hgt weL beter zou 
willen doen maar niet vooruit kan 
bij gebrek aan geloof in het Vlaams 
nationalisme. 

We moeten het geloof in het 
Vlaams nationalisme, meer en meer 
ons volk inpompen. Het geloof dat 
bergen verzet moet en zal er komen 
als wij maar willen. Het moet een 
echte revolutie in de Vlaamse geesten 
worden. 

De zielskracht die wij in ons dra
gen, « een kracht groter dan de 
atoomenergie >, moeten wij durven-
ontwikkelen en daadwerkelijk aan
wenden. 

Dan komt spoedig de verwezenlij
king van ons éénpuntprogramma : 
zelfbestuur ! 

Het debat werd met dreunend ap
plaus en met werkelijke... donder en 
bliksemslagen gesloten. 

De vergadering bleef, in de meest 
vriendschappelijke stemming tot in 
de kleine uurtjes bijeen. 

Op aanvraag van menig propagan
dist zal, indien mogelijk, af en toe 
een dergelijke avond in de belang
rijkste gemeenten van het arrondis
sement gehouden worden. 

1 ^ 

DOOR PROPAGANDA 
van MAN tot MAN 

WERFT IEDER LEZER 
EEN NIEUWE LEZER 
of ABONNENT AAN ! 1 

ZOTTEGEM 
We zoeken huurder voor nieuw 

Vlaams cafe, in belangrijke stad. 
Schrijven met referenties aan Marcel 
De Boe, Heldenlaan 24, Zottegem. 
Geen overname te betalen. 

Onder de Teren 
door Marcel Matthys 

Eerste bladzijde van « Onder de 
Toren » de repressieroman door 
Marcel Matthljs. De hele oplage van 
het boek, dat In november e. k. van 
de 'pers komt, is in enkele weken bij 
inschrijving haas-t uitverkocht. Be
langstellenden die nog met Inge
schreven hebben kunnen dit nog 
doen door storting van 115 fr. op 
P.C.R. 4367.52 van de auteur, Oede-
lem. 

Een jonge maar keiharde stem 
schreeuwt achter mijn rug. terwijl 
ik met het gezicht tegen de muur 
sta in een rij van zes of zeven man
nen en één vrouw, de armen om
hoog, strak vertikaal boven het 
hoofd, een houding die alle spieren 
grondig verstijft en verlamt en de 
geest dermate uitput dat hij niet 
meer in staat is tot een logische re
denering of objektieve waarneming. 

•i Vooruit met de schoften... * Naar 
de toren er mee .. ! » Ik krijg een 
vuistslag in de nek en laat de ar
men zakken (3ok de anderen van de 
rij worden met vuistslagen bestookt 
en laten de armen dalen. Het wordt 
rne duidelijk dat ik dit afschuwe
lijk oord zal verlaten, dit helse ge
bouw, een gewezen nette heren
woning in het stadscentrum gelegen, 
met vele ruime vertrekken, een 'in-
riipoort en een met struikgewas be
plante tuin, minder dan een week 
geleden nog de regionale zetel van 
de beruchte en geduchte Geheime 
Feldpolizei, nu hoofdkwartier van een 
stel kerels die kakikleurige overalls, 
rode, witte of groene armbanden en 
elk een of meerdere wapens dragen, 
revolvers van verschillend kaliber, 
geweren, mitrailletten, dolken, bajo
netten, handgranaten... 

Na een opsluiting van vijf dagen 
en vier nachten in een van licht en 
lucht verstoken en naar rottend stro 
en menselijke uitwerpselen stin
kende kelder, zal ik de ongeveer vier 
honderd passen lange tocht onder
nemen, door de Tonstraat over het 
plein van de grote markt, naar de 
Halletoren toe, de voorlopige en ge-
improviseerde koncentratieplaats 
voor de knminele koUaborateurs of 
voor die als dusdanig, in het wilde 
weg, terecht of per abuis, geregis
treerd werden en op grond hiervan 
aangehouden, de lichter getakseerde 
gevallen werden in de lokalen van 
een verlaten school of in de Staats
gevangenis in verzekerde bewaring 
gebracht. 
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O O S T - V L A A N D E R E N 

A R R O N D I S S E M E N T A A L S T 

' I E T S O V E R D E K E R K E N D E 

P O L I T I E K T E N T I J D E VAN 

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

Toen op het einde van de vorige 
eeuw priester Daens — gehoor ge
vend aan de pauselijke encycliek 
Rerum-Novarum — zijn werking be-
'gon, verwekte dit een plotselinge 
'belangstelling onder het volk voor 
betere levensvoorwaarden. Door het 
cijnsrecht konden de arbeiders zich 
niet in de politiek bemoeien. 

