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NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

BESCHOUWINGEN EN RANDBEMERKINGBI 
De gemeenteverkiezingen zijn vrij 

kalm verlopen en de resultaten be
antwoorden ongeveer aan hetgeen 
vrij algemeen verwacht werd. De vo
rige gemeenteverkiezingen in 1952, 
kort na de beschamende kapitulatie 
in de koningskwestie, verliepen in 
een voor de C.V.P. ongunstige kon-
junktuur. Thans daarentegen profi
teerde deze partij van hare over
winning bij de parlementsverkiezin
gen van 1 juni 11., alsook van de 
weerslag der gebeurtenissen in 
Frankrijk. 

Dit geldt vooral voür het Waals 
gedeelte van het land. De periode 
tussen het aantreden van de regering 
Eyskens en de gemeenteverkiezingen 
was kort en kon gevuld worden met 
enkele spektakulaire verwezenlijkm-
g3n, alhoewel het brandend probleem 

waarop de C.V.P. de parlementsver
kiezingen gewonnen had - de school-
kwestie - behendig begraven werd in 
een nationale kommissie... De linkse 
partijen zijn sedert 1 juni de kluts 
kwijt. De liberale partij met haar 
aarzelende en weifelende houding 
kon het vertrouwen niet herwinnen 
van de kiezers die haar op 1 juni de 
rug töel:eerden : ofwel had zij reso
luut tot een kcalitieregering met de 
C.V.P. moeten toetreden reeds vóór 
12 oktober ofwel een stugger hou
ding aannemen. 

Innerlijke verdeeldheid en liberale 
scheurhjsten o. m te Antwerpen en 
te Eisene droegen het hunne bij om 
het prestige van de reeds fel geha
vende liberale partij nog een deuk 
te geven. 

Kartels met de socialistische partij 
waren in de huidige konjunktuur ze-

IH NINORUN PAUS PHIS XH 
De Volksunie brengt graag hulde aan de nagedachtenis van Zijn 

Heiligheid Paus Pius XII, voor de meesten onder ons een zeer gelief
de vader, voor ailen een hooggeëerde morele en religieuze persoonlijk
heid. 

Naast •<te algemene blijken van sympathie t' allerwegen aan deze_ 
grote kerkvorst, morele leider en superieure diplomaat van de vrede 
opgedragen, mogen we niet nalaten er bijzonder op te wijzen hoe hij 
een zeldzame zin en gevoeligheid aan de dag legde voor de algemene 
beginselen waarop de politieke actie der Volksunie steunt. 

Hij was bezield met een fijn gevoel voor de eigenheid der onder
scheidene Europese volkeren en sprak deze zo graag in hun eigen 
taal toe : ook het Nederlands kende hij vrij goed. Zijn ervaring in 
Duitsland sinds 1917 heeft hem ook de rijkdom van het federaal be
ginsel naar waarde doen schatten e/i op Europa overdragen om het 
probleem der Europese eenheid en verscheidenheid een adequate 
institutionele vorm te geven. 

We laten hem zelf over deze beide punten aan het woord. Zel
den of nooit heeft een Belgisch kerkvorst ons zo naar het har t ge
sproken : 

c De Kerk kan er niet aan denken, noch denkt er aan, de ken
merkende eigenaardigheden welke ieder volk met een angstvallige 
schroom en een begrijpelijke trots bewaart als een kostbaar erf
goed aan te vallen of te minachten. Elke gerichtheid, elk streven naar 
een wijze ordelijke ontplooiing van de eigen krachten en aanleg, die 
geworteld zitten in de diepste vezels van elke volkstak, begroet de 
Kerk met vreugde en voegt er haar moederlijke wensen aan toe. In 
het kamp van een nieuwe wereldorganisatie, gegrondvest op de zede
lijke principes, is er geen plaats voor openlijke of bedekte verdruk
king van afzonderlijke kuituren en taalminderheden... De lange er
varing van de Kerk verplicht haar te besluiten, dat de stabiliteit van 
het grondgebied en de gehechtheid aan de voorvaderlijke tradities, 
onmisbaar voor de gaafheid- Van de enkeling, eveneens basisele
menten zijn voor de menselijke gemeenschap. Om doeltreffend te 
zijn moet de poUtieke organisatie van de wereld gebeuren op fede
ralistische grondslag. Men zal geen Europa tot stand brengen met 
ontwortelden. » 

Zo was zijn tussenkomst voor rechtvaardigheid en verzoening tus
sen de volkeren, zo ook streed hij vooral sinds 1949-50 m.et ongekende 
ijver voor innerlijke veizoening tussen de burgers van eenzelfde volk 
die onder de oorlog waren verdeeld. Hij nam geen blad voor de mond 
om bij de verantwoordelijke staatslieden te pleiten voor amnestie-
rende genademaatregelen : « Wij smeken nog eens de hoogste g2iag-
dragers van de Staten, dat ze mild hun genaderecht zouden gebrui
ken door, bij de zo plechtige en gunstige gelegenheid van het H. 
Jaar, effectief de correctieven van het strafrecht toe te passen, die 
voorzien zijn door de wetten van elk beschaafd land. » 

Zelfs in verband met de vrijheid der katolieken op het gebied 
van de oriëntatie der wereldlijke maatschappij is hij onbevangen 
tussengekomen. Bekende uitspraken van zijn voorgangers, die cïit 
recht waarborgden heeft hij aan de praktijk getoetst in het kader 
van de Italiaanse politiek waarbij de kristenen nooit enige dwan^r 
werd opgelegd om zich in het kader van één enkele partij te vereni
gen, hoewel er zich in Italië analoge situaties voordeden als in Bel-
^ ' L r ^ l ^ ^ ! ^ ^ ' ' ^ " n " " ^ ^ Overrompeling, mogelijkheid van katoheke 
ÏTpt^^t. u^- ^^"^ ' '•" '^^" '^^ katolieken tot ruimer aandeel aan 
S . n ï Ĥ  *? ^'^^^ ^^''^^ aangespoord en werd hen het Udmaat-
scnap van de kommunistische partij ten strengste \erboden. 
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ker niet aangewezen voor de libera
len en hebben dan ook niet geren
deerd. 

Ook de socialisten zitten hopeloos 
in het defensief sedert 1 juni. Hun 
houding was en is onsimpatiek om
dat zij niet sportief genoeg zijn om 
een nederlaag te erkennen en niet 
inielligent of moedig genoeg om er 
de besluiten uit te trekken en hun 
taktiek en opstelling te herzien en 
te veranderen, Nègmaals krijgt men 
pas een juiste kijk op de achteruit
gang der socialisten wanneer men 
rekening houdt niet de verschuiving 
van stemmen vaii de kommunisten 
naar de socialisten. Dat kamoufleert 
nog enigszins hun werkelijk verlies. 

Het is echter een bittere pil voor 
hen thans ook in meerdere steden 
en gemeenten, vooral van het Vlaam
se land, waar zij alleen of samen met 
de liberalen bestuurden, het heft uit 
handen te moeten geven : Gent, Leu
ven, Tongeren, Geraardsbergen, 
Moeskroen, Kessel-Lo, Heist o d 
Berg. Vermoedelijk zullen zij ook in 
Mechelen moeten plaats ruimen voor 
een koalitie G.V.P.-iiberalen. J i a a 
kieskampagne rond het tema van de 
repressie en de incivieken, zoals dip 
gevoerd werd o. m. door « De Volks
gazet », maar ook door affichen (te" 
Brussel bvb. waar het samengaan 
van de CV.P. met de Volksunie aan 
de kaak gesteld werd), was bescha
mend voor de B.S.P. en heeft niet 
gerendeerd. 

Op een voetbalveld zouden de toe
schouwers roepen : « Armoe ». Het 
is inderdaad een blijk van geeste
lijke armoede wanneer de B.S.P. geen 
ander tema kan vinden dan zaken 
die hoe langer hoe meer tot het ver
leden gaan behoren en waarop de 
publieke opinie niet meer reageert, 
zelfs te Brussel niet. Het is verheu
gend voor ons vast te stellen dat de 
promotor van deze kampagne, de 
onder-voorzitter van de B.S.P. en 
hoofdredakteur van « De Volksga
zet >. Jos Van Eynde, in zijn eigen 
gemeente, Berchem, de nederlaag 
geleden heeft. Zijn droom burge
meester te worden is verzwonden : 
de C V P . beschikt er nu over 14 ze-

le.r.-jl oc'; onze kandidaat ver
kozen werd, tegen nog 8 socialisten 
en 2 liberalen. 

Te Antwerpen daarentegen, waar 
de socialistische partij vlaamsgezind 
is dank zij o. m. een figuur als bur
gemeester Craeybeckx en aan die 
belachelijke incivieken vreterij niet 
meegedaan heeft, heeft zij hare po
sitie nog versterkt : 21 gekozenen, 
op één zetel na de volstrekte meer
derheid. De C.V.P.-leiding van Ant
werpen mag zich gelukkig achten 
dat zij. niettegenstaande het verzet 
van een Van Cauwelaert, met ons 
een akkoord gesloten heeft ! 

De taktiek door het hoofdbestuur 
van de Volksunie gevolgd is deugde
lijk gebleken : al onze kandidaten 
werden verkozen. In plaats van twes 
gemeenteraadsleden in 1952 hebben 
wij er nu in de Antwerpse agglome
ratie vijf : één te Antwerpen, één te 
Berchem, één te Merksem en twee te 
Borgerhout, waar onze gekozenen op 
de wip zitten. Te Brugge werd on
ze kandidaat, Dr. Opdebeek, even
eens verkozen. Wij willen er nog
maals de nadruk op leggen, dat in 
strijd met wat door sommigen gezegd 
en geschreven werd, hier geen spra
ke geweest is van een * verruiming » 

(Lees door blz. 7) 

EENZIJDIGE VERDELING DER 
MINISTERIELE DEPARTEMENTEN 

In de unitaire Belgische staat wordt veel gesproken over heU 
j! billijk evenwicht tussen de waalse en Vlaamse gemeenschap. Wan» 
-. neer de Vlamingen 60 % van de bevolking uitmaken, 60 % der sol-
t.^.,daten leveren, 60 % en meer van de spaarcenten opbrengen, dan 

t -^i^eist de verdelende rechtvaardigheid dat ook 60 % Vlaamse ambte-
, ' .naren en 60 % der ministeriële hefbomen aan de Vlamingen toe

komen. Uit de ervaring kennen we juist omgekeerde verhoudingen : 
40 % Vlaamse ambtenaren en ministers voor 60 % der bevolking. 

Het homogene C.V.P.-bewind dat voor 70 % op Vlaanderen steuntj 
zou de natuurlijke proporties moeten herstellen, Eilasie de 30 % 
Walen hebben even veel en meer te zeggen dan de 70 % Vlamingen. 
Die transformatie neemt reeds een aanvang in het nationaal comité 
van de CVF. dat paritair is samengesteld, over regeringscombinatiea 
beschikt en hiervoor steeds een « evenwicht > tussen Vlamingen (7) 
en Walen (8) « nastreeft » (savoureer de nuance). Praktisch leder© 
Waalse vertegenwoordiger is zodoende een ministrabele (1 op 3) zoala 
In de liberale partij, terwijl het percent ministrabelen in de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel het laagst is van alle partijen en partij f rakties (1 
op 10). 

Er is meer : de C.V.P.-ploeg is principieel bedoeld om na ver
loop van tijd samen te regeren met de liberalen of de socialisten die 
hun natuurlijk zwaartepunt in Brussel en Wallonië hebben. Met het 
oog hierop had in elk geval de Vlaamse aanwezigheid in het huidige 
voorlopig ministerie sterker moeten tot uiting komen. 

Het wordt er niet beter op wanneer we de aard der ministeries 
nagaan. Alle grote klassieke kaderministeries, die tot het imperium 
van de staat behoren, en in elke staat voorhanden zijn, jjijn aan 
Walen toevertrouwd ; we bedoelen buitenlandse betrekkingen (Wi-
êny). Koloniën (Pétillon), Binnenlandse zaken (Heger), Rechtswezen 
(Harmei), Landsverdediging (Gilson). 

Deze ministeries vormen het raam en de ruggegraat van de 
staat en zijn de enige die sedert 1830 bestaan buiten dit van Koloniën 
dat er later bijkwam en dit van financiën waarover verder meer 
Typisch genoeg zijn het ook deze klassieke ministeries die tot héK 
imperium op de staat behoren waarin het Franskiljonisme het diepst 
is verankerd en het hardnekkigst stand houdt; alleen in binnen
landse zaken zijn de personeelsverhoudingen minder ergerlijk wegens 
de kontakten met de Vlaamse en waalse gemeenten en provincies. 
Doch 03k dit belangrijk ministerie, belast met de taaiverhoudingen 
en het evenwicht tussen de twee nationale gemeenschappen wordt 
door een waal beheerd. Misschien denkt de C.V.P. zodoende het ge
makkelijkst de hangende Vlaams-Waalse problemen (Brusselse agglo
meratie, taalgrens, kulturele autonomie) 'e kunnen oplossen. 

Enkel het ministerie van financiën dat in 1830 ook reeds bestond 
Is in handen van een Vlaming : het geldt hier ook een meer technisch 
en ondankbaar ministerie belast met de heffing en inning van belas
tingen om de andere ministeries te spijzigen. Het wordt beheerd door 
Prof. Van Houtte (Gent-Luik), van wie we waarachtig niet kunnen 
zeggen dat hij een groot Vlaams har t heeft : de vervlaamsing der 
Gentse universiteit was hij maar weinig genegen en als eerste Mi
nister was hij de grote verantwoordelijke (meer dan « papaatje 
Pholien » van de Standaard) voor het immobihsme van de regering 
van 1950-54. Deze regering eindigde met 8 effektieve Waalse minis
ters en 5 Vlaamse (de eerste minister Van Houtte zelf daargelaten 
die praktisch geen eigen departement beheerde). 

In het huidige ministerie zijn er 8 Walen tegen 6 Vlamingen als 
men eerste Minister Eyskens om dezelfde reden buiten zake laat. 
Dus weinig beter, maar de Walen hebben daarbij handig gemaneu-
vreerd : naast de vijf grote traditionele ministeries worden ook de 
twee belangrijkste ministeries van sociaal-economische interventie 
door hen beheerd dit van economische zaken (Scheyven uitspreken 
« cheyvenne > als men het NIR moet geloven) en dat van arbeid en 
sociale voorzorg (Servais - tot schade van dhr Vanden Daele aan wie 
dit toekwam). Slechts één enkel klein doch lastig ministerie wordt 
door een fr^ssprekende beheerd nl. middenstand (Vanden Boey-
nants) . '̂ .ŷ fT V 

De overige ministeries zijn goed genoeg voor de Vlamingen om 
er hand en spandiensten te verrichten : aldus de buitenlandse han
del (De Quae) dat slechts een schaduw is van buitenlandse zaken 
geen personeelspolitiek bezit en zelfs geen zelfstandige politiek tout 
court, geplet als het is tussen buitenlandse zaken en economische 
zaken. 

Trouwens ook het ministerie van landbouw (De Vleeschauwer) 
leeft op de genade van economische zaken, zoals het ministerie van 
volksgezondheid (Houben) hoewel belangrijker aansluit bij dit van 
arbeid en sociale voorzorg. Alleen openbare werken (Meyers) en ver
keerswezen (Seghers) zijn werkelijk belangrijke en zelfstandige depar-
Jementen in Vlaamse handen, (Lees door op blz, 7) j ^ 
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BIJ ADENAUER IN DE LEER OVER 
HET FEDERALISME 

Le Phare Dimanche van 21 sep-
t€mtoer 1958, gee«; een interessant 
vraaggesprek van zijn redacteur 
Jacques de Launay met K. Adenauer 
o m. omtrent het federalisme. 

' ü e vraag luidde : < Gij hebt steeds 
het federalisme in al zijn onderschei
dene vormen voorgestaan, zowel op 
naüonaal als op internationaal 

^ I?e Vengte van het antwoord wijst 
op een goed voorbereide en welover
wogen prmcipiele stelling. De C.V.F, 
zou er wel goed aan doen dit eens 
te overwegen na de bombastische 
broedergroet die ze uitbracht op het 
iongsf.e CD.U-kongres te Kiel. ue 
andere unitaire partijen des te meer. 
di.̂  nog mmder oog hebben voor de 
kalturele en volkse meerledigheid 
van ons land. 

De zaak is zeer aktueel, nu ook 
Frankrijk het federalisme als lokaas 
ophangt. ^ . 

We vertellen uit de Phare Diman
che : , f A 

« Onze grondwet bepaalt de fede
ralistisch e struktuur van de Duitse 
Bonds P^publiek. Dit is volledig in 
overeenstemmmg met de ,kristelijke 
staatsopvattjr". 

De ruimere eenheid moet de klei
nere geledingen niet opslorpen of 
ontbinden, maar ze begunstigen en 
aanvullen. Dit geldt even zeer voor 
de verscheidene ondeiverdelingen 
van de Staat, gemeenten, arrondis
sementen en Deelstaten, als voor de 
sociale organisaties, beroepsvereni
gingen ekonomische, wetenschappe
lijke e'n kulturele instellingen. Der-
gehjke organisaties verzekeren aan 
de maatschappij een evenwichtige 
struktuur. Déze verenigingen dra
gen in het raam van een georden* 
zelfbeheer hij niet alleen tot hun ei
gen ontwikkeling maar ook tot het 
weizijn'"van'ïi'eV gëh'eer.' D i f stelseï^ 
zal' nooit kunnen vervangen worden 
doèr een «entraOiStisch re^erings-
apparaa*.-^^.'-^ ^^f^T^'^ \^' "^"^ 

Een goed' regeringsstelsel moet ei
naar streven ' dergelijke domeinen 
van persoonhjke verantwoordeUjk- ._.. 
heid te begunstigen en te bescher-1 c.V.P. te berchem) 

WINST EN VERLIES 

Verkiezingen worden gewoonlijk 
beoordeeld naar de zetelwinst of 
-verlies. 

Wat vaak een vals beeld geeft. 
We dachten eraan toen we de ge

weldige nederlaag van de liberalen 
te Antwerpen ontleedden. De libera
len vielen er van 7 zetels op 3. Op 
1 juni 11. echter haalden de libera
len te Antwerpen 11,33 % van de 
stemmen (in 1952 hadden ze 15,5 % ) . 
Thans haalde de lijst Lilar 8,8 % en 
de tweede liberale fraktie 1,5 % of sa
men 10,3 %. Het verlies is dus 1,2 
% wat gemakkelijk te verklaren valt 
door de verdeeldheid. 

