4e JAARGANG

BEHEER

HALFMAANDELIJKS -

4 OKTOBER 1958 N 19

: KARTUIZERSSTRAAT, 58. BRUSSEL TEL. 11.82.16
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLA

Wil en de

~rRS

Gemeenleraadsverkiezmcien
Wij zullen het belang van de gemeenteraadsverkiezingen zeker niet
onderschatten, maar wij menen toch
zonder vrees voor tegenspraak te mogen zeggen dat dit belang van anderen aard is dan het belang der algemene verkiezingen, vooral dan van
een Vlaams-nationaal standpunt u i t
Afgezien van de rol die in een beperkt aantal steden of gemeent«n
nog gespeeld wordt door openlijke of
beschaamde franskiljons (die wij

vooral aantreffen op de liberale lijsten en op de C.V.P.-lijsten), worden
onze
gemeenten
bestuurd
door
Vlaamse mensen en zijn de Vlaamse grieven op gemeentelijk plan grotendeels opgeruimd.
De strijd tegen de unitaire, gecentraliseerde staat met al de wantoestanden op Vlaams gebied moet niet
in de gemeenteraden uitgestreden
worden, maar te Brussel in het par-

Het Grondwetreferendum in Frankrijk

HITLER, MUSSOLINI en
STALIN ACHTERNA :
NAAR DE 99 PERCENT
Zoals te voorzien was en ook algemeen voorspeld werd heeft generaal De Gaulle met zijn grondwetreferendum een groot sukses behaald. Het aantal ja-stemmen bereikt bijna de 80 %.
Dit Is des te opvallender daar alleen reeds de kommuniaten In
Frankrijk meer dan 20 % van het klezerskorpg vertegenwoordigden
bij normale verkiezingen. Er zijn dus onbetwistbaar zelfs kommunisten die voor De GauUe gestemd hebben ! De socialistische partij
in Frankrijk heeft op erbarmelijke wijze gekapituleerd en men begrijpt dat de Engelse soeiali^sehe partij duidelijk Biting «ege^en
heeft aan hare afkeur t.o.v. deze laffe en opportunistische houding.
Onvermijdelijk komen er herinneringen boven aan de wijze waarop
de Franse parlementairen in 1940 de demokratie begraven hebben
en Pétain in het zadel geholpen 2ij zijn dus niet aan hun proefstuk.
Hoe is deze paradoksale toestand te verklaren dat in een land
waar steeds groot misbaar (en handig propagandistisch misbruik)
gemaakt wordt van de demokratische beginselen, maarschalken en
generaals zo gemakkelijk een blanco-check krijgen, met althans de
mogelijkheid een deftige diktatuur in te voeren ? Men kan ter verkiarmg verwijzen naar het verval der demokratische instellingen,
de versplintering en het verval van het partijwezen, de korruptie en'
de onbevoegdheid der pwlitiekers, enz... maar naar ons oordeel is de
eigenlijke verklaring te vinden in het Frans nationalisme, nationalisme dan in de slechte betekening van het woord ; machtswellust,
grootheidswaanzin, imperialistische neigingen.
Zeker heeft dit grondwetreferendum plaats gehad in een opzettelijk gewilde verwarring : de vage en voor uiteenlopende interpretatie vatbare verklaringen van de generaal en zijn akkolieten hebben daar machtig toe bijgedragen. Bij zover dat de enen ja gestemd
hebben voor redenen die volkomen tegenstrijdig zijn met de redenen
die de anderen deden ja stemmen. Maar hoofdzaak is en blijft dat
een massapsychose geschapen werd onder aanwending van patriotische motieven : de snaar van het nationaal bewustzijn, van de nationale fierheid werd bespeeld. De toekomst van Frankrijk, de grootheid en het prest'ga van het Franse volk. Men wil zo graag terug
een grote mogendheid worden, een zelfstandige rol spelen in de wereldpolitieli, allerlei eigen-belangen zowat overal in de wereld verdedigen Er schuilen daarm velerlei gevaren, niet alleen voor Frankrijk
zelf maar voor de-wereldvrede en voor de toekomst van gans WestEuropa. Het is toch met een bang hart dat men zo grote machten
ziet verlenen aan één man, dan wanneer deze man een generaal is
die in het verleden bewezen heeft tot wat hij allemaal in staat is,
gedreven door zijn ongebreidelde hoogmoed en grootheidswaanzin.
Niet zonder reden zou Churchill eens verklaard hebben : het zwaarste kruis dat ik gedurende al de oorlogsjaren heb te dragen gekregen
was het kruis van Lorreinen (zinspeling op generaal De Gaulle die dit
kruis als kenteken aangenomen had). Inderdaad zijn de moeilijkheden die Churchill en Roosevelt tegengekomen zijn met De Gaulle
fantastisch en dit in de tweevoudige betekenis van ongehoord en
potsierlijk. De uitlating van De Gaulle op de vooravond van het beeoek dat Adenauer hem zou brengen : « Hij (Adenauer) is mijns
gelijke, hij is een staatsman » bewijst dat hij met ouder te worden
niet bescheidener geworden is !
Wij geloven niet dat De GauUe het klaar speelt : het wordt o.i.
een mislukking omdat hij zeer vlug gaat verslijten en ontgoochelen
bij de praktische uitoefening van de macht.
Het is gemakkelijker de borst heldhaftig vooruit t^ steken en
bombastische verklaringen af te leggen dan problemen op te lossen
en beslissingen te nemen in fel omstreden kwesties.
Ondertussen blijft het een gevaarlijk experiment. Wij herhalen
het nogmaals : achter De GauUe staan het leger en het groot-kapitaal. Twee gevaarlijke machten...
De Gauile heeft jarenlang .gewacht tot zijn uur zou slaan, tot
wanneer hij opnieuw de rol zou kunnen spelen van « redder van het
vaderland >. Ogenschijnlijk heeft dit uur geslagen... Wat zal het
geven ? Een evolutie in goede richting of na een mislukking een nog
grotere chaos-? Wij wensen Frankrijk het beste _ en dat menen
we eerUjk omdat het ook in het belang is van West-Eurc^a en van
gans de wereld. Met avonturen aljn wij In een wereW die een groot
kruitvat is beslist niet gediend.
(Lees door blz. 3)

Het belang dat de gemeenteraadsverkiezingen voor ons hebben bestaat
hierin dat een zeker medezeggingschap in het bestuur der gemeenten,
een zekere invloed ons gullen toelaten de Vlaamse geest in het bestuur
en in de gemeente aan te wakkeren
en pok onze mensen behulpzaam te
zijn en diensten te bewijzen. Dit
plaatselijk dienstbetoon is van onbetwistbaar belang voor de groei van
snze partij.

Het kern: er dus op aan in de gegeven omstandigheden een maximum aan praktisch* resultaten t e l
bereiken. Daarbij komt dat het vrij-J 1 ^ ^ ^ ' R ^ ' - * 7 ^ * ^ ' i * ^ • P ' » f « ^ ^ ' Daels ongewenst? U vergeet L >
"
^"^^ ^ ^ RECHTEN VAN DE MENS » onderwel onmogelijk is eeaf starre houding I tekend h e e l ? '
aan te nemen t.o.v. de gemeenteraadsverkiezingen. In tal van gemeenten wordt de gemeentelijke
kiesstrijd gevoerd tussen lokale lijsten, die de meest uiteenlopende benamingen dragen, die los staan van
de kleurpartijen, waarop «fcwijls
^ondag 13 oktober worden we opnieuw naar de stembus geroekandidaten voorkomen van uiteenpen en dit voor de gemeenteraadsverkiezingen.
lopende strekking in de nationale
politiek. Alleen in de steden en grote
Voor de overtuigde nationalisten is ook thans kiezen geen progemeenten krijgen de gemeentebleem.
Voor kleurpartijen kiezen ze in geen enkel geval. Zij zullen
raadsverkiezingen h e t uitgsproken
karakter van een krachtmeting tusvoor afzonderlijke Vlaamse lijsten kiezen of voor Vlaams nationale
sen df klewrpartijen. Op tal van
kandid#teo op kartellijsten. Bij ontstentenis aan aulke lijsten of
ylaatsen worden a«k overe<!nlBiHn8t«tt . JiiffriiriwU» MMUS in de Brusselse agglomeratie, te Mechelen, te Aalst
*f kartels gesloten. Ten overstaan
en elders zullen zij in groep blanko kiezen. Zij Mllea weigeren h v a
van deze toestanden werd ons door
stemmen
te laten optellen bij die van socialisten, liberalen of C.V.P.leden van de Volksunie de vraag geers,
de
partijen
waarvan het levensbeginsel en de partijleiding antlsteld of Jij in hun gemeenten een
plaats mochten aanvaarden op een
• l a a m s is, de partijen die er de voUe schuld van dragen dat Vlaanplaatselijke gemeente-belangen lijst;
deren thans een achteriijk gebied Is, waarvan de wereld praktisch
of zij t o c h t e n samenwerken met
het bestaan niet kent.
personen die geen lid waren van de
Volksunie; of zij mochten ingaan op
De socialisten hebben geen belangstelling voor Vlaamse vraagvoorstellen die bvb. van C.V.P.-zijde
stukken.
Dat ze thans de schijn willen redden heeft alleen maar Ie
•gedaan werden.
maken met het feit dat ze in de oppositie zitten. Als men bedenkt
Het hoofdbestuur van de Volksdat die heren de Vlaams nationale kandidaten te Antwerpen betileunie heeft gemeend er gotil aan te
len als de vrienden van veraders en verklikkers zegt overigens gedoen zioh te inspireren aan het voornoeg betreffende hun eerlijkheid. Verraders en verklikkers werkten
beeld van de Vlaams-nationale partij vóór de oorlog en te beslissen dat
gedurende de jongste oorlog alleen onder rechtstree!.s gez^g van de
de Volksunie als dusdanig niet zou
bezetter en zeker niet langs het Vlaams Nationaal Verbord om. Dat
deelnemen aan de gemeenteraadssoort mensen kwam hoofdzakelijk uit de kring van de Marxistische
verkiezingen. Deze principiële beslispartijen en ze zijn na hun \rijlating teruggekeerd naar hun voorsing betekent echter geenszins dat
oorlogse
partijen
wij een negatieve houding aannemen
of onze leden en kiezers zonder richtBij ons zijn ze in geen geval aangesloten. Ze hebben daar z.
lijnen zouden laten. Zonder de partij
te binden hebben wij aan onze leden
nooit een poging toe gedaan. Zulke kerels gaan nooit bij een 1' " 2
en afdelingen de ruimste vrijheid
oppositie-partij omdat daar niets te rapen valt. Zij trachlsn b.j de
van handelen willen laten om rekemeesters van het ogenblik hun spandeesten te verkopen. En dis meesning houdend met de plaalsehjke
ters zijn wij niet.
|omstar.d's;heden. die zo 'n grote rol
spelen bij gemeanteraadsverkiezinGok de C.V.P. moet geen beroep doen op de werkoljk vlaair.sgen, de voor ons meest gunstige takgezinden. Zij moeten niet proberen hen een rad vo^r de. ogen te
tiek te volgen.
draaien door een spektakulaire publiciteitskampanje random een
Er was één voorbehoud dat uit. honderd miljoen die ze hier of daar uitdelen. Van de 11 maanden
drukkelijk moest gemaakt worden :
komt niets.
er kan gee» sprake van zijn uitgesproken klenrpartijenlijsten of kleurHet aantal werklozen is sinds drie maanden gestc::cn tot l^^.CGO
partijenkandidaten te steunen.
man, hoofdzakelijk Vlamingen natuurlijk. Van nieuwe industrie in
Wij zijn Biet zo naïef ons te laten
vangen aan het lokmiddeltje van de
Vlaanderen geen s"3or ! De Kcr-"se'^e i-^'.-n'.7Er?:crs z:' --> van r ' •^goede vlaam-sgezinde C.V.P.-er. Wij
ber af eveneens vijf dagen werkloosheid kennen. De verfranslng te
hebben nooit betwist en wij betwisBrussel en op de taalgrens W3rdt ook thans vo!op vcrucr C.oovr: - :ten niet dat er in de C.V.P. goede
ven. Minister Houben is de hoofdverantwoordelijke voor de historie
vlaamsgeiÉndeii zijn. Maar zij steuvan het voorzitterschap van het Rode Kruis omdat hij v. : : r e^ns genen in feite een partij die het noodlot van Vfeanderen is : de C.V.P. is
hoor gegeven heeft aan anti-Vlaamse machten achter ds schermen.
geen Vlaamse paraj, maar,een un.M 1.^1 ifj tha.2s d° benoeming van prins de Ligne niet meer durven
taire belgische partij die in Vlaams
doordrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen.
opzicht steeds gebleken is onbetrouwbaar te zijn. De partij die zich
Eyskens is Cs verantwoordelijke voor het verdere verblijf van Dr.
opwerpt als d« veitledigster van de
Elias
in de gevangenis omdat hij geen Vlaming maar v.el een Waal
unitaire staatsstruktuur en de betot minister van justitie gemaakt heeft !
kampster van federalisme en strnktuurhervormingén, zelfs van waarDe Vlamingen hebben maar enkel bij de verkiezingen de gelegenachtige kuirurele autonomie. Als
heid voor de Vlaamse belangen cp te komen. Stemmen voor de C.V.P.
Vlaams-nationalisten kunnen of zullen wij noott^eteinf unitawe belgische
of een andere kleurpartij is zich medeplichtig maken aan de verdere
partij st«eneö. Dit principiële standgebiedsroof op en achteraitstelling van de Vlaamse belangen.
punt sluit nie-tuHiilat op louter zakelijke basis iussfen partijenjk^n onderDaarom dat geen enkele Vlaamsgezinde, die een greintje pirffhandeld word«ai-iJbiH»i«B,AI>derhantiek doorncfat heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen op een kleur' ' -~^ ,• (Lees door blz. 3)
partij stemt

70 DOEN Wil

EEN PRACHT VAN EEN
GENERALE STAF !
De Volksunie neemt ge^p deel aan
de gemeenteraad5>verkie3iihgen. Wij
laten de Vlaams-Nationalisten vrij
ter pSaatse dö taktiek te bepalen die
hen goeddirnkt. Op heel wat plaatsen komen ae afzonderlijk op. Prima ! Op meer plaatsen nog leggen
ze ds handen in elkaar met plaatselijke lijsten van gemeentebelangen.
Het is een uitstekende mzet om deze mensen bij de parlementsverkiezirgen tot onze bondgenoten te jnaken. Op andere plaatsen komen ze
niet op en gpven het wachtwoord
blanco te stemmen. Onze volgelingen
die dat kunneni en d^e weigeren te
kiezep tenzij op een Vlaams nationalist, dat zijn de echte ! Er is inderdaad wat i araliter vopr nodig om
^ c h in laatste instantie niet te laten
overhalen om een zogezegde Vlaamsgezinde kandidaat op een kleurpartijenljjst te steunen. Wij hopen dat
velen dat karakter zwHen hebben. Op
wel geleld vijf plaatsen : Antwerpen,
,Berchem, Borgerhaut, Rïerksem en
Brugge is er een kartel of akkoord
tussen de Vlaams-nationalisen en de
C.V.P.

Door dit akkoord zijn ze praktisch
zeker van vijf verkozenen (en misschien zes) tegen twee bij de gemeenteraadsverkiezingen in '52, afgezien dan nog van plaatsen in de
Kommissie van Openbare Onderstand, en van benoemingen. Van het
standpunt van de reaalpoliiek uit
kunnen we die Vlaams nationalisten
geen ongelijk geven. Zij behouden
hun eigen program en hun vrijheid
na de verkiezingen en zij krijgen
veel nieer dan ze bij een afzonderlijk optreden kunnen halen
en het
vergt minder financies, steeds een
belangrijke faktor bij Vlaams nationalisten. Wij kiezen dus niet voor de
C.V.P. maar wel de C.V.P.-ers voor
ons, wat een uitstekende zaaH is !
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i VLAAMSE
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PARTIJP^i^ITIEK PAD?
Wij hebben steeds terugl»oudendheid aan de dag gelegd
tegenover de yiaamse Volksbeweging. Wij wisten waarom.
Enkele personen, die daar
klaarblijkelijk de hoge toon
voeren, genoten allerminst ons
vertrouwen. Wij achten het
ogenblik gekomen om andermaal te waarschuwen aan de
hand van de jongste feiten.
De Vlaamse Volksbeweging
heeft zich, hoewel ze buiten de
polütiek beweert te staan, gemengd in de verkiezingsstrijd in
die zin dat ze zogezegde Vlaamsgezinde kandidaten van de
HIeurpartijen aanbeveelt, hoewel zij moet weten dat die zogezegde Vlaainsgezinde kandidaten van de kleurpartijen de
gevangenen zijn van de unitair
Be'? Lche, anti-Vlaamte pastijleidingren, öie de volle schuld
dragen van de achteruitstelling
van Vlaanderen.
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De reaktie van de Vlaamse socialisten is allergekst. Dagen na elkaar
publiceerde de e Volksgazet » foto's
van V.N.V. betogingen of vergaderingen en er waren er bij die van
het standpunt van de fotografie uit
er mochten zijn. ET waren er overigens interessante bij ! Menen de
Vlaamse socialisten dan werkelijk
dat dit spelletje in Vlaanderen nog
pakt ? Alles wat in Wallonië en zelfs
te Brussel goed is, is dit nog niet in
Vlaanderen en zeker niet te Antwerpen ! Waarom overigens de verzameling foto's niet aangevuld met die
van Huysmans te Stokholm in 1917
of te Keulen in 1937 bij de Nazi's.
Of die van Anseele in het Gentse
schepenkollege naast Dr. Elias of op
reis in Duitsland in 1941 ? Of van
Van Acker als voorstander van de
Unie van Hand- en Geestesart»eiders?
Of van Jos Van Eynde en zijn brief
aan De Man of zittend bij het personeel van oorlogsburgemeester Delwaide ? Daar zijn er toch massa's te
publiceren uit het archief van de
B.S.P., de eerste partij die in 1940
ppenlijk kollabqreerde m^t de Duitsers.
Elke dag meer vmagt men zich af
wat de Vlaamse socialisten besielt
om de idioot uit te hangen. In Wallonië en Brussel kregen ze zo P^s de
dakpan van de Gairlleop de kop, die
hen heel wat stemmen zal kosten.