Aangezien de konservatieve kato-
lieken met Daens' voorstellen niet 
ingenomen waren en er zich tegen 
verzetten, stichtte Daens zelf een 
Kristene Volkspartij. Woeste, frans
kiljon en leider der konservatieven, 
tevens kopman op de katolieke lijst 
te Aalst, werd zijn hevigste bekam-
per. Daar een eerlijke strijd Daens 
in het gelijk stelde, werden door zijn 
tegenstanders de meest lage en ver
foeilijkste metodes gebruikt. De 
C.V.P., nazaat van de katolieken, erf
de ook die oneerlijke strijdmetodes 
over om ze bij latere verkiezingen toe 
te passen. 

De hoofdmannen van de Daens-
partij waren gekende strijdende ge
lovigen en leverden dus geen gevaar 
op voor de godsdienst. 

Niettemin werden ze met een nooit 
geleende woede en razernij belasterd 
en aangevallen door de konservatie
ven. 

Hoe zou Woeste de noden van het 
Vlaamse volk kennen ? « De flamse 
ferkman heeft genoeg, hij moet niet 
kiaag ! » 

Door de katolieken werd Daens af
geschilderd als de duivel in priester-
k'jeren. In de plattelandsgemeenten 
rondom Aalst diende de kansel als 
scheldstoel tegen priester Daens. 
Sommige tempels van God verander
den in hellen van haat en nijd. Ver-
kwezelde vrouwen sloegen een kruis 
wanneer er een Daensist langs de 
deur kwam. Dat vele gelovigen het 
hoofd verloren en zich niet meer in 
de kerk vertoonden was niet te ver
wonderen. Er kon geen sermoen ge
houden worden of Priester Daens en 
zijn volgelingen werden verketterd 
Ontelbare keren werd een Daenspop 
opgehangen, verbrand of in een 
mestput begraven. Duizenden feiten 
kunnen aangehaald worden. Plaats
gebrek noopt er ons toe bondig te 
zijn. Wie meer verlangt te weten leze 
even het boek van Hektor Plancquart 
« Jan Vleminx ». 

Hadden de katolieken in het alge
meen en de kerk in het biezonder 
enig begrip betoond voor de strijd 
van Priester Daens dan zou er nu een 
eendrachtig Vlaams en Kristen volk 
in Vlaanderen geleefd hebben. 

Katolieken, ween van spijt, 
en werp uw kroon naar.. . Daens. 
Ook is het spijtig voor de Gods

dienst dat heden ten dag bepaalde 
politieke kreaturen hun wil kunnen 
opdringen aan sommige bisschoppen 
opdat dezen hun invloed zouden la
ten gelden op de kiezers. Zegt de les 
van Daens hun nog niet genoeg ? 

îiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
i AALST : | 
1 Bezit onderwijzersdiploina met 1 
s vermelding Duits, Frans, En- = 
= gels. Z(^k avondwerk. Schrij- = 
1 ven aan de Volksunie. 1 

g Dr. juris. Jarenlang staats- = 
1 onderdak. Zoekt passende be- 1 
1 trekking als vertegenwoordiger 1 
= of anderszins. Schrijven blad. i 
.^ililliiilllilllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiillllllillllllllililillllllilllllllilllillllilllfi; 

DENDERLEEUW 

DAENSISME EN NATIONALISME 

Ook te Denderleeuw ontbrandde 
omstreeks 1900 de strijd, tussen kato
lieken en Daensisten, in alle hevig
heid. De ingezetenen leefden besten
dig op oorlogsvoet. Wie anders dan de 
pastoor kon de vrede sluiten tussen 
7!jn schapen. Doch pastoor De Vos 
had reeds stelling gekozen tegen het 
Daensisme zodat als wanneer de 
Daensisten de volstrekte meerderheid 
bekwamen in de gemeenteraad, zij 
zijn gemeentetoelage afschaften. 
Toen burgemeester Boriau leider der 
Daenspartij te Denderleeuw werd 
begraven in november 1922 en het 
lijk in de kerk niet mocht zwoeren 
bijna driehonderd partijmannen bij 
het open graf nooit meer een voet 
in de kerk te zetten. 

In die periode begint een protes
tantse werking onder de volgelingen 
der Daensisten. Op dit ogenblik bezit 
Denderleeuw vijf bedehuizen : 3 ker
ken, 1 protestantse tempel en 1 ver-
zamelzaal der Baptisten. Ook zijn 
hier reeds predikers van Jehova. 