Betekent de uitslag in zetels een 
ramp voor de liberalen, in de grond 
bleven hun kiezers vrij trouw. 

Een ander opmerkelijk feit is het 
aantal kommunistenstemmen te Ant
werpen. In 1952 haalden de koramu-
nisten 4.563 stemmen of 2,9 %, thans 
nog 4.251 of 2,6 %. 

Het komraunisme is dus verre van 
dood. In zijn kern blijft het onaan
getast. 

Ondanks alle geschreeuw van 
C.V.P. en socialisten. 

VLAAMS EN ANTIV1/AAM« 
SOCIALISME 

De Vlaamsgezindheid bij de kleur-
partijen blijft vaak bij woorden of 
is komedie. Soms ook zijn hun ge
voelens gemeend. Altijd echter is 
hun werking in de unitaire partijen 
vruchteloos om wille van de struk
tuur zelf van de partijen. Een op
merkelijk feit echter is het dat de 
socialisten te Antwerpen-stad (met 
Craeybeckx) en te Mechelen (Spi-
noy) vooruitgingen of stand hielden. 
Te Mechelen scheelt het inderdaad 
maar honderd stemmen of de socia
listen verlo«e/i geen zetel. Te Ber-
chem echter reen randgemeente.toch 
Van Antwerpen,, ipet Jos Van Eyflde, 
die geeju benul schijnt te hebbent; van 
de Vlaamse belangen^ en- meef «og-
te Ge^it met de franslfjljon Anseele 
boerden de socialisten ten over^t^an 
Van de C.V.Ï'. lelijk achteruit (2,4 %̂  
éa 2 zetels verlies, C.VX 2 zetels 
winst te Gent; 1 zetel verlies yopf. de, 
socialisten,en 3 zetels wii»§t vft«jr de 

men. .. 
Daar waar deze wet der vnje be

schikking niet wordt geëerbiedigd, 
verdwijnt de kuituur. De staat heeft 
nochtans tot plicht deze te coördine
ren en desgevallend de egocentri
sche aandacht van de kleinere .so
ciale cellen te beperken in het belang 
van het geheel. 

In dezelfde orde van gedachten, 
stel ik er prijs op een punt aan te 
snijden dat dikwijls misbegrepen 
wordt. Het federalisme onderstreept 
6e pinonom-e der led'n — hetzij 
Deels.taten, hetzij sociale organisa
ties. 

Maar dit gebeurt niet met het doel 
ze te verdelen of ze tegen elkander 
uit te spelen, maar met het oog op 
verzoening in een bredere eenheid. 
Daarom moet men onderscheid ma
ken tussen federalisme en particu
larisme, dit laatste streeft er naar 
de bevoegdheden en rechten van een 
deel uit te breiden en dezes belangen 
te verdedigen zonder rekening te 
houden met het geheel op gevaar af 
zelfs van dit op het spel te zetten. 

Ik houd er van te onderstrepen dat 
mijn eigen partij, de Kristehike De-
mokratische Unie, alsmede de Kns-
telijke Sociale Unie (Beieren) en de 
Duitse Partij, die onze regerings-
coahtie vormen, het federalisme be
lijden als fundamentele staatsover-
tuiging. . 

De struktuur van de Verenigde 
Staten en van Zwitserland is even
eens in overeenstemming met het 
federaal beginsel en deze twee lan
den worden zeer goed bestuurd op 
grond van dit beginsel. Tenslotte is 
ook het Britse Commonwealth een 
federatie. 

Het federalisme diende eveneens 
tot leidende idee bij de organisatie 
van de internationale instellingen, 
zoals de Volkerenbond en de Ver
enigde Naties van thans en ik ben 
persoonlijk overtuigd dat in het do
mein van de Europese eenmaking 
federalisme de beste resultaten zal 
opleveren. Een welbegrepen en goed 
toegepast federalisme is zonder twij-

ZuUen ze ec iets uit leren. ? -

Dr. Duchafeau 
fstond te Hoeselt aan het hoofd van 
een Vlaamse lijst. Hij haalde meer 
dan 2.000 stemmen en 4 verkozenen 
op de 11. 

de misbruiken van de centralisatie 
en het etatisme. Men kan zich hier
van goed rekenschap geven, wanneer 
men vaststelt dat de eerste daden 
van alle autoritaire stelsels er op ge
richt zijn tot zelfs het spoor van het 
federalisme uit te wissen omdat dit 
hen uiteraard de meest taaie weer
stand biedt. 

Om dezelfde reden meen ik dat 
het wenselijk is in de organisatie 
der internationale instellingen fede
ralistische veiligheidsclausules te 
voorzien om een overdadige groei 
der centrale gezagsorganen te ver
hinderen. 

Die clausules bestaan in alle Eu
ropese verdragen die tot dusverre 
ondertekend werden 

fel het best eeschikte middel .tegen | ^J^;^ t>- "• 

TO-R IN DER EEUWIGHEID 

'Jos Van Eynde i's e* mee begon-
neii in de Volksgazef, de plaatselijke 
Goden doen er noè' een schepje op. 
En 20 lazen we van dié brave Pierre 
Diriken in « De Volkswil » van Lim
burg over de Volksurliekandidaten te 
Antwerpen : * Maar de ondervinding 
te moeten opdoen dat de verraders 
van ons land, tussen dewelke er zich 
waarschijnlijk nog elementen bevin
den, die wij in Breendonk hebben 
gekend en die het aldaar plezierig 
vonden de geestelijken (die hun 
plicht tijdens de bezetting wisten te 
vervullen) m adamskostuum rond 
de appelplaats te doen wandelen, 
verraders die het niet aandurfden een 
enkel woord Vlaams te spreken en 
die in 't Duits en op Duits bevel hun 
eerlijk gebleven Vlaamse broeders 
hielpen martelen, nu op een C.V.P.-
lijst te kunnen aantreffen, is toch 
wel het toppunt van uitdaging van 
ieder rechtschapen mens ! » 

Dat is een staaltje van het door
snee « Vlaams » socialisme. Denken 
die heren nu toch werkelijk dat het 
percent idioten in Vlaanderen zo 
groot is dat ze daar iemand mee 
vangen ? De sadisten, die zich recht
streeks ten dienste stelden van de 
Duitsers kwamen zeker niet uit onze 
rangen. En zijn er nu ook niet bij. 
Die zitten bij de nieuwe meesters, de 
grote partijen, waar ze opnieuw kun
nen profiteren. 

Men vraagt zich af wanneer de 
socialisten eens naar de toekomst 
zullen kijken. Als de laatste koUa-
borateur reeds een eeuw in zijn graf 
zal liggen zullen ze nog bazelen over 
de koUaboratie. 

GEEN KINDERZIELEN 

De C.V.P. heeft t* Brussel drie ze
tels gewonnen. Men vraagt zich etfi-
ter af waartoe hun miljoenenpropa-
^anda en de ijver van hun nieuwe 
jfiezers gediend heeft alte we zien dat 
de Brusselse C.V.P. niet eens «repro-
Beerd heeft om verbetering te bren
gen in hun akkoord met üeWféia-
len te Brussel. Hoewel de C.V.P. nu 
de grootste partij, is te Brussel i^eeft 

^ niet eens, het burgemeesterschap 
#pgeëist, , ,. 1 .,; 
f Nu, tot daar ! Maaf wat volledig 
énbegrijpelijk is, is het feit dat de 
Katolieke scholen te Brussel geen 
cent toelage kregen en dat de C.V.P. 
geen enkele poging gedaan heeft om 
dat te veranderen ! De zielen van de 
Brusselse kinderen mogen verder 
verloren gaan. Als de C.V.P. maar 
enkele schepenzetels heeft. 

VLAAMSE PARTIJ 

Er moet geen Vlaamse partij meer 
zijn want de C.V.P. is ook Vlaams-
gezind. Een nieuw bewijs van deze 
stelling kregen we weer tijdens de 
jongste verkiezingskampanje in de 
eentalige Vlaamse randgemeenten te 
Brussel. De verkiezingspropaganda 
van de C.V.P. te Dilbeek, Wemmei, 
St. Genesius-Rode, Kraainem, en el
ders was volledig tweetalig. We heb
ben in geen enkele « Vlaamsgezinde » 
C.V.P.-krant daar een woord van 
protest over gelezen ! 

FRANSE KIESBRIEVEN 

De Vlaamse Volksbeweging heeft 
er terecht tegen geprotesteerd dat de 
bezitters ^an Neder!DJ»dstalige iden
titeitskaarten Franstalige verkie-
zingsbrieven toegestuurd kregen. 
Wat ons altijd weer verwondert bij 
soortgelijke Vlaamse protesten is het 
feit dat men nooit man en paard 
durft noemen. De kiesbrieven vallen 
immers onder het departement van 
de schepene voor verkiezingsaange-
gelegenheden, te Brussel bijvoor
beeld Juffrouw Van den Heuvel, 
O.V.P.-ster. , ^ | ( ^ g « t 

De verantwoordelijke personen 
dienen genoemd, onafgezien de par-
tijkleur. De woede van de flamin
gant moet niet in het wilde weg bot-
gevierd worèen, maar wel tegen de 
echte schuldigen. Hoe kan men zijn 
vijanden bevechten als men ze niet 
kent. - . ' ,.' 

WERKLOZENl^ROBLEEM 
Wat geschreven Stond in ons laat

ste nummer woBdt bevestigd door de 
werkloEcncijfers, welke zo pas ver
schenen In de bladen. In vergelijking 
met augustus 1957 telt ons arrondis

sement dit jaar in augustus bijna 
2.300 werklozen meer (stijging van 
40 %). We stellen dat alles met leed
wezen vast, maar voegen er toch bij 
dat dergelijke toestanden NOOIT zou
den mogelijk zijn, indien de spaar
centen door Vlaamse mensen bijeen
gebracht belegd werden in het Vlaara-
se land. Nu in ons land alle ekono
mische en financiële grootmachten 
berusten bij personen, die NIETS 
voelen voor de Vlaamse bevolking, 
gaan onze spaarcenten naar Waalse 
bedrijven, die VERHINDEREN dat 
in Vlaanderen doeltreffende werk
verschaffing komt. Gevolgen ? Een 
blijvend werklozenprobleem in Vlaan
deren ! Op 1 luni kregen onze werk
lozen de kans in die toestand veran
dering te brengen, maar ze hebben 
weer eens geluisterd naar sirenen
gezang. Eén troost hebben ze : in 
1962 krijgen ze weer de kans om 
Vlaams en voor hun eigen belangen 
te stemmen. 

UITZICHTLOZE TAKTIEK 

De socialisten zullen er nu wel van 
overtuigd zijn dat de taktiek die de 
laatste gevolgd werd in Vlaanderen 
radikaal verkeerd Ic Een anti-Vlaam
se, een repressionistische en an-
ti'schoolvrede taktiek is in Vlaande
ren alles behalve lonend. De C.V.P. 
heeft in de vier jaar oppositie niet 
veel gedaan. Ze moesten ook niets 
doen. Door hun dwaze taktiek zorg
den de socialisten er wel voor dat de 
C.V.P. vooruitging zonder iets te doen. 

Wij zijn eens benieuwd of de meer 
verstandige socialisten in Vlaanderen 
thans een typische Vlaamse taktiek 
zullen weten door te zetten tegen de 
vertaalde Waals-Brusselse taktiek in. 
Het zal nodig zijn ! 

OORLOGSBURGEMEESTERS 
Het is een kenschetsend feit dat de 

zo v,erpeste oórlogsburgeraeésters ver-
dier gaan met suks?ssen te boeken. 
We zullen Delwaide jnet zijn onge
veer 10.000 voorkeurstemmen niet 
iheer aanhalen. Wij willeh thans en
kel wi.izen op de bijval van enkele 
anderen die thans 'ijas in het strijd-
^et& ilön'den'treden.'' '^J 

Van Haver te-St. NiM^as'dle y^r^ 
ifozén wer^'meï een ^30^ "stemmen, 
l^aelinckx tè Krasschaat die niet min
der dan vijf zetels haalde en onze 
letterkundige Marcel Matthys, die 
eveneens vijf zetels haalde te Oede-
lem. Hoe gaat de Volksgazet dat nu 
weer uitleggen ? 

ST-NIKLAAS 
DE AANSTAANDE ST-NIKLAAS-
STOET 

Eén volkse traditie bij uitstek is 
zeker de Sinterklaasviering. Dit jaar 
zal voor de derde maal de Sinter
klaasstoet zij ommegang houden te 
Sint-Niklaas, hoofdstad van het Soe-
te Land van Waas, op 19 oktober a.s. 

De stoet zelf is totaal vernieuwd. 
De legende van < Het Graanschip > 
dat in de vorige edities slechts event
jes werd aangeraakt, is nu uitge
diept en vervolledigd o.m. met water
en oogstmotieven, bloemenballetten 
en kadewagen. Ook de Wase Reinaert 
de Vos symbool van sluwe nuchter
heid wordt in kleur en verf gezet. 
Honderden vlaggen en wimpels, to
neel- en schuttersgilden, 9 nieuwe 
harmonieën, reuzespeelgoed e.a., 1.800 
figuranten in schitterende kostumes, 
zullen van deze stoet een onvergete
lijk schouwspel van kleur en bewe
ging maken. Het wordt een omme
gang waarin spanning steekt; die door 
de akteurs wordt beleefd en gespeeld. 

Onder de bezielende en geestdrif
tige leiding van de Heer Frans Van 
Immerseel, zal de Sinterklaasstoet te 
Sint-Niklaas uitgroeien tot één van 
de mooiste en meest verantwoorde 
van het land. 

Wie zich jong voelt, wie houdt van 
kleur en spel, kome die dag naar St-
Niklaas ! 
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EEN ONVERDACHT 
GETUIGENIS 

Mr DRION DU CHAPOIS, advokaat 
bij het Hof van Beroep te Brussel, 
heeft in zijn recent werk «• La voca
tion Européenne des Belges » (1) 
(de Europese roeping der Belgen) 
een verheerlijking willen brengen 
van de zelfstapdigheidsgedachte en 
het particularisme der Lotharingi-
sche landen en gebieden, gelegen 
tussen Frankrijk en Duitsland en die 
ontsnapten aan de monsterachtüge 
centralisatiezucht van de Capetingera 
in Frankrijk en de Pruisen In Duits^ 
land. Die gebieden omvatten de 
Bourgondische Nederlanden, ' Elzas 
en de Rijnstreek, Zwitserland, enz. 

Hij doet dit wehswaar op de wijze 
van een amateur en dilettant, die 
in zijn vrije tijd wat grasduint in 
de geschiedenis, op zoek naar lokale 
kleur, doch de idee die hij ontwik
kelt is toch wel waardevol : de eer
bied voor de lokale persoonlijkheid 
en particulariteit der bevolkingen, 
hun institutionele autonomie en 
tendenz tot federalisatie om tot gro
tere kompleksen te komen. Het fede
rale stelsel i« volgens hem een staats
vorm, ontsproten uit de Germaanse 
zin voor verscheidenheid en ick^le 
tradities en is vooral in Germaanse 
grenslanden tot volle wasdom ge
rijpt. 

Duitsland in kleine gouwen die 
rechtstreeks van Berlijn afhingen. 
Verstikkend centrahsme, gelijkscha
keling zonder enige lokale kleur of 
menselijke personaliteit. 

D. D. 

(1) La vocation Européenne des 
belges, door Drion du Chapois, 264 
blz.. Editions Uniyersjtaires, Brussel-
Parijs, -z, 

Er is echter een bezwaar. De 
schrijver betreurt wel de genadeloze 
centrahsatie in Frankrijk, waardoor 
het Bretoens, Zuid-Frans en de Pro-
venqaalse kuituur werden onder de 
voet gelopen, evenzo betreurt hij de 
drukking op het Duits in de Elzas 
en m Tirol, doch reeds op een voor
zichtiger wijze « om geen vyienc n 
te kwetsen * (sic). 

Dat een geUjkaardige drukking 
met alle macht werd uitgeoefend in 
-België vanaf de Franse Revolutie en 
'opnieuw met de stichting van Bel-
•gié.in 1830, proces dat.ijog steeds zijn 
gevolgen- uitwerkt in de hoofdstad,, 
dat laat hij volledig ter zijde. Hij 
blijkt'zelfs-geen vernaoeden % hefer..^ 
ben van het bestaa^ van een der
gelijk probleem of van een.Waals-, 
yiaamse eigent^i^., Op.^dit stuk is hij 
éen kind üer specifiek Belgische g e - , 
schiedschrijving,. vaji Pirennp _ ep, ., 
Kmm. 

En toch is het besluit van zijn ' 
werk niet mals voor het Belgisch 
unitarisme : we citeren uit blz. 259 : 

« Tal van auteurs stellen het fede
rale stelsel van onze Zwitserse 
\rienden tegenover de unitaire staat 
zoals die ontsproten is uit de woe
lingen van 1830 (les émeutes). Uit 
die tegenstelling trekken ze het be
sluit dat de Belgen het oud-Gï/-
maans partikularisme hebben ver
loochend. Ziedaar een oppervlakkige 
kijk op de zaken. Dat ons publiek
recht overdadig strak geworden is 
onder druk van centralistische be
ginselen, we willen het graag toege
ven. Doch de Belgen zelf zijn er niet 
voor verantwoordelijk. Deze gebre
ken en misselijke toestanden (ces dé-
fauts et travers) zijn te wijteii aan 
een ongeluk. 