Willen de Vlaamse socialisten dat
ook de blancostemmeil van de Volksunieaanhangers, te Gent, Mechelen,
Aalst en elders C.V.P. sUmi.iifL gorAnderzijds is het niet bij het i den. Zij stellen er ziplt 4om S^lkoeg
anti-Volksunieartikel in « De = voor aan !
Standaard » van Dr. F. Van ^
M;chelen — waariegen nooit =
protest kwam : gebleven. En- |
kele dagen terug te Aalst op i
een voorlichtingsvergadering van i
de Vlaamse Vol sbewoging heeft |
een van de prominenten van =
dezelfde beweging zich uitge- E DE SOCIALISTEN EN DE
sproken voor de terugkeer tot |
INDUSTRIALISATIE VAN
de taktiek van voor 1914 : geen §
Vlaamse partij maar het bewer- f VLAANDEREN
ken van de kleurpartijen dus. |
In de « Volksgazet » van vorige
Ieder objektieve Vlaamsgezin- p maandag houdt Syndikalist er een
de, die verder ziet dan zijn 1 eigenaardige negatieve bewijsvoeneus lang is, weet wel dat die = ring op na waarom de C.V.P. Vlaantaktiek ons niets gebracht i deren niet zal industrialiseren. Inheeft in tegenstelling tot de i dustrialisatie,
aldus
Syndikalist,
suksessen cp Vlaams gebied = brengt concentratie van de arbeiders
van de afzonderlijke A^aamse = met zich mee en dit laatste brengt
par.ij zoals tussen beide we- g onvermijdelijk het socialisme mee.
reldoorlogen. Maar het gaat §
er hier niet om een polemiek, f Onze lezers zullen hierop wel dadewel om vaststellingen. Ook de- § lijk met de pertinente vraag antze ui.spra"k van dit vooraan- Ë woorden waarom de Vlaamse sociastaand lid werd niet gelaakt. | listen dan Vlaanderen niet geïndusW-j vragen ons dan ook af = trialiseerd hebben. Inderdaad waarwaarom de Vlaamse Volks- Ë om niet, B.S.P. ? Wij zouden er onze
beweging nog langer komedie = steun niet voor gelaten hebben ! De
spaelt en niet dadelijk publiek i redenering is natuurlijk idioot. Waaroptreedt als onöergrpepje in de Ë om kan het socialisme dan in het
C.V.P. zoals « De Standaard » Ë sterk geïndustrialiseerde Nederlands
- klaarblijkelijk ongeduldig ! - 1 Limburg geen voet vatten, minder
het een paar weken terug reds f nog dan in ons niet geïndustrialimet aandrang vroeg. Voor ons = seerd Limburg-? En zo de C.V.P.
overigens niet gelaten. Wij i schrik zou hebben dat de arbeiders
houden van een klare schei- Ë kontakt zouden krijgen met het sodingslijn tussen mensen die in Ë cialisme waar(Hn hebben ze dan de
de eerste ^laats een Vlaams 1 mobiliteit naar Wallonië, Noordbeginsel d'enen en de Belgisch Ë Frankrijk en Brussel niet afgenritafre kleurpartijen »nder- = schaft ?
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Wij waars3huwen dus anderma-^l o
'»den en simpatisanlen de f eken onder ogen te
nsmsn in p aats van te luisteren na"r de sirenenzang van
goedg zindheid ten overstaan
van de Vol'rsunie. De groep,
cie het klaarblijkelijk voor het
zeggen heeff, bewijst er anders
over te denken.
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Vandaar kwam en komt het socialisme, één rede althans waarom het
Vlaamse socialisme de mobiliteit nog
zo geen slechte zaak vindt. De C.V.P.
heeft door die mobiliteit tienduizenden arbeiderszielen laten verloren
gaan. Wat haar aUeszins minder bekommerde dan de geldmachten ter
wille te zijn. Spaarden de Katolieken
destijds priester Daens pf waren zij
de man van het kapitaal Woeste ter
wille ?

HET BEGINT WEER.:.***, '''''
In « De ,Sta»(laa,^5d » y,an zpndag 21
septembfii Ivtijgen yijs ijveey ile inzet
van de yeeks ^lai^tein, .over de opvlaamse politiek vap dp se^^jring. Minister ^etil)Qn,.he^t- zoi jw^t benoemingen verricht v«|^r de Koninklijke
Akademie voor kolonial^ Wetenschappen. -Di«k benamingen, onder de
Vlaamsgei^ijnde reg[^r^.i\g Ey&kens (dixit « 1>§ §tandaard ») zï§u' er uit als
volgt : eïf Waïen. twee yiamingen.
Voorwaar een schitt?r.en4^,begin van
de nieuwe regering; ,op het gebied van
de benoemingen- E4 we, mogen niet
lachen als De Standaard deze regeling weer eens als « het schild en het
zwaard » van Vlaanderen 'l^etitelt. De
Standaard mag gerest zijn. Wij lachen niet. We vin4«<» ^e zaak veel te
ernstig om te lachen.
Wil « De Standaard » ons eens verklaren waarom eerste minister Eyskens niet van elk^ minister minstens
50 % Vlaamse benoemingen kan eisen ?
Dat zou toch het eerste zijn dat
een « Vlaamsgezinde » regering moet
doen, m?nen we. Hoe vaak hebben
we het niet geschreven voor de verkiezingen dat er van de C.V.P. even
weinig te verwachten was op Vlaams
gebied als van de linksen. De bedrogen Ylaamsgezinde C.V.P.-kiezers zullen zich thans wel de ogen eens uitwrijven. Wij geven hen van nu af
aan reeds op een blaadje dat ze dit
geregeld zullen kunnen doen. Wanneer zullen zij zich eindelijk volledig
van de kleurpartijen losrukken om
Vlaams nationaal te handelen ? Willen zÜ verantwoi^rdelijk blijven voor
de verdere verfransende politieK 7
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VAN DE 12 MAANDEN
GEEN SPRAKE MEER
Het is natuurlijk opgevallen
dat de C.VJP.Hminister Gils«n
verklaard heeft dat men de inspanning voor de aanwerving
van vrijwilligers moet spreiden.
Pas over twee jaar, zei hij, zal
het nieuwe stelsel volledig kunnen van toepassing zi|n. Buiten de 8.000 gewone vrii[wllligers dienen er volgens het
C.V.P.-stelsel nog 12.000 buitengewone vrijwilligers aangeworven, wat inderdaad in ons antimilitaristisch land zeker niet
van een leien dakje zal lopen.
Daar de minister anderzijds
verklaard heeft dat de nieuwe
groep vrijwilligers geen bizondere eenheden zullen vormen,
maar ingelijfd worden bij de
gewone eenheden is het klaar
dat wanneer men het principe
zelf van de bezetting van
Duitsland niet opgeeft dat de
gewone soldaten verder in
Duitsland zullen, gekazerneerd
blijven. De C.V.P. vefkiezingsslogans van 12 maanden en van
geen soldaten meer, tenzij vrijwillisrers, in Duitsland is dus
praktisch een volledig bedrog.
Nog speelt de partij het spel.
Vlak voor de huidige gemeenteraadsverkiezingen wordt een
kampanje voor werving van
vrijwilligers
georchestreerd,
waarvan de ingewijden weten
dat het d ^ r d o o r misschien
mogelijk zal worden binnen een
paar jaar de diensttijd te verminderen met e«H maand of
zo !
Het voorbeeld van Duitsland dat de dijensttijd van 12
maanden op 15 bracht zou ingeroepen wprden om in het kader van de « gewijzigde omstandigheden » de stellige verkiezingsbelofte te laten vallen l
Wie dacht dat de C.V.P. voldoende karakter zou hebben
om iets door te zetten desnoods
zonder acht te geven op bevelen uit het buitenland, is er
aan vowt zijn moeite l Men
vrage van oos geen verwondering daarover, tenzij dan over
de argeloosheid van onze brave, immer he^tégpn,
C.V.P.kiezer.\

nooit zeker zijn van iets tenzij dan
dat het een C.V.P.-instrument is) de
onze zal ze krijgen. Plaatselijke besturen dienen echter in alle Vlaamse
steden van enige omvang in het leven geroepen want met verspreid»
LAAT EYSKENS ZICH SPIEGELEN leden bereikt men niet veel.
Wat we maar niet kunnen begrijpen is het feit dat de C.V.P.-Vlaamsgezinden zich immer laten rollen. Er
is toch een regeringsprogram. Het
schoolvraagstuk naast andere C.V.P.beloften van haar verkiezingsplatform komen daarin voor. Waa'om altijd een zaak buiten voora^'^a" nde
bespreking gehouden : het Vlaamse
vraagstuk ? Waarom ook geen vast HET BELANG EN DE BOEREN
Vlaams program bij het akkoord met
Volgens de C.V.P.-krant « Het Beandere partijen ? Het is toch de logika zelf wanneer de C.V.P. ook wer- lang van Limburg » zijn de boeren
kelijk zou zijn wat ze beweert : na- teleurgesteld omdat ze meer vermelijk Vlaamsgezind ? Het is toch te wacht hadden van de C.V.P. Wij degek zich altijd te blijven ergeren als len natuurlijk de verwondering van
men die ergernis gemakkelijk k a ; de boeren niet. Wij hebben hen volvoorkomen ? Dat de andere partijen doende gewaarschuwd dat ze door
zouden weigeren ? Maar dan kan de voor één en dezelfde partij te kiezen
C.V.P. toch het parlement ontbinden nooit wat zouden bereiken. Vrees is
en krijgt ze zeker de meerderheid inderdaad in de politiek het begin
van de wijsheid. Deze allereerste
van de Vlaamsgezinden.
stelregel van de politiek moeten on« De Standaard » moet dit van ze boeren beslist leren. Natuurlijk is
haar Eyskens kunnen verkrijgen. Zo het zo dat de helft van hen liever
niet moet ze maar de steun van Theo ten onder gaat met de C.V.P. dan te
Lefèvre inroepen. Die zal dat wel leven er zonder. Hun geringe ontwikvoor elkaar brengen.
keling en jarenlange huichelachtige
« voorlichting » heeft voor hen
C.V.P. en geloof inderdaad gelijk gesteld. Maar de andere helft die nog
voor redenering vatbaar is. Zal eindelijk hun verstand openbloeien ?

HET RODE KRUIS
DE REEKS GAAT VOORT
In een vorig nummer wezen we er
onze lezers op dat C.V.P.-minister
Gilson het niet nodig vond het program voor de militaire parade op de
Belgische nationale feestdag, 21 juli
(of is het 14 juli ?> tweetalig te maken. Frans volstond voor deze dandy.
Onze toenmalige kritiek moet hij|
prettig gevonden hebben want we zien
dat hij volhardt in zijn boosheid.
Bij de opening van de jaeht op militair© vrijwilligers 83 september U.
werd op de daarbij passende plechtigheid de tekst van zijjn redevoeri«|j
aan de dagbladschrijvers uitsluitend
in het Frans overhandigd. Wij verontschuldigen ons bij de Viaanasgezinde lezers die zouden gedacht
hebben dat dit onder d© C.V.P.-r«g«ring niet meer zou gebeuren. Integendeel wordt dat bij Gilstitn een C«>'
woonte. Daardoor maakt de knaa<p
zeker een goede beurt in de Brusselse salons. Wat onze jonker boven
alles lief is ! Waarom houden de flaminganten nu ook geen salon ?
FRANS, WERELDTAAL
Er was een tijd dat het Frans wereldtaal was naast het Engels. Thans
is het Frans voorbij gesteef d niet alleen door het Engels en het Spaans,
doch ook door het Russisch en het
Duits.
Op het jaarkongres nu van de internationale federatie van de Franstalige pers dat onlangs te Brussel
samenkwam was er een zekere heer
Salmon die de wederopstarding van
het Frans als wereldtaal voorspelde.
Hij steunde zijn zienswijze op de
aangroei van de Franse ekonomische
voortbrengst, de metodische ontginning van haar bodemrijkdom en de
aangroei van de bevolking. Alsof dat
alles in andere landen nogal niet wat
vlugger ging ! Ten slotte kwam er
als orgelpunt bij de nieuwe politieke
instellingen, die Frankrijk te wachten stonden ! Ondertussen zal het
spel voor de heer Salmon wel geklonken zijn. De Gaulle haalde ongeveer 80 %. De grote man is klaarblijkelijk toch nog niet groot genoeg.
Fuhrer Hitler haalde inuners 99 %.

HET RODE EN HÉT VLAAMSE
KRUIS

De herrie om het voorzitterschap
van het Rode Kruis vestigt ook weer
de aandacht op het Vlaamse Kruis,
dat hoofdzakelijk nog slechts te Antwerpen en te St-Niklaas in werking
bleef. Scrutator haalde het op het
voorplan en op het kongres van het
Davidslonds vroeg men de uitbouw
ervan. Inderdaad waarop wachten
de mannen van het Vlaamse Kruis
om een krachtige poging tot organisatie in het Vlaamse land te ondernemen. Laiten ze het ijzer smeden
terwijl het heet is. En zo De Standaard haar steun misschien wee;
1 i
;if
4>nttrekt (bij die krant kan men
\m\^mHf!»*«^*'^f«^\^^mfi • i*i" t
ïj.^,*ll#ilS^J«.!««-'^ J - p .

EN HAAR VOORZITTER
Er is heel wat herrie ontstaan omtrent het voorzitterschap van het Rode Kruis. De
socialistische minister Leburton onder de vorige regering
Van Acker had geweigerd een
zo uitstekende kandidaat als C.
Heymans, Nobelprijswinnaar en
professor aan de Gentse Universiteit, te benoemen. Nadien
was Baron De Brouwere, een
tweetalige, voorgesteld door het
R«de Kruis. Evenmin als de
vorige verkozene door het Rode Kruis vond hij genade en de
heren moesten een derde maal
kiezen omdat de « Vlaams© »
C.V.P.-minister
Houben nog
graag een derde kandidaat had
en dan bij voorkeur een Franseentalige, prins de Llgne. Men
fluisterde dan dat het Hof het
zo wou.
Wij weten niet wat het Hof
wil en het kan ons ook niet
schelen. Als het Hof een eentalig Franssprekend kandidaat
wenst om de Vlamingen te belonen voor de gunstige volksraadpleging over Koning Leopold
dan is dat haar zaak. Maar de
taak van de minister is het dan
de verkeerd ingelichte Vorst
beter voor te lichten en geen
uitsluitend Franstalige kandidaat te aanvaarden. Vinden
onze lezers trouwens niet dat de
C.V.P.-ers de Kroon wat al te
zeer ontbloten of de zondebok
willen doen spelen voor verkeerde
O.V.P.-maatregelen ?
Vlaanderen wil geen uits'uitend franstalige en als de Koning dat weet zal hii die ook
niet willen. Aan minister Houben de Koning in te lichten S
Zo al die praatjes overigens
juist zijn !
De Standaard van vorige
zondag is kostelijk waar zij
schrijft : « Thans twijfelen we
er niet aan dat de benoeming
van een eentalig Franse kandidaat zeer vlug en zonder
moeilijkheden zal kunnen gebeuren ». Zij schikt zich re;ds
in de nederlaag en wenst dat
de flaminganten het hoofd in
de schoot leggen. Immers de
C.V.P. is baas en die kan geen
blunders begaan. WIJ VRAGEN
ONS ECHTER AF WANNEER
MINISTER LEBURTON EEN
KANDIDAAT ALS PROF. HEYMANS KON AFWIJZEN WAAROM DE VLAAMSE C.V.P.MINISTER HOUBEN HETZELFDE NIET KAN DOEN MET
PRINS DE LIGNE. DAT IS
NIET MEER DAN ZIJN PLICHT
EN WU TWUFELEN ER NIET
AAN DAT MINISTER HOUBEN
ZO ZAL HANDELEN.
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HEI 6EVtl

HERMAN WAGEMANS
Nu Herman Wagemans de Volksunie
de rug toegekeerd heeft en om zuiver persoonlijke redenen bij de
gemeenteraadsverkiezingen -te Antwerpen opkomt met een eigen lijst.
Is het wenselijk dat wij een korte
verklaring bekend maken over de
ware toedracht van deze zaak ten
einde in te gaan tegen allerlei roddelpraatjes die verspreid worden
üoor veelal oningewijde personen.

Men weet dat hij zich op het
laatste ognblik, vóór het indienen
der lijsten, teruggetrokken heeft en
deze houding gemotiveerd
heeft
door zgz. kristelijke gewetensbezwaren t.o.v. een C.V.P.-kandidaat die er
voor gezorgd heeft dat deze verklaring met de nodige kommentaar in
de C.V.P.-pers verscheen en met het
gevolg dat er op grote schaal gebruik
van gemaakt werd door de C.V.P.propaganda tegen de Volksunie.