De bisschop stuurde de Daens-
gezinde onderpastoor Frans De Wolf 
(later troost der bedrukten in de 
Wollestraat) naar Denderleeuw wel
ke de voor de kerk verloren (Daen-
sistische) schapen terug naar de stal 
moest brengen. 

Twaalf jaar behielden de Daensis
ten de meerderheid in de gemeente
raad en bekwamen zelf 7 van de 11 
zetels. Het opkomen van het socia
lisme en het Vlaams Nationalisme 
deed de sterke plaatselijke Daensis-
tische partij in twee splitsen. De zoon 
van Boriau hield zich naar links de 
anderen belandden een na een bij 
het V.N.V. 

Op een tiental jaren daalde het 
percent van regelmatige kerkgangers 
met de helft. Daarom stuurde Mgr 
Coppieters de Vlaamsgezinde priester 
E. H. Poelaert naar Denderleeuw. 

Deze ruim erkende herder was de 
geschikte man om vrede te sluiten 
tussen de gelovigen, ook voor deze 
die door de politieke strijd uit de 
kerk bleven. Doch de bekrompen gees
ten van de katolieke partij waren 
niet te vinden voor zijn werk van 
Kristelijke maar tevens Vlaamse so
lidariteit. In 1938 weigerde de kato
lieke fanfare haar jaarlijkse deel
name aan het H. Hartfeest. Doch de 
pastoor stond niet in dienst van een 
partij maar wel in dienst van ieder
een ! Bij hem kwam het op zielen 
aan (20 jaar later oordeelt Mgr De 
Smedt er anders over : Liever stem
men dan zielen). Ook weigerden de 
Katolieken in de gemeenteraad te 
stemmen voor een toelage voor de 
nieuwe kerk van Huissegenl (zie ook 
de Volksunie van 6-9-58). EenS te 
meer leert men hieruit dat de kato
lieken zich van de godsdienst bedie
nen als dit in hun kraam past. 

De laatste gemeenteverkiezingen 
voor de tweede Wereldoorlog gaven 
volgende uitslag : Katolieken : 4 ze
tels — V.N.V. : 3 zetels (De Bruyn, 
Beekman, De Sadeleer) — Socialis
ten : 2 zetels — Vrije demokraten 
(linkse Daensisten) : 2 zetels. Onze 
gemeente was dus de burcht van het 
Nationalisme. Er was een groot 
Vlaams Huis, er was een bloeiende 
fanfare, een Vlaams Nationaal zang
koor, een afdeling van het Vlaamse 
Kruis, een machtige ziekenkas. Kor
tom er was Vlaams leven en werking. 

Na de oorlog werd alles wat Vlaams 
was verguisd en was er van Daen
sisten en Nationalisten natuurlijk 
geen sprake meer. De linkse vrije de
mokraten waren reeds opgenomen in 
de socialistische gelederen zodat bij 
de komende verkiezingen Katolieken 
en Socialisten zeker zouden zijn van 
elk 4 zetels. De strijd zou dus gaan 
om de drie zetels der Nationalisten. 
In 1946 en 1952 behaalden de C.V.P. 
telkens 6 en de socialisten 5 zetels. 
Zodat de eersten van 2 zetels en de 
anderen van 1 zetel profiteerden. 

Ondanks het flinke werk van pas
toor Poelaert bleef het aantal der 
regelmatige mishoorders schomme
len rond 55 %. Merkwaardig is het 
dat deze cijfers de verhoudingen 
weergeven (rechts tegen links) in de 
gemeenteraad te weten : 6 tegen 5. 

Nu de verkiezingen voor de deur 
staan zullen de afstammelingen der 
Daensisten en trouwe vlaamsgezinden 
een gemeenschappelijke lijst voor
dragen. In 1946 en 1952 bekwam de 
Ujst « Groene Strik » geen verkoze-
nen, omdat deze onvolledige lijst met 
een paar (weinig gekende) kandida
ten geen kans had. 

Nu echter krijgen de oude getrou
wen en jongeren de kans hun stem 
te schenken aan een volledige en 
mooie lijst. 

In de geest van Daens, in de geest 
van het nationalisme zetten we de 
strijd in de gemeente voort. 

Elias vrij! 
«aWtMMMMMMnaiMM*! mm 

Bovenstaande foto toont het 
« HELDENHULDE-zerkJe » 

waarmede afdeling HAMME van 
« DE VOLKSUNIE » 

onze IJzerjongens bij de bloemen
hulde op de Jongste IJzerbedevaart 

bedacht heeft. 