In feite zijn ze het gevolg van een 
ongenadige bezetting (une occupa
tion impie, bedoeld wordt de Franse 
overheersing). Twintig jaar dwang
buis geven U een stijve ruggegraat. 
Wat er ook van zij van die juridi
sche gebreken (infirmités) ze heb
ben onze oud vaderlandse verzuch
tingen niet gedoofd. De Belgen zijn 
particularisten gebleven. » 

Evenmin is hij mals voor de uni
taire en centrahstische bestrevingen 
in de Franse en Duitse geschiedenis, 
die telkens uitmondden op een geni
velleerd misbaksel van een Tegen-
Europa in plaats van op een waar
achtige vrile federatie in rijke ver
scheidenheid. Hij wijst het Franse 
centrahsme af van Hugo Capet tot 
de Zonnekoning en van het Jacobi-
nisme der Franse Revolutie tot het 
Bonapartisme, die elkander afwisse
len. Hetzelfde geldt voor de Pruissia-
nisatie van Duitsland naar Frans 
model van Frederik de Grote en Bis
marck tot Hitler. Hij looft de Lotha-
ringer Adenauer om de Duitse ge
westen opnieuw een federaal statuut 
te hebben gegeven. De zielloze depar-f 
tementalisatie In Frankrijk vond, 
haar evenknie In de verkaveling van, 

(Lees door vorige kolom)! 
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Her A.C.y. verspill 
3 0 0 miljoen 

op drie jaar lijd 
In een vorige bijdrage hebben we 

bewezen welke gemene rol het A.C.V, 
heeft gespeeld gedurende de verkie
zingsstrijd. De gloednieuwe en van 

jeen hoge top van beschaving getui-
jgende verkiezingsslogans tegen de 
Volksunie, konden alleen maar zijn 
ontsproten aan het weliswaar chris
telijk, maar toch zeer primair en 
vulgair brein van Gust Cool en zijn 
troepen ! Wanneer men ons nu op
werpt dat het niet is bewezen dat 
deze procédés van uit een centraal 
hoofdkwartier zijn uitgegaan, maar 
wel plaatselijk kunnen zijn uitge
dacht en aangewend, is het toch 
eigenaardig, toch veelbetekenend dat 
hun spreiding zo algemeen was over 
het gehele Vlaamse land ! Het be
wijst tevens dat de plaatselijke 
A.C.V.-ers, na vijfendertig jaar aktie, 
geen hoger ^cultureel peil hebben 
bereikt dan de eerste de beste mar
xistische propagandist ! 

Het verdacht maken in verband, 
met geldelijke verrichtingen is 
steeds een geliefkoosd wapen ge
weest, vooral in de politieke strijd, 
voor hen die over geen argumenten 
meer beschikken ! 

Waarom zou de A.C.V.-pers er 
•geen gebruik van maken ? 

« De Volksuniebonzen, zo lezen we 
In een van hun druksels. leven in de 
salons van paleizen, die ze met ge
makkelijk verdiend geld hebben 
aangekocht » ! 

Deze gemeenheid heeft in Volks
uniekringen nagenoec; geen Veront
waardiging verwekt, omdat ze al te 
plomp is. 

De oorspronkeliike betekenis van 
« bc .IS •» is wein' 5 gekend. De hui
dige, daarvan afgeleide betekenis 
des te beter ! 

We kunnen een « bons •» omschrij
ven als volgt : een tweevoeter goed 
In het vet, een buik als een ton. het 
geheel gevat in een pak van Engelse 
stof. Hij laat zich voeren in zware 
amerikaanse wagens, waaruit hij 
moeilijk uitstapt langs een deur. 
wijdgeo'oend door een gestyleerd 
chauffeur. Een bons wordt gevoed en 
teert op de kleine bijdragen van een 
mass^ wroetende arbeiders en be
dierven, wanneer het een syndikale 
bo^3 is; hij vreet, reist en feest op 
de rug van de hele gemeenschap 
V nneer het een politieke bons is. 
J;at ze er niet zijn gekomen door 
hnrd werken hebben ze beiden ge-
1 een. Nooit stoppen hun wagens 
voor krotwoningen noch voor huizen 
gebouwd dank zij de wet De Taye, 
maal wel voor hoge flatgebouwen, 
wanneer het syndikale bonzen be
treft en voor natie of ministeriele 
paleizen wanneer het politieke bon
zen zijn. 

In hun flatgebouwen of paleizen 
zitten ze in en achter luxueuse bu
reau's, die nooit door hen zelf zijn 
bekostigd. Voor hen liggen zo goed 
als nooit dossiers maar staan wel 
tientallen telefoonapparaten. Ze 
praten 'n paar uur" en laten zich na 
de gedane inspanning, door de lift 
naar beneden zakken, waar ze door 
de gestyleerde chauffeur worden 
opgevangen. 

Ze gaan uitrusten in komfortabele 
'villa's, gelegen in parken enkele 
kilometers buiten de grootstad. 

Bonzen die terzelfdertijd syndikale 
en politieke bonzen zijn, noemt men 
« superbonzen » ! 

Beantwoordt deze beschrijving 
aan het leven, werken en optreden 
van onze simpatieke Volksunie-
leiders ? Laat ons lachen ! 

Meer dan een vlaams nationalist 
Is reeds door hen ontvangen ge
weest. Hun flat is zeker hygiënisch 
en laat licht en lucht onbelemmerd 
binnen stromen. De meubilering van 
hun behuizing is zeker voldoende, 
maar de soberheid is er de eerste 
hoedanigheid van ! 

Na de dagtaak, het werk voor het 
dagelijks brood voor hen en hun ge
zin, beginnen ze aan afmattende 
propaganda en bedeltochten. Ze 
doen het niet per fiets, maar menig 
partijlid heeft reeds de opmerking 
gemaakt dat een meer recen|; derde-
handswagentje, het prestige van 
leiding en partij zeker niet zou scha
den. 

We dachten aan dit alles toen we, 
opzichtelijk een nummer van « Het 
Volk » in de hand, het auditorium 
van t Civitas Dei » binnenstapten, 
waar op 5-7-58 het 20ste kongres van 
het Algemeen Christelijk Vakverbond 
plaats greep. 

Er heerste 'n feestelijke stemming 
in de zaal, geen luidruchtige kermis-
stemming, maar 'n stemming van 
tevreden aandeelhouders, die wisten 
dat straks een zeer gunstige balans 
over de zaken van het afgelopen 
jaar zou worden meegedeeld ! 

Er waren bonzen en aspirant-
bonzen, met of zonder soutane ! De 
bonzen schreden plechtstatig naar 
het podium of naar de eerste rijen 
in het auditorium. 

De bonzen wisselden handdrukken. 
De handen waren goed verzorgd en 
hadden mollige sausijsvormige vin
geren. 

De aspirantbonzen vormden een 
min of meer ordelijke haag en lonk
ten, onderdanig glimlachend, naar 
een groet of teken van herkenning 
vanwege de bonzen ! 

Bons Cool stond recht en verwel
komde. Het geroezemoes in de zaal 
verstomde. 

Hij had het over Europa's eenma
king, Euromarkt en Euratom. De 
aandacht verflauwde zienderogen. 
Verschillende hoofden negen naar 
mek??". oogleden vielen neer en 
bons Cool ging zitten. 
• Toen slcnd een zekere Dereau op 
en smeet het cijfer 649.000 in de zaal. 
Dit was het nieuwe ledenaantal : de 
hoofden kwamen recht en de ogen 
gingen opnieuw open. Er was aan
dacht. « Sedert het"laatste kongres 
i.s de ledenaanwinst vertraagd, maar 
dat komt omdat we de <• marginale » 
lagen hebben bereikt ». Wij hebben 
de Indruk dat het A.C.V. (3^4 van 
zijn leden zijn Vlamingen) tot het 
einde der dagen de « marginale » la
gen zal bereiken ! 

Sommige toehoorders dachten nog 
aan de « marginale » lagen toen de 
steen in de zaal viel. « De hoofd
uitgaven bedragen voor de laatste 
drie jaren 300 miljoen. Zijn die uit
gaven in verhouding tot het sukses 
van onze werking » vroeg Dereau ? 
En hij hield een pauze. 

De reaktie op deze med3deling was 
verschillend. Hier en daar, bij de 
aspirant bonzen, v.as applaus. Hun 
ogen schitterden in 't vooruitzicht 
ook eenmaal een groter stuk van die 
koek te kunnen bemachtigen ! 

Acheraan bleven er velen, een 
bittere trek om de mond, totaal on
verschillig. 

Men zag het hen aan dat ze het 
korps vormden van de slecht betaal
de lagere bedienden van het A.C.V.! 

Op de eerste rijen was de reaktie 
nog anders. De hoofden der bonzen 
negen voorover. Ze schenen zich te 
schamen gelijk mensen, weliswaar 
bewust van hun schone vormen, die 
in ' t publiek te veel in hun hemd wor
den gezet, in figuurlijke en werke
lijke zin. Er was op deze rangen een 
werkelijke opluchting toen Dereau 
ging. « In ieder geval is het finan
cieren van de staking die ontketend 
werd voor het bekomen van de vijf-
dagen week, hetzij 60 miljoen, vol
komen rendement geweest ». Er was 
applaus, gemeend applaus. De 60 
miljoen verspild aan de vijfdagen-
week, deed de resterende 240 miljoen 
vergeten. De bonzen voelden zich 
opgelucht! 

« Deze hervorming beschouwen 
wij als onze verovering >, ging De
reau verder, « de hele Belgische in
dustrie heeft ze gesteund en de vijf-
dagenweek heeft de uitbreiding van 
de werkloosheid verhinderd ». 

Dat de vijfdagenweek een verove
ring is van het A.C.V. om Van Acker 
in de wielen te rijden is juist! Dat 
de industrie ze steunde is een leu
gen ! De privé industrie paste zich 
aan, deed de arbeiders en arbeidsters 
de verloren uren van de zaterdag
voormiddag inlopen met ze vijf 
dagen lang, negen uren vast te hou
den in plaats van acht, en de toer 
was gespeeld!, 

Om dezelfde reden werd de uit
breiding der werkloosheid niet ver
hinderd. Tweede leugen. 

Wat een Komedie 
In een artikel van Iod?wélrden de 

beproefde Vlamingen terecht in de 
bloemen gezet door de bevestiging 
dat ze hun tegenspoed moedig heb
ben gedragen; hun levenswandel 
voorbeeldig was en is; dat ze belang-
loos geijverd hebben voor iets, wat 
ons Vlamingen, nauw aan het hart 
ligt. 

Alles schijnt er op te wijzen dat 
reeds sommige Vlaamse aangelegen
heden volgt. 

Wij durven vermoeden dat hijzelf 
een goed Vlaming is en aldus denkt 
en leeft. 

Toch willen wij hem, als mede
werker van « het » Vlaams blad, ver
zoeken het geheugen van zijn op
drachtgevers wat op te frissen. 

Voor enkele maanden heeft zich in 
een belgische gevangenis een drama 
afgespeeld. 

Opgesloten wegens POLITIEKE 
misdrijven, is er iemand, bij gebrek 
aan zorgen, ten onder gegaan. 

Dagenlang heeft « De Standaard -^ 
dit schandaal aangeklaagd en ge
brandmerkt. 

Wij vonden het natuurlijk en ge
past voor elk Vlaams blad met stan
ding. 

Sindsdien is er een politieke staats-
wijziging gekomen en heeft Eyskens 
de leiding in handen genomen. 

Tijdens de kiescampagne beloofde 
deze en ook zijn partij (of zijn wij 
doof en blind), van meet af de re
pressie op te lossen. Tot nu toe bleef 
het hem bij beloften en zal het daar
bij misschien blijven. 

Vermits uw blad de CV P.-regering 
zeer genegen is, ligt- de kans om te 
grijpen. Stuur haar de verschillende 
uitgaven van « De Standaard 3. 
waarin het bewust « overlijden » in 
geuren en kleuren verhaald werd. 

Schrijf tevens dat de gevange
nissen nog gedeeltelijk bevolkt zijn 
met personen die zowel lichamelijk 
als moreel geknakt zijn. Voeg er 
maar aantoe, zoals U het gedaan hebt 
in uw artikel, dat zij niet zoals <r som
mige em.inente personen, die dank zij 
vaderlands liefde, rijk geworden zijn 
als Cresus >. 

Wacht echter niet te lang, want 
misschien kan er zich eerstdaags te
rug een « geval » voordoen en zal 
o ok* De Standaard » verplicht zijn 
te zwijgen als vermoord. 

Hoed af indien hij het openlijk 
aandurft. 

8WEF UIT 
ARGENTINIË 

Buenos Aires, September. 

We zijn wat achterwege gebleven 
met ons Argentijns nieuws, omdat de
ze periode voor uw korrespondent de 
tijd van allerdrukste bezigheid is en 
voor het land — paradoksaal — de 
tijd van stakingen. Als achtereenvol
gens de vleesleveranciers, de bakkers, 
de studenten, de hotelbedienden, de 
krantenmannen, de bedienden van de 
universiteiten, de trammannen, de 
studenten, en last not least de post
bedienden staken, dan krijgt men 
stilaan de indruk van het normale 
leven afgesneden te zijn. Het had 
weinig zin uit deze zuid-amerikaanse 
anarchie nog berichten te willen zen
den, die toch niet weggingen. 

Nu hebben de meesten van die da
mes en heren hun bezigheden her
vat, maar de studenten zijn pas voor
goed aan 't werk, pardon, aan 't sta
ken geslagen. Het gaat namelijk 
over « laica » en « libre >̂. 

— Laika ? zei ik de eerste keer, 
toen een jongetje van 7me vroeg of 
ik voor laica of libre was. Maar die 
is toch dood ! 

— Ja, die van de Russen, zsi hij, 
maar ik heb het over de school. 

Het is namelijk zo, dat hier óók 
geen kinderen meer zijn, behalve 
dan de volwassenen, die een ogen
blik van allerdiepste ekonomische 
depressie uitgekozen hebben om een 
rumoerige schoolstrijd te ontketenen, 
een soort spelletje zoals dat van 
touwtrekken, om te zien wie de an
der over de meet kan halen. 

kranten, door 'n Nederlandse, 'n 
Spaanse toespraak en Vlaamse liede
ren over de ether delen ze de argen-
tijnen een en ander over onze na
tionale strijd mee. 

In een « chacra », wijnbouw-
onderneming van Mendoza, niet ver 
van de Andes, overleed juffrouw Jo
hanna Olifiers, pleegtante van ing. 
Lode de Pauw, die na de vorige oor
log beschermvrouw was van vele akti-
visten. Zij was uit Noord-Nederland 
afkomstig, maar had zich geheel in
geleefd in het Vlaams-argentijns 
milieu, waar ze door velen « tante 
Jeanne > werd genoemd. 

Wij hebben hier ons lief en leed. 
gelijk overal, en soms neemt het 
leed wel eens reusachtige afmetin
gen aan, zoals bij de overstroming 
van juli, toen de Rio de La Plata, bij 
een springvloed uit zijn oevers ge
treden, de huizen van verscheidene 
Hollandse en Vlaamse families om
spoelde... en binnenspoelde. De 
Schoorensen hebben er ook weer van 
gelust. Grote scha werd er niet be
rokkend, altans niet bij onze men
sen, maar het waren angstige ogen
blikken; het was bijna twintig jaar 
geleden, dat de Rio zo lelijk had 
huisgehouden. 

SNUFFEL 

&.^ 

Voor de arbeiders en arbeidsters in 
de industrie is deze verovering van 
het A.C.V. het grofste boerenbedrog 
uit heel de geschiedenis van de syn
dikale strijd : ze dachten voor het
zelfde loon 5 x 8 uur te werken, dus 
40 uur. Het bleef 45 uur, maar op 
vijf dagen ! En dat koste 60 miljoen 
voor 80 ^c uit de zak van Vlaamse 
arbeiders en bedienden • 

Zou er geen staking af kunnen 
voor de Vlaamse mijnwerkers in 
Wallonië ? 

Wij walgden van dit gedoe en 
gingen buiten in de zon. Daar was 
de Expo van de C.V.P.-A.C.V.-man 
Moens. Vlaamse grondwerkers zijn 
aangeworven geweest. Waar zouden 
ze anders zijn vandaan gehaald ? 
Maar vakarbeiders en lagere en ho
gere bedienden werden voorbij ge
gaan of achteraan geduwd! Het 
A.C.V. heeft zijn bek niet open
gedaan. 

En voor de Industrializatie van 
Vlaanderen heeft ze zelfs geen plan ! 
Dit zou nochtans geen 60.000.000 fr. 
hebben gekost! 

De werkloosheid breidt zich vooral 
in Vlaanderen, lijk van ouds, stand
vastig uit. En in het auditorium van 
de « Stad Gods », kwijlen de A.C.V.-
bonzen over de schitterende verove
ring behaald op de « schrijnende 
wantoestand » der arbeidersklasse, 
die vroeger 45 uren werkte op 5 1/2 
dagen en nu 45 uren op 5 dagen ! 

Die schitterende verovering kostte 
maar 60 miljoen t En de restenende 
240 miljoen gemaMfeüjk ingepalmd 
geld ? Die zijn bestemd voor de pa
leizen, de luxe wagens en de reizen 
van de A.CV.-bonzen met of zonder 
soutane ! 

Met 55 pesos tegen één dollar (toen 
wij hier elf jaar geleden ontscheep-
ten was het iets van 7 of 8 pesos), 
zou men denken dat er wat anders 
te doen is dan die ouwe koe uit de 
gracht te halen. Maar het feit. dat 
vooraanstaanden uit Cordoba en 
Buenos Aires hun best doen om daar 
katolieke universiteiten in 't leven 
te roepen, heeft heel de linkse fa-
lanks in 't geweer geroepen. De tal
rijke kommunistische studentjes — 
het onderwijs is hier van hoog tot 
laag kosteloos en de hogeschool lokt 
vele ongure elementen aan, zelfs uit 
Bolivie en Peroe — en de verenigin
gen onder vrijmetselaars-impuls voe
len zich als visjes in 't water Alles 
is een kwestie van politieke oprui
ing tegen Frondizi, de president, 
waarbij Moskovieten aan generaals 
en admiraals (Cuaranta, die bij u 
ambassadeur is, Rial, groot vrijmet
selaar, Rojas) de hand reiken. De 
heksenketel kookt geweldig, maar 
wij hebben al voor hetere brouwsels 
gestaan, en laten de argentijnse po-
litiekers van 7 tot 77 hun eigen soep 
bereiden. 

Wij hebben ons tiende Gulden-
sporenfeest op deze gastvrije bodem 
achter de rug, met een overzicht in 
beeld van de negen vorige (onder 
leiding van de onvermijdelijke Tijl 
en Lamme) en een stuk over 
CONSCIENCE, die de Leeu.v- van 
Vlaanderen schrijft en aldus onze 
Groeninge-herdenkingen grondvest. 
Het stuk werd door een van onze in-
wijkelingen geschreven, door een 
ex-bestuurder van de toneelschool te 
Gent geregisseerd, en in de hoofdrol 
vertolkt door Lieven Schoorens, zoon 
van een welbekend vader. Door der
gelijke feestelijkheden bewijst onze 
kleine gemeenschap, dat ze wel ver
schilt Van andere immigranten. Hoe
wel de Basken en de Galiciërs hun 
nationale feesten met geestdrift 
Vieren en b, v. de Kroaten hun na
tionale liederen geregeld voor de 
radio zingen, heeft nog geen van die 
oneindig-grotere groepen een eigen 
toneelleven; ook de Fransen, de 
Duitsers en de Engelsen hebben dat 
niet, om van de oude Belgen maar 
te zwijgen. Die hebben wel een ei
gen radiouurtje, in 't Frans en in 't 
Spaans, maar wat een ellendig suf 
gedoe is dat ! Geen mens kan er 
naar luisteren. 