MIERPEUAHE
Mr. r . Van der Eist heeft een
verzoek tot interpellatie Ingrediend bij de voorzitter van de
Kamer betreffende het voorzitterschap van het Rode Kruis.
Het verdoek werd als volg:t geformuleerd :
Aan de Heer Voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Verzoek tot interpellatie.
Ondergetekende
wenst
de
Heer Minister van Volksgezondheid en het Gezin te Interpelleren over :
« de omstandigheden waarin,
na regelmatige voordracht van
een tweetalig kandidaat voor
het voorzitterschap van het
Rode Kruis van België, op verzoek van de Heer Minister overgegaan werd tot nieuwe, onregelmatige verkiezingen en voordracht van een Nederlands onkundig kandidaat; over de
noodzakelijkheid door hervormingen een einde te stellen
aan de voor de Vlamingen ergerlijke toestanden in het Rode Kruis van België ».
Brussel, 30 september 1958.
Mr. Frans Van der Eist.

en de
GEMEENÏERAADSVERKIEZINGEN

(Vervolg van blz. 1)
in 1954 kandidaat op de lijst van t
delen met socialisten en vormen een Volksunie; Te Borgerhout zijn ht
kartellijst waar hen dit nuttig schijnt onze vrienden Jos Degroof en Jule
om samen een regering of een Dillen die op de kartellijst staan. Te
schepenkollege te vormen. Hoofdzaak Merksem staat onze vriend Roossens
daarbij is of men zijn onafhankelijk- op de laatste plaats. Te Brugge werd
heid, zijn zelfstandigheid, zijn eigen eveneens een akkoord bereikt en Dr
programma handhaaft. Wij hebben Opdebeek is daar de Vlaams-natior
dus aan onze leden richtlijnen gege- nale kandidaat. Door deze taktiek zulven waarbij rekening gehouden werd len deze Vlaams-nationale kandidamet alle aanvaardbare mogelijkheden. ten dank zij onze voorkeurstemmen
Wij hebben de gewoonte niet a a n In tal van gemeenten komen er zelf. praktisch zeker verkozen zijn.
gelegenheden die ten slotte alleen
Ook weigerde Wagemans een katestandige Vlaamse lijsten op, waartoe
de partij aangaan en waarover gorieke loochenstraffing te laten
Deze overeenkomsten op plaatselijk
het initiatief meestal door onze men- plan gesloten hebben ook een princialleen het hoofdbestuur van de par- verschijnen. Het is trouwens een
sen genomen werd. In tal van andere piële betekenis in zover dat zij de ertij met kennis van zaken en met de feit dat hij op eigen hand met de
gemeenten staan er Vlaams-nationa- kenning inhouden van de afzondernodige bevoegdheid kan oordelen in C.V.P. heeft pogen te onderhandelen.
le kandidaten op plaatselijke lijsten. lijke positie en de betekenis van de
het openbaar uit te vechten. Dat Door deze houding aan te nemen
Op enkele plaatsen (steden of grote Vlaams-nationalisten van de Volksdoet men in geen enkele partij. Ook heeft hij de partij grotelijks gegemeenten)
werden onderhandelin- unie in Vlaanderen. Bij de vorige alzouden wij gezwegen hebben indien schaad en afbreuk gedaan aan het
gen gevoerd met de C.V.P. en kwam gemene verkiezingen heeft het NatioHerman Wagemans geen politieke gezag en de solidariteit van het
men tot een akkoord dat voor beide naal Komitee van de C.V.P. zich nog
daad gesteld had die getuigt van hoofdbestuur van de Volksunie waarpartijen aanvaardbaar was. De for- verzet tegen de erkenning van de
vijandigheid tegenover de partij en van hij deel uitmaakte en waarvan
mule die hierbij toegepast werd Volksunie. Ook is het kenschetsend
c'.e mensen die hij niettegenstaande hij de beslissingen goedgekeurd had.
houdt rekening met het principieel dat te Antwerpen staatsministerFr.
alles dankbaar zou moeten zijn.
Het is dan ook normaal en begrijstandpunt dat ieder Vlaams-nationa- Van Cauwelaert zich om principiële
pelijk dat na de verkiezingen in de
list moet Innemen : een of meer redenen verzet heeft tegen het akMr. Herman Wagemans is na de schoot van het hoofdestbuur een
plaatsen op de lijst werden gereser- koord. En toch zal de C.V.P. moeten
oorlog lid geworden van de C.V.P. en onderzoekskommissie a a n g e s t e l d
veerd voor Vlaams-nationale kandi- rekening houden met het Vlaams-namaakte op een bepaald ogenblik zelfs werd, waarvan de drie leden met de
daten die hun onafhankelijkheid en tionalisme en met de Vlaams natiodeel uit van de arrondissementsraad uitdrukkelijke goedkeuring van Mr.
zelfstandigheid behouden. Deze kan- nale partij. Vandaag op lokaal plan
van de C.V.P. te Antwerpen. Bij de Wagemans aangeduid werden. Deze
didaten zijn vanzelfsprekend geen lid morgen op nationaal plan. Dat is efalgemene verkiezingen van 1949 toen drie personen gaven alle waarborgen
van de C.V.P. en hebben generlei ver- fektieve drukking en gttn verbale,
de Vlaamse Concentratie voor het van onpartijdigheid en objektiviteit.
plichtingen tegenover de C.V.P. of zoals deze waarvan sommige irrealiseerst opkwam kwam zijn naam niet Zij hebben eenparig een advies uithaar programma. Zij staan op de lijst ten alle heil verwachten.
voor op de kandidatenlijsten. Bij de gebracht dat bijgetreden werd door
als « onafhankelijke Vlaams-nationa.
gemeenteverkiezingen van 1952 ech- het hoofdbestuur.
Naar de aanleiding van deze overIe kandidaten » en zullen, indien zij
ter werd hij eerste kandidaat te
eenkomsten
in enkele gemeenten tot
verkozen
worden,
alsdusdanig
zetelen
Antwerpen op de lijst van de Vlaamse
In
wezen
wordt
hierin
gezegd
dat
stand
gekomen,
is er in de socialistiin de gemeenteraad. Aldus werd te
Concentratie. Hij ging toen de verMr.
Wagemans
door
zekere
karaksche
pers
een
even
hatelijke als kleinAntwerpen-stad aanspraak gemaakt
bintenis aan ontslag te zullen nemen
op de laatste plaats op de lijst, die een zielige kampagne los gekomen waarbij
als • gemeenteraadslid ten voordele tergebroken niet geschikt gebleken
ere-plaats is, en werd advokaat Hugo nog eens vuur en vlam gespuwd wordt
van • de tweede kandidaat. Dr. is om ee'i openbaar mandaat te bekleden
of
een
leidende
funktie
waar
Schiltz, van de goedgekende Vlaams- tegen de zwarten, de incivieken, de
Roosens, indien hij tot volksvertete
nemen.
Allemaal
opgewarmde
nationale familie Schiltz, als « onaf- verraders.
genwoordiger zou g3kozen worden.
kost,
dwaas
en
potsierlijk
vanwege
hankelijke Vlaams-nationale kandiBij de algemene \2rkiezingen van
In plaats van zich in het belang
de
Vlaams
socialisten.
Hebben
zij dan
daat op deze plaats opgenomen, Mr.
1954 ontstond er tp Antwerpen even- van de partij en van het Vlaamsniets
geleerd
?
Wij
voorspellen
hen
Hugo Schilta, die zich reeds in zijn
wel een heftige strijd tussen Ir. nationalisme bij dit advies en bij de
studententijd zeer verdienstelijk ge- een nog zwaarder nederlaag dan op
Donckelwolke en Wagemans om de beslissing van het hoofdbestuur neer
maakt heeft op Vlaams gebied, biedt 1 juni. iMisschien zullen uiteindelijk
eerste plaats op de lijst, strijd die te leggen, heeft Mr. Wagemans,
alle
waarborgen van zelfstandigheid hun cgen nog eens cpengaan en zullen
uiteindelijk beslecht werd in h^t geenszins om principiële, maar om
en «erlijke Vlaams-nationale overtui- zij zich los maken van de nefaste
voordeel van Wagemans, waarna Ir. eng-persdonlijke redenen verkozen
ging. Te Berchem werd in dezelfde invloed.
Donckerwolke zich uit de politiek ontstlag te nemen. Ook dit was
Vele, zeer vele van onze trouwe mevoorwaarden Carlos Reiner» op de
terugtrok. Mr. Wagemans werd ver- eveni*^!'rijft goed recht.
1
destrijders hebben zich terug in de
achtete
plaats,
«en
zekere
plaats,
opkozen, doch leefde zijn verbintenis "., -i^f h-^'< .' ,'
1
genomen. Hij is een goed bekende in strijd geworpen : elders in ons blad
tiiet n a en bleef tevens gemeente- -Onaanvaardbaar echter is liet dat
Vlaams-nationale kringen, o.m. door kan men daar meer over vernemen.
raadslid.
J. DILtEN
Wf• thans «iet een eigen lijst opWij wensen de Vlaamse lijsten en al
komt. Wij wensen te onderstrepen 11de kandidaat op lijst 3 te Borger- de rol die hij destijds in de Vlaamse
Concentratie gespeeld heeft. Hij was de Vlaams-nationale kandidaten veel
Geleir-.elijk Is de kritiek op de dat Mr. Wagemans nog vóór zijn hout.
sukses en wij beloven hen onze volslappe houding en de passiviteit van ontslag de beslissing van het hoofdEen van onze beste Antwerpse
ledige steun!
Mr. Wagemans én als volksvertegen- bestuur mee goedgekeurd heeft dat werkers.
ANTWERPEN
woordiger, én als gemeenteraadslid, de Volksunie geen deel zou nemen
Geef hem bij de gemeenteraadsén ais partijUd steeds toegenomen. aan de gemeenteraadsverkiezingen: verkiezingen een voorkeurstem zo A R R O N D I S S E M E N T S R A A D
Op 26 dezer vergaderde de AntI n de schoot van de partij kon op dat de afdelingen plaatselijk volgens zal hij gekozen worden naast Jos
werpse
arondissementsraad
onder
h e n niet gerekend worden : nooit de omstandigheden hetzij het initia- De Groof.
voorzitterschap van de heer Helmond
h?eft hij 1 F. gemobiliseoid voor de tief mochten nemen tot het indieMattheyssens.
f.nanciering van de partij; nooit nen van Vlaamse lijsten, hetzij onDe raad besprak uitvoerig de geRECHTZETTING
heeft hij zich enige moeite willen derhandelen met andere partijen of
geven voor de uitbouw en de organi- lijsten, ^ met dit voorbehoud dat bij In het Antwerpse w e r d h e t bericht meenteraadsverkiezingen en de oversatie van de partij in zijn provincie; onderhandelingen met andere par- verspreid dat ons simpatiek provin- eenkomsten, die in tal van gemeenzijn medewerking aan het blad her- tijen de voorwaarde diende gesteld cieraadslid Benoit Ceuppens, alsmede ten met de Vlaams Nationalisten geBRUSSEL
leidt zich tot één artikel in het dat kandidaten die de steun van advokaat José Wilmots, ontslag zou- troffen werden.
Mevrouw Peeters-Nicasie, voorzitDe
arrondissementsraad
verklaarde
eerste nummer en nog een paar bij- onze mensen zouden krijgen als den genomen hebben uit de partij,
ster van de Volksunie-Vrouwenbewezich
solidair
met
Reimond
Mattheysdragen op vier jaar tijd; voortdurend «onafhankelijke
dit
als
blijk
van
solidariteit
met
HerVlaams-nationale
sens en Rudl Van der Paal, die over- ging, deed een ongelukkige val, en
werden klachten geuit over niet kandidaten» op de lijst dienden op- man Wagemans.
al de onderhandelingen gevoerd h a d - brak zich het kuitbeen, wat gedubeantwoorde brieven, verloren gegane genomen te worden.
Wij kunnen dit bericht ten stellig- den.
rende enkele weken zijn gevolgen zal
dokumenten. niet gehouden belofste logenstraffen. Samen met HerTevens werden de laatste schik- laten voelen.
Het Is ons bekend dat Mr. Wage- man Wagemans namen slechts drie
ten.
Wij wensen aan onze uitstekende
mans het onmogelijke gedaan heeft personen ontslag uit de partij. Be- kingen getroffen in verband met het
Hij werd het voorwerp van kritiek om een plaats op de C.V.P.-lijst te
huldebetoon aan Benoit Ceuppens. medewerkster op het hoofdsekretanoit Ceupi>ens is en blijft voorzitter
en afkeuring in de ons goedgezinde bekomen. Toen deze hem geweigerd
dat daags nadien zou plaats vinden. riaat een spoedig en volledig herstel.
van de stadsraad, en advokaat Wilpers. Aldus werd hij in «'t Pallie- werd heeft hij een eigen hjst ingemots, lid van de Antwerpse stadsraad,
terke » herhaaldelijk bekritiseerd en dierid. Het Is dus nogmaals duidelijk
schreef ons : s Ik ben verbolgen om- ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"ii"Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii(in
ook het blad <- Opstanding > viel hem dat principiële overwegingen hierbij
dat de groep Wagemans de indruk
scherp aan. Hij gaf voedsel aan deze geen de minste rol gespeeld hebben.
wil verwekken alsof de gehele stadskritiek door politieke fouten, zoals
Voor de Volksunie is hiermee dit raad achter hem zou staan in zijn
het neerleggen van bloemen bij een geval afgedaan. Het hoofdbestuur
politieke zelfmoordpoging ».
monument voor weerstanders bij de heeft zijn verantwoordelijkheid moeherdenking der bevrijdingsdagen.
ten opnemen en heeft ze genomen,
i
(vervolg van blz. 1)
g
Het was dan ook duideUjk gewor- met voor ogen enkel en alleen het
I
Een woord willen wij nog wijden aan de uitslag van het referen- |
den dat zijn positie stilaan onhoud- belang van de partij en van het
1 dum in Algerié : 97 % ja-stemmen ! Dat is « des Guten zuviel ! ». 1
Vlaams-nationalisme.
baar geworden was. Bij de voorbe1 Niemand die te goedertrouw is kan aan deze uitslag enige waarde |
reiding van de verkiezingen van 1953
I hechten. Hij bevestigt wat wij reeds wisten door soortgelijke experi- i
gaf hij er zichzelf rekenschap van
ONDERRICHTINGEN VOOR DE
I menten in landen achter het Uzerengordijn : dergelijke uitslag is het |
dat het tegenover de scherpe kriGEMEENTERAADSI resultaat van een totalitair regime, van terreur en onweerstaanbare ^
tiek en de onenigheid rond zijn per\^RKIEZINGEN
1 dwang.
i
soon niet mogelijk was zijn kandi1
Voor ons eigen land moeten wij rekening houden met de weerslag 1
1. Stemt BLANCO daar waar er
datuur als eerste kandidaat voor de
I van de gebeurtenissen in Frankrijk op ons pohtiek leven. Het is niet |
slechts kleurpartijen opkokamer te handhaven. Het is met
I uitgesloten dat ook in ons land sommige reaktionaire machten (die =
men.
Voor
een
kleurpartij
zijn instemming en op verzoek van
= tevens, vergeten wij het niet, anti-Vlaamse machten zijn) zouden 1
kiezen betekent Vlaanderen
het hoofdbestuur dat Mr. F. Van der
I gaan dromen van een hen'orming van de staat. In de imitaire bel- i
verder
ondermijnen
en
Uw
Eist aanvaardde naar Antwerpen te
i gische staat hebben wij als Vlamingen niets goeds te verwachten van |
stem laten tellen bij die van
gaan om de bedreigde toestand ali dergelijke fascistische stromingen : een verschuiving van de macht 1
onze vijanden.
daar te redden en rond zijn persoon
I van het parlement naar de uitvoerende macht, een uitvoerende 1
als voorzitter van de partij de een2. Kiest voor een Vlaamse lijst
I macht die dan meer dan ooit gaat aanleunen bij het Hof, de groot =
heid te herstellen.
daar waar ze aan de verkieI financie, het leger, de magistratuur, moet nefast worden voor de 1
zingen deelneemt of voor
Steeds heeft Mr. Wagemans bij de
I Vlaamse belangen.
1
Vlaamse kandidaten op r^iet
besprekingen in het hoofdbestuur
ï
Wij moeten veeleer het oog gericht houden naar het Noorden g
partijpolitieke lijsten.
zijn goedkeuring gehecht aan het
I dan naar het Zuiden.
^
s
standpunt dat de Volksunie moest
3. In geval van KARTEL tussen
1
De enige troef (of nagenoeg) die wij vast in handen hebben Is =
CARLO DE RIDDER
opkomen voor kamer én senaat. Hij
Vlaams nationale kandidaten
onze werkzame Volksunievoorzitter I onze demografische meerderheid in dit land. Laten wij op onze hoede 1
zelf heeft verkozen op te komen voor
en andere lijsten kiest uitte Deurne-Antwerpen, is lijsttrekker I zijn ons deze troef niet te laten ontnemen door hervormingen in een 1
de senaat, waar hem aanvankelijk
sluitend achter de naam van
van een onafhankelijke Vlaams-na- 1 ondemokratische zin. Wij worden wel uitgescholden voor neo-fascis- a
nog d^ keuze gelaten werd tussen de
de Vlaams-nationale kanditionale lijst. De lijst heeft nummer I ten, maar wij zullen toch de gangmakers van het fascisme niet zijn .1
eerst» plaats voor de senaat of de
daten.
vijf. Deume brengt De Ridder in de I In ons land zoals een Guy Mollet en andere socialisten In Frankrijk... 1
tweede voor de kamer.
gemeenteraad.

I Het Grondwetreferendum |
I
in Frankrijk
|
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Wallonië en de Nederlanden
vrees van Wallonië niet in verhouding staat tot het werkelijk gevaar
dat het bedreigt. Deze vrees bestaat
niettemin. Er moet dan ook rekening
In 1923 zal Destrée nogmaals zijn mee worden gehouden ».
vrees voor de Vlaamse beweging uitdrukken omdat hij oordeelt dat zij,
na de verovering van haar objektie- VERMINDERING VAN HET WAALS
ven, zou kunnen te ver saan. Elie OVERWICHT IN BELGIË
Bausraet schrijft in het katolieke
Over het algemeen zijn de Walen in
« Terre Wallonne » onder de titel
« Finis Wallonniae » zijn vrees dat hun houding steeds uitgegaan van
vijftien eeuwen na de eerste, een het standpunt van de verworven
tweede
germaanse
overrompeling rechten. Slechts even vóór de tweede
Wallonië bedreigt. Het « Kongres van wereldoorlog en erna hebben sommiWaalse koncentratie » van 1930 ver- ge Waalsgezinden — en dan nog niet
klaart : « Het ogenblik is inderdaad ten volle — het onredelijke van deze
voor ons, Walen, gekomen om geen stelling ingezien. Dat de Belgische
dnimbreed meer achteruit te wij- staat in 1830 een politiek heeft in
ken ». Vooral het Vlaams nationaal het leven geroepen die aan het
gevoel dat Vlaanderen begint te door- Franstalige element in België in taal,
desemen, achten de Walen een ge- kuituur en macht het volle overwicht
vaar. Een gematigd Waalsgezinde heeft gegeven en die vooral aan Walschrijft in 1938 : « Wie de wonder- lonië is ten goede géïiomen, achten
lijke opwelling van Vlaamse fierheid zij meestal normaal. Wie daarin
bestatigt die heden ten dage bestaat verandering wil brengen, doet inen al de gevaren afweegt die ze voor breuk op de rechten van Wallonië.
Wallonië vertegenwoordigt, die moet In deze eigenaardige geestesgestelteovertuigd zijn van de noodzaak het nis zien zij dan in de achteruitgang
Waals besef en de Waalse solidari- van de Franse taal- en kultuurinvloed in Vlaanderen en in België
teit terug wakker te schudden ».
een bedreiging voor « de Franse integriteit van Wallonië » en een eerste
Tijdens tie tweede wereldoorlog stap tot de vernederlandsing van de
wordt in Wallonië de vrees voor een Waalse gewesten.
germaanse overheersing, hetzij een
Duitse, hetzij een Vlaamse, er diep
ingeslagen. Zo de Vlaamse en Vlaams
nationale beweging steeds volmondig
de eigenheid en de onaantastbaarheid
aan Wallonië hadden erkend, dan
moet bekend worden dat de tijd er nu
gunstig uitziet voor sommige onverantwoorde en ekstremistische verklaIn deze eigenaardige en weinig
ringen van Vlaamse zijde als zou in
konsekwente geest schreef Destrée
de toekomst een Vlaamse kolonisatie
reeds : « Zij (de Vlaamsgezinden)
in een ontvolkt Wallonië in overwehebben ons Vlaanderen ontnomen.
ging genomen worden. Een uitlating
Voorzeker, het was hun eigen bezit.
van officiële zijde dat de Vlamingen
Maar het was toch ook in zekere madie uitweken naar Wallonië, niet moete het onze... » Een andere Wallinten verloren gaan voor de Dietse kuigant schrijft in 1951 over de ontgootuur, werd door de Walen in dezelfde
cheling van de Walen : « De Walen
zin geïnterpreteerd. Deze omstandighadden zich ingebeeld dat België hun
heden zouden in de Waalse provincies
land was. Zij komen nu tot de bevineen diepe weerslag hebben en nog
ding dat het ook het land van de
lange jaren na de oorlog blijven doorVlamingen is. Men begrijpt hoe groot
werken. De vrees zou slechts luwen
hun ontgoocheling is. Ze hebben de
toen na 1949 bleek dat de Vlaams naindruk'dat ze om de tuin geleid wortionale kracht volledig was gebroken.
den ». Voor Destrée waren de rechten van het Frans België heilig :
Toch bleef het schrikbeeld aan het
Vlaams imperialisme in Waalsgezin- « Alles wat de invloed van het Frans
de kringen doorwerken. In 1949 werd doet verminderen, alles wat het
nog verklaard : « Vandaag geeft Wal- kwetst, krenkt en kwetst onszelf ».
lonië aan de wereld te kennen dat
Vóór 1940 blijft de Waalse beweook zij een minderheid is wiens toe- ging meestal het Frans in gans het
komst in het gedrang gebracht en land verdedigen en wil zij de Fransbedreigd wordt door de houding van talige minderheden in Vlaanderen
een ander volk dat steeds meer de niet opgeven. Zij kan eenvoudig niet
Belgische staat beheerst ».
aanvaarden dat het Frans en het Nederlands in België als evenwaardig
zouden beschouwd worden. Zij ziet
trouwens in het Frans de allernoodzakelijke eenheidsband van België.
Zelfs na 1945 blijft deze opvatting
gemeen goed en kunnen de meeste
Waalsgezinden zich van hun meerMet een bijna vrijwillige blindheid derwaardigheidsgevoel niet ontdoen.
van geest die aan het onredelijke
Toch gaan er tijdens en na de oorgrenst, ziet de Waalse beweging in
log stemmen op die — ter verdediieder teken van Vlaamse heropstanging van de eigen Waalse belangen
ding een gevaar voor germaanse over— verklaren zich te desolidarizeren
heersing. — Over de uitslagen van de
van de Franssprekenden in Vlaandetalentelling van 1947 wordt gezegd :
ren, soms zelfs van Brussel.