B R A B A N T 

ETTERBEEK '^^ ' 
Het gezin van /onze flinke militant 

aldaar, Willy Claykens, werd ver
rijkt met een derde kind, een Wil-
fried. Wim Jorissep. stond peter voor 
zijn jongste neef. Hartelijke geluk
wensen. 

ELKE LEZER WINT EEN 
LE?;ER BIJ ! 

Deze' oproep |iri het laatste blad 
vótid reeds gehoor op verschillende 
plaatsen. 

Eén der eerste beloften om voor 
een nieuw abonnement te zorgen 
kwam uit Londepeel : een lezer zou 
zorgen dat een abonnement geplaatst 
werd in... Zuid-Afrika. Zoiets is 
prachtig werk, want de bewoners 
van Zuid-Afrika, die ons zijn voor
gegaan in de strijd voor hun natio
nale belangen, zullen onze strijd nog 
best van al begrijpen, hem met zo
veel te meer belangsteUing volgen. 

SOCIALE HULP 
Een Volksunievriend uit Perk heeft 

getoond hoe deze hulp moet opgevat 
worden : Een dorpsgenoot werd ge
troffen door de dreigende achter
uitgang van de werkgelegenheid en 
wanhoopte, gezien zijn ouderdom, 
nog ooit werk te vinden. Om te be
wijzen dat de rol van een Volksunie
aanhanger bestaat in het dienen van 
zijn evenmens, hebben de Volksunie
mensen uit het gewest Vilvoorde een 
ware zoekaktie ingezet om deze huis
vader terug aan werk te helpen. Ter
wijl zo velen met geveinsd medelijden 
de armen ten hemel sloegen, werd 
hier de ware Volksuniegeest getoond: 
HELPEN IN STILTE EN ZONDER 
VOORWAARDEN. 

Onze propagandisten zouden dit 
overal zoveel mogelijk moeten doen: 
mensen raad geven, mensen helpen 
en alzo iedereen doen voelen dat wij 
werkelijk overtuigd zijn, als we be
weren dat wij ons volk beminnen en 
naar zijn Tieelvaart streven. 

GELDELIJKE STEUN 
Niet iedereen is in de wieg gelegd 

om openlijk en strijdend voor zijn 
gedachten uit te komen. Er moeten 
kalkers en plakkers zijn; we moe
ten huisbezoekers en organisatoren 
hebben; we kurmen sprekers en stille 
werkers niet missen. We hebben 
echter ook morele en geldelijke steun 
nodig. De eerste verwachten we van 
de strijders van vroeger; de tweede 
van hen, die door noeste arbeid of 
door een meevallertje welstellend 
werden. We rekenen op hun milde 
steun, want zonder die steun moet 
er zoveel ongedaan blijven. En als 
prachtig voorbeeld van HOE ER 
MOET GESTEUND WORDEN mag 
wel een middenstander uit het Vil-
voordse vermeld worden, die zonder 
veel woorden maar des te guller in 
zijn zak schiet als de propagandist 
hem bezoekt : « Ik aanzie uw in
spanningen als hoogstnodig; die in

spanningen geldelijk steunen is meer 
dan een goed werk; het is mijn 
plicht ». Zo légde hij zijn houding 
uit en alleen zij die zelf al eens 
moeten geld rondhalen, beseffen 
hoeveel deugd het doet alzo ont
haald te worden. 

DE KERK GEEFT IN VILVOORDE 
HET SLECHT VOORBEELD 

Waarom moest de Mariale dag van 
15 september ook in het Frans aan
gekondigd worden ? Waarom houdt 
men koppig vast aan een franstalig 
sermoen in de laatste zondagmis, be
stemd voor de lauwen en de snobs ? 
Beseft men dan nog altijd niet dat 
er door de Kerk nog zoveel goed te 
maken is en dat zulks niet moet ge
beuren door Vilvoorde ook te helpen 
verfransen ? Priester Daens, die zo
veel geleden hebt omdat ge zo goed 
waart verlicht de geesten van onze 
priesters ! 

: DAMES, : 
• « 

• U wenst pels ? • 
• U wenst een pracht van een • 
: bontmantel ? \ 
m m 

: Koopt vol vertrouwen in het ! 
I huis I 
\ Willy CLAYKENS - NEVEN j 
• Oudergemselaan, 328, Brussel ! 
: Tel. 48.37.01. Alle inlichtingen. • 
BRIEF VAN EEN LEZER 
Geachte redaktie, 

In Uw vorig nummer lazen we dat 
de C.V.P. niet geaarzeld heeft tal van 
zwaar gekompromitteerde incivieken 
in de verkiezingsstrijd in te zetten 
maar dat ze dit niet durft beken
nen. In dat verband wens ik U te 
wijzen op het feit dat de vrouw van 
een voormalige vooraanstaande Di-
nasovoorman, later voorman van de 
Vlaamse S S. in een dorp buiten 
Brussel sinds enkele jaren een van 
de voornaamste C.V.P.-propagandis-
ten is. 