Maar wél naar geluisterd .werd, in 
de badstad Mar del Plata, was naar 
de Guldensporenuitzending van de 
Vlamingen aldaar. Frank Delaeter, 
Mr. Bockaert, Willem Smekens, Ka-
rel Engelbeen en anderen zorgen er 
daar voor, dat onze hoogdag duch
tig wordt gevierd, In 't vroede en in 
't plezante, en door artikelen In de 

De Schakel, c , ..._....u jlad. bracht 
daarvan natuurlijk een verslag in 
kleuren en geuren. Dit tijdschrift 
gaat met december 1958 zijn vijfde 
jaargang in. Zoals we u al vertelden, 
is het van a tot z, voortreffelijke tê-

I keningen van A. Delbasre inbegre
pen, het werk van vrijwilligers, die 
ook voor de verzending en, zoals uw 
korrespondent, voor de propaganda 
zorgen. Dat wij het zolang volhou
den is, naar het getuigenis van oud-
goeverneur Ach. Verstraete, " een 
levend mirakel >̂  Maar we zijn vast
besloten- ook een koperen en een zil
veren jubileum van 'i de gazet » te 
vieren. Het zou ons wel interesseren 
lezers bij te winnen in Vlaanderen 
en zelfs in Noord-Nederland; we ver
zoeken daarom de lezers van VOLKS
UNIE adressen van belangstellenden 
over te maken aan Roeland Raes, 
Patijntjestraat, 37, Gent, die hun 
ons speciaal november-werfnummer 
zal sturen, We weten, dat men ons 
ginder niet vergeten heeft, en zou
den graag de band vaster aanhalen, 
de « schakel » steviger smeden. 

Nog 'n woordje over de verkiezings
uitslagen, die hier met misnoegsn 
en — wat de kerkelijke inmenging 
gedurende de kiesstrijd betreft — 
met verontwaardiging werden ont
haald. Enkele Volksunie-mannen 
meer in 't parlement zouden heel
wat kunnen doen om Vlaanderen 
uit zijn toestand van minderwaar
digheid te verheffen, de gevange
nen te verlossen en te zorgen dat • 
door een volledige amnestie velen 
die in Argentinië wonen (en er wil
len blijven ook) het recht en het va
derland, dat men hun "ontstolen 
heeft, terugkrijgen. 

— Mijn zoon, zei ons een Vlaam
se vrouw van haar 19-jarige jongen, 
heeft heel die nacht naar Brussel 
zitten vissen voor de radio en niet 
weinig geknarsetand toen hij hoorde 
dat de Volksunie maar een verkozene 
had ! 

Gelukkig is die verkozene iemand. 
Wij lezen waarderend over de ge
vatte en moedige tussenkomsten van 
Mr. van der Eist. We voorzien, dat 
hij, met zoveel kwade wil in 't spel, 
niet veel rust zal hebben gedurende 
zijn ambtsperiode ! 

Mogen wij één raad geven van 
overzee ? Dat de Volksunie de zaken 
van Cesar en de zaken van God klaar 
en duidelijk uit elkander houde, en 
de Vlamingen, die voor haar propa
ganda vatbaar zijn, lere dat ook te 
doen. Dan zal men van de godsdien
stige waarden, waarmee zij ook al 
eens geschermd heeft, geen moord
wapen kunnen maken tegen haar. 

Saludos, amigos! 
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Wallonië en de Nederlanden 
VI. — DE NEDERLANDSE TRADITIE 

IN WALLONIË 

De Fransgerichte strekking verte
genwoordigt in de Waalse beweging 
slechts één van haar aspeklen. Daar
tegenover komt een andere stroming 
tot uiting die gericht is naar de his-
Waar de Waalse anneksionisten in de 
integratie bij Frankrijk de ware toe-
komctlijn van Wallonië zien, oordeelt 
zij dat de werkelijke bestemming van 
de Waalse pioviucies ligt In een af
zonderlijke po&itie binnen de Lage 
Landen aan de Zee, vooral dan bin
nen de Zuidelijke Nederlanden. Deze 
opinie komt voor bij gezaghebbende 
persoonlijkheden in de Waalse bewe
ging zelf. Zij komt voor bij de bijna 
algemeenheid der Waa!sb3wusten tu i 
ten de Waalse beweging en wordt vol
komen gedeeld door de volksmassa's 
in Wallonië. 

Doorheen de ganse Waalse bewe
ging hebben personaliteiten van 
aanzien in haar schoot zich klaar uit
gesproken voor het behoud van de 
Waalse eigenheid binnen een afzon
derlijk levensruim dat vo3r hen met 
de Belgische staatsgrenzen samen-

Ook na 1944 blijft de meer gema
tigde vleugel van de Waalse bewe
ging haar verlangen uiten Wallonië 
zijn eigen karakter te zien bewaren 
binnen zijn historisch kader. Op eko-
nomlsch gebied verklaren het Conseil 
Economique Wallon en de Luikse in
dustriële kringen zich zelfs voorstan
der van Benelux. 

In de Waalse intellektuele krin
gen die zich dikwljs buiten de 
militante Waalse beweging hou
den, maar miettemin volledig 
Waals bewust zijn, werd de 
integratie bij Frankrijk steeds ver
worpen en werd het behoud gevraagd 
van de eigen positie van Wallonië in 
de westelijke uithoek van Europa. Ju
les Sottiaux had reeds in 1906 de 
« Waalse originaliteit » beklemtoond 
die Wallonië ethnografisch van 
Frankrijk losmaakt en die ten volle 
moet behouden worden. Ook tussen de 
twee wereldoorlogen blijven de mees
te Waalse intellektuèlen vasthouden 
aan de eigengerichtheid van de Waal
se provincie die hen steeds van 
Frankrijk verwijderd en binnen de 
Nederlanden geplaatst heeft. Zij oor
delen dat Wallonië aan de Romaan
se kultuur deel heeft en deze moet 
verdedigen, maar menen dat het zijn 

valt. In hare opvattingen waarborgt, Franstalige kultuur steeds op een ge 
dit levensruim aan Wallonië een po- ' heel eigen wijze heeft verwerkt ; Wal-
sitie die beantwoordt aan zijn Neder- jonië heeft in alle eeuwen zijn eigen 
landse gerichtheid doorheen zijn he
le geschiedenis. 

« lotswending » bezeten. Zo de ver-
fransende en unitaire Belgische ge
dachte verzwakt, dan blijven zij zich 
houden aan haar oorspronkelijke be
tekenis : een samenhorigheidsgevoel 
der Zuid-Nederlandse gewesten. 

In deze zin worden er in Wallonië 
protesten gehoord tegen de over-
machtige Franse kultuurpolitiek die 
in geestesleven, toneel en pers België 
overstroomt en de Waalse oorspron
kelijkheid dreigt te verstikken. Men 
kant zich tegen de geestelijke vaza-
liteit ten opzichte van Frankrijk en 
eist dat de Waalse provincies hun ei
gen geeslelijke zelfstandigheid zouden 
bewaren. 

dat Wallonië zijn eigen inslag heeft 
die het binnen België en in de lijn 
van de traditie der Nederlanden 
plaatst. 

•^1*''. -
Maar ook de Waalse liéTolking, de 

Waalse massa's zelf, blijven in strak 
individualisme vasthouden aan de 
plaats die Wallonië in het huidige 
West-Europa inneemt. Zij wensen 
met klem de individualiteit van de 
Waalse provincies, hun gewoonten en 
zeden, hun historische gerichtheid 
behouden te zien. Zonder trouwens 
een overlopende geestdrift aan de 
dag te leggen voor de Nederlandse 
traditie, voelen zij dat enkel in dat 
raam Wallonië zijn eigenheid kan be
waren, terwijl zij toch deel hebben 
aan de geest, de kultuur en de be
schaving van de Ned^rfa^nden. 

Steeds bleef de Waalse bevolking 
onverschillig staan tegenover de 
Waalse beweging. Een Franstalig 
blad kon in 1947 opmerken : « De 
Waalse massa staat nog onverschil
lig, onbegrijpend of zelfs vijandig 
tegenover iedere, zelfs gematigde, 
Waalse beweging ». Op politiek ter
rein was er onder de Waalse volks
massa geen minste reaktie vast te 
stellen tegen de Beneluxgedachte. 
Fransgerichte Wallinganten stellen 
met ontzetting vast dat de politieke 
grens van Wallonië met Frankrijk 
zich aan het omvormen is tot een 
psichologische kloof. 

Reeds Destice t'ne nochtans gewe
zen had op de noodzaak van een tak-
tisch aanhechten bij Frankrijk, had 
er de nadruk op gelegd dat wat Wal
lonië met aandrang verlangt, het be
houd is van zijn eigen karakter bin
nen zijn historisch kader. Hij, 
schrijft : « De Vlamingen bevestigen; voordeed len gunste van de versteyi-
hun verwantschap met de Germaan- ' ging van de Waalse eigenheid. Zijn 
se beschaving, de Walen met de Fran- , voorstanders wensen het volle behoud 
se beschaving, maar noch de enen van de Waalse onafhankelijkheid 
noch de anderen verlangen of zou-; tegenover Frankrijk. Zij oorde'.e.i dal 
den zonder opstandigheid aannemen de centralizerende kulturele en poli-
dat hun onafhankelijkheid zou ge- tieke invloed die van Frankrijk sedert 

Opmerkelijk is het dat zicli in de 
Waalse koUaboratie tijdens de tweede 
wereldoorlog een duidelijke strekking. 

broken worden. Lange eeuwen heb
ben de Vlamingen en de Walen ver
scheiden gemaakt van onze broeder
volkeren, minstens zoveel en meer 
nog dan wij onder mekaar verschil
len. Maar de Vlamingen hebben nooit 
gepoogd zich met Duitsland te verenf-
gen, noch de Walen met Frankrijk. 
Wat zij hardnekkig nastreefden, het 
was hun vrijheid ». Hij beklemtoont 
nog dat niettegenstaande alle simpa-
tie voor Frankrijk, Wallonië helemaal 
niet wenst zijn Vlaamse meester voor 
een Franse om te ruilen. Zijn stellin
gen worden zowel vóór als na de eer
ste wereldoorlog volledig bijgevallen 
door de Assemblee Wallonne. 

Wanneer tussen 1918 en 1840 velen 
in de Waalse beweging het aksent 
leggen op de gedachtengemeenschap 
die Wallonië met Frankrijk verbindt, 
dan oordelen zij toch meestal dat de 
Waalse eigenheid volledig moet be
houden worden. Een gekende per
soonlijkheid verklaart in 1938 : « Het 
België van morgen moet een even
wichtige formule daarstellen tussen 
de Vlaamse en Waalse volksgemeen
schap ». Professor Halkin die de kul
turele verbondenheid met Frankrijk 
sterk beklemtoont, verzet zich kracht
dadig tegen iedere Frans gerichtheid 
op !iet politieke vlak. Hij schreef in 
19 i9 : « De Walen, in het bijzonder 
die van Luik en van Doornik, hebben 
steeds veel van Frankrijk, gehouden 
en houden er nog altijd van. Zij heb
ben er evenwel ook veel van geleden. 
Evenals geen enkele onweerstaanbare 
aantrekkingskracht de Walen naar 
Vlaanderen stuurt, evenzo heeft nooit 
iets in hare geschiedenis hun poli
tiek met Frankrijk verbonden. Wel in
tegendeel zou hun regionalistische 
onafhankelijkheid enkel kunnen ver
nietigd worden door de sterke centra
lisatie binnen de {rote Franse repu-
Vüels.». 

eeuwen uitgaat, voor Wallonië steeds 
een faktor van geestelijke schade en 
verarming is geweest — dit vooral in 
de laatste tientallen jaren —. Zij ver
dedigen krachtdadig de Franse taal 
en beschaving van Wallonië, maar 
menen dat zowel dé inslag van een 
aantal Germaanse kenmerken als een 
eeuwenlange geschiedenis de Walen 
« sinds onheugelijke tijden hebben 
losgemaakt van het historisch lot van 
Frankrijk om er een volksgemeen
schap van te maken die schrijlings 
op de grens van de Germaanse we
reld en van de Franse beschaving 
leeft ». Zij willen aan Wallonië terug 
zijn eigen persoonlijkheid en eigen 
ziel doen terugvinden, tegen de ver
vlakkende Franse kultuurinvloeden 
in. Zij willen eveneens de Germaanse 
karaktertrekken die in de Waalse 
volksziel leven, terug tot bloei bren
gen : « Wij zullen er voor zorgen (het 
Waalse volk) opnieuw de Germaanse 
deugden te doen waarderen, als daar 
zijn : de klassieke vorm, de zucht 
naar de lijn, de morele gezondheid. 

Wij zullen de arbeid en de arbeiders 
terug in ere herstellen, het optimisme 
en de levensblijheid, de moraal van 
de daad. Wij zullen Wallonië terug 
brengen tot eerbied voor zijn volkse 
tradities, tot eerbied voor het gezin, 
tot eerbied voor de vrouw ». 

Na de tweede wereldoorlog blijft in 
Waalsbewuste intellektuele kringen 
de nadruk gelegd op de verscheiden
heid en het verschil met Frankrijk, 
hoezeer ze ook de Franse kultuur van 
Wallonië beklemtonen. Zij oordelen 
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VII. — WAALSE STELLINGEN 
RONDOM HET POLITIEK 
STATUUT VAN WALLONIË 

Nopens de vorm die een toekom
stige staatsstiuktuur van Wallonië 
zou moeten aannemen, werden vol
gens tijd, omstandigheden en gezind
heid zeer verscheiden stellingen voor
opgezet. Waar de Waalse' beweging 
meestal door tijdgebonden en senti
mentele redenen wordt gedreven, 
krijgt men vaak de indruk voor ge-
voelsoplossingen te staan die noch 
met de politieke werkelijkheid der 
zaken noch met de gerichtheid van 
het Waalse volk rekening houden. 

In verpletterende meerderheid blij
ven de Waalse volksmassa's alsook de 
Waalse intellektuèlen het bij de Bel
gisch unitaire oplossing houden. Zij 
worden in hoofdzaak bewogen door 
het gevoel dat binnen een sterk Bel
gisch staatskader de Waalse indivi
dualiteit het best kan bewaard wor
den, maar ook door trouw aan een 
historische traditie die van eeuwen 
her dagtekent. Voor sommige Walen 
speelt ongetwijfeld het motief mee 
dat ze hopen, mits enkele toegevingen 
aan de Vlamingen, de oude Waalse 
overmacht binnen de Belgische staat 
te kunnen handhaven. Vele Waalse 
staatsambtenaren worden voorzeker 
gedreven door hun gehechtheid aan 
een traditionele denkwijze en geestes-
gesteltenis. 

Toch wensen sommige Waalsbewus-
ten, onder meer de gen\atigde vleugel 
van de Waalse beweging, binnen de 
Belgische staat een zekere graad van 
decentralizatie of regionalisme tot 
stand te zien komen. Destrée pleitte 
voor een gedeeltelijke decentralisa
tie. De Assemblee Wallonne stond een 
sisteem van « gewestlijke stemming » 
voor dat een Vlaamse overheersing 
van Wallonië moest onmogelijk ma
ken. Na 1944 wenste de « Beweging 
der Waalse Provincies », die hoofdza
kelijk de katolieke Wallinganten 
« groepeert, dat een geografische Se
naat, met een gelijk aantal senato
ren voor Vlaanderen en Wallonië », 
de huidige Senaat zou komen vervan
gen. 

Reeds vóór 19^0 wordt door som
mige strekkingen in de Waalse bewe
ging een federaal sisteem voor Bel
gië voorgestaan. Na de oorlog wordt 
het door de grote meerderheid aan 
de Waalse beweging aangezien als de 
meest gangbare oplossing. Het Waals 
Kongrei^van ChafJI^eroi \ ^ n 1946 stelt 

een federaal statuut voor dat België 
tot een federatie van twee staten 
maakt, met Brussel als federale stad, 
maar dat, tlpisch voor de geestes-
gesteltenis aan de naoorlogse Waalse 
beweging, het recht op afscheiding 
insluit. 

Een andere tendens wenst auto
nomie of zelfstandigheid. Het woord 
is tamelijk elastisch. Waar sommige 
Waalsgezinden oordelen dat binnen 
een federaal België de rechten van 
Wallonië niet zullen beveiligd worden 
en een volstrekt onafhankelijk Wal
lonië niet denkbaar is, eisen zij een 
zo volslagen mogelijke onafhanke
lijkheid hetzij binnen het Belgisch 
verband, hetzij binnen een andere 
staatsstruktuur. De groep van pries
ter Mahieu had reeds rond 1937 de 
gedachte voorgestaan. De Waalse 
reksisten stonden tijdens de tweede 
wereldoorlog eveneens een oplossing 
voor, waarbij een autonoom Wallonië 
deel zou uitmaken van een Europese 
konfederatie onder Duitse leiding. Op 
het Waals Kongres van Charleroi van 
1957 werd de idee hernomen en werd 
opnieuw de zelfstandigheid van Wal
lonië geëist, zo nodig binnen een toe
komstige Europese konfederatie. 

Een radikale groep binnen de 
Waalse beweging beoogt de anneksa-
tie bij Frankrijk. Zij werd reeds na 
1918 door enkelen voorgestaan. Som
mige Wallinganten zouden in 1940 en 
1941 onderhandelingen voerden met 
de Franse regering van Pétain om de 
aansluiting bij Frankrijk te vragen. 
In 1945 werd op het Kongres van 
Luik bij meerderheid van stemmen 
de anneksatie bij Frankrijk gestemd, 
maar werd ze daarna omwille van 
taktische redenen op zij geschoven 
en door een federalistische beginsel
verklaring vervangen. Zeker is het dat 
vele Waalse federalisten in het fede
ralisme een anneksatie bij Frankrijk 
in toee..stadia beogen. 