DE VREES VOOR HET
VLAAMS « IMPERIALISME »
(Vervolg)

'c Het Vlaams imperialisme dat bij DEMOGRAFISCHE, EKONOMISCHE
het einde van de oorlog voor korte
tijd werd in de war gebracht, steekt EN KULTURE VRAAGSTUKKEN
wéér overal het hoofd op. De uitslaIn het demografische probleem van
gen van de talentelling hebben het
Wallonië ligt een der oorzaken —
de omvang van zijn macht getoond ..
sommigen menen : de hoofdoorzaak
— van de Waalse onrust. Waar sinds
Het voelt zich overlopen van nieuwe 1930 het Waalse bevolkingscijfer
kracht en het bezit de zekerheid nu eerst onveranderd bleef, daarna ver?een hinderpalen meer te zullen ont- minderde en de vooruitzichten voor
noeten ».
de toekomst weinig hoopvol zijn, terwijl het Vlaamse bevolkingscijfer dan
Wanneer de Wallinganten er op toch blijft stijgen, moet het in Waal•jewezen wordt dat de nationalisten se ogen het Vlaamse imperalisme wel
n Vlaanderen maar een minderheid aanmoedigen, ja het tot plannen voor
/ertegenwoordigen die nu over wei- kolonisatie van Wallonië aanzetten.
lig macht beschikt, antwoorden zij
Ook de Waalse ekonomie baart
lat de nationalisten steeds maar een zorgen. De voorwaarden die Wallonië
ninderheid zijn, maar een agerende in de 19de eeuw tot een nooit geken' n gevaarlijke minderheid. Hebben de ekonomische bloei hebben gei'e Vlamingen trouwens tot nu toe bracht, hebben nu plaats gemaakt
liet steeds veroverd wat zij zich tot voor minder gunstige omstandighetloel hadden gesteld ?
den. De Waalse steenkoolmijnen geraken uitgeput. De ontvolking Tan de
Gematigde Waalsgezinden feven Waalse provinciën veroorzaakt een
ae dat liet Vlaams irevaar wellicht gebrek aan arbeidskrachten. Vlaan^verdreven wordt, maar voegen «r deren biedt gunstiger voorwaarden
an toe : • Het Is mofelljk dat de TOor de vestifing van nieuwe Sndns-

triën. Een verschuiving van het ekonomisch overwicht naar Vlaanderen
dreigt. Het gevaar van een materiële
achteruitgang hangt Wallonië boven
het hoofd.

men er trouwens ook niet steeds in
zoeken. Bij nadere beschouwing kunnen in het Frans gerichte gevoel
hoofdzakelijk drie motieven onderscheiden worden : een politiek taktisch aspekf, een meer kultureel en
Maar de Walen hebben nog meer eerder sentimenteel aspekt, ten slotte
grieven.
een radikaal anneksipnistisch standLange tijd hebben zij de Belgisch- punt.
unitaire idee tegenover de Vlaamse
Het politiek taktische element is
beweging verdedigd en hebben zij erin hun eigen bevoorrechte positie het oudste. Destrée had het vóór 1914
verdedigd. Tientallen jaren hebben reeds klaar uitgedrukt : « Het evenzij Belgicistisch gedacht. Wanneer de wicht wordt geboren uit het spel der
Vlaamse machtswording de Belgisch tegenstellingen ». Volgens hem moest
nationale gedachte, in de verfran- Wallonië, om stand te houden tegen
sende gedaante die ze had, een flin- het Vlaams gevaar, op Frankrijk
ke deuk had gegeven, werden de Wa- steunen als natuurlijke bondgenoot.
len nu wel verplicht de toestanden Door het spel der tegenstellingen zou
minder centralistisch en meer Waals op deze wijze het evenwicht behoute gaan bekijken. Vandaar dat de den worden tussen de Waalse en de
Wallinganten — wel een beetje laat Vlaamse volksgemeenschap. Destrée
— de zaken vanuit een zuiver Waals wenste geen de minste anneksatie bij
oogpunt gaan beschouwen. Vandaar Frankrijk, ja verzette er zich krachde Waalse grieven. Vandaar dat de tig tegen : het ging hem om zuiver
Waalsgezinden er over klagen dat in politieke overwegingen. Er lag nochde Belgische gedachte de eigen ziel tans een groot gevaar in deze taken het eigen karakter van Wallonië tiek. Waar de Fransgerichtheid een
niet tot uiting kunnen komen en dat middel was om tot een doel te komen,
zij verklaren de Frans-Belgische een- n.1. de bescherming van de Waalse
heidskultuur van België, — die zij eigenheid, bestond het gevaar dat in
nochtans hebben helpen opbouwen —, de politieke werkelijkheid der zaken
niet als representatief voor de Waal- het middel tot doel zou worden. Dit
se geest kunnen aannemen. Ze eisen is dan ook dikwijls gebeurd. Tot op
een eigen Waalse radio en T.V.
onze dag is het politiek-taktisch beVandaar dat zij de Brusselse centralisatie in zake administratie en
bankwezen noodlotig achten. Vandaar dat ze er over klagen dat het
wegen- cn spoorwegennet centralistisch op Brussel blijft gericht ten nadele van een eigen verkeerspolitiek
van Wallonië.
Vandaar dat zij oordelen dat Wallonië inzake landsverdediging verwaarloosd wordt. « La Defense Wallonne » klaagde reeds in 1913 de strategie aan die zich in geval van oorlog op Antwerpen wou terugtrekken
en die zou toelaten dat Wallonië onder de voet werd gelopen. Ook vóór
1940 werd nogmaals de verdediging
van de rechter Maasoever geëist.
Een laatste grief ziet de Waalse
beweging ten slotte In de tweetaligheid die op het centrale administratieve vlak van de Walen wordt geëist.
Reeds Destrée had er over geklaagd
dat de Vlamingen veel bestuursposten wegkaapten omdat de Walen niet
bereid werden gevonden Nederlands
aan te leren. Het heftige Waalse verzet tegen de tweetaligheid berust ongetwijfeld op twee faktoren : enerzijds beschouwt de Waal het Nederlands als een tweederangs taal,
anderzijds weigert hij volstrekt zijn
Franstalig gericht meerderwaardigheidskompleks af te leggen. Instinktmatig verzet hij zich waarschijnlijk
ook tegen iedere verplichte tweetaligheid, omdat hij daarin een mogelijke eerste stap vreest voor een
vernederlandslngs-politiek in Wallonië.

standdeel steeds de ondergrond gebleven van het Fransgezinde gevoel
in de Waalse beweging. Mettertijd
werd het echter door andere motieven beïnvloed en in andere wegen
geleid.

rijk verbonden voelen, dan wensen ze
nochtans geenszins de eigenheid en
onafhankelijkheid van Wallonië op
te geven. Deze voorwaarde wordt bepaald opgegeven door sommige Wallinganten die iedere verscheidenheid
van Wallonië met Frankrijk negeren
en zich eenvoudig als deel van het
Franse volk, van de Franse « ethnie »
bekennen. Zo zullen de Walen op het
kongres van Charleroi in 1957 getuigen van « hun fierheid integrerend
deel uit te maken van de Franse natie ». Al herhalen ze dan nog dat ze
daarom nog niet de anneksatie bij
Frankrijk vragen, dan wordt het hier
toch tot een dubbelzinnig woordenspel. In feite belandt men volledig
in het Fransgezinde « irredentisme »,
in het « rattachisme » dat de aanhechting der Waalse gewesten bij
Frankrijk verlangt.
De eerste Waalse « rattachist » was
een Belgisch diplomaat, graaf Albert
du Bois die in 1902 zijn « Catéchisme
des Wallons » uitgaf. Hij stond erin
de terugkeer voor van Wallonië in de
schoot van de Franse natie, maar
vond geen weerklank in de Waalse
provincies.
Tijdens de eerste wereldoorlog zou
het Franse prestige met grote luister
schitteren en een grote aantrekkingskracht uitoefenen. In een blad, te
Parijs uitgegeven, zou de Waal Raymond CoUeye verklaren dat « Wallonië even Frans is als Frankrijk zelf ».
Hij werd na de oorlog de banierdrager
van een Waals nationalistische strekking die in feite de politieke anneksatie bij Frankrijk voorstond. De
anneksionisten oordelen dat door de
integratie bij Frankrijk, Wallonië
zijn ware toekomst zal vinden. Wallonië beschouwen zij enkel als de
meest vooruitgeschoven wachtpost
van Frankrijk, als « de voorpost van
de meest zuivere Franse tradities op
de sombere kim van de Germaanse
gebieden ».

Vooral een sentimentele faktor
deed zich gelden. Waar de Waalsgezinden op politiek vlak op Frankrijk steunden, was het bijna normaal
te noemen dat ze de nadruk gingen
leggen op de elementen die Wallonië
en Frankrijk verbinden, namelijk dezelfde Franse taal en kuituur, terwijl
de aspekten weggelaten werden die
Wallonië zo sterk van Frankrijk
Deze geest is het hoofdmotief van
scheiden. Snel komt men alzo tot een
sentimentele
veridealizering
van de jaarlijkse Waalse plechtigheid te
Waterloo, die bestempeld wordt als
Frankrijk.
een « uiting van spijt omdat Wallonië
geen integrerend deel Taii"Frankrijk
is gebleven ».

Niet alleen op de taal- en kuituurverbondenheid met Frankrijk legt de
Waalse beweging de klemtoon. "Zij
roept de gebondenheid uit van Wallonië met de Romaanse gedachtenwereld en legt er het aksent op dat
het deel uitmaakt van de < Latiniteit ».

Verschillende faktoren begunstigen
deze sentimentele wending van de
Waalse beweging. Na de eerste wereldoorlog is het politiek prestige van
Frankrijk aanzienlijk gestegen. Omgekeerd zijn de Germaanse kulturele
invloeden die vroeger toch In een zekere mate in de Waalse provincies
heersten, thans volledig verdwenen.
Ook de Belgische nationalistische gedachte die vóór 1914 nog veel Waalsgezinde strekkingen beheerste, is nu
aan het tanen gegaan en betekent
V. — DE FRANSE GERICHTHEID
geen hinderpaal meer. De Franse
VAN DE WAALSE BEWEGING
kulturele invloed kan zich alzo veel
Sinds haar ontstaan is in de Waal- sneller uitbreiden over de politieke
se beweging steeds een sterke Frans- grenzen heen.
gezinde en Fransgerichte strekking
De Waalse beweging zoekt tussen de
tot uiting gekomen. Van Waabe zijde
wordt trouwens zelf bekend dat de twee wereldoorlogen in Frankrijk niet
gerichtheid naar Frankrijk de enige alleen een politieke, maar ook een
echte « idéé force », de enige echte kulturele bondgenoot. Het is een dubkrachtlijn in de Waalsgezinde krin- bele dam die Wallonië tegen het vergen uitmaakt. Het is de « mistiek meende Vlaams imperalisme moet bevan Luik •», zo genoemd «undat het schermen. De sentimentele en kultuoude prinsbisdom Luik zich in de rele verbondenheid met de Franse
loop van zijn historische ontwikke- natie is de grondgedachte van de
ling; deed opmerken door zijn Frans- Waalse verzameling die sedert 1928
ieder jaar te Waterloo gehouden
gerichtheid.
wordt op de derde zondag van juni :
Over het algemeen beschouwt d« Vla- « De Walen gaan (te Waterloo) hun
ming deze Fransgeoindbeid als een onverbreekbare wil betuigen om de
loutere verzuchting tot anneksatie bij Latijnse onaantastbaarheid van hun
Frankrijk van een aantal Waalse grondgebied te verdedigen ».
ekstremisten. I n feite berust het op
een veel komplekser karakter dan op
Het derde element van de Franseerste zicht zou blijken. Verschillende gerichtheid der Waalse beweging is
aspekten, die soms ook kunnen 'tegen- het radikaal anneksionistische gestrijdig zijn, zijn' er Ih dooreerigewe- voeL Z» veel Waalsgeztnden zich
ven. Een zuivere-^^fioelie lijn Moet sentimenteel en kultureel met Frank-

Na de tweede wereldoorlog zal het
Waals kongres van Luik van 1945 bij
meerderheid van stemmen de aanhechting bij Frankrijk vragen. De
strekking tot openlijke of verkapte
anneksatie zal in de militante kringen
van de Waalse beweging sterk blijven. Zij steunt op een Fransgezinde
vizie die een Waals schrijver in zijn
« Histoire de Wallonië » zou ontwikkelen, als zou Wallonië slechts een
stuk Franse grond zijn dat er door
alle eeuwen heen zou naar gestreefd
hebben terug te keren tot de Franse
natie.

In slotsom blijkt de Fransgezinde
strekking van vele Waalsgezinden te
steunen op motieven die soms zeer
verscheiden van aard zijn, maar die
meestal met mekaar vermengd zijn
volgens veranderlijke verhoudingen.
In hoofdzaak blijft zij een « refleks
van zelfverdediging », dat tot zijn
sterkste uiting komt in tijden van
spanning, wanneer Wallonië zich
wezenlijk bedreigd voelt of meent.
(Vervolgt)
MMMMMfll