Achtend, 
L. P., Jette. 

P. S.' O^gédra^en f̂ ftĵ îfst A CV. ! 
KANTON ASSE .'^C K^^rfo 
KANTONNALE 
RAADSVERGADERING 

Op zaterdag 13 september jongst
leden, werd op het Kantonsekreta-
riaat te Asse, de kantonnale Raad 
samengeroepen. 

Wij mochten ons verheugen in het 
bezoek van de Alg. Voorzitter Mr. 
Van der Eist, die onze kaderleden 
kwam leren kennen, en ons enkele 
nuttige wenken gaf voor de verdere 
werking. 

Ons kanton heeft zijn volledig 
kantonaal bestuur en in iedere ge
meente van het kanton werd er een 
kern opgericht. 

De organisatie en uitbouw van 
het kader werd volledig toegelicht en 
uiteengezet. 

Richtlijnen voor de onmiddellijke 
aktie werden gegeven. 

Zo pas verscheen in Noord-Ncclcrtand • 
HET VLAAMS-NATIONALISME 
1914-1940 (Dr. A. W. Wilkm-
sen) 424 blz. 350 F. 
Een flink gedokumenteerd his
torisch overzicht, dat niet in 
Uw bibliotheek ontbreken mag. 
ZUID-AFRIKAANSE 
PANORAMA 
Geïllustreerd maandblad. Groot 
formaat. Kleurdruk. 42 bl. 
Losse nrs : 15 F. Jaarabonne
ment : 120 F. 
Boekhandel VAN BOGHOUT -
LOGIER, Jordaenskaai, 3, Ant
werpen. P.C.R. 4293.87. 

Tel. 32.21.53 

- ^ 1 

( 

( 

Het kanton Asse zet zich volledig 
in alle gemeenten in voor leden- en 
abonnementenwerving. 

Het ganse kanton staat paraat. 
Zonder verpozen wordt er gewerkt. 
De verwachte resultaten zullen zeker 
bereikt worden. 

NIEUWS VAN HET 
KANTONSEKRETARIAAT ASSE 

ADRES : steenweg op Brussel, 92, 
\sse. Tel. 52.61.66. 

ZITDAG ZIEKENKAS : Iedere 1ste 
maandag van de maand, houdt de 
Heer A. Van Malderen zitdag op het 
sekretariaat, om 19 u. 30. 

SOCIAAL DIENSTBETOON : Voor 
alle inlichtingen betreffende pen
sioen, enz., kan men zich tot het se-
kretariaat wenden, ook voor wat be
treft alle mogelijke dienstbetoon. 

Voor de kaderleden houdt de se-
kretaris zich ter beschikking op ie
dere 3de zondagvoormiddag. 

L I M B U R G 

HASSELT • 
Een paar vergaderingen, voorgezet-

ten door Wim Jorissen, waren gewijd 
aan het aanpassen van de voordelen 
die de Vlaamse Ziekenkas bieden aan 
de Limburgse toestanden. Thans is ze 
definitief gestart onder uiterst kon-
kurerende voorwaarden zodat niet al
leen het nationalistisch publiek kan 
aangesproken worden. Over gans 
Limburg zal een net van medewerkers 
gespreid worden. Voor alle inlichtin
gen kan men-zich wenden tot Frank 
Joris, Berken 46, Gellik. Voor de 
streek van St Truiden heeft Manu 
Brans (St Trudostraat, 7) zijnerzijds 
reeds voor tal„y.ïya .aajisluitingen ge
zorgd. .i.a<,ir 'vloot 
TONGEREN : HOE HEBBEN WE 
HET NU ? 

Gedurende de verkiezingsstrijd 
werd met afschuw door de C.V.P. 
gesproken over de leraars van het 
officieel onderwijs, allen verkocht 
aan de linksen. Thans vernemen we 
dat de broer van de C.V.P. volksver
tegenwoordiger Piet Wirix, uit het 
vrij onderwijs zijn overgang gevraagd 
en verkregen heeft naar het staats
onderwijs. 

De socialisten mogen zich dus ver
heugen koopjes te doen in de beste 
C.V.P.-kringen. Druipt de schijnhei
ligheid er niet van af, lezer ? 
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