VIII. — VLAAMS NATIONAAL 
STANDPUNT TEGENOVER 
WALLONIË 

DE NOODZAKELIJKE VORMING 
VAN EEN WAALS NATIONAAL 
BEWUSTZIJN 

De diepere grondslag van de onrust 
die ontegensprekelijk over Wallonië 
Wallonië hangt, moet gezocht worden 
in het ontbreken van een Waals na
tionaal gevoel. 

Zo zich in de loop der eeuwen on
loochenbaar een eigen Waalse ziel en 
een eigen Waalse geest hebben ge
vormd die Wallonië op de huidige dag 
tot een sterke eigenheid maken, dan 
is het leven zeker dat tot heden toe 
nog steeds geen klaar uitgesproken 
Waals bewustzijn tot uiting is geko
men. Waar op het einde der Middel
eeuwen reeds een tamelijk sterk Diets 
nationaal gevoel aan het groeien was 
en waar vanaf 1830 de Vlaamse be
weging het Vlaams nationaal besef 
terug wakker zou roepen tot het in de 
20ste eeuw tot een tastbare werke
lijkheid werd, daar kan in Wallonië 
niets dergelijks aangestipt worden. 
De Waalsgezinden erkennen dat op 
dit stuk Wallonië honderd jaar ach
terstand heeft in te lopen op Vlaan
deren. 

Tot bij het begin der Franse revo
lutie bestond in Wallonië slechts een 
embryo van nationaal gevoel, gele
gen in een provincialistisch partiku-
larisme, eigen aan ieder der Waalse 
gewesten, Henegouwen, Luik, Namen 
en Luksemburg. Daarnaast werd de 
samenhorigheid met de Nederlanden 
aangevoeld. Eén enkel Waals bewust
zijn leefde er echter niet. De Franse 
omwenteling ruimde voorgoed de 
grondslag van het Waalse provincia
lisme op. Toch zou een eigen Waals 
nationaal besef nog niet tot ontlui
king komen, doordat Wallonië zeer 
geredelijk de Belgische nationale ge
dachte aanvaardde, die haar volle 
overwicht in België bevestigde, maar 
die in haar ruimere inhoud een rem 
was voor de vorming van het Waalse 
bewustzijn. 

Langzaam groeide in Vlaanderen d© 
nationale vlaamse gedachte die ia 
het begin van de 20ste eeuw de 
Frans-Belgische unitaire idee tot een 
reus met lemen voeten maakte. 
Toch bleven de Walen zich aan de 
Belgische gedachte en aan hun 
overwicht in de Belgische staat vast» 
klampen. Het had als gevolg dat te
genover een steeds sterker bewust 
Vlaanderen, Wallonië een dergelijk, 
bewustzijn mist. Het voelt zichzelf 
zonder innerlijke steun en veer
kracht. Het voelt zich ontredderd 
en bedreigd. Het legt de Waalse « ma
laise » uit. Wallonië blijft schomme
len tussen de twee polen van een 
meerderwaardigheidskompleks waar
aan het niet wil verzaken en een 
vrees voor aantasting van de eigen 
waarden die het gevolg is van het 
ontbreken van een sterk nationaal ' 
bewustzijn. Daarin ligt gans de t ra
giek van Wallonië. 

Er bestaat voor Waals-België 
slechts één volwaardige oplossing : 
de terugkeer naar zijn eigen waar
den, naar zijn eigen geest en gericht
heid, naar zijn eigen gelaat en uit
drukkingswijze. 

De grondslag voor de vorming van 
een Waals nationaal bewustzijn be
staat. Hij werd door een Wallingan-
tisch blad als volgt geformuleerd : 
« Alles wat buiten Wallonië lig t̂, alles 
wat tegenover haar ligt (Brussel en 
Vlaanderen) is er toe gericht de een
heid van Wallonië tot stand te bren
gen. Deze eenheid is een gevoelseen-
heid en een politieke eenheid, ver
mengd met godsdienstige elementen, 
maar een eenheid die haar grond
slag vindt in wat Wallonië zich her
innert van zijn verleden en in zijn 
vrees, wanneer liet naar de toekomst 
kijkt. Het is een eenheid van gelief
de tradities en van allerhande 
vrees . » 

Het Waals nationaal gevoel is nog 
in zijn beginstadium. Het is begon
nen de Waalse intellektuele kringen 
te beroeren en traag begint het tot 
de massa's door te dringen. 

Op de grondslag van de vorming 
van een eigen Waals nationaal besef 
kan het nationale Vlaanderen zich 
met Wallonië verenigen om in Bel
gië een nieuwe en hechte staats
struktuur op te bouwen. Het Vlaams 
nationalisme kan immers zelf ook de 
unitaire Belgische gedachte, zoals ï e 
tot op heden beleden werd, niet bij
treden. Het kan slechts de woor
den van Jules Destrée beamen : 

« Sire, er bestaan geen Belgen... 
U moet verder kijken (dan het offi
ciële België) om de levende krach
ten van Uw twee volkeren te ont
waren ». 

Het nationale Vlaanderen oor
deelt dat de beide volksgemeen
schappen die de Belgische staat uit
maken, tot volle bewustwording moe
ten kunnen rijpen en op deze ba-
zis een gezonde nieuwbouw van Bel
gië mogelijk is. Al staat voor het 
Vlaams nationalisme volksbelang bo
ven staatsbelang, toch loochent het 
daarom het Belgisch feit niet. Het 
ziet het echter in zijn historische be
tekenis als een land van samenho
righeid tussen de twee volksgemeen
schappen in België, gegroeid uit eeu
wen geschiedenis. Wil men noch
tans aan de Belgische staatsstruk
tuur gezonde grondvesten verzeke
ren, dan is het een noodwendigheid 
dat het Vlaamse volksbelang er bin
nen tot zijn volste ontplooiing zou 
kunnen komen. Dan is het ook no
dig dat Wallonië tot zijn eigen be
wustzijn terugkere opdat het op
nieuw een Innerlijk evenwicht zou 
verkrijgen. 

(Vervolgt) 

GEEN MIZERIE MEER 

met slecht of 
straatnamen te 

niet vertaalde 
Brussel. 

Mits toezending van 20 fr. 
(briefje of postzegels) naar het 
Sekretariaat, Kartuizersstraat, 
58, Brussel, ontvangt U de bro
chure met de volledige twee
talige straatnamenlijst. 

Voortaan geen franse adres
sen meer op uw brieven voor 
Brussel. ,imi 
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Apartheid* 
Het Vraagstuk van de Rassenscheidlfig 

Zuid-Afrika* 
Wie het rassenplobleem in de Unie 

van Zuid-Afrika wil benaderen, moet 
allereerst beginnen met abstraktie 
te maken van al wat hij weet over 
de rassenkwestie in de Verenigde 
Staten of in Belgisch Kongo. Bij ge
legenheid spreken we in dit blad wel 
eens over de specifieke aspekten van 
de rassenverhoudingen in die twee 
landen; met betrekking tot ons on
derwerp moge het volstaan het grote 
verschil aan. te wijzen tussen de toe
stand in deze landen en die in Zuid-
Afrika. 

De negers in de V. S. A. zijn inge
voerde slaven. Zij werden door de 
blanken — en dat zal een eeuwige 
blaam blijven op het blanke ras — 
tegen hun wil naar Amerika ont
voerd. De noord-Amerikaanse blan
ken hebben dus iets goed te maken 
tegenover deze mensen. Bovendien 
kunnen de Amerikanen niet beweren 
een vorm van apartheid te willen 
handhaven om het blanke bevolkings
deel te beschermen tegen opslorping 
door het zwarte, want het blanke 
bevolkingsdeel vormt veruit de meer
derheid, z3lfs in de zuidelijke staten. 

Het zijn integendeel de zw,arten. die 
bij de integratie zullen opgeslorpt 
worden, zoals dat ook in Zuid-Ame-
rika gebeurd is. Rassenscheiding in 
de Verenigde Staten is een uiting 
van ra.ssenhaat. 

In Belgisch Kongo stelt het rassen-
vraagstuk — waarvan men het be
staan tracht te ontkennen — zich 
heel anders. De neger is er thuis; de 
blanke is er de kolonialist. 

Eens dat de zwarten uit onze ko
lonie zelfbeschikkingsrecht zullen 
veroverd hebben zal het aan hen 
liggen te beslissen of men de blan
ke minderheid al, dan niet zal op
slorpen of afzonderen (of verdrij
ven, wie weet !). Ondertussen Is het 
onze overtuiging als konsekwente 
nationalisten dat de blanke het recht 
niet heeft er zijn wil op dat gebied 
op te dringen. Ten hoogste mag hij 
rassenvermenging vermijden door 
zich individueel te onthouden van 
een huwelijk met een persoon van 
het andere ras. Maar het Inrichten 
van een color-bar is hatelijk en on
rechtvaardig. 

Tenslotte is er de apartheid in 
Zuid-Afrika. Hier is de Bantoe de 

.̂ rs 

meerderheid (ongeveer 10 tegen 3 
blanken), zoals in Kongo, maar in 
tegenstelling met Kongo is hij er 
niet « thuis ». Het is maar na de 
vestiging van de blanke bevolking 
dat de Bantoestammen Zuid-Afrika 
zijn binnengedrongen. Het is maar 
in de noordelijkste streken van de 
huidige Unie dat de noordwaards 
trekkende Hollanders en de zuid-
waards volksverhuizende zwarten 
elkaar ontmoetten (de Grote Trek). 

De inzijpeling van Bantoes tot in 
Zuid-Afrika zelf is maar van latere 
datum. Ondertussen zijn zij er ech
ter en bestaat het probleem. Maar 

daarmee staat ook vast dat de recht
matige eigenaars van het land de 
blanken zijn en dat zij het recht 
hebben zich tegen de opslorping door 
een andere bevolkingsgroep te ver
zetten. Het enige punt waarover kan 
gediskussieerd worden Is dan ook : 
hoe vatten de blanken die apartheid 
op ? Verdrukken zij de zwarten ? 
Buiten zij de Bantoe uit ? Of laten 
ze hem — tweede mogelijkheid — 
aan zijn lot over ? Of geven ze hem 
de middelen — derde mogelijkheid — 
om zich apart volledig te ontwikke
len volgens zijn eigen volkse eigen
schappen ? 

Het Is tenslotte niet omwille van 
het al dan niet gerechtvaardigde van 
de apartheid dat de Zuid-Afrikaanse 
regering door de Engelsgerichte we
reldpers aangevallen wordt (de En
gelssprekende Afrikaners gaan ak
koord met een « gematigde vorm » 
van apartheid), neen, het betreft 
allemaal het « hoe ? >. 

Daarmee is de vraag gesteld. In 
een volgend artikel brengen we U een 
kort overzicht van de rassiale ver
houdingen in de Unie en daarna zal 
onze medewerker in Pretoria ons in 
één of twee bijdragen een beeld op
hangen van de manier waarop de 
rassenscheiding of apartheid in Zuid-
Afrika doorgevoerd wordt, op een 
manier die rechtvaardig en aan
vaardbaar is voor alle inwoners van 
het land, zowel vo«r de Bantoe als 
voor de blanke, als voor de Aziaten 
en voor de halfbloeden. 

H. 

BAMDBEMEBKIMGEN BU 
rirr SCHOOLVRAAGSTUK 

Het schoolvraagstuk blijft gesteld, derwijs nog vrij, en niet meer in het» 

De achtergrond waaruil hel 
Zuid-Afrikaans Rassenvraagsluk 

zich ontwikkelde 

Een paar weken terug hebben we er 
een opflakkering van beleefd toen 
« Le Soir > de onbescheidenheid be
ging van gedeelten uit het tot dusver 
geheim gehouden verslag te publice
ren. De C.V.P. beschuldigde de socia
listen. De socialistische « Volksgazet » 
antwoordde echter dat heel die zaak 
een C.V.P.-manoeuver was. Zij ge
bruikte daarvoor het argument dat 
alleen de C.V.P. aan de vooravond 
van de gemeenteraadsverkiezing er 
voordeel bij had de schooloorlog te 
doen heropflakkeren. 

Kort daarop beging de ondervoor
zitter van de C.V.P., Jef De Schuyffe-
leer een blunder toen hij in de vrije 
politieke tribune liberalen en socia
listen af dreigde zo er voor de ge
meenteraadsverkiezingen geen oplos
sing kwam. De zucht naar verkie-
ztngsmunt lag er vingerdik op. De 
godsdienst wordt immers zonder 
schroom en grondig uitgebuit voor de 
tijdelijke C.V.P.-belangen. 

Anderzijds schijnt ook de geeste
lijke overheid niet erg ingenomen 
met sommige C.V.P.-ers die er alleen 
maar op uit zijn dit ernstig vraag
stuk te m' • '<en zonder zich om 
het kerke' ang zelf te bekom
meren. O. un druk wordt het 
gesprek mei, ...iks gaande gehouden. 

In het schoolvraagstuk worden er 
vanzelfsprekend fouten begaan langs 
beide kanten. 

Om een goed begrip te krijgen van 
het rassenvraagstuk in Zuid-Afrika, 
Is het nodig iets te weten, over de 
samenstelling van het rassenpatroon 
aldaar, over de getallen die iedere 
groep vertegenwoordigt en ook iets 
over de eerste geschiedenis van de 
vestiging dier volkeren en hun res-
pektievelijke beschaving en volks-
mentaliteit. 

De ' volkstelling van 1955 leverde 
volgende getallen : 

9.300.000 Bantoes 
2.9OC.000 blanken 

40D.000 aziaten. 
Daarbij komen nog enkele dui

zenden halfbloeden, die wij hier ech
ter buiten beschouwing laten. 
1. DE BANTOES 

Zij bestaan uit een deel van de 
grote Bantoegroep, die het hele 'ge
bied bevolkte tussen de boog van de 
West-Afrikaanse kust en de monding 
van de Tanarivier. CDk in huidig 
BeJgisch-Kongo bestaat een groot 
deel van de bevolking uit Bantoes. 

Waarschijnlijk om ekonomische 
redenen verliet een deel van hen dit 
woongebied en volksverhuisde naar 
het zuiden toe. Het waren hoofd-
zakehjk stammen van zeer primi
tieve landbouwers. Ze pasten de roof
bouw toe, d. w. z. dat ze wel zaaiden 
en oogstten, maar nooit de grond 

eigenlijk bewerkten. Daardoor ge
raakte die vrij vlug uitgeput en 
moest de ganse volksstam verder 
trekken. Wanneer de eerste Bantoes 
de huidige Zuid-Afrikaanse noorder-

, grens bereikten is nog niet juist ge
weten. 

De Bantoes welke nu in de Unie 
leven vormen etnisch geen al te 
strikte eenheid : op grond van alge-
meen-kulturele, maar vooral van 
taalkundige verschillen onderscheidt 
men de Ngunigroep, de Sotogroep 
de Vendagroep en de Sjangaan-
Tsongagroep. 

In een Bantoestam U de bindende 
laktor — ook nu nog — het stam

hoofd. Familieverw'antschap is ge
grondvest op het JDatrilineaire stel
sel. Veelwijverij is bijna onbestaan
de. 

De Bantoe 'gelooft In^ ft bestaan 
van een optjerwezeh, 'dat alleen be
reikt kan worden langsheen de hië
rarchie der overleden voorvaderen. 
Vandaar de belangrijke rol van de 
tovenarij. 

Ongeveer de helft der Bantoe-
bevolking is in kontakt met Kriste-
lijke missieposten. 

In de grote steden, waar voorlopig 
nog vele Bantoes leven, is die aan
raking natuurlijk procentueel gro
ter. De verspreiding van de Bantoe-
bevolking zag er in 1951 ongeveer 
aldus uit : ' 

27 % in stedelijke gebieden 
30 <^o op landbouweigendommen 

van blanken 
42 <^c op landbouweigendommen 

van Bantoes. 

Heel de « misdaad » van de apart
heid bestaat daarin dat men tracht 
zoveel mogelijk de Bantoes te ont
trekken aan de blanke stedelijke ge
bieden, door het scheppen van nieu
we steden voor de Bantoes zelf, en 
dat-men zoveel mogelijk zwarte land-

Afrika, de Ierse Katollekea naar 
Nieuw-Amsterdam. 

Voor het blanke bevolkingsdeel is 
er grote overeenkomst tussen de 
Zuid-Afrikanen en de Noord-Ameri
kanen. Deze laatsten spreken Engels 
en bekennen zich tot de Engelse 
kultuurgemeenschap. Als volk voelen 
zij zich één met Engeland en voeren 
met dat land een politiek van broe
derschap, terwijl ze de rest van Eu
ropa maar aanzien als een bruggen
hoofd tegen Azië en het < gele ge
vaar ?•. Zij vormen samen met En
geland de ANGELSAKSISCHE STAM; 
de Zuid-Afrikanen bleven eveneens 
trouw aan de taal van hun land van 

herkomst, zij bekennen zich even
eens tot dezelfde kultuurgemeenschap 
als wij. Als volk, etnisch, voelen zij 
ook zich één met de Nederlanden van 
Noord en Zuid. Samen met ons vor
men zij de DIETSE STAM. In Enge
land en de V. S. A. is men diep 
doordrongen van de voordelen, die 

arbeiders wenst te laten werken op ^^l^^ f ^^^horigheidbewustzijn mee-
gronden die aan volksgenoten toe ^IT'- 1'' « f «f^ter schijnt men 

daar niet veel belang aan te hech
ten. 

Het verwijt dat de C.V.P. tot de 
staatsscholen richt dat het linkse 
partijscholen zijn is klassiek. Noch
tans zijn er geen bewijzen voor han
den dat er In de staatsscholen bij 
vorige verkiezingen wachtwoorden 
verspreid geweest zijn door de leraars 
aan de leerlingen dat ze links moes
ten kiezen. In tal van kristelijke 
vrije scholen was het echter wel het 
geval dat de leraars de leerlingen 
aanmaanden propaganda te maken 
;thuis en op straat voor de C.V.P. 

De feiten zijn onweerlegbaar. 
Daarbij- komt dat tal van leraars In 
het officieel onderwijs bestuursfunk-
ties hebben in de Volksunie of kandi
daat waren op haar lijsten, dit laat
ste zowel in '54 als in "58. Men liet 
hen met rust. 