NOTA VAN DE REDAKTIE
Bovenstaande studie wordt gegeven om haar dokumentaire waarde.
Niet alle beschouwingen erin vervat
kunnen' door de redaktie onderschreven worden. ZIJ dragen de persoonlijke stempel van de auteur.
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WERFT IEDER LEZER
EEN NIEUWE LEZER
of ABONNENT AAN !
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reldmacht, is het wel ve;i'nederend
GASTVRIJHEID
dat de erfgenamen van de strijders
Gastvrijheid wordt door de band
van
Groeninge en Woeringen thans
genoemd, de manier waarop een volk
de moed missen om zich van de kudzijn gasten ontvangt, hun eten en
de los te maken en mee te bouwen
drinken voorzet, te hunner eer of
aan DE bulldozer : de Vlaamse
jolijt feesten geeft.
macht.
Er is echter nog een andere vorm
r» «> T
LATEN WE EEN KAT EEN KAT BULLDOZER
van gastvrijheid, welke echter door | TELEURGESTELD EN
NOEIMEN !
Een medewerker aan het zeer de- Geachte Heren,
vreemde gasten, niet op zijn volle ONGEDULDIG
'k Ben ziek gevallen van ongezond
Sommige
joernalisten,
die
schregelijke maandblad « De Brusselse
waarde geschat wordt, en zulke
Juist vóór ds verkiezingen nam ik
werk in april 1940. En nooit meer
deel
aan
het
kon
gres
van
de
Vlaamse
ven
over
de
laatste
IJzerbedevaart,
gastvrijheid is ons Vlaamse volk eiPost » besluit zijn artikel wanhopig
heb ik kunnen werken, 'k Moet dus
doen ons denken aan ouders, die als als volgt :
gen. Neen, wij Vlamingen zijn eigen- C.V.P.-jongeren in Leuven.
leven van de Openbare Onderstand,
ze
hun
kinderen
voorlichten
over
lijk de enige die deze gastvrijheid
Wat opgekropt zat in ons gemoed
« Geef toe dat men bij het ont- die heel wat minder geeft dan aan
toepassen. Deze gastvrijheid is die mochten wij daar luchten en zeer levensproblemen, bang zijn duidevangen
van een dergelijke missive een mager bedeelde werkloze.
der monumenten.
vooruitstrevende dingen, waarmee de lijke taal te spreKca.;-' '
(hij ontving een brief, waarin een
De Openb. Onderstand van St.
Zijn wij Vlamingen dan misschien
In Vlaanderen staan er stand- meeste aanwezigen luidruchtig infranskiljon
hem verbaasd vroeg Joost heeft mij nu alle hulp afgeno-.
beelden van de Franse Infanterie, de stemden, werden gezegd. Gezegd na- zo'n onmondige pubers dat men ons waarom er in Vlaanderen geen on- men. Ze weten nochtans goed dat ik
Franse mariniers, Engelse vliegers, tuurlijk, want zeggen is gemakkelijk. niet klaar en onomwinden mag zeg- derwijs meer wordt gegeven in het niets bezit en ziek ben. De sekretaris
Ie Poilu inconnu, Canadezen, de Theo Lefèvre hield daarna een slot- gen dat ,« fzelfb^stuur » feitelijk Frans !) even de adem inhoudt en Fabry en enkele bedienden waren
Franse adelaar, Australische solda- toespraak, waarin hij veel beloofde. « federalisme » 'wil zeggen ?
in gedachten de ogen richt naar die blijde met die uitsluiting ! Dus heel
ten, en rog vele andere. Nooit heb- Beloofde natuurlijk, want beloven is
Want; een andere uitweg naar zelf- berg van onbegrip die nog moet wor- slechte kerels.
ben wij gehoord dat er nopens deze
gemakkelijker
bestuur dan het federalisme bestaat den opgeruimd... Nu die tijd komt
De hoofd-kommissaris van Stmonumenten betwisting of ergernis
er niet, zonder ofwel onoplosbare pro- weL Alleen zou men soms wensen ,T!T><5* zs'""'' r^H v'-'kif dat hii zich'
Onder
druk
van
mijn
zeer
gelovige
gerezen is.
omgeving heb ik geloofd dat hst ernst blemen te ontmoetfj^^- ofwel Belgié dat DIE BERG KON WÓRDEN NEER- dat niet aantrok. Die heeft voorzeker
Maar er is eens een monument zou geweest zijn met deze beloften en uiteen te rukkep. e^*t*<^
• op
GEHAALD MET EEN BULLDOZER... »
oi^ericht ter ere en ter nagedach- ik heb (mijn eerste keer) C.V.P. geViia. ïir^n en v>ei, i...".<_rs iz slaan.
Of moeten we achter het gebruik
Deze wanhopige uitlating van een
tenis van Vlaamse soldaten. Dit stemd.
van dat vage "• zelfbestuur » niets
Bij de burgemeester ben ik ook gebeeld stond op Vlaamse grond, op
Brusselse
Vlaming zouden al de Vla- weest. Mr. Cudell gaf me 40 fr., vroeg
anders
zien
dan
«
zand-in-ons
Eerlijk gezegd is dat een stem die
de plaats zelf waar vele van deze
mingen, die rustig buiten Brussel en herziening aan, maar verplichtte hen
ogen » "^
soldaten het leven lieten, voor vrij- I ik geweldig betreur, want vele weken
buiten de taalgrens wonen, eens ern- niet van te betalen l Zodat hij tenHet is juist de kracht van de stig moeten overwegen.
held, verdraagzaamheid, enz. (zegde waren er met nodig om mij te doen
slotte ook die Breendonck-methoden
inzien dat ze ons weer eens, zoals ze Volksunie dat zij opkomt, eerlijk en
men).
Wij kennen gemeenten in Vlaan- goed vond !
oprecht, voor de federale omvorming
Dit beeld heeft veel ergernis bij in Oostende zo welsprekend kunnen van ons land! Deze alleen verhin- deren (o. a. enkele in de zuiderkemNu is er een advokaat gratis gevreemden en volksvreemden verwekt zeggen, bij het « zestienste » hebben
vraagd en bekomen ook. En Mr.
pen
rond
Heist
op
den
Berg)
waar
dert,
dank
zij
de
speciale
rol
die
en is dan ook opgeblazen, als wij gezet.
de ekonomische
achteruitstelling VVeckx zal mij met goed hart verdeons niet vergissen, zelfs tweemaal.
Werden de 12 maanden ingevoerd ? Brussel toebedeeld krijgt, het uiteenvan
het
Vlaamse
volk
dagelijks brood digen. We zullen nu eens zien of hij
vallen
van
ons
land,
vergemakkelijkt
Kr is nooit over wesrwraak gespro- Werden er maatregelen getroffen om
is,
maar...
waar
de
intellektuelen,
de ook zal tegenge^-erkt worden.
onze
opnsming.
naast
Nederland
en
ken.
ons zo onzinnig in Duitsland behoui«f
r^ei r i
de andere landen, in een Europese onderwijzers en de politiek-ontwikDus mogen wij ook met recht de den bezettings'eger terug te trekken? federatie en beveiligt in afwachting kelden niet de moed kunnen opbren- naarstig en eerlijk was. Dat ik nooit;
eer opeisen van het meest gastvrije Werd de hemeltergende soldij van 10 daarvan de Vlaamse belangen.
, 1; .. i !
gen om meer te doen dan « geld ver- ce.i a... *rie w.is \ ü
volk van de Wereld te zijn, en tevens frank verhoogd tot een beschaafd
En dat ik vóór die uiis.uting beleef 4,
dienen
».
Lang en ernstig hebben duizenden
peil ? NEEN.
het meest verdraagzame.
opslag gevraagd had ! Dan ontdeki
Welk ander volk onder de zon zou
Werden in de regsring oprechte Vlaamse jongeren over dat probleem Men is er tevreden met« zijn » postje men Belgische gestapo's.
zoiets dulden
Verzoek dit schrijven in Uw blad
vlaam'jgezinden opgenomen als Van nagedacht en de overgrote meerder- van onderwijzer, leraar, met « zijn »
H.V.M.
den Daele, De Boodt, Verbeven of heid beseft dat alleen het federalisme goedopbrengende winkel of zaak letterlijk te willen opnemen.
de oplossing van vele thans bestaan- en men laat zich onderdompelen in
Met beste dank en genegen groeKiebooms ? NEEN.
de moeilijkheden kan brengen.
één der unitaire partijen. Men viert ten.
Werd uit dankbaarheid voor de
Want, nu mag de toestand in uni- er kermis, men richt er wielerwedIs. Claeys,
duizenden nationalisten, die deze
strijden in en men doet niets om
tair
verband
nog
zo
gunstig
verkePoststraat,
18,
m.aal C.V.P. stemden omdat ze op die
het volk bewust te maken van het
St-Joost-ten-Node.
manier hoopten dat Elias vlugger uit ren, nooit kan hij een oplossing bren- schandalig bedrog, waarvan dat volk
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
het gevang en Daels, Wies Moens, gen, die Vlamingen en Walen bevre- het slachtoffer is.
digt.
LAAT ONS ENGELS LEREN
Servaes e. a. vlugger vrij in dit land
Een winkelier zegde het me nog enOp de Wereldtentoonstelling heeft
zouden zijn, werd er uit dankbaarhet Congres der Cardiologen plaats
heid voor deze stemmen iemand vrij- kele weken geleden : Twee gezinnen
gegrepen.
in één huis, zelfs al zijn ze samengslaten ? NEFN.
3.000 hartspecialisten uit alle lanWerd er zelfs maar één brokje wets- gesteld uit heihgen, staan uiteindeCOED GEZEGB.
den en uit alle delen van de wereld
lijk
als
kat
en
hond
tegenover
^U
ontwerp
beloofd
(^pj
het
ekonoipiseh
BOERENFRONTER !
waren hierop aanwezig.
kaar, als niet duidelijk uitgestippeld
Eén of andere^ r/iand sttiurde mij evenwicht ten voordele van Vla^ade- is wat « dijn » en « mijn » is.
Het zal de Brusselaars wel niei ' j * ' ren
te
herstellen
?
NEEN.
Moesten ze in Brussel wonen, dan
ds laatste Volksunie, waarin « Poevallen hebben dat de drie vierden
Amerika,
het
moderne
reuzenland,
zouden
de
besten
wel
strijdvaardi, renfronter '.:>,, üj^j ,.Iï?,ist-op.tdèr--ë^igt Wat 'werd er al die tijd ^ e d a a s ?•
van de voordrachten in de Engelsg
herinnerde aan de tijd toen<het Boe-* Geschipperd, gemaneuvreerd en ge- is,stérk, omdat het berust op de fede- ger worden, want tussen de Vlamin- taal gehouden werden, zelfs doof
rale
staatsvorm.
Zwitserla,nd
kent
gen
in
Brussel
kunnen
er
maar
twee
renfront, gesteund door de nationa- wrongen om toch maar de liberalen
deelnemers die van huis uit Franelisten, streed voor de boerenbelan- of de socialisten "Bffie m de regering geen noemenswaardige taalmoeilijk- soorten zijn : straathonden en ras- sprekend zijn.
te krijgen. Het s.e^mvspel dat gebo- heden, omdat het gebouwd is op fe- honden. De straathonden zijn zij
gen.
Jlet is ook opmerkelijk dat vele
derale basis.
{ »b ii die elke hand likken, ook de hand
Franse
onderzoekers en wetenschapsOnze boeren zijri te braaf; za'heb- den werd na de v'etlijezingen was beOostenrijk-Honganje viel irf-stuk- die slaat, die moordt en rooft. De ras- mensen meer en meer hun werken
ben tegenslag en ze latsn de kop schamend en de manier, waarop de
honden zijn zij die ijveren voor hun
en mededelingen in de Engelse taal
hangen; ze krijgen g3en geld voor C.V.P. zich die nationale onderwijs- jes vaneen, omdat men er één gevolk, die aansluiten bij Vlaamse orklutst
ei
had
van
gemaakt,
v.-aar
de
kommissie
heeft
laten
aanlijmen
laten verschijnen.
hun porei, hun witloof of hun toganisaties en die de basis leggen voor
maten en zwijgzaam smijten zs die ZONDER eerst te zorgen dat het on- verschillende volkeren niet meer wisAls de Fransen zelf reeds ontrouw
gezonde toestanden in de hoofdstad.
groenten dan maar weg zonder eens recht, dat volgens de politieke en ten welke rechten ze hadden.
werden aan hunne stelling : < Het
Straathonden
zijn
zij
die
denken
dat
Om voort te borduren op de woorte vragen : « Wie is de schuld van geestelijke leiders zo groot was, eerst
Frans : internationale taal », dan in
hersteld werd, dezs manier zal « Pal- den van die winkelier kunnen we het past snob te zijn, Frans te broe- dit het beste bewijs dat de Fransen
onze tegenslag ? »
belen en zich belachelijk te maken.
lieterke > weldra v^eer de kans gsven
Vóór de oorlog staken de boeren smalend te schrijven over •= mosse- bevestigen dat twee gezinnen echter Rashonden zijn zij die zich houden zelf ervan overtuigd zijn dat er met
wel
heel
vreedzaam
hetzelfde
huis
Frans alleen niets meer te bereiken
dan eindelijk eens de koppen op en len 3>.
aan hun taal en die deze taal, zo is.
kunnen
bewonen,
als
ze
elk
hun
koik zal nooit vergeten hoe mijn vader
beschaafd mogelijk, gebruiken overWaarom zouden wij Vlamingen ons
Mij verwondert het niet dat zelfs lenkelder, hun gas-, water- en an- al.
'mee de baan op trok om te verhindan nog moe maken om Frans te lederen dat onderkruipers toen hun V. Leeman? — en wie kent er zijn ein- dere tellers hebben en als de apparIn Brussel toont een Vlaming wat ren ? Alleen om als tolk voor de Wamelk of hun aardappelen zou- deloos geduld niet ? — zich in één tementen een beetje afzondering toehij is en als hij wat kruim in het len te dienen ?
den geleverd hebben aan schanda- zi>ner laatste zaterdagartikelen in laten
Hier ligt een uitstekend werkterei.a
Halsstarrig willen vasthouden aan lijf heeft dan komt hij tot hetzelfde
lig lags prijzen. Ik hermner mij nog « De Standaard » zeer ongeduldig
de vlammende toespraken van' Lode toont. « Studies », zegde hij ongeveer, de huidige staatsvorm is ds moeilijk- besluit als de medewerker van « De voor de Volksunie. Zouden de VolksVan Kerckhoven en de andere lei- werden er al meer dan genoeg ge- heden blijven oplopen en Vlamingen Brusselse Post » : de Bulldozer erin ! unieafdelingen eens niet beginnen
met ene werking om op de scholen
ders en de striemende intsi-pellaties maakt. Alleen o-i handelen komt het en Walen steeds meer tegen elkaar
Het Vlaams Komitee voor Brussel
van de nationalisten in Kamer en nu aan.
in het harnas jagen. Lazen we niet zou daarom van elke Vlaamse ge- als tweede taal het Engels te doen
Senaat om onze belangen te verdeInder
het op aan ! , enkele dagen geleden hoe Vlamin- meente jaarlijks minstens 1.000 fr. aanleren in plaats van het Fran.s ?
digsn.
H. B.
gen en Walen, leden van de Bond der moeten krijgen om met die hulp
Kroostrijke
Gez.nnen,
als
kat
en
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiit
Zal die tijd van. durf en stnjd voor
grootscheepse propaganda te kunnen
hond ergens in een vacantieoord bij- voeren. Honderden gemeentebestu- I AALST :
de boerenbelangen terugkomen ? Als
eenwoonden ?
I Bezit onderwijzersdiploma mei
de zaken blijven zoals ze nu draaien
ren doen NIETS !
I
vermelding Duits, Frans, EnMen had ze met alle geweld wilnooit, maar als we tsrug kunnen koDeze officiële
onverschilligheid I gels. Zoek a vond werk. SchrlJlen
bijeenzetten
en
voor
de
Vlaminmen tot de toestanden van voor de
gen waren er daar maar twee zaken doet ons soms afvragen of vele van 1 ven aan de Volksunie.
oorlog zodat de nationalisten m de 10 FRANK PER DAG !
mogehjk
: kopje buigen of zich onze gemeentebesturen wel van ho- I Dr. juris. Jarenlang staats- _,
kamer het vuur kunnen aan de scheNeen, dat is n'Ct de aalmoes, die
gere kwaliteit zijn dan het bestuur
= onderdak. Zoekt passende be- §
nen leggen van de andere partij- men uitreikt aan de Arabische kwaad maken !
van een pitjesbakklub. Het is in alle
I trekking als vertegenwoordiger 3
Over
gans
de
lijn
is
dat
in
ons
vertegenwoordigers, dan wel.
vluchtelingen in Transjordanie; dat
geval geen eer voor onze scholen
1
Mijn vader met zijn gezond boe- is de soldij, die onze dienstplichti- land zo. We hebben de keuze tus- (universiteiten bij gerekend !) dat het 1 of anderszins. Schrijven blad.
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||lllllllll|iilllllll!ili,'ii
sen : kopje buigen en de kaas voortrenverstand heb ik het al wel tien- gen nog altijd krijgen.
durend van ons brood latsn halen Vlaamse volk zo log en politiektallen keren horen zeggen : Voer
Napoleon, die door sommige pa- of ons kwaad maken en een lever- ongeschoold blijft.
VLAAMSE KULTUURKRING
ons, man, zal er beterschap komen, triotten vereerd wordt als een groot
Zoals een staatsman schreef : het
als zs beginnen ruzie te maken voor man, ofschoon hij geen « vrijwilh- ziekte krijgen. DAT ALLES ZOU
GENT
onze stem. Nu zijn de C.V.P.-ers vesl gers » maar « moetwilligsrs J stuur- RAP GEDAAN ZIJN MOESTEN WE reageert als een bloemzak en kuddeZaterdag
18
OKTOBER 1958 te
te zeker van ons; zs beloven juist de naar Rusland, deze gewetenloze WILLEN. Maar dan moeten we niet geest houdt er alles aaneen.
20
uur
ZEER
STIPT in zaal
Het zijn bittere overschouwingen,
vóór de verkiezngen wat subsidies en massamenner draagt de schuld van zwemmen in het ijle en moeten we
ROELAND
een
kat
een
kat
durven
nosmen.
maar, terwijl een klein, maar fier
wij lopen in de val. En als het zo niet dat schamel soldijenstelsel en geen
PRACHTIGE FILMAVOND
Federalist - Vossem.
volk op Cyprus strijdt met een wepakt, dan worden andere middeltjes enkele pohtieker begrijpt dat het
De
bekende kineast M. BOgebruikt.
stilaan tijd wordt om dat sommetje
NAMIE vertoont enkele van zijn
Die middeltjes kent iedereen in on- een beetje aan te passen.
nieuwe kleurenfilms en wel over;
Lezer,
ze streek : zelf met pek leuzsn gaan
Vooral nu de beroepsmilitairen
HET MEETJESLAND;
schilderen van de Volksunie voor de onmiddellijk VOLLE wedde krijgen
Wilt V op de hoogte blijven van de Vlaams-nationale strijd,
SICILIË;
kerkportalen en dan met een schijn- en niet meer zoals vroeger ook gedukoop dan regelmatig « De Volksunie » bij uw dagbladverkoper of
ITALIË.
heilige gezicht staan te fezelen : « Is rende 12 of meer maanden moesten
abonneer U.
Daarbij een bij film over de
het geen schande; zo Gods huis be- werken voor een aalmoes van 10 fr.
Wie nu een'abonnement neemt voor 1959 betaalt :
werking van HET VLAAMSE
smeuren ! ï
per dag, nu zien wij niet in waarom
• i>ü '-'^^ó^ e^ó jaar. : 100 fr.
KRUIS op de IJzerbedevaart
Wij zijn er hier met honderden in- wij — of zijn alle Belgen niet meer
1956.
_ , ^ , voor een h a " jaar : 50 fr.
gelopsn, maar de volgende keer pakt gelijk voor de wet ? — daarmee nog
en,Ontvangt het blad.gratis van nu af en tot einde 1958.
Toegang vrij en kosteloos voor
dat niet meer. Dat verzekert u
moeten tevreden zijn.
iedereen.
,,,. Stort^Q^, Off 1^.. Rh.. /5445.46 van Wim Jorissen, Brussel
'n B"e- cizoon - Wlekevorst.
Vter. .zandstampers - . Aarlen, ,
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ULTUURAUTONOMIE
Prof. Edgar De Bruyne, E. H. Prof.
A. Dondeyne, H. Teirlinck, Jan Boon
en Prof. Edg. Blancquaert. Het moet
gezegd dat Prof. De Bruyne, C.V.P.senator, ruimschoots verdiend had
voorzitter te worden door de wijze
waarop hij voor de oorlog de kultuurraad, waar hij toen ook lid van was,
in de rug geschoten had. Hij had
bewezen ongevaarlijk te zijn. Van
enige aktiviteit van deze nieuwe
kultuurraad hebben wij nooit iets
Alles was immers dik in orde. De gehoord of gemerkt.
Vlamingen hadden geen grieven
meer. De vlaamsgezinden in de kleur- C.V.P. BELANGSTELLING !
partijen, verlost van de druk der
Toen na de oorlog de oude katoVlaams-nationalisten, verloochenden lieke partij opnieuw georganiseerd
hun vooroorlogse programmapunten werd onder de nieuwe benaming
en waren alleszins niet bereid de C.V.P. werd een uitvoerig programma
Vlaamse strijd voort te zetten.
opgesteld, het zgn. KerstmisprogramWanneer Pierre Harmei in 1946 het ma van 1945 waarvoor A. E. De
Initiatief nam waaruit twee jaar la- Schrijver, voorzitter van het Natioter het zgn. Centrum Harm'el ont- naal Comité de verantwoordelijkheid
staan is, dan werd hij gedreven door nam. Alhoewel in dit uitvoerig proWaalse bekommernissen en in de gramma, dat 140 blz. beslaat, bitter
eerste plaats door de weerslag die het weinig aandacht besteed werd aan de
eerste naoorlogs Waals kongres ver- Vlaamse vraagstukken, kwam er toch
een belangrijke stellingname in voor :
wekt had.
« De C.V.P. wil de volledige ontDit 'kongres immers, dat plaats plooiing, zowel van de Waalse als van
had in het najaar van 1945, ver- de Vlaamse kultuurgemeenschap. Zij
wekte heel wat beroering door de is er voorstander van dat dit het
massal^ goedkeuring van een motie voorwerp zou uitmaken van EEN
waarin de aanhechting van Wallonië GRONDWETTELIJK RECHT, waarbij Frankrijk gevraagd werd. In de door gans de aktieve politiek van de
toelichting die het wetsvoorstel voor- Staat zal worden beheerst ».
afging werd uitdrukkelijk gezegd :
Deze stellingname is in zo ver be« de Franstalige gewesten voelen
langrijk
dat, hoe vaag ook voor het
thans, niet altijd om gelijkaardige
redenen, dezelfde gewaarwording van overige, er klaar en duideUjk in staat
crisis of minderwaardigheid, die zo- dat de C.V.P. deze volledige ontplooilang een reden van bezorgdheid WA- ing grondwettelijk wil waarborgen.
REN vpor de Vlaamstalige Belgen -».
We zullen zien hoe deze partij en
Van Vlaamse grieven, noden of eisen, in de eerste plaats de heer De
van enige « onbehagelijkheid -> onder Schrijver zelf, bij de procedure tot
de « Vlaamstalige Belgen >^ is er geen herziening van de grondwet, dit programmapunt verloochenden en zich
sprake.
hardnekkig verzetten tegen de verNiettemin ondertekenden de heren
wezenlijking ervan !
Van den Dae'e en Verbist dit wetsOverigens had de CV P. in de javoorstel hdast Harmei, Duvieusart,
ren na de oorlog geen de minste beKofferschlager en Lefèvre.
Wanneer dus in mei 1948 het Cen- langstelling voor Vlaamse probletrum H^rmel tot stand kwam, ter men. Nog bij de verkiezingen van
bestudering van « de maatschappe- 1949 is er in het kie&programma van
lijke ^n rechtskundige vraagstukken de'G;V.P., 'samengevat'in twaalf conIn de Vlaamse en Waalse gewesten * crete punten, geen woord te vinden
dan gebeurde dit onder druk van de oven-'de- Vlaamse aangelegenheden.
Waalse Beweging en was het onge- Bij'de verkiezingen van 1950 was het
twijfeld de zoveelste poging in de de koningskwestie die alles i a . de
loop van onze nationale geschiedenis schaduw stelde.
tot' « encommissionering » van een
vervelende kwestie. Zo zagen het de
meeat radikale Walen en Fran(;ois.
Van Belle gaf als zijn mening te kennen : « Cette affaire est une entreprise de pompes funèbres ! » (Deze
zaak is een begrafenisonderneming).
Niettemin heeft het Centrum Harmei, door omstandigheden onafhankelijk van de wil der initiatiefnemers, NIELW LEVEN
nuttig werk verricht.
Nochtans kwam er in Vlaanderen
Vlamingen en Walen hebben me- stilaan weer een stroming waarmee
kaar in de schoot van dit studiecen- rekening moest gehouden worden.
trum ontmoet en de besluiten en Bij de verkiezingen van 1949 kwaaanbevelingen die als resultaat der men de Vlaams-nationalisten terug
werkzaamheden geformuleerd wer- op met eigen lijsten. In 1950 werd
den zijn zeer belangrijk. Overigens het Vlaams Comité voor Federalisme
hebben zowel de heer Harmei, de opgericht dat in de volgende jaren
geestelijke vader van het centrum, de aandacht van de openbare opinie
als de heer Vermeylen, toenmalig terug zal vestigen op het Vlaamsminister van binnenlandse zaken, Waals probleem en op het federazich (^ de slotzitting, waar het eind- lisme als oplossing.
verslag overgelegd werd, gedistanOok werd op de IJzerbedevaart van
cieerd van de besluiten en aanbeve1950
door de voorzitter. Prof, Franslingen van het Centrum, Dfeze slotEltttng had plaats in 1955, zeven jaar sen, een pleidooi gehouden voor een
na de oprichting. Pas dit jaar werd zekere vorm van kultureel en admidit eindverslag medegedeeld aan de nistratief zelfbestuur. De aktie voor
federalisme, o. m. ondersteund door
leden van het parlement!
het Vlaams-Waals Manifest voor federalisme, ondertekend door vijftig
Vlaamse en vijftig Waalse vooraanstaande intellectuelen, had voor gevolg dat de tegenstanders zich genoopt voelden toegevingen te doen
en men terug zou gaan spreken over
kulturele autonomie.