Anderzijds echter stellen we vast 
dat een van onze plaatselijke be
stuursleden, leraar in een vrije kato-
lieke school, onlangs de keuze kreeg 
tussen zijn leraarsambt en de Volks-
uniefunktie. En dit terwijl anderzijds 
tientallen leraars in de katolieke 
scholen bestuursfunkties bekleden in 
de C.V.P. ! 

Als dan Volksunieouders reageren 
met hun kinderen naar de staats
scholen te sturen wordt een grote 
keel opgezet. Zijn onze kinderen en 
onze leraars alleen in het staatson-

behoren 

2. DE BLANKEN 
In 1652 kwam aan Kaap De Goede 

Hoop een kleine Hollandse neder
zetting, bestemd als permanente be-
voorradingsplaats voor de schepen 
van de Oost-Indische Kompagnie. 
Die nederzetting bleek op zichzelf 
echter renderend en bewoonbaar te 
zijn; er kwamen steeds nieuwe be
woners, vooral uit de Nederlanden, 
maar ook uit Wales, Schotland, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland, enz. 
Merkwaardig is dat de meeste van 
die nieuwelingen eigenlijk uitgewe
ken waren omwille van godsdienst
vervolgingen in Europa. 

De algemeen gekende verdraag
zaamheid op godsdienstig en filozo-
fisch gebied, die de Dietsers ken
merkt, maakte dat godsdienstig ver
volgden bij voorkeur bij hen hun 
toevlucht zochten : de Protestantse 
Vlamingen naar Noord-Nederland 
de " . . . ' r 

Er blijft echter in Zuid-Afrika nog 
een soort van franskiljons bestaan, 
namelijk de Engelssprekenden, voor
al talrijk en aggressief in Natal. Zij 
zijn de resten van de Engelse bezet
ting onzaliger gedachtenis en de uit
vinders van het allereerste koncen-
tratiekamp. Die Engelskiljons zijn 
het, welke nu de Engelandhorige 
pers opruien tegen Zuid-Afrika en 
met alle middelen de emancipatie
pogingen van de regering, ten voor
dele van de Bantoes, tegenwerken. 
De Zuid-Afrikaanse volksgeest is 
echter krachtig genoeg om deze 
moeilijkheid te overbruggen en ten
slotte op te lossen. 

3. DE AZIATEN 
De Aziaten bereikten Zuid-Afrika 

op drie manieren .-' 
— Ofwel waren A] misdadigers uit 

Aziatische koloniei,' welké' door de 
Hollanders i iaar Ók" Kaa^' gestuurd 

Franse Hugenoten naar Zuid- | werden ©m Oma. s t ï a t uit te zitten, 

— Ofwel waren zij Indische poli-
tiekers, welke uit hun land verban
nen werden en met familie, Inboedel 
en slaven naar de Unie trokken. 

— Ofwel waren ze arbeiders in de 
suikeraanplantingen van Natal, bin
nengelaten volgens het kontraktstel-
sel. 

De meeste onder hen zijn Muzel
mannen. 

Sociaal zijn zij zo ongeveer de jo
den van Zuid-Afrika : zij drijven 
handel met de weinig ontwikkelde 
Bantoes, die dan ook het kind van 
de rekening zijn. De enige echte 
rassenhaat waarvan men in de Unie 
kan spreken is dan ook deze tussen 
Bantoes en Aziaten. Die is zo hevig 
dat de Indiërs in bijna iedere stad 
een geïzoleerde groep vormen, die 
door samenklissing trachten hun 
eigendommen — ook geestelijke — 
te beschermen. Een soort ghetto, dus. 
De staat verleent faciliteiten aan die 
onder hen welke wensen gerepa
trieerd te worden. 

Deze inleiding kan volstaan om in 
't vervolg een normaal artikel over 
de apartheid in S. A. te kunnen vol
gen. Onze volgende bijdragen over 
deze aangelegenheid, en over S. A. 
in 't algemeen, zullen dan ook zijn 
van de hand van onze' medewerker 
ter plaatse zelf. 

H. 

vrij onderwijs, er hun eigen politieke 
mening op na te houden dan la 
het toch ook klaar dat ze op de duur 
daaruit besluiten trekken. Zij gaan 
niet weg. Men jaagt ze weg ! 

Een andere fout langs kristelijke" 
zijde ligt in de franstalige scholen en 
transmutatdeklassen in Vlaanderen. 
We geloven niet dat we er naast zijn 
wanneer we beweren dat er vijf Ka
tolieke franstalige scholen zijn tegen 
een van links of van de staat. Scru
tator had het in « De Standaard' » 
over de konkurrenie in het stichten 
van franstalige scholen. Welnu, prak
tisch altijd is het het katoliek on
derwijs dat die konkurrentie inzet. 
Ook die waarheid moeten we onder 
ogeri durven nemen. 

Men kent ons standpunt in zakV 
onderwijs. Wij willen dat alle scho
len in Vlaanderen degelijk onderricht 
en stevige vorming verstrekken. Daar
om dienen alle scholen optimaal uit
gerust te worden met leraars en pe
dagogisch materiaal. Waar het geld 
ontbreekt moet het onderwijs er op 
de duur onder lijden. Wanneer de 
linksen dus het vrij onderwijs in een 
toestand van minderwaardigheid wil
len plaateen doen zij niets anders dan 
de objektief denkenden tegen zich in 
het harnas jagen. Wat ook gebleken 
is bij de jongste verkiezingen. Wij 
vragen ons trouwens af waarom zij 
de C.V.P.-ers niet op hun woord ne
men. 

De C V P. heeft niets tegen het offi
cieel onderwijs, zegt ze. Welnu dat de 
linksen dan de uitbreiding van het 
staatsonderwijs voorstaan en de 
C.V.P. haar gevraagde toelagen voor 
het vrij onderwijs geeft. Van nega
tief zou hun strijd positief worden. 

En meer middelbaar en technisch 
onderwijs is in Vlaanderen in hoge 
mate wenselijk. De « jacht » op leer
lingen zou nog groter worden maar 
dit zou tot een faktor ten goede ke
ren daar Vlaanderen op het gebied 
van het procent leerlingen in middel
baar en technisch ondervrtjs nog een 
heel eind ten achter staat. 

Men mag de waarde van de school 
voor het verspreiden van een idee of 
een geloof niet absoluut stellen. Het 
Katolicisme is gegroeid zonder eigen 
scholen. Het socialisme in ons land 
eveneens want veel staatsonderwijs 
was er tot voor dertig jaar niet e^ 
dan nog hadden de liberalen daar 
toen heel wat meer in de pap te brok
kelen dan de socialisten. De school 
heeft meer invloed als stabilisatie-
faktor. Ze laat toe aan een « gearj.-
veerde J> idee om langer stand te hou
den en vertraagt het afbrokkelings
proces. 

Een doorn in het Vlaamse oog is 
het groot budgetair verschil tussen 
Nederlands- en franstalig hoger on
derwijs. De vrijzinnige universiteit 
van Brussel telt inderdaad nog mr&r 

.een paar Nederlandstalige afdelingen. 

Anderzijds vindt het Katoliek Hoger 
Onderwijs te Namen, in St Louis te 
Brussel en elders nog geen tegen
hanger in Vlaanderen. Bij het hoger 
staatsonderwijs is het verschil in be
handeling nog het geringst. Evenwel 
gaat er toch nog heel wat meer geld 
naar Luik dan naar Gent. 

Naast het middelbaar onderwijs 
moeten we onze aandacht richten op 
het hoger onderwijs. Tellen we 2 3 
Nederlandstalige leerlingen in het la
ger onderwijs en de helft in het mid
delbaar dan zakt dit aantal tot 1 3 
in het hoger onderwijs. En dan moe
ten horen dat alles in orde is met de 
Vlaamse Beweging. 

* Steunt de Volksunie in de g 
* harde strijd die zij te voeren 1 
t heeft. i 

•5(-
— door nieuwe abonnenten op = 

ojis blad aan te brengen, wat § 
van het grootste belang is g 
voor de verspreiding van = 
onze gedachten; = 

# — door financiële steun die 
noodzakelijk is om onze wer

king mogelijk te maken. 
C. nr 5445.46, W, Jorissen, 

f Brussel) 1 
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KULTUUÜAUTONOMIE 
KULTUURAUTONOMIE VOOR 
VLAANDEREN EN WALLONIË 
KONKRETE VOORSTELLEN 

Nadat wij bondig de historiek ge
schetst hebben van de ontgooche
lende strijd voor kulturele autono
mie voor en na de oorlog, zullen wij 
in deze bijdrage enkele voorstellen 
onder ogen nemen en bespreken die 
sedert de oorlog geformuleerd wer
den. Het ligt niet in mijn bedoeling 
nog terug te komen op de vooroor
logse voorstellen. De voorstellen van 
het Studiecentrum voor de hervor
ming van de Staat, die ik reeds sa
mengevat heb, kan men vinden in 
het verslag gepubliceerd door dit 
Studiecentrum : « De hervorming 
van de Staat *. een lijvig boekdeel 
verschenen in 1937. De voorstellen 
van de vooroorlogse kultuurraad 
voor de splitsing van het ministerie 
van openbaar onderwijs vindt men 
in de twee jaarverslageo van de Ne
derlandse Kuluurraad (Eerste jaar
verslag, 31.XII.1938, en Tweede jaar
verslag, 3i .xn.l939). 

HET EERSTE VOORSTEL 
VAN ELSLANDE 

Een samenvatting van het eerste 
voorstel Van Elslande vinden wij in 
het eindverslag van het Centrum 
Harmei (blz. 293-294). Het is inder
daad in de kulturele afdeling van dit 
studiecentrum dat Van Elslande dit 
voorstel uiteenzette en het is inge
volge de gunstige reaktie dat hij zijn 
amendementen indiende bij het 
ontwerp tot grondwetsherziening 
(7 juli 1953 - Doe. 611). In de ver
antwoording van deze amendemen
ten vinden wij ook enkele gegevens 
over zijn plan. 

Van Elslande onderwierp eerst het 
vooroorlogs voorstel van het Studie
centrum voor de hervorming van de 
Staat aan een gegronde kritiek. Dit 
Studiecentrum had zich uitgespro
ken voor een volledige zelfstandig
heid in het raam van de eenheids
staat voor iedere kulturele volks
gemeenschap. In de praktijk werd 
enkel de administratieve ontdubbe
ling van het ministerie van open
baar onderwijs gevraagd met aan
stelling van .twee beheerders in 
plaats van één sekertaris-generaal, 
maar met behoud van één minister. 
Daarnaast de oprichting van een 
Kultuurraad met twee kamers, ech
ter met alleen raadgevende bevoegd
heid. Terecht doet Van Elslande 
opmerken dat in feite één minister 
bevoegd blijft voor beide kultuurge-
meenschappen en de politieke ver
antwoordelijkheid draagt voor de 
kultuurpolitiek in beide landsgedeel
ten. Hij heeft zich te verantwoor
den voor het Parlement waar dus de 
Waalse gekozenen evengoed beslis
sen over de Vlaamse kultuuraange-
legenheden als omgekeerd. Van 
autonomie, van volledige zelfstan
digheid is hier dus geen spraak. 

Naast de kultuurkamers als wet
gevende organen, voorziet Van Els
lande als uitvoerende macht twee 
ministers of twee onderstaats-
sekretarissen, die aan het 
hoofd staan van twee afzon
derlijke departementen, deel uit
maken van de regering, maar slechts 
politiek verantwoordelijk zijn ieder 
van hen voor zijn eigen kultuurkamer 
en niet voor het parlement. Volgens 
het eindverslag van het Harmelcen-
trum zou, indien wij het goed begrij
pen, in het plan van Van Elslande 
naast twee onderstaatssekretarissen 
met de rang van minister, toch ook 
nog een minister en een centrale ad
ministratie behouden blijven. 

In de verantwoording van zijn 
amendementen is hier geen spraak 
meer van. 

"toromle 

Zeer logisch komt de h. Van 
Elslande tot het besluit dat autono
mie vereist dat er twee ministers 
zouden zijn en twee gewestelijke 
wetgevende instanties. 

« De gezonde oplossing zou hierin 
bestaan : binnen het kader van een 
algemene wetgeving aan de twee 
kultuurkamers toelaten verder te 
legifereren en te reglementeren, en 
twee ministers er mee belasten die 
regionale wetgeving uit te voeren. 

Buiten die formule zien wij er 
geen die aan onze twee kuituur-
gemeenschappen een volledige zelf
standigheid in het raam van de 
eenheidsstaat kan geven > lezen we 
in de verantwoording van zijn 
amendementen. 

In het plan van de h. Van Elslande 
worden er dus vooreerst twee kul-
tuurraden of kultuurkamers voorzien 
die niet slechts een raadgevende, 
maar een werkelijke wetgevende 
bevoegdheid zouden bezitten. Hij is 
van oordeel dat rechtstreekse verkie
zingen voor die kultuurkamers niet 
noodzakelijk zijn. Zij zouden kunnen 
samengesteld worden uit afgevaar
digden van het Parlement en van de 
provinciale raden en uit gecoöpteerde 
leden. 

De financiering van de autonome 
kultuurorganen zou geschieden door 
een "jaarlijkse dotatie door het Par
lement toegekend en niet door eigen 
rechtstreekse inkomsten. 

Het Parlement zou jaarlijks dus een 
krediet stemmen dat zou verdeeld 
worden tussen de twee kultuur
kamers, fifty fifty. 

De wedden van de leerkrachten in 
het onderwijs, de onkosten van de 
centrale administratie en van de 
inrichting van internationale be
trekkingen blijven ten laste van de 
regering, begroting van openbaar 
onderwijs. De benoemingen zouden 
gedaan worden door de onderstaats
sekretarissen (of ministers?) ieder 
voor zijn gebied. 

Van Elslande achtte een uitbrei
ding van de bevoegdheid van de kul
tuurkamers en de gewestelijke minis
ters of onderstaatssekretarissen tot 
aangelegenheden die buiten de eigen
lijke kultuursektor vallen mogelijk. 
Hij onderstreepte ook de wenselijk
heid de taalgrens vast te leggen en 
de provincies eentalig te maken door 
aanpassing van de provinciegrenzen 
aan de taalgrens. 

Dit eerste voorstel Van Elslande, 
dat veruit het interessantste is, 
bleef enigszins vaag in sommige op
zichten, maar de opzet en de grote 
trekken ervan zijn duidelijk. 

Het beoogde inderdaad het invoe
ren van waarachtige kultuurautono-
mie, afgezien van sommige zwakke 
punten. Bij de bespreking van zijn 
amendement in de bizondere Com
missie van de Kamer voor de herzie
ning van de Grondwet, beperkte Van 
Elslande de draagwijdte van zijn 
voorstel door te verklaren dat de 
bevoegdheid van de gewestelijke kul
tuurkamer tot een « reglementaire 
macht » (une competence réglemen
taire) zou mogen beperkt worden. 
Uit het verslag van deze commissie, 
waarvan de h. Frans Van Cauwelaert 
voorzitter was en de h. A. De Schrij
ver verslaggever, vernemen we dat 
de amendementen van de h. Van 
Elslande verworpen werden met 17 
stemmen tegen 5 en 1 onthouding. 

Voor het overige is iedereen ge
wonnen voor kulturele autonomie ! 
Alleen verzet men zich halsstarrig 
tegen de verwezenlijking ervan... 

er vaït autotromle niet veel te 
bespeuren. Van Elslande schrijft nu 
zelf in zijn toelichting : « Er kan 
geen spraak zijn van het verlenen 
van een autonomie die absoluut zou 
zijn... », De unitaire s taat moet 
gerespecteerd worden en zijn centra
listische macht gehandhaafd. 

De kultuurraden waarvan hij in 
dit tweede voorstel de oprichting 
voorziet hebben een bescheiden 
bevoegdheid : « zij mogen weer eens 
adviezen uitbrengen en zelfs op eigen 
initiatief voorstellen^ doen aan de 
Minister, aan de wetgevende Kamers, 
aan de provinciale of gemeentelijke 
overheden in betrekking tot kulturele 
aangelegenheden. Hun advies moet 
zelfs gevraagd worden over wetsont
werpen of besluiten betreffende het 
gebruik der talen, het onderwijs, de 
studiebeurzen, radio en televisie, 
schone kunsten en openbare biblio-
teken, bescherming van landschappen 
en monumenten . Zij mogen ook in 
de gevallen door een wet voorzien ter 
uitvoering van die wet reglementen 
opstellen waaraan echter bij Konink
lijk Besluit bindende kracht moet 
worden verleend. Ten slotte mogen 
zij binnen het raam hunner begroting 
toelagen verlenen ter bevordering 
van kulturele initiatieven. Daartoe 
ontvangt elke raad jaarlijks een ge
lijke toelage van de Staat. 

Als supplementaire veiligheids
maatregel is er nog voorzien dat de 
Koning bij elke kultuurraad een 
commissaris van de regering benoemt, 
die al de vergaderingen van de raden 
en van de uitvoerende comité's bij
woont en hun beraadslagingen of 
beslissingen kan schorsen. De Koning 
kan hun beslissingen vernietigen. 

Hoe worden de kulturraden samen
gesteld ? Drie leden worden aange
duid door de K a ' ^ T •"•̂ n Volksver
tegenwoordigers " '̂ "'̂ v de 
senaat. De pre ' ''̂ sn 
ieder drie leden aan, \ , j .arvj i er 
hoogstens twee leden van de provin
cieraad mogen zijn. behalve de pro
vincieraad van Brabant die het recht 
heeft voor iedere kultuurraad twee 
leden aan te duiden. Zes leden wor
den door de Koning benoemd. Ten 
slotte mogen tien leden door de 
vorigen gecoöpteerd worden, doch 
deze tien mogen geen leden zijn van 
het parlement of van de provincie
raden. Alles samen dus 35 leden, 
aangeduid voor een periode van zes 
jaar. 

De voorzitters van de kultuurraden 
worden door de Koning benoemd on
der de leden. 

Harmei, dat er geen « brusselse kui
tuur » bestaat, maar dat te Brussel 
zowel de Vlaamse als de Waalse kui
tuur zich dient te ontplooien. De 
duitssprekende gewesten worden 
echter stilzwijgend aan de bevoegd
heid van de Waalse kultuurraad 
onderworpen. 

Volgens het wetsontwerp CoUard 
bestaat elke kultuurraad uit 27 le
den, waarvan er negen door de Ko
ning, negen door de Kamer en ne
gen door de Senaat aangesteld wor
den. Leden van de wetgevende 
kamers mogen geen lid zijn van een 
kultuurraad. 

Er is natuurlijk een voorzitter, een 
ondervoorzitter, een uitvoerend co
mité, een sekretaris. 

De bevoegdheid van de kultuur
raden is nog wat verminderd : zij 
mogen adviezen uitbrengen en voor
stellen doen in verband met aan
gelegenheden van kulturele aard. 

Hun advies moet gevraagd worden 
voor alle wijzigingen aan de grond
beginselen der wetgeving op het 
gebruik der talen en verder voor 
wetten en reglementen betreffende 
openbare biblioteken, volksopleiding, 
jeugdorganisaties, monumenten en 
landschappen, oprichten en steu
nen van kulturele werken en instel
lingen. 

HET TWEEDE VOORSTEL 
VAN ELSLANDE 

Na de verwerping van zijn amen
dementen in de speciale commissie, 
kon de h. Van Elslande deze opnieuw 
indienen bij de openbare behande
ling in de Kamer.van het voorstel 
tot herziening van de grondwet. Hij 
kreeg dan de gelegenheid ze te ver
dedigen en kon zijn collega's ver
plichten openUjk stelling te nemen. 
Hij heeft dit niet gedaan, maar 
publiceerde op 1 maart 1954 een 
kleine brochuur : « Culturele Auto
nomie. Een concreet voorstel », waar
in, de tekst opgenomen is van een 
wetsvoorstel houdende oprichting 
van een Vlaamse en een Waalse 
Cultuurraad. 

Dit wetsvoorstel heeft hij twee 
maand later — na de algemene 
verkiezingen — en wel op 5 mei 1954 
Ingediend. Het werd nooit besproken. 

Dit tweede voorstel misbruikt eigen
lijk het begrip c culturele autono
mie >, want zoals we zullen zien is 

Elke kultuurraad stelt een uitvoe
rend comité aan van vier leden. 

Wij gaan niet in op verdere detail-
punten, die zonder groot belang zijn 
om een oordeel te vormen over de 
draagwijdte van dit voorstel. 

De voor elke kultuurraad vereiste 
kredieten worden afzonderlijk, on
der een speciaal artikel, op de 
begroting van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs uitgetrokken. 

De kultuurraden beschikken bin
nen de grenzen en onder de voor
waarden bepaald bij de wetten en 
reglementen over de hun verleende 
kredieten. 

Dit zijn de essentiële kenmerken, 
die de ontgoocheling begrijpelijk 
maken die volgde op de bekend
making van dit wetsontwerp, vooral 
in Waalse kringen. 

Het zijn slechts « raadgevende •» 
instellingen, zonder enige effectieve 
bevoegdheid, vermits hun adviezen 
in genen dele zelfs bindend zijn. 
Daarenboven zijn zij niet autonoom 
daar zij volledig afhangen van de 
centrale belgische instanties, zowel 
wat de aanstelling van hun leden 
betreft, als voor hun financiële 
middelen. 

Het loont werkelijk de moeite niet 
enig belang te hechten aan dergelijk 
voorstel, na de ervaring opgedaan 
met de bestaande kultuurraden. 

Dit bondig overzicht laat duidelijk 
uitkomen dat « men », alle verkla
ringen en beloften ten spijt, geen 
kulturele autonomie wil verlenen 
aan de twee volksgemeenschappen. 

Dezelfde moedwil komt tot uiting 
wat betreft de hervorming van het 
ministerie van openbaar onderwijs. 
Het is kenschetsend voor de toe

standen en verhoudingen in de uni
taire belgische staat. 

De C.V.P.-regering heeft geen en 
kei initiatief genomen ter verwezen 
lijking van de kulturele autonomie 
Het initiatief dat de linkse regering 
in extremis genomen heeft ir 
gewoonweg een bespotting van het 
begrip « kulturele autonomie ->. 

Inderdaad zijn de kultuurraden 
door het wetsontwerp Coliard voor
zien volledig, maar dan ook volledig 
afhankelijk van het centraal staats
gezag en is hun bevoegdheid louter 
adviserend, raadgevend. Hun leden 
worden aangesteld door de Koning, 
de Kamer en de Senaat. Zij ver
tegenwoordigen dus niet het Vlaam
se volk en het Waalse volk, maar de 
centrale staatsinstanties. De meer
derheid van de leden van de Vlaamse 
kultuurraad zal mede gekozen wor
den door de Waalse en brusselse 
volksvertegenwoordigers en senato
ren ! Voor de Waalse kultuurraad \s, 
het nog erger : de leden ervan zullen 
gekozen worden door een meerder
heid van Vlamingen in Kamer en 
Senaat ! Financieel bezitten deze 
kultuurraden evenmin enige zelf
standigheid, daar zij financieel af
hangen van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs. Hun bevoegd
heid is, zoals gezegd, prp'^^'sch nul : 
zij mogen adviezen ui" ' " n en 
voorstellen doen, maar de «••'•'nister 
is hierdoor in genen dele gebonden 
en doet uiteindelijk toch zijn zin. 
Het kan ook moeilijk anders vermits 
de minister politiek verantwoordelijk 
is voor het parlement voer al zijn 
beslissingen. 

Dergelijke kuUuuiiadsn zijn over
bodig en nutteloos. Wij hebben een 
overvloed aan allerlei « hoge raden » 
en commissies met raadgevende 
bevoegdheid. 

Wij hebben trouwens reeds sedert 
1938 kultuurraden in dien aard en 
we hebben ondervonden wat we er 
aan gehad hebben. 

Alleen het eerste voorstel Van 
Elslande ging in de richting van 
waarachtige kulturele autonomie, al 
had het ook nog zwakke punten. Al
dus zouden de leden van de kultuur
raden wel rechtstreeks moeten geko
zen worden, als vertegenwoordigers 
van de Vlaamse en de Waalse kul-
tuurgemeenschao, hoogstens door de 
provinciale raden gekozen, maar 
zeker niet door Kamer en Senaat. 
Financieel zouden de kultuurraden 
eveneens zelfstandig moeten zijn, 
beschikken over eigen inkomsten, 
zoals gemeenten en provincies. Een-
benadeling van Vlaanderen bete
kent de toekenning door het parle
ment aan beide kultuurrjaden van 
een gelijke dotatie, vermits er meer 
Vlamingen dan Walen zijn. 

(Verv'"''" ^ 'Olgend nummer) 

HET WETSONTWERP COLLARD 
Waar de C.V.P.-regering geen 

enkel initiatief genomen had, doch 
het initiatief Van Elslande bestreed, 
kon men misschien verhopen dat de 
linkse regering onder de druk van 
de Walen wel initiatieven zou ne
men, des te meer daar de minister 
van openbaar onderwijs, Leo Coliard, 
behoorde tot de kringen van het 
Congres National Wallon. In feite is 
deze linkse regering zoals we gezien 
hebben, al evenzeer in gebreke ge
bleven. Toen minister CoUard na
mens de regering op 28 januari 1958 
uiteindelijk een wetsontwerp in
diende tot oprichting van een 
Vlaamse en een Waalse Kultuurraad, 
wist iedereen dat dit ontwerp voor 
de verkiezingen niet meer zou be
handeld worden. Dit ontwerp geeft 
op zijn beurt nog heel wat minder 
dan het tweede voorstel Van Els
lande. 

Vooreerst wordt de brusselse twee
talige agglomeratie onttrokken aan 
de bevoegdheid van de kultuurraden, 
daar waar door Van Elslande terecht 
voorzien was dat beide kultuurraden 
bevoegd zouden zijn voor dit ge
mengd gebied waar Vlamingen en 
Walen wonen. 

Inderdaad heeft men steeds vast 

LAPPEN OP EEN 
HOUTEN EEN 

Zo noemt elke persoon, die wat na^ | 
denkt, de pensioendoolhof, waarmee 
wij gezegend zijn. Trouwens, een 
groot deel van onze wetten, vooral 
onze sociale wetten berusten op de 
oude traditie, die wilde dat de maat 
schappij MOEST bestaan uit « gefop-
ten » en « f oppers >. 

Waarom is het bijvoorbeeld nodig 
dat alleen generaals, professoren, 
rechters, als zij ophouden met hun 
aktieve taak, voortgaan VOLLEDIGE 
WEDDE te trekken ? 

Waarom is het nodig dat sommigen 
al mogen een pensioen nemen na 
twintig jaar dienst, zodat ze dan, nog 
tamelijk jong zijnde, het werk van 
anderen kunnen afnemen en zich te
vreden stellen met een lagere bezol
diging, die immers toch aangevuld is 
met hun pensioen ? 

Waarom blijven dergelijke door 
iedereen als misplaatst erkende toe
standen bestaan, terwijl aan de an
dere kant tienduizenden, na tot 65 
jaar of langer (middenstanders b.v.) 
te hebben gewerkt, eerder een aal-

gesteld, ook nog Lpi het Centrum r^ces kri.'^en dan een pensioen ? 

Waarom hebben de boeren een 
Boerenbond en de middenstanders 
hun organisaties en de wer.Iclieden en 
bedienden hun vakverenigingen als 
het niet is om OP ZO KORT MOGE
LIJKE TIJD aan die wantoestanden 
een einde te maken ? 

Nu zijn er die zeggen : <- En wat 
met de verworven rechten ? » of « Dat 
zal wel veranderen ». 

Wij antwoorden daarop dat rech
ten, die voortspruiten uit een middel
eeuwse kastensisteem in onze mo
derne tijd niet meer tellen, terwijl 
wij ook niet aanvaarden dat met een 
onnozel « Dat zal wel veranderen » 
nog duizenden mensen hun leven 
moeten eindigen in de bitter.ste zorg. 

Een jonge, moderne paitij aan
vaardt dergelijke drogredenen niet 
zomin als wij aanvaarden dat een 
schoolmeester geen centje mag bij
verdienen met wat verzekeringen zo
lang burgemeester Merchiers van 
Gent vier reusachtige inkorastbron-
nen mag hebben. 

Elkerlik - Brugge. 

http://31.XII.1938
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De gemeenfe-

raadsverkiezingen 
(vciriilij vtiii hlz. 1) 

C.V.P. onze in de schoot van cle 
kandidaten zijn geen l ü geworden. 
van de G.V.P. hebben geen enkele 
verbintenis aangegaan tegenover de 
C.V.P. 

Zij zullen zetelen als onafhanke
lijke Vlaams-nationale gekozenen. 

Wij begrijpen dat het voor onze 
leden- 'en kiezers geen aangename 
situatie was, maar in de praktische 
politiek moet het verstand de voor
rang hebben op het gevoel. 

Vele van onze- trouwe vrienden die 
de strijd aangingen met eigen lijsten 
of ojy 'plaatselijke lijsten oogstten 
mooie resultalen : Dr. Van Lesm-
putle, lid van het hoofdbestuur van 
de Volksunie, behaalde in zijn ge
meente (Velzeke - Ruddersvoorde) 
driff g^«®enen en beheerst er de si
tuatie/Dr. J. Wannijn (Nevele) be
haalde eveneens drie gekozenen en 
gaat opnieuw z j n gemeente bestu
ren. Te Lede behaalde de lijst van 
Je f Cool twee gsko-enen. Mr. J. Li-
bens is gekozen Ie St. Truiden. Mau-
rits Van Crombrugge is gekozen te 
St. Der; - Westrem en zit er cp de 
wip. Te -i-^mbodegem behaalde on-
Z3 vriend De Kerpel met zijn lijst 
twee gekozenen en beheerst de situa
tie. Niet te verge'en, Dr. Duchateau 
die te'Hoeselt vier zetels veroverde. 

E"n zeer mooie overwinning be
haalde onze vriend, de heer Paelinikx. 
te Brasschaat waar zijn partij, de 
Volksbond, als de sterkste par'dj uit 
de stembus kwam, sterker óvn de 
C V.P., met 30,1 <̂c der stemmen en 

/•RRONDISSEJIENT ANTWERPEN 
DE GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN ANTWERPEN (stad) 

Te Antwerpen werd als laatste op 
de kartellijst C.V.P.-Volksunie advo-
kaat HUGO SCHILTZ gekozen. 

Zijn verkiezing als gemeenteraads
lid werd met een ongemeen grote 
vreugde begroet in de nationalisti
sche kringen van de Scheldestad. 

Deze jonge advokaat is doctor in 
de rechten," licenciaat in de ekono-
misehe wetenschappen en bacca-
laurus in de thomistische wijsbe
geerte. In de Leuvense studenten
kringen was hij een graag geziene 
figuur. Hij was medeorganisator van 
de anti-Fosty-aktie in oktober 1953. 

De lijst Wagemans behaalde 1.500 
stemmen. Dhr Herman Wagemans 
bekwam 380 voorkeurstemmen. 

BEP.CHEM 
De Vlaams-Nationalistische kan

didaat op de kartellijst me', de C.V.P-, 
CARLO REINERS, dde verdienste
lijke oud-sekretaris van de Vlaamse 
Concentratie, werd met ruim acht
honderd voorkeurstemmen verkozen. 

Er werd te Berchem of afspraak 
geen kampanje gevoerd voor voor-
kearstemmen. 

BOr.GEKHOUT 
De Volksuniekandidaten JOS DE 

GROOF, arrondissementeel penning
meester van onze partij, en JUUL 
DILLEN werden met een zeer groot 
aantal voorkeurstemmen verkozen 
op de kartellijst met de C.V.P. 

EENZIJDIGE VERpEÜNjGI OER MINiSTERIELEDEPARTEMENTEN 
{Vervolg van blz. 1> 

De Vlamingen -rriogen in de ministeriële parade meestal de sleep 
dragen van hun wa&lse imperiale heren en meeesters of de fagade 
redden. '''" 

Ze zullen zich liard mogen inspannen en schrap zetten om met 
de aldus getrukkeër'de ploeg iets substantieels voor Vlaanderen te 
recht te brengen. Anders zal de windbuil der propaganda vlug ineen-
zakken als een dooi-prikte blaas. Noblesse oblige roepen wij toe aan 
de enkele Vlaamse mfoisters' op wie hoge verwachtingen rusten opdat 
ze zich niet zouden- laten misbruiken om een ongewilde lading te 
dekken. 

Er is nog een éMdere koddige situatie verbonden met de samen
stelling van het huidige regeringsploeg : veel middenstanders, slechts 
twee syndikalisten. Dit wijst op een verwachte aanyulling door coali
tie met de syndikale- BSP. Wat dan als het alleen met de liberalen 
moet gebeuren ? 

:,iERKSEM 
Met ruim duizond voorkeurstem

men werd dhr LOUIS ROOSENS, 
voorzi'iter van het Dr. Bormsfonds, 
als gemeenteraadslid van de Vlaams-
Nationalisten gekozen. 

vijf gekozenen. Van harte proficiat ! 
Te Deurle a Lsie versloeg de lijst 

van onze vriend Dr. Jur. Toon De 
Pesseroey volledig de C.V.P.-lijst en 
behaalde met vijf zetels tegen twee 
voor de lijst De Ceuleneer en twee 
voor een derde lijst, de volstrekte 
meerderheid ! Bravo ' 

Dit overzicht is verre van volledig 
Op sommige plaatsëÈC, 
vrienden minder gslitt^ 
alles Samen, 
mo^én zeggen „.,-;„ ^ 
omsianaig»eÖeïi!'uit'(te2é^«rlïi*Bmgea-~-'hé VuW ï^ l i ^ JÓgc i ' i ^ ' f tM^ ^ 
gel#<1^1^:m'«rt ^'^^T^^de vijftien z'ètekl " -."'^ '^' viel. ^;ny'da.^Ketf aiiè ^a lms=.mwo- ' ' "" r - .x..>fl....« :3u.^,. 

nale kabdiöaten, gèkozïenen en 'niet- '-HET BI!, 'A\;WVQET J E L ' G D V E R B G N D 

gekbzö^èn;-i5Vp''3e'''ïn§iiaDfh1^"'öie''^TÉ'v^^^ ..i c-̂ .;-- • 
zij gedaan hieftbêtfi'. Wij "wèWseti "sOle^^''Nodigt"t!r alYéii utÉ'^ï 'de^-Öl^tot: 
gekozenen geluTJfèn drüfc*etf•'•aè^^s^^öS^J'ttAMËRAAD3'cmpëAV0ND' op''^on-

BRASSCHAAT 
Met een buitengewone geestdi'ift 

I vernam men zondagavond in onze 
ue vctu voiicuxg. kj-ing-^n^ te Antwerpen het schitte-

ii:.MWf;p.^:,^lff&èié i/éA ift[ppoLiEï̂ :ïW--
at. tkvM: TME r̂ 'LiNqKX rfg verdiensjtelijke ootf 

uit dat zij zich' zouden inzetten om 
door hUn dienstbetoon en hun aan
deel î ri het bestuur hunner gemeen
te bij ' te dragen tot de groei van de 
Vlaam.,s-natlonale gedachte en van j gpg| 
de volksunie 

dag, 26 oktober 1958, te 19 uur, in 
zaal « Nieuwe Carnot '>, Carnotstr., 
Antwerpen. 

Programma : leute, zang, samen-

tWTWERFEvM 

IN MEMORIAM 

De jaarlijkse Heilige Mis ter nage
dachtenis van wijlen Bruno de Win
ter, stichter van het weekblad « Pal-
'ieterke ^, zal dit jaar plaats vinden 
op zondag, 26" oktober e.k. te 11 uur 30 
In de kerk van de Heilige Theresia 
Luilhagen (grens Berchem-Mortsel). 

Pater Callewaert, O.P., zal de kan
selrede houden. 

Deze plechtige herdenkingsmis, die 
ieder jaar door een overtalrijke 
schaar van Vlamingen bijgewoond 
wordt, zal dit jaar eveneens opgedra
gen worden voor de zielelafenis van 
vooraanstaande Vlamingen, die ons 
sinds verleden jaar naar de Eeuwig
heid voorafgingen, namelijk oud-
senator Dr. Lode Goemans (Ber
chem), Pater Rafael v^n Caeneghem 
(Kieldrecht), Lodewljk Masfranckx. 
gewezen lid van de Raad van Vlaan
deren (Brussel), notaris Gerard de 
Bock (Sinaai-Waas), Jef de Braban-
ter (Aalst), Paul de Kempeneer 
(Hamme aan Durme). de kunstenaar 
Willy Mertens (Berchem), Mevrouw 
Richard de Cneudt (Gent), Oktaaf 
de Beule (Zele), Jozef van Deuren 
(Kontich), architekt Ernest de Belder 
(Borgerhout), Fonne Mannaerts 
(Borgerhout), de toneelspeler Adolf 
Clauwaert (Brussel), de oud-burge-
meester van Rupelmonde Alexander 
Claus (Antwerpen), Z. E. H. Dr. Ivo 
Cornells (Mechelen). 