NA DE OORLOG (1)
Na de oorlog, toen men afgerekend
had met de Vlaamse « extremisten >,
die vc'^ens Kiebooms, Herbert, e, a.
stseds de serene oplossing van de
Vlaamse kwestie in de weg hadden
gestaan, werd er geen gewag meer gemaakt von Vlaamse zijde noch van
kulturele autonomie, noch van spliteing van het ministerie van openbaar
onderwijs, noch van de kultuurraden.

In 1951 echter, zes jaar n a het
einde van de oorlog, herirmerde men
zich het bestaan van zo iets als kultuurraden. Bij K. B. van 30 april
1951 werd het K, B. van 7 februari
1938 houdende oprichting van de
kultuurraden gewijzigd.

Het is kenschetsend hoe een programmapunt waarrond de Vlaamsgezinden zich voor de oorlog praJctisch eensgezind geschaard hadden
— en dat toen werkelijk het eerste
en voornaamste strijdobjekt vormde,
na de oorlog, door de uitschakeling
der Vlaams-nationalisten, vele jaren
in de vergeetboek geraakte.

De aangebrachte wijzigingen hadden weinig te betekenen en gingen
geenszins in de richting van &en uitbreiding van bevoegdheid, integendeel. Op 25 mei 1951 volgde een K. B,
waarbij tot voorzitter en leden van
de < Nederlandssprekende kultuurraad > (sic!) benoemd werden :

Toen zich echter ten tijde van de
homogene C.V.P.-regering In verband
met de Europa-politiek de kwestie
steld© van de grondwetherziening
werd deze gelegenheid benut door
volksvertegenwoordiger Van Elslande.
Het partement diende de artikelen
aan te duiden van de grondwet welke

EEN MAAT VOOR NIETS

aan een herziening zouden onderworpen worden. De heer Van Elsland
nu nam het initiatief van een amendement waardoor de mogelijkheid
geschapen werd de kulturele autonomie in de grondwet in te schrijven.
ONGELOOFLIJK MAAR WAAR
Dit amendement beantwoordde aan
een punt van het Kerstmisprogramma
van de C.V.P. Niettemin verzette de
C.V.P. zich er tegen bij monde van
de verslaggever van de speciale commissie van de kamer voor de herziening van de grondwet, staatsminister
De Schrijver, en op zijn aandringen
werd het amendement verworpen in
de commissie door de C.V.P.-meerderheid. De heer Van Elslande kon zijn
amendement opnieuw indienen bij
de openbare behandeling in de kamer, doch heeft dit, vermoedelijk

acht jaar oud, hadden zij gedurende
deze acht jaar de tijd niet gehad
om. de kwestie te bestuderen ?• Van
Elslande had ze toch bestudeerd
vooraleer zijn amendement in te
dienen ? Kortom het waren uitvluchtsels. De C.V.P. speelt komedie :
openlijk durft zij zich niet uitspreken tegen kulturele autonomie, doch
in feite saboteert zij de tot standkoming ervan. Waarom toch heeft
Van Elslande gewacht tot na de verkiezingen van april 1954 vooraleer op
5 mei 1954 zijn wetsvoorstel houdende oprichting van een Vlaamse en
een Waalse kultuurraad in te dienen, op een ogenblik dus toen de
C.V.P. niet meer aan het bewind was
maar in de oppositie geraakt v/as.
Wist hij dat hij onder de C.V.P.meerderheid geen kans kreeg met
zijn voorstel of mocht hij het van de
partijleiding niet indienen ?

Overigens
kan
de
splitsing
van het departement van openbaar
onderwijs doorgevoerd worden bij
wijze van reorganisatie zonder dat
daartoe een wet nodig is. Doch gedurende een vierjarig bewind heeft de
onder druk van de partijbonzen van C.V.P. geen enkel initiatief in die zin
de C.V.P., niet meer gedaan... hij genomen. Ook van de splitsing van
heeft het laten varen. De openbare N.I.R. en Televisie kwam niets.
bespreking had plaats op 6, 7 en 8
oktober 1953. De heer Moyer'soen, HET CENTRUM HARMEL
minister van binnenlandse zaken,
Laat ons thans even stilstaan bij
kantte zich namens de C.V.P.-rege- de werkzaamheden van het Centrum
ring in naam van 's lands eenheid Harmei : reeds in het Algemeen veren de nationale eendracht tegen slag aan de Voorzitters dsr Wetgeiedere grondwettelijke maatregel met vende Kamers van 15 October 1951
het oog op de oplossing der Vlaams- lezen wij dat de Kulturele Afdeling
Waalse problemen. Hij achtte het van het Centrum zich eenparig uitoverbodig en gevaarlijk
desaan- gesproken had ten voordele van kulgaande iets in de grondwet te voor- turele autonomie welke aan Vlaanzien. De liberale Waalse volksver- deren en aan Wallonië zou worden
tegenwoordiger J. Rey, verweet de toegekend. Het is naar aanleiding
C.V.P. haar eigen programma te ver- van de besprekingen over dit punt
loochenen
Hij citeerde uit het in het Centrum Harmei, waar hij
C.V.P.-programma : « Pour les com- deel van uitmaakte, dat volksvertemunautés culturelles, il (Ie P.S.C.) genwoordiger Van Elslande een voorentend faire consaci;er par un texte stel tot kultureel federalisme uit(flans la constitution) Ie principe werkte. Dit voorstel werd in de Kulq|ie chacune d'elles a droit a son en- tuirele Afdeling bespro^ken en het was
tièr épanouissement ». Hij verweei deze afdeling die de h. Van Elslande
vooral de heer De Schrijver zijn in- aanraadde zo spoedig mogelijk op
kinsekwente houding. Theo Lefèvre heit bure^ql van de^ Kamer amendezal hierop antwoorderiS
menten bij 'het voorstel' 'l'ot' herzie-'
ning van Öe Grondwet in té dienen,
« Onze partij heefï zich uitgespro- om de verwezenlijking van zijn voorken voor een principiële tekst aan- stel rho^elijk'te mdkeif,-'' J"--^'»-"
gaande de verhoudingen tussen de
Véitetóhillende delen van het land,
Ook de Politieke Afdeling van Jhet
maar principiële tekst wil nog niet Centrum was gunstig gestemd t.o.v.
zeggen een tekst opgenomen in de het initiatief van Van Elslande Deze
grondwet. »
bizonderheden werpen ook een licht
Rey onderbreekt : « Si, pardon ». op de houding van de h. Theo LefèLefèvre vervolgt : « Dat wil zeggen vre wanneer hij zich poogde te verdat er een gehele studie diende ge- schuilen achter het Centrum Harmei
daan over de wenselijkheid, gebeur- (« Wij wachten op de conclusies die
lijk in de Grondwet, een tekst in te ons zullen worden voorgelegd... »),
lassen; een grondige studie, ont- daar waar het centrum zich reeds
trokken aan de passies inherent aan uitgesproken had en de amendemeneen openbaar debat om het probleem ten van Van Elslande steunde die
tot rijpheid te brengen > en hij ver- door de C.V.P. bestreden werden.
wijst dan naar de Commissie Harmei.
We zullen in een volgende bijdrage
Rey onderbreekt opnieuw : « Ce n'est de draagwijdte en inhoud van dit eerpas ce que dit votre programme. Vous ste voorstel van de h. Van Elslande
ne l'avez pas lu ». Lefèvre : « Je ne ontleden en toelichten, zoals ook van
l'ai pas lu ces derniers jours... »
het tweede voorstel dat hij uitwerkte
na de mislukking van zijn eerse iniZO ZIJN ZE
tiatief.
De Schrijver zelf nam de verdediging op zich van de unitaire staatsstruktuur.
Hij kantte zich onvooi"vvaardelijk
tegen federalisme en wees iedere
grondwetswijziging af. Volgens hem
was een grondwetsherziening overbodig voor het verwezenlijken van
kulturele autonomie. Hij was van
In zijn eindverslag he_f>. I.SL Cenoordeel dat de verhoudingen tussen
Vlamingen en Walen moesten onder- trum Harmei het bestaan erkent
worpen worden aan directe « bespre- binnen de Belgische natie van twee
kingen » tussen verantwoordelijke kulturele gemeenschappen, de Waalleiders van de grote partijen. Deze se gemeenschap en de Vlaamse gegebeurtenissen zijn van groot belang meenschap, en zich uitgesproken voor
omdat zij bewijzen dat op het be- kulturele autonomie van de twee geslissend moment, wanneer de gele- meenschappen. Het Centrum beveelt
genheid daar is om iets te doen, niet de oprichting aan van twee kultuurkan gerekend worden op de G.V.P., raden welke de twee gemeenschappen
ook niet op de Vlaamse C.V.P.-ers, zouden vertegenwoordigen en bewant geen enkele Vlaamse C.V.P.-er schikken over zekere machten, die
heeft in dit historisch debat de opgesomd worden : het verstrekken
mond durven opendoen om de van adviezen, het opstellen van reVlaamse belangen te verdedigen. Het glementen, het toekennen van subwaren de klassieke tr\ikje.3 en aflei- sidies aan de kulturele organismen
dingsmanceuvers die aangewend wor- te putten uit dotaties die zij zouden
den : de zaak was niet rijp, zij moest moeten ontvangen,
eerst nog bestudeerd worden, zij
moest liever besproken worden tus- DE LINKSE REGERING
sen de partijleiders, het was trouwens
Om deze bondige historiek van de
overbodig de grondwet op dit punt te strijd voor kulturele autonomie volwijzigen,.. Maar waarom hadden zij ledig te maken moeten we nog even
dan in hun officieel partijprogramma stólstaan bij de regeringsperiode
geschreven « een grondwettelijk 1954-1958. De C.V.P. was volledig in
F ^ h t > ? Dit i^oessümm, 'Wafi: reeds gebreke gebleven. Was er meer te
•^«^">M
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verwachten van de socialistisch-Iiberale regering ? De socialistische partij heeft, voornamelijk onder de invloed van Huysmans, de kulturele
autonomie als oplossing voor het
Vlaams-Waals probleem in haar programma opgenomen na de eerste
wereldoorlog en het is tot bij de laatste verkiezingen steeds een programmapunt gebleven -: kulturele
autonomie en splitsing van het ministerie van openbaar onderwijs. Ook
in de liberale partij zijn de Vlaamse
en Waalse mandatari.s.sen ogenschijnlijk in meerderheid ervoor gewonnen. •
Daar in deze twee partijen een
flink aantal Waalse gekozenen tevens
strijdende Wallinganten zijn, ontstond in de kringen van het Congres
National Wallon de stellige verwachting dat men ditmaal tot verwezenlijkingen zou komen.
Op de plechtige slotzitting van het
Centrum Harmei op 25 October 1955
verklaarde de h. Vermeylen, minister
van binnenlandse zaken, dat de eerste bekommernis van de regering zou
zijn de kulturele autonomie te verwezenlijken. Niettegenstaande het
herhaalde aandringen van de v.oordvoerders van het Congres National
Wallon zowel bij de h. Collard (voor
de splitsing van het ministerie van
openoaar onderwijs en de oprichting
van de kultuurraden), als bij de h.
Veimeylen (voor de regeling van de
taaigrenskwestie, enz...), bleef de
linkse regering gedurende vier jaar
even passief als de vorige C.V.P.regering.
Pas einde januari 1953, op de vooravond van de verkiezingen mogen we
zeggen en toen er klaarblijkelijk geen
kans meer was op een behandeling in
openbare zitting, kwam minister Collard voor de dag met een wetsontwerp tot oprichting van een Vlaamse
en een Waalse Kultuurraad, dat zelfs
In de Commissie jjiet meer besproken
v/eld. Dit ontwerp, Öat we nog^'zullen
be3preken;-is p'ir*""'"•'"tiend.

i

De misnoegd.:a de kringen van
de Waalse beweging is dan ook zeer
groot.
Zo komen we tot het paradoksaal
besluit dat alle partijen en alle regeringen verklaren voorstander te zijn
van kulturele autonomie, maar dat
in feite geen het minste resultaat geoogst werd. Waaruit wij moeten besluiten dat de machten die de unitaire en gecentraliseerde staatsstruktuur blijven verdedigen in de partijen
en daarbuiten nog steeds het sterkst
zijn, ook al geven zij zich liefst niet
bloot.
Het komt er op aan hen te ontmaskeren en hun huichelachtige
houding aan te klagen.