Voor briefwisseling en voorbehou
den plaatsen -wende men zich tot 
Rudi Van der Paal, Frans van Hom-
beeckplein, 14, Berchem-Antwerpen 
(tel. 33.85.65). 

. \ X T W E R P E N 
De arrondiss-?mentsraad van Ant

werpen heeft eensgezind een motie 
van vertrouwen gestemd in de arron-
dissementsvoorzjtter Reimond Mat-
theyssens en arrondissementssekreta-
ris Rudi Van der Paal, die in de on
derscheidene gemeenten de nodige 
kontakten legden voor de samenstel
ling van de kartellijsten. 

Door hun optreden hebben wij 
thans de absolute zekerheid dat m 
verschillende grote gemeenten van 
de Antwerpse agglomeratie een flin
ke Vlaams-nationale vertegenwoordi
ging bestaat, zowel in de gemeente
raad als in de organismen, die erpiede 
in betrekking staan, zoals bvb de 
Kommissie van Openbare Onder
stand, de bennemingspolitiek, de her
ziening van de repressiegevallen, enz. 
GROTE GEESTDRIFT 

Zondagavond heerste in de Vlaam
se lokalen van het Antwerpse een 
bizonder geestdriftige atmosfeer. De 
hoofdbestuursleden Reimond Mat-
theyssens, Ward Rolus en Rudi Van 
der Paal bezochten de lokalen. 

BORGERHOÜT, waar de Volksunie 
twee gekozenen telt, was de stemming 
werkelijk uitbundig. Hier werd een 
hartelijke hulde gebracht aan de 
arrondissementele propagandaleider 
WIM MAES, die zich wederom bizon
der onderscheidde in de laatste ver
kiezingskampanje. Een omhaling 
voor de autokamionnette voor de pro

pagandisten bracht #if). ijiaar even 
diieduizend P. op. 4'aértil-

Reeds om 22 uur kon de arrondis-
^ementssekretaris Ru4i Van der Paal 
aan de algemene voorzitter. Mr Frans 
van der Eist,, de schitterende uitslag 
ie Antwerpen, Berchem, Borgerhout, 
Merksem en Brasschaat mededelen. 

Tegen middernacht kwamen ook de 
i"li,nke uitslagen toe door onze men
sen behaald te Sint Niklaas, St Trui
den, Kemzeke, Hoeselt, Damme, Ne-
vele, St Denijs-Westrem, Brugge, 
Gverpelt, ehz... Al die uitslagen ver
hoogden nog ie geestdriftige atmos
feer. 

L I M B U R ( i 

LIMBIRG 
De Limburgse gemeenteraadsver

kiezingen zagen de verdwijning van 
de laatste linkse meerderheid. Te 
Tongeren werd het links kartel ver
slagen en te Borgloon slaagde een 
nochtans sterk links kartel er even
min in de C.V.P.. gekamoufleerd als 
christelijke gemeentebelangen te ver
drijven. 

Alleen volksvertegenwoordiger De 
teeridt slaagde er te Kw-aadmechelen 
In met zijn lijst (echtfer geen liberale 
lijst'f) een meerderheid van 7 tegen 
'i te halen. Vkn dC'göèd 20O Lin^-
büï-gSë' gemeenten" zal M j Waarschijn"-' 
lijk de enige linkSfr' burgemeester 
^i t r-h- - - . ir. • • 

De socialisten' -wiriifê n alleen te 
Hëss^it' 40 .ze'tèl van "dfé lfl)'èra]fen. Të^ 
Gerik 'vériiézïi.a ze een^zeteï, te 'Toti-'^ 
geren éfi op tal van andere gemeen
ten eveneens. 

Te Leopoldsburg haalt de huidige 
socialistische volksvertegenwoordiger 
voor Hasselt-Srnt Truiden slechts 2 
zetels op de 11, de liberalen geen 
enkele. 

De liberalen verliezen 2 van hun 3 
zetels te Sint-Truiden, en hun enige 
te Hasslt. Te Genk haalden ze geen 
zetel. Alleen te Maasejk, waar het 
C.V.P.-bestuur echter een unicum in 
den lande is in zake onbekwaamheid 
winnen ze een zetel bij. De huidige 
burgemeester kan daar echter niet 

tegenstanders hem kunnen schaak
mat zetten. 

Tal van onze mensen die kandidaat 
waren voor de gemeenteraadsverkie
zingen werden verkozen. Zo te Eigen-
bilzen, Houthalen, Zonhoven. Herk-
de-Stad en elders. 

Te Hoeselt haalde onze kandidaat 
Dr. Duchateau met zijn lijst 4 zetels 
op de elf. Mr. Libens werd verkozen 
te St. Truiden met 1150 stemmen, 
waarvan meer dan 700 voorkeurstem
men. Onze andere kandidaat van de 
vorige verkiezingen Louis Van Helden 
haalde te Overpelt 510 stemmen en 
werd verkozen. Twee andere lijsten 
haalden elk ongeveer 1200 stemmen 
en hebben elk 5 verkozenen. Hij zit 
dus op de wip. Onze senaatlijstaan-
vocrder Drs. De Graeve werd ander
zijds op een eigen lijst verkozen te 
Niel-bij-As. 

De oude Vlaamse lijsten die sinds 
de periode van voor de oorlog overal 
zowat in de provincie sterke posities 
innemen beginnen echter door de 
veroudering van de kandidaten af te 
brokkelen. De Vlaamse strekking in 
Limburg heeft nieuw bloed dringend 
nodig. Het zal de taak zijn van de 
jonge Volksunie om daarin te voor
zien. 

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

GENT .; . , : 
Morgen,* zondag 19" Oktober 58 ^ 
lribl?t'''aié'""Via-Amse ••Kring-eent.. f 
'een gezelUg HERFSTFEEST in, : 
daV doof gaat in öe ' Baal Roe- !• 
land. Korte Kruisstraat. [ 
Pawl Bütger, Hammondorgemist • 
N.LR"., nodigt ten dans. Eer- • 
(1ste consommatie inbegrepen). • 
ste dans : 17 u. Laatste dans : ! 
24 u. j 
Polonaise - reuzesalamander - • 
en vooral .. de echte vlaamse • 
Algemene inkom : 25 frank : 
s£eer. ! 

GENT 
De gemeenteverkiezingen zijn in 

verscheidene gemeenten voor de 
vlaams-nationale kandidaten zeer 

verder omdat op zijn eigen lijst zijn | suksesvol verlopen, o. a. te St. Denijs-

DAMES, : 
U -wenst pels ? • 
U wenst een pracht van een ; 
bontmantel ? • 
Koopt vol vertrouwen in het ï 
huis : 

Willy CLAYKENS - NEVEN ., • 
OudergenLselaan. 328, Brussel • 
Tel. 48.37.01. Al'e inlichtingen. • 

IN MEMORIAM 

PAUS PIUS XII 
(Vervolg van blz. 1) 

Op meer algemeen plan heeft P. Pius XII in de praktijk de moge
lijkheid bevestigd voor niet-westerse.volkeren om tot het kristendom 
te komen zonder hun eigen kuituur te verloochenen. Hij benoemde 
oosterlingen tot het kardinalaat en nep zelfs zwarten tot de bisschop
wijding in gebieden onder koloniale voogdij. Hij had een open oog 
voor de emancipatie-beweging in Afrika en Azié. Hij versoepelde de 
toegang van het volk tot de Paasliturgie, tot de H. Tafel, hij vereen
voudigde de liturgie en keerde terug tot de volkstaal. Hij is de kerk
vorst geweest van het dialoog met andersdenkenden en heeft op deze 
nieuwe wijze willen blijk geven van de universaliteit van de Kerk. 
Zelfs ten aanzien van het kommunisme, waarvan hij de leer onge
nadig bestreed, heeft hij getracht de aantrekkingskracht er van op 
de massa te begrijpen en er naar te handelen. Door zijn welwülend 
begrip heeft hij de weg gebaand naar protestanten en ongelovige 
humanisten en de, sympathie verworven van de Islamitische en Oos
terse wereld. 

In de oude kristenheid van: Europa heeft hij er toe bijgedragen 
de oude kloven met de socialistische en liberale groepen te helpen 
vergeten. De katolieken zelf heeft hij tot activiteit en verantwoor
delijkheid in het openbaar en sociaal leven opgeroepen. 

Op sociaal gebied was hij de Paus van de verzoening en de inte
gratie van de bevolkingslagen. Overal tekent hem de zucht naar 
vrede door vereniging in verscheidenheid. 

Hij was een man van de menselijke betrekkingen, een diplomaat 
In alles wat hij beroerde en tegenover al wie hem benaderden, zowel 
trambedienden als wetenschapsmensen, zowel Duitsers als Islamie
ten of Nederlanders. 

Van meetaf erkende hij tevens de volle betekenis der moderne 
mededelingstechnieken eu heeft er zelf ruim gebruik van gemaakt. 
Een grote morele en religteiiz» persoonlijkheid, een groot en modern 
Kerkvorst. ^-^^^msét"''- • 

Westrem, Zwijnaarde, Deurle, Neve
le, Vosselare, St. Martens-Latem, 
Merendree, Mariakerke, enz. 

Daar de volledige lijst der gekozen 
kandidaten nog niet in ons bez't is en 
anderzijds op verschillende plaatsen 
onderhandelingen aan gang zijn om-
een bestuursmeerderheid te vormen 
met nationalistische burgemeesters 
of schepenen, zullen wij in ons vol
gend nummer meer uitvoerig hierop 
terugkomen. 

ONZE SIMPATISANTEN 
Morgen zondag 19 oktober geven 

alle simpatisanten afspraak op het 
Herfstfeest van de Vlaamse Kring-
Gent. 

Voorstelling en korte hulde door 
dr. Leo Wouters van de vlaams-na
tionale mandatarissen uit verschil
lende gemeenten van het arrondis
sement. Verscheidene burgemeesters, 
schepenen en gemeenteraadsleden 
beloofden reeds aanwezig te zijn. 

Het wordt voor deze onbaatzuch
tige strijdgenoten een stimulans om 
in de komende 6 jaar onverdroten 
verder te ijveren, hun gemeente en 
Vlaanderen ten bate. 

W E S T - V L A AN DEREN 

IN MEMORIAM 
Jozef DE TOLLENAERE 

<•< Jetke •> de simpatieke veertig
jarige volks jongen uit Elsegem bi] 
Oudenaarde werd op 7 oktober 
slachtoffer van een verkeersongeval 
te Deerlijk. 

Talrijke vrienden en kennissen 
waren bij deze uitvaart aanwezig. 
Het bestuur der Volksunie Oude
naarde had er van gehouden tegen
woordig te zijn en een kroon neer 
te leggen als laatste hulde aan deze 
noeste propagandist. 

In De Tollenaere bewonderden wij 
de eenvoudige uitdrukkingsvorm, de 
durf en de kampvaardigheid. Nooit 
deed men tevergeefs beroep op zijn 
hulp. Vooral zijn trouw in kwade als 
in goede dagen strekt velen tot voor
beeld. Bij de laatste verkiezingen 
was hij kandidaat op de provincie-
lijst der V. U. 

Wij bieden Mevrouw en tweejarig 
zoontje langs deze weg onze diepstp, 
gevoelens van kristelijke deelneming^ 
aan in de rouw die hun treft. -

ARRONDISSEMENT VEURNE-
DIKSMUIDE-OOéTïiNDE 
OOSTENDE 

Het artikeltje verschenen in bladi 
nr ld van 4 oktober, bladzijde 8 -' 
'< Gemeenteverkiezingen » verwekte 
grote ontevredenheid bij onze beste 
en trouwste abonnenten. 

Het arrondissementeel bestuur 
verklaart hierbij, dat het artikeltje 
ter drukkerij werd opgenomen zon
der de voorkennis van de arrondisse
mentele voorzitter ,die dan ook de 
inhoud er van niet kan goedkeuren 
waar er zou kunnen verondersteld 
worden dat naast het blanco kiezen 
een lijst van afgescheurde liberalen 
aanbevolen werd. Onze mensen kozen 
blanco, zoals het hoorde. 

Jaarlijkse zielemis voor wijlen Hoog-
eerw. Dom Van A.ssche, te Steen-
brugge. 

Grijpt plaats in de St Pietersabdij 
op zondag 26 dezer maand, om 10 u. 

De kameraden zullen er aan hou
den in groot aantal aanwezig te zijn, 
gelijk telken jare, op deze plechtige 
herdenking van die grote Vlaamse 
martelaar. 

ER KOMT SCHOT IN ! 
Onze vurige en levenskrachtige 

propagandisten zullen op hun mamer 
de uitbouw van de Volksunie bevor
deren door te zorgen, met Gods ge
nade, voor veel T"X1.KENS en NELE
KENS. 

Na de bruiloftfeesten van kame
raad Rochus Goderis, kwam, over 
een paar dagen, Firmin Baeckelandfc 
aan de beurt en thans wordt ons hetj 
huwelijk aangekondigd van vriend 
Jozef De Visscher. 

Nog andere... zullen volgen ! 
Aan allen onze meest oprechte ge

lukwensen, mede aan de lieve echt
genoten. 

JAAK>nS VOOR WIJLEN 
.Marcel ENGELEN 
Op zondag 26 oktober 1958, te 
10 u. wordt in de Kapel van de 
E. P. Jezuïeten, Brialmont-
straat, te Brussel, de plechtige 
H. Mis opgedragen. 
Alle Vlamingen worden ver
wacht om voor de geliefde dode 

te komen bidden. 
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B R A B A N T 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke DINSDAG in het lokaal 

« LORELEI » 
J. van Praetstraat, 19, BRUSSEL 
(Beurs) 

, van 18 u. 30 tot 20 u. 30 
1 houdt onze sociale medewerker 
'; Achiel VAN MALDEREN 

zitdag over alle sociale aan
gelegenheden. 
KOSTELOZE RAADPLEGINGEN 
over Pensioenen, Kinderbijsla
gen, Verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit. Fiskale aange
legenheden, enz. 

GROOT-BRUSSEL 
De laatste verkiezingen toonden 

aan hoe goed de Vlaams-nationalis
ten in Brussel hebben stand gehou
den Nog meer jonge intellektuelen 
hebben sedertdien zich aangeboden 
om aldaar de partij op te bouwen 
naar het voorbeeld van Gent, 
Brugge Antwerpeil en Aalst. 

Naast het degelijke werk der pro
pagandisten in de kantons Asse, 
Halle, Vilvoorde en Wolvertem moet 
ook in Groot-Brussel gewroet en ge
werkt worden, zodat gans ons arron
dissement een model wordt voor de 
andere. 
• Wie zijn talent, zijn ideaal en wat 

Vrije tijd over heeft voor het verder 
uitbouwen van onze politieke invloed, 
schrijve naar het Hoofdsekretariaat 
Volksunie, Kartuizersstraat, 58, te 
Brussel, of brenge er een bezoek. 
' Wij weten dat elke Brusselse Vla

ming zich volledig inzet in een of 
andere Vlaamse vereniging, maar we 
rekenen ook op zijn steun bij het 
voornaamste Vlaamse werk : Vlaam
se politieke macht heroveren. 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 
Op bovenbedoelde raadsvergade

ring werd besloten : 
— dat de verantwoordelijke van elk 

gewest zich met het hoofdsekre
tariaat zal in verbinding stellen 
om nota te nemen van al de 
adressen van vrienden en simpa-
tisanten uit zijn gewest. Zulks 
ontlast in grote mate het werk op 
het hoofdsekretariaat en stelt de 
gewestelijke leiders in staat hun 
gewest methodisch te bewerken 
en er de zwakste punten met gro
tere zorg te volgen. 

— dat alle adressen' van nieuwe 
abonnenten en simpatisanten, 
die op het hoofdsekretariaat toe
komen, door tussenkomst van de 
arrondissementele sekretaris, zul
len overgemaakt worden aan de 
gewestelijke leiders 

Bestuursvergadering van 2 oktober 
1958 in het lokaal « BREUGEL ». 

In aanwezigheid van onze provin
ciale voorzitter, Mr Daniël De Co-
ninck en van A. Van Malderen, lid 
vaü het hoofdbestuur, opende de 
irrondisseiiientele voorzitter, I>r H. 
Bouchery déze belangrijke vergade
ring, waarover hij met fierheid kon 
verklaren dat ze een duidelijk beeld 
gaf van het degelijke werk dat se
dert ruim één jaar werd geleverd. 
Sedert oktober 1957 werd inderdaad 
vanuit Brussel een Volksunienet 
gespannen over gans het arrondisse
ment, zodat de arrondissementsraad 
thans bestaat uit ruim veertig ver
antwoordelijke leiders uit elk ge
west. 

Deze raadsleden hebben, naast Dr 
Bouchery, volgende kameraden 'tot 
lid van het dageUjks bestuur geko
zen : De Smedt, Leplat, Ooms, 
Steegmans, Vandersickel en Van 
Loo. 

Als eerste taak heeft deze kranige 
werkgroep de organisatie op zich 
genomen van de « Dodenhulde >. 
Deze plechtigheid, die in Brussel een 
werkelijke traditie wordt, zal dit 
jaar nog meer vrienden bijeen
brengen dan de vorige jaren. Be
wust van de waarheid dat « alleen 
een volk, dat zijn doden eert een 
groot volk is », zal leder overtuigd 
Vlaming eraan houden aanwezig te 
zijn bij de hulde aan allen, die ons 
zijn voorgegaan in de harde strijd 
voor de ontplooiing van ons volk. 

'Voor de propagandisten en de 
leden zal die vergadering de gelegen
heid zijn om vast te stellen hoe de 
laatste maanden taai en verbeten 
doorgewerkt werd. 

LEDENWERVING EN 
ABONNEMENTENSLAG 

We doen dringen beroep op onze 
abonnenten dat ze het bezoek van 
onze propagandisten niet zouden 
afwachten, maar hun lidgeld (20 F.) 
zouden overmaken aan het algemeen 
sekretariaat. Onze leuze moet inder
daad zijn : IEDER ABONNENT LID! 
Dit lidgeld is de bijdrage, die de af
delingen zal in staat stellen het 
hoofd te bieden