BEWEGINGSLEVEN ANTWERPEN
(1) Een eerste bijdrage verscheen in
het vorig nummer van ons blad.
BELANGRIJKE
PROPAGANDISTENVERGADERING
Onder leiding van arrondissementeel propagandaleider Wim Maes, en
in aanwezigheid van de hoofdbestuursleden Dolf Cuypers, Reimond
Mattheyssens, Rudi Van der Paal en
Ward Rolus, vond een zeer interessante en druk bijgewoonde vergadering plaats van alle propagandisten
van het arrondissement.
Tal van belangrijke problemen in
verband met de te voeren propaganda
werden druk besproken. Wat op die
bijeenkomst besproken werd : daarover reppen wij voorlopig nog geen
woord. Wij kunnen alleen maar zeggen dat Wim Maes de rechte man is
op de rechte plaats. Tijdens de laatste verkiezingskampanje hebben de
Antwerpse propagandisten onder leiding van Rudi Van der Paal en Wim
Maes zich schitterend onderscheiden,
en dwongen zij de bewondering af
van vriend en vijand.

de aspirant-burgemeester, -volksvertegenwoordiger Kobijns hebben de
nederlaag verdiend. Wij geloven dan
ook dat ze flink zullen moeten opDEN
SINT-'
passen om een meerderheid te behouden, ook al hadden ze bij de verkiezinge van '52 acht zetels op de elf.
De lijst Poukens zal ons inziens
En
naar
ik
mij
heb
laten
wijsmaLIMBURG
igd-algevaardigde.
inij
T^nochtans
door Mr. Jef Libens
gemakkelijk
op de wip gaan zitten.
een
C.V.P.-er
honderc^rocent
—
ge
ken,
Louis,
moet
dhr
Festraets,
wanVoor enKele dagen ontmoette ik in
Op tal van gemeenten zullen e'*
de Stapelstraat juist voor het geken- neer het wat hard regent, heel het moest .e^ns'wetens Jef^-welke stom- Vlaamse lijsten zijn of Vlaams natioTrouwens op hun eigen lijst wor-»
de huis Pfeffer, een van die oude, begijnhof mobilizeren om paraplu's miteiten wij thuiskrijgen vanuit St- nalisten hun kandidatuur stellen. den de burgemeester en de kandiboven zijn horloge en zijn schip te Truiden. ' < • ••• . t
selvtaire en fanatieke C.V.P.-ers.
Onze terugslag:, tengevolge van een daat-burgemeester bekampt door eea
En wat de,urb2ipis^tie|l?etreft! Wat weergaloze lasterkampanje heeft on- derde kandidaat die eveneens burDag advokaat ! Het schijnt dat gij komen houden.
Het kan zijn Jef, doch deze keer de nieuwe wijken betreft! Kijk n a a r ze getrouwen verre van hen te slaan, gemeester wil worden en niet eens,
Uw kandidatuur gaat stellen voor de
gaat
het veranderen.
Hasselt, Louis, kijk naar Diest, naar het politieke Pinkstervuur gebracht. alleen staat. Na de verkiezingen zulgemeenteraadsverkiezingen )
Ik hoop het Louis, al was het maar Mechelen, naislr Welke'sftad in Vlaan- De C.V.P. is verwonderd. Zij kent ons len er drie groepen zijn in de CV.?.,
Inderdaad Louis, ik heb mijn kanderen ge oók wilt,' -overal Is er ten klaarblijkelijk nog niet goed. Ze zal wat naast de Onafhankelijke Katodidatuur g&steld. I3 dat misschien voor die 1 rave meneer Pestraets.
En verder Louis, welke mirakels zal minste tien keren 'ïöèer'gedaan op thans de steun van Mons. De Smedt lleke Vlaamse Lijst van dhr Poukens
niet mijn goed recht ? Of is zoiets
het monopolium van enkele onvoikse Scheepers nog doen in de loop van de dat êebied daft té St-Trtüden.
moeten missen. En los van alle dwang en de liberalen vijf groepen uiteerstkomende jaren ?
hcrsn ?
O, in Kun kiesprógraittma zullen zij zouden de verkiezingsuitslagen er maakt. De Maaseikenaren krijgen
Nu komt de grote verrassing Jef. uitpakken mët de nieuwe wijken op wel eens gans anders kunnen uitzien waar voor hun geld ! De Vlaams n a Z-ksr Jef, dat is Uw recht. En welk
Wij gaan een mooie, brede baan trek- de Halinaalweg en op St-Pieter, doch dan de C.V.P. verwacht. Dit is overi- tionalisten zijn te Maaseik alles beis Uw programma Jef ?
ken evenwijdig met het Tichelrij, een daar zltte'n ^ij helemaal voor niets gens geen reden waarom Hubert Ley- halve dood. Hopen we dat ze in d e '
Dat ga ik U onmid-dellijk in het
baan, die de Zepperenweg zal verbin- tussen. Dat is het,wérk' van Maat- nen, hoofdredakteur van « Het Be- nieuwe gemeenteraad sterk genoeg
lang en het breed uiteenzetten, Louis,
den met de Tongerse steenweg. Dat is sehappiièn, waiarin de atad niets te lang » zich zou moeten opwinden.
zullen zijn om dit sympatiek stadje
doch het zou me toch zeer verheunogal eens een vondst, hé Jefke.
eindelijk nieuw leven te bezorgen.
koekeloeren heeft,, "ƒ_ |
^7^^
gen, indien gij m'J eerst-het proGe
gaat
de
villa's
daar
uit
de
grond
Dat
vooral heeft Maaseik nodig.
ST-TRUIDEN
gramma van de üjst Scheepers zoudt
Weet ge w i t ze gedaan hebben
zien rijzen. Wat een verfraaiing voor
Van
de
vier
lijsten,
die
te
St-Truiwillen bekend maken.
Louis, gedurende de laatste zes jaar?
onze lieve stad.
den werden ingediend biedt de lijst
O advokaat, dat doe ik met plezier,
Niets, helemaal niets. Zes jaar lang
Inderdaad Louis, een pracht van
Libens, onder de hoofding Katoliek en
want wij hebben een pracht van een
een vondst. Die komt zekgr van Bert hebben ze mensen van v?it de hoogte, Vlaams veruit het meeste waarboogen
P U S T - V L A A ND E R E N
programma. Luister maar even :
geringschattend en minachtend beHubar ?
op Vlaams gebied. Wij zetten onze
Wij gaan ean m.achtige brug bouMaar als ik mij goed herinner keken en nu almeteens — nu de ver- vienden, propagandisten en simpati- DENDERLEEUW
wen aan de Gorsemweg. Dan zal
kiezingen naderen — hebben ze de
Nieuw-£int-Truicen me3r meeleven Louis, dan zijn al die boomgaarden, mensen een rad voor de ogen willen santen dan ook aan voor deze lijst te
Na maanden van inspanning en
rechts
van
het
Tichelrij
de
eigendom
kiezen. U kiest achter de naam van Ijverig werken zijn we er toch In gemet de stad en dan zal die buitendraaien,
hebben
ze
de
goedgelovige
wijk ophouden een broeinest en een van onze beminde burgemeester Dok- bevolking zand in de ogen willen Mr. Jef Libens of van de heer Besse- slaagd een volledige lijst voor de gemans, achter die van dhr Duchateau, meenteraadsverkiezingen samen te
balrermat te z 'n van het socialisme. ter Scheepers.
strooien, want opeens zijn ze begonInderdaad, dat is daar allemaal nen met verbetering van de verlich- van Prans Lafosse of van Manu stellen. Deze lijst, « GemeentebelanAlia Lcu'S, profxlat met Uw brug.
Brans.
Dan m.celen er riu zoal iets van een van onze lieve burgervader.
gen », genaamd, bekomt de volledige
ting en van de bestrating. Ze hebben
tien elf bruggen staan aan de GorEn die gaat al die gronden zo maar het stadhuls een nieuw coucheke geLet wel op : U maakt slechts één goedkeuring van de plaatselijke kern
semwes.
gratis ter beschikking stellen van on- geven en plots — al zat er iemand enkel puntje zwart, anders bestaat er van de Volksunie. Daarom worden alle
ze stad ? Ik moet toegeven Louis, dat hun op de hielen — zijn ze begonnen gevaar dat een groot gedeelte van Uw Vlaams-nationalisten uitgenodigd onHOEZO Jef, ik v-rsta U met.
Wel « die formidabele nieuwe die man in mijn achting stijgt. Voor- aan de afbraak van de Zoutstraat.
stem verloren gaat. Dus slechts één der nummer 1 te stemmen 1
brug », die staat al sedert vijftig ja- waar een chikke type I
Zo stemt U geldig Volks, Vlaams
En zij zulleö een fotograaf rond- enkel puntje zwart maken.
ren in het programma, van de C.V.P.
Gratis, dat niet. Dan kent ge hem zenden om foto's te maken van al wat
en Kristelijk.
en van haar illustere voorgangers.
niet Jef.
ze verwezenlijkt hebben en wat ze aan
Ziehier de 11 kandidaten :
Ja maar Jef, deze keer is het seMaar Louis, als die straat daar het verwezenlijken zijn. En weer zul- HASSELT
1. Lanckman Jan (Architekt);
rieus gemeend.
komt dan worden al die oude boom- len vele sukkelaars om de tuin geleld
2. Uyttersprot Kamlel (HandelsOp 20 dezer werd onze goede vriend
Zeker Louis, maar ik ben er toch gaarden op de slag bouwgronden en worden, want ziet toch eens hier in
reiziger)
;
•van overtuigd dat Uw mannen die industriegronden, dan gaat die man De Tram, wat de groep Scheepers toch Jan Behets begraven. Ondanks zijn
3.
De
Bisschop Victor (Uittredend
81 jaar bleef hij met jeugdige geestbryg binnen zes jaar opnieuw voor de met het aanleggen van die straat zijn allemaal gedaan heeft.
Schepen);
drift
ijveren
voor
de
Volksunie.
Aan
zoveelste keer zullen beloven.
fortuin met een slordige twintig mil4. De Luyck Jozef (Oud-GemeenteMaar wat er niet in De Tram zal al de familieleden betuigen we ons
En wat gaat dhr Scheepers en tutti- joentjes vergroten.
sekretarls);
staan,
Louis,
dat
zijn
de
foto's
van
innig medeleven.
quanti nog allemaal uitrichten ?
5. Merckx Frederik (Landbouwer);
Dat is nu eenmaal zo Jef. doch die al hetgeen ze hadden kunnen verweVriend Jan, rust aachU
6. Van Mieghem Corneel (Bedlenstraat is toch ook in het belang van zenlijken en niet verwezenlijkt hebde);
ben.
iec'ereen.
7. Blom Marcel (Bedlende);
Ik weet het Louis, en onze burgerHASSELT
8. De Wit Prans (Kleermaker);
vader heeft het ook io ver«ïhrlkke9. De Metsenaere Wllfried (BeDe Vlaams-NaUonalisten te Hasselt
Ujk nodig.
kiezen uitsluitend op lijst vijf, en wel diende);
Ik moet toegeven Louis, dat Ik per10. Peerlinck Maurlts (Metser);
Estera die Gde staat of voor onze wakO advokaat, g3entito®"heeft gezien plex sta. Voorwaar dat is een schit11. De Bruyn Karel Lodewijk (Oudkere
propagandist
«
Dylstke
»
alias
en geen oor heeft^ gehoord wat voor terend programma. Als dat allemaal
Burgemeester).
Désiré
Dylst,
die
de
voorlaatste
plaats
een machtig gsbouwenkompleks wij moet verwezenlijkt worden door het
inneemt. Ook andere personen op die
Propagandisten nog een korte ingaan oprichten, daar w^ar nu de ou- huidige stadsbestuur dan zal dat proEn als er foto's zijn, waaruit blijkt lijst genieten ons vertrouwen.
sparming
!
gralmma
wel
voor
de
helft
afgewerkt
de kazerne staat. Alle administratieve
dat ze werkelijk iets get* '\n hebben
Slmpatisanten
nog een klelno
diensten van de stad gaan daar ge- zijn in het jaar 2000.
voor de stad, onderzoek dan maar EEN TYPISCH SCHANDAALTJE !
steun !
koncentreerd worden in grote, ruime
Och Jef, gij moet altijd kritike- eens kalm en nuchter of er in de naEr is ruzie in de C.V.P. Tal van levertrekken; wij gaan daar ook een ren.
Kiezers schenkt ons Uw vertrouwen
den
zijn niet te spreken over het feit
bijheid
van
die
uitgevoerde
werken
nieuw vredegerecht bouwen, misWeet ge wat ze gedaan, hebben nergens gronden of goederen liggen dat er een kandidaat op de C.VJ*.- door te stemmen voor de « Gemeenteschien zelfs een overdekte zwemkom Louis, dat ga ik U zeggen : zea jaar
belangen » onder nummer 1.
en heel zeker een modern paviljoen lang hebben ze geslapen en geluierikt. van dhr Scheepers of van Mevrouw lljst staat, die gescheiden leeft van
om het astronomisch - kompensatie - Zes jaar lang hebben ze pleziertjes Lejeune, en antwoord me na dat on- zijn vrouw. Ja, lezer dat schijnt juist. GENT
En zo iets op een C.V.P.-lijst en dan
uurwerk van dhr Pestraets in onder gedaan aan enkele lievelingskinde- derzoek.
Alle medewerkers en leden van de
De burgemeester heeft enkele prijs- nog te Hasselt. Een groep C.V.P.-ers stadsraad worden opgeroepen voor de
te brengen.
ren. De gronden van de Kommissie
heeft
daarover
een
brief
geschrevcv
Mooi programma, inderdaad, Louis. van Openbare Onderstand, die vrij- uitreikingen b*gewoond, heeft een aan de Hasseltse clerus en aan de be- vergadering, die plaats vindt de twee- '
Maar als ik mij goed herinner dan gekomen zijn, hebben ze verhuurd pluimveetentoonstelling voor geopend volking en medegedeeld dat ze zullen de dinsdag der maand, 14 oktober, om '
heeft er in het C.V.P.-blad DE TRAM aan hun vriendjes of aan de boeren, verklaard en madame Lejeune is eer- weigeren op zo een lijst te kiezen. 20 uur, lokaal « Vlaams Huis Roevoor vele jaren gestaan, dat dat alles die hun meststoffen kopen aan de ste jurylid geweest in een wedstrijd Het is erg dat thans zelfs de C.V.P.- land •». Nieuwe medewerkers zijn
om het hardst te schreeuwen oF
steeds welkom.
reeds in 54 zou klaar zijn. Ze hebben Heer de Marneffe.
om het lelijkste gezicht te trekken lijsten niet meer vrij van kritiek zijn
precies een beetje retard. Bij mijn
Waarom Louis is er op heel de Pln- en schepen Ramaeckers heeft de ou^
Anderzijds is er een tweede chris- GEVRAAGD
v?etcn is de Oude Kazerne of beter
berg slechts één lamp voor al die de mensen van de stad volgepropt telijke lijst : de,lijst van de heer
Het Schuttershof nog altijd even vuil
Gevraagd voor gekend confituurhuizen, waarom is de Luikersteenweg met vlaai en taart, opdat ze toch Schevernels.
en ellendig als voor zes jaar en heel
fabriek, ervaren prospekteur, wonenzo verschrikkelijk slecht verlicht ? En maar voor hem zouden kiezen. Dat
de stad weet toch dat de luizen en
Daarvoor schijnt grote schrik te de te Gent, voor verkoop aan winwaarom liggen er van die kostelijke is al wat ze gedaan hebben.
de vlooien er de gewichten van de
bestaan,
zo groot zelfs dat Hubert kels. Vast loon, soc. wetten. Schrijbuislampen in de Hasseltse steeg ?
horloges optrekken. Dat heb ik reeds
Leynen,
zoals
altijd de eerUjkheid in ven bureel b'nd.
Ge
moet
gij
maar
voor
dokter
Heeft die man met dat blauw bloed
voor zes jaar geschreven.
persoon,
de
christelijke
benaming van
Scheepers
en
zijn
mannen
kiezen
en die groene loden jas ook al iets in
, En ik er aan denk : voor enkele
Louis, dan zal mijnheer Jules op 12 die lijst schrapte in « Het B2lang van
de pap te brokken ?
dagen ben ik nog eens over de binoktober in zijn vuist lachen, want Limburg ». Volkomen logisch. NieWat ze gedaan hebben, Louis. dan zal hij zijn twaalf jarenplan kun- mand kan volgens hem in de schoot
nenkoer van Het Schuttershof gewandeld. Wat is me dat daar voor Vraag het aan de inwoners van de nen verder zetten en dan zal hij op van de H. Kerk thuis horen zo hij
Houtstraat, die gaan U onmiddellijk 12 oktober 's avon<is aan meneer Ab- niet op de C.V.P.-lijst staat. Voor de
een rommel!
Hopen kasseistenen, kapotte fles- antwoorden. Vraag het aan de men- don en aan meneer Al,fr^d zeggen : oorlog toen Hubert bij de Rexisten
sen, oude kastrollen en fritketels, af- sen van de Schoolstraat te Melve- « Wat zijn de Ti-uienaren toch onno- stond kon dat wel ! En de C.V.P. is
toch ook een Vlaamse lijst, niet ?
, M,
val en andere welriekende dingen. ren ? Vraag het aan de inwoners van zele klootjes >. ,
de
Pestraetsstraat.
Daar
kunt
ge
U
in
Zeker
als ze aangevoerd wordt door
Kortom een ideaal toevluchtsoord
En madame Lejeöne, die er natuurDAMES,
:
voor ratten en muizen. En wat ver- volle broesse wanen. Vraag het aan lijk ook bij' zal zitten en die zo graag minister Meyers, die aan huis nooit
de
mensen
van
de
Beekstraat.
Deze
anders
als
Prans
spreekt
!
U
wenst
pels
?
[
der lachen de openstaande W.C.'s je
straat, die belangrijk geworden is en haar woordje placeert, zal in een onV wenst een pracht van een •
vlendelijk toe.
die twee rijkswegen verbindt heeft bedaarlijke schater losbarsten bij de- GENK
bontmantel ?
:
ze
plastische
uitdrukking
van
onze
Ook hier een tweede christelijke
Uw partij gaat daar ook een Vrede- nog niet eens stoepen. En aan de
Koopt
vol
vertrouwen
in
b
e
t
l
burgervader
en
zij
zal
het
beamen
:
lijst.
Naast
vogels
van
verscheidene
gerecht maken, zegt ge Louis ?
kant van de Sluisberg stijgen er van
huis
•
Ja Jef, wij gaan daar een Vrede- die schattige vilbeluikreukjes op, dat « En eflet, maiearv pauvres kluut- pluimage zijn er ook enkele Vlaams
,
nationalisten op terug te vinden.
Willy CLAYKENS - NEVEN
\
gerecht rechtstoten, dat alle andere zelfs de konijnen in hun hokken de jes ! r » »Oudergemselaan,
328,
Brussel
!
kantons ons gaan benijden.
neus toehouden evenals de mussen op
En 's 'nachts, Wanneer mevrouw MAASEIK
Dan gaan er heel wat vrederechters het dak. En de beekratten komen er Scheepers uit h a a r eerste slaap zal
Tel. 48.37.01. Alle Inlichtingen, g
Te Maaseik stellen tal van Vlaams ••••••••>•• ••«••••••••••••••laaaaaaaaaaasaaMn
moeten benoemd worden in onze stad. in volle dag de keuken ingewandeld. wakker söhfeteh, zal ze tegen haar
Hoezo Jef ?
Vraag het aan de cafébazen Louis, man stoten en zeggen : « Jules, onze nationale personen, die ons flink geWel Louis, jongen, als Uw parttij en ze zullen U zeggen, hoe verschrik- kampernoelieën zijn weer voor zes holpen hebben bij de jongste verkieHiermede worden alle Vlazingen voor parlement en provincieJedere keer een nieuw vredegerecht kelijk hoog de taxes zijn op de mu- jaar in veillêheid t »
nainfeen
uitgenodigd de plechtige
raad, hun kandidatuur. Ze zijn in
gebouwd had, telkenmale ze dat be- ziek. Vraag het aan de inwoners van
H. Mis bij te wonen, opgedraToen ging Louis verder, want hij Maaseik te goed bekend om ze allen
loofd heeft, wel dan hadden wij zo de Capucienessensstraat. Bsrke Gie- kon de waarheid niet; meer verkropgen ter herdenking van de afte noemen. Maken we een uitzondeongeveer in ieder straat een juweeltje len, op weg naar zijn atelier, heeft al pen.
gestorven leden van V.O.S. en
"
ring voor onze vriend Miei Teelen, die
drie keren zijn voet verstuikt. Vraag
van een vredegerecht.
ter bijzondere intentie van wiebij de verkiezingen van 1 juni reeds
len
Voor het ogenblik stel ik alleen het aan de belastingbetalers. Er is |iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiimtiiiiiiiii)iiiimij|iiipimHiuHHiiiiHHHiiii
op
onze
lijst
stond.
Maaseik
heeft
een
maar vast dat het oude gebouw in de haast geen gemeente in het land, I HASSEï^T
Karel DE PEYTER
'
', , :
1 vernieuwing van de gemeenteraad
Breendonkrtraat met haken en a n - waar de opdecimes op de grondbelasZONDAG
5 OKTOBER a. S.
Vozende <l9ade¥!veEgadering op 1 dringend nodig. Het huidige schepenkers bij elkaar wordt gehouden en ting zo hoog zijn als te St-Truiden. I
te
10 u. 30
kollege heeft het stadje gedurende
dat de paddestoelen op de muren Allemaal het werk van ons gemeente- 1 zaterdag il8 (Oi^oliiee^te 19 uur, i
in
de
kapel
van
de E. P. Jezuif zes jaar op een potsierlijke mjze bestaan van de verschrikkelijke vocht. bestuur. Onlangs nog zei een besten- I Hotel Waursonti .S.tati.ODj^raat.
ten, 'Brialmon-tstraat, te Brussel.
stuurd.
De
huidige
burgemeester
en
ïïiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilM

LIM BURG

ünfmoeHng
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WESf^VtAMülRl»
BRUGGE
VLAAMSE KIEZERS STEMRIEN
f. OPJDEBEE€K
Te brugge kwam het na onderhandelingen tot een akkoord tiissen de
plaatselijke leiding van de VlaamsNationalisten en deze van de C.V.P.
om als Vlaams-nationaal kandidaat
op de lijst van de C.V.P. op te nemen
dhr. Franz Opdebeeck, dr. med. Alle
Volksunie-kiezers worden dus aangezet, hun stem uit te brengen op de
naam van deze kandidaat, die het
vertrouwen geniet van de Vlaamsnationalisten.
Brugge - Onze kranige Vlaamsnationalisten hebben een 15-puntenprogramma ontwikkeld, dat de nadruk legt cp ean Vlaams, vooruitstrevend en praktisch aspekt van de
gemeentepolitiek nl. 1. vervlaamsing
van de plaatselijke nijverheid; 2.
vervlaamsing van het stadsbeeld
(subsidie voor Vlaamse uithangborden); 3 naleving der taalwetten in
de gemeentelijke kommissie van
openbare onderstand; 4. Vlaamse bevïaggmg der openWkre gebouwen
n.a.v. officiële feesten; 5. Geen volksvreemde elementen m het schepenkollege of stadsdiensten; 6 verjonging, vervlaamsing «n demokratizering van alle stedelijke kommlseies;
7. likwidatie van de administratieve
epuratie In stadsdiensten en rechtsherstel; 8. vooruitstrevende en in
Vlaamse geest opgevatte kulturele
politiek; 9. definitieve oplossing van
verkeersvraagstuk in het centrum
van Brugge; 10. nastreven van akIkoord in veemarktstrijd; 11. verlaging der elektriciteitstarieven; 12.
strikte toepassing van de grendelwet op grootwarenhuizen; 13. soepeler bouwpolitiek; 14. totale vernieuwing H. Bloedspel; 15. steun aan alle
initiatieven, strekkend tot ekonomische, sociale en kulturele uitbouw van
de Brugse gemeenschap.

IN DE BRUGSE RANDGEMEENTEN
EN AAN DE KUST
In •Verscheidene Brugse randgemeenten en aan de kust werden lijs-ten voor de a.s. verkiezingen ingediend, waarop de namen van Vlaamsnationale kandidaten
voorkomen.
Vlaamse klezCrs uit deze gemeenten
brengen derhalve hun stem op deze
kandidaten uit.
•• •
Te Assebroek : de hh. J.'Van de
Voorde (2de kand.) en J. Van In sr.
(Lijst gemeentebelangen);
Te St-Andries : dhr. Demonie (Lijst
Gemeentebelangen); lijst nr 3.
Te Damme : dhr. G. Vanderyse
(Gemeentebelangen);
Te Oedelem : dhr. M. Matthys;
11de kandidaat;
Te Ruddervoorde : dhr. Harry
Slabhinck;
Te Knokke : dhr. Fons Van Mullem (Volks- en Handelsbelangen)..
Lijst nr 4 - 3de kandidaat;
Blankenberge : Van Oudenaerde.
Vader van 2 kinderen, 26 jaar oud,
zoekt werk als betonwerker, als metserdiener of in een spinnerij, Roeselare en omliggend

Deze laatste lijst is dus eigenlijk
een anti-Van Glabbeke lijst, zodat
deze die er voor stemmen eigenlijk
ook een stem uitbrengen tegen Van
Glabbeke.
Het is niet mogelijk « positief » te
stemmen, dus alleen kan er « negatief > gestemd worden tegen Van
Glabbeke ofwel blanco.

SCHOTEN
Ook te Schoten;, werijen. ov^jreenkomsten afgesloten in jv«rband met
de aanstaandeI >.g&meeöt-eraacisvcrkiezingen ,

BORGERHOÜT

Wie op 1, Juni VOLKSUNIE stemde, stemt op 12 oktober op LIJST
NUMMER DRIE, waar als onafhankelijke kandidaten JOS DE GROOF
ANTWERPEN
en J. DILLEN fungeren.
Men stemme best achter de naam
van J. DILLEN (elfde kandidaat)
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
ANTWERPEN (stad)
vermits Jos De Groof in alle geval
DE ARRONDISSEMENTSRAAD VAN gekozen is, en J. Dillen waarschijnANTWERPEN NODIGT ALLE LEDEN lijk wel wat voorkeurstemmen nodig
EN SIMPATISANTEN DRINGEND heeft
UIT HUN STEM UIT TE BRENGEN
OP DE NAAM VAN DE LAATSTE MERKSEM
KANDIDAAT OP LIJST NUMMER
Alle Vlaamse - Nationalisten van
DRIE, DIE EEN ONAFHANKELIJKE Merksem stemmen op 12 oktober op
PLAATS INNEEMT OP DIE LIJST, de naam van LOUIS ROOSENS, de
EN DIE DE KANDIDAAT IS VAN DE negentiende en laatste kandidaat op
VLAAMS NATIONALISTEN.
lijst nummer DRIE.
De kandidaat is een jonge, enerDhr Roosens, uittredend gemeentegieke advokaat aan de Antwerpse
raadslid,
is sinds vele jaren de voorbalie, gesproten uit een uitgespro'p n
zitter
van
het Dr. Bormsfonds.
Vlaams-Nationalistische familie. Hij
geniet het volledig vertrouwen van
Hij verdient het vertrouwen van
het hoofdbestuur van de Volksunie. alle weldenkende Vlamingen.
BERCHEM
Het bestuur van de afdeling Berchem van de Volksunie nodigt alle
leden en simpatisanten van harte uit
hun stem uit te brengen op KAREL
REINERS, de achtste kandidaat op
lijst nummer TWEE.
De heer Karel Reiners (beter gekend onder de naam CARLO Reiners)
is de verdienstelijke oud-sekretaris
van de Vlaamse Concentratie.

BRASSCHAAT
Hier is geen aarzeling mogelijk.
Op 12 oktober stemmen alle weldenkende Vlamingen van deze mooie
gemeente voor de zeer verdienstelijke oorlogsburgemeester HIPPOLIET PAELINCKX, die zijn leven
lang een Vlaming uit één stuk was.

BRABANT

DEURNE
Het arrondissementsbestuur van de
Volksunie-Antwerpen zet alle Vlaams- PROPAGANDISTENFEEST
Nationalisten aan voor de lijst num- VAN DE VOLKSUNIE
mer VIJF (lijst « Vlaamse GemeenKANTON HALLÈ .tebelangen ») te stemmen. Deze lijst
schenkt ons alle vereiste waarborgen ^ Een dertigtal Volksunie-propaganwai de kandidaten betreft De lijst disten'namen op zaterdag 13 ssptemwordt aangevoerd door CARLO DE eer.tjft 20 uur deel a a n ons gesiellig
RIDDER, voorzitter van de afdeling propagamiistenf eest in het VolksunieDeurne van de Volksunie. Tweede op lokaal te Dworp, Leden van onze
de lijst staat de onvermoeibare afde- milltantenploegen uit Dworp, Lot,
lingssekretaris Gerard Van Craenen- Halle, Beert, Ruisbroek, Alsemberg,
broeck; 3. Frans Selen; 4. Juliaan Rode *n Lembeek verbroederden er
Van Gasse; 5, Vik Vervecken; 6. Al- op een gemoedeUjke wijze. De kametaden uit Huizingen, Buizingen en
fons Jocquet; 7. Lambert Nelissen.
8t. Rieters Leeuw lieten zich verontschuldigen. Een oorverdovend ge's GRAVENWEZEL
_^-'; '
Bij het uitpluizen van'Hë* laatste juich ging op to8H Dr. Bouchery,
van
de
verkiezingsuitslagen bleek dat de ge- arrondissementsvoorzitter
meente 's Gravenwezel ongeveer tien Volksunie gouw Brabant, zijn intrede
ten honderd Volksunie had gestemd. desd. Wij hadden gehoopt dat dit
Deze uitslag heeft REN A AT WIL- feest een overwinningsfeest zou geLEME ertoe aangezet zich kandidaat worden zijn. Het heeft niet mogen
te stellen op de lijst « BORSLAP » zijn. Het werd dan «en volhardings(lijst nummer DRIE). Dhr Borstlap feest. Het was Dr. Bouchery die onis hoofdonderwijzer ter plaatse, een ze propagandisten dankte voor hun
onvoorwaardelijke inzet gedurende
goed Vlaming.
De Vlamingen van deze gemeente de voorbije harde verkiezingsstrijd.
stemmen dus achter de naam van de
Na een heerlijk avondmaal, aangeDERDE kandidaat op lijst DRIE.
boden door onze geliefde Dokter,
werden de dorstige Bïabantse kelen
gelaafd met een vat bier geschonken
door een van onze l)este propagandisten (die schijnbaar het groot lot
heeft gewonnen). Kort daarop klonken uit dertig kelen onze heerLjke
Vlaamse liederen die getu^gen van de
levenswil van ons volk. In de vroege
uurtjes kwam er, helaas veel te vroeg,
een einde aan deze gemoedelijke
avond.
•.r

kanton Halle Wij dringen er op
aan dat alle gemeenten zouden
vertegenwoordigd zijn op deze uiterst belangrijke vergadering. Deze
vergader.ng staat in het teken van
de organisatie van onze partij in
ons kanton.
Programma : bespreking van volgende punten :
1. Organisatie;
2. Propaganda;
3. Financies;
4. Verspreiding van ons blad en
kolportages.
Enz.
Niemand ontbreke op deze belangrijke bespreking.
Paul Blijweert.
ARRONDISSEMENT BRUSSEL
KANTON ASSE
IN MEMORIAM
Luciaan DEGRAEVE
Een telefoontje van een onzer medestrijders meldde ons het ontstellende
nieuws : Luciaan Degraeve van Hekelgera is overleden.
Wij waren er het hart van in. Wij
konden het moeilijk geloven. Nog in
zware rouw gedompeld, wegens het
afsterven van zijn brave echtgenote,
amper een paar maanden geleden, is
de duurbare vriend ons thans ook
ontvallen.
Luciaan Degraeve werd geboren te
Watou op 30 november 1905, en is
vroom in de Heer ontslapen te Hekelgem op 23 september 1958.
Uit alle gouwen van Vlaanderen
zijn talrijke vrieden en kennissen gekomen om hem uitgeleide te doen
naar zijn laatste rustplaats. Wij noteerden onder de aanwezigen, benevens gans Vlaanderen door zeer geëerde geestelijken, burgemeesters,
schepenen en gemeenteraadsleden
van Hekelgem en omliggende gemeenten, een grot* schare Volksunie-leden en propagandisten, met aan hun
hoofd Dr. en Mevrouw Leo Wouters,
ouderen vap, dagen,, jwaaronder de ^84
j.arige va4er De Vleeshouwer, de Dayidsfonds-jeugd, en e^n zeer opgemerkte, ,groep studer.e^dé ,ju,ffrpUiWen
uit-Ternat, leerlingen der schooi wa^,)?
Juffrouw Degraeve, dochter' VEnj ^e
overledene,, l e r a r ^ is.
Na de g^&zongen')^}^Aienst in de oude parochiekerk, sclxreed de ingetogen
schare naar het kerkhof.
De woordvoerder van de plaatselijke
afdeling van het Davidsfonds schetste in ontroerende bewoordingen het
beeld van ons aller vriend. Hij herinnerde aan zijn geboorte in WestVlaanderen, aan zijn geestdrift en
zijn hoge gaven als onderwijzer, zijn
voorbeeldig leven als volksopvoeder,
echtgenoot en vader. Met wrangheid
en een krop in de keel riep de jeugdige spreker terug voor onze gees, de
repressiedagen van 1944, hun nasleep
en het tragische gevangenisleven, dat

ADVOKAAT HUGO 2CHI'T^
43ste en laatste kandidaat op lijst
nummer DRIE te Antwerpen.
Alle Vlaams-Nationalisten zullen
hun stem uitbrengen op de naam
van deze jonge, energieke en overtuigde Vlaams-Nationalist, die als
onafhankelijke op die lijst voorkomt
en die de kandidaat is van de Volksunie.
Op de laatste nationale kaderdag
van de partij te Brussel viel hem een
bizonder hartelijke ovatie te beurt
In h2m begroeten de Vlaams-Nationalisten van de stad Antwerpen een
beloftevol voorman.
<' wellicht de kiem gelegd heeft van
de vroege dood van onze strijdmakker ».
En vol bewondering en grote dankbaarheid stelde de jonge vriend dan
in het licht wat de naar Heicelgem
overgekomen Meester in dit schone
dorp aldaar nog voor zijn Volk gewroet heeft tot zijn laatste adem. "
En toen werd, in haar spontaneiteit
misschien wel de schoonste, hulde
gebracht aan de « voorbeeldige onderwijzer » door een van zijn oudleerlingen. Deze laatste was gekomen
uit Sint-Pieters-Woluwe, de gemeente
waar Luciaan zovele jaren oider^'e-»,
en nadien Verguisd werd om. in aanwezigheid van" andere getroffen kollega's onderwijskrachten, zijii dank
tè'betuigen aan « dé Meester », die
söör aijtl I6erlini«n «teeds zulk hoogstaand'ltóhtbaken was geweest.
Als derde spreker vertolkte dhr
Peeters-Nic^asie de gevoelens van hoge waardering en vriendschap, die de
oudere generatie de nationalistisch
denkende en handelende, trouwe
strijdmakker toedraagt.
En toen kwam het definitief schelden. Een voor een tegen de aanweringen voor een laatste groet voorbij
het open graf, en keerden dan huiswaarts met in zich de herinnering
aan een « schoon Vlasms mens ».
De « Volksunie » belu gt hierm.sde
aan de kinderen Degraeve en f am.ilieleden haar irmigste, kristelijke deel*
neming in hun zware rouw.
(A. P. N.)

GEMEENTEVERKIEZINGEN
OOSTENDE
Op welke hjst zullen de Vlamingen
hun stem uitbrengen ''
Laten wij eens zien wat zoal aangeboden wordt :
De lijst van de B.S.P., natuurlijk
^,.4-—•.,'-, T-Torcn ctaat o a. het
heerschap die in het parlement meenKameraden van het kanton Halle.
a j .;• ri_^ct£n piotcsteren tegen de
In de voorbije verkiezingsstrijd -hebregermgstoelage bij de wederopbouw
ben wij getuigenis afgelegd van de
van de IJzertoren.
3r»i»a»*ee strljdvaaröighsid- Op 13
De lijst van de kommunisten ?
""2tabsn wij het vaste voorEveneens uitgesloten. Mogen wij er
nti
".kt, na enkele maanden
h'3'bij 00 wM-z-n dat f'e kommun'swelverdiende rust, terug aan het
tische kandidaat N. Provoost, niet
werk te gaan. Er wacht ons nog een
onze militant te Oostende is, makker
zware taak in de kokende maanden
H. Provoost !
en jaren. Ons volk heeft op -1 juni
De lijst der C V.P. ? Met de beste
een kans genust om ,herop te staan.
wil van de wereld kan ook hier geen
Ons
propag^^ndistej^i wacl^t 4?j taak
JOS DE GKOoi
Vlaams-voelende kandidaat ontdekt
ons volk klaar te njaken om da.volworden, ten andere de C.V.P, te Oos- achtste kandidaat als onafhank^ijke gende kans tji grijpen..
tende staat volledig onder de plak op "Jst nummer DRIE te Borgerhout
Verder enkele praktische richtlijyg^j^
I Oud- gemeenteraadslid, arrondisse4 OKTOBER 1958 - Nr 19
DE VOLKSUNIE - * JAARGANG Dolf Van Glabbeke, lijstaanvoerder menteel penningmeester van de Volks. nen voor de komende weken.
van de liberalen en die de nationalis- | " " ' e , sekretaris van de afdeling
Uitgave van de v.z.w. De Volksunie.
1. Richtlijnen voor de gemeente- REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur,
ten maar al te goed kennen.
|
Borgerhout,
raadsverkiezingen van 12 oktober
Beizegemstraat, 20, N O.Heembeek (Brussel) Tel 16 28.33
Er is dan nog een onafhankelijke j In geheel Borgerhout heeft bij dé
aanstaande.
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretans, Beethovenstraat 16, Anderlecht,
lijst, waarop een paar afgescheurde | Vlaams-Nationalisten geen naam zulTel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen
Al onze mensen uit het kanton
liberalen, een paar zeer brave vissers ke goede klank als wel de naam van
: Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82.16
Halle steramen op 12 oktober blan- Beheer
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
zonder veel benul van politiek en als \ Jos De Groof, wiens hele leven EEN
ko. Wij kunnen onmogelijk ons Jaarabonnement: lOOfr. HalfiaarJijks: 50fr.
laatste de aartsvijand van Van Glab- 'belijdenis Is geweest van onvoorwaarvertrouwen schenken aan de kleur- Steunabonnement : 200 fr. (minimum)
Losse nummers : 6 fr.
beke te Oostende, die, het mag wel delijke Vlaams-Nationale trouw, waarpartljen.
Abonnement
buitenland:
120
fr.
Per
luchtpost
300 fr.
gezegd worden, de enigste is te Oos- 1 voor hij zeer veel geofferd heeft
Alle
stortingen
voor
het
blad
op
postglro
54.45.46.
W Jorissen, Brussel
tende die de moed heeft gehad om De naam DE GROOF is een waarborg 2. Zaterdag 18 oktober te 19 uur in
De Volksunie verschijnt de eerst e en derde zaterdag van de maand.
Van Glabbeke voortdurend in zijn,voor allen, di« het goed nieneii met ,
ons lokaal te Ttvrorp, vergadering Verantw. uitgever : Mr. Fr. Van der Eist, Beizegemstr., 20, Brussel.
weekblad aan te vallen.
. j
onze strijd,
' i?nVoor alle propagandisten van heti
"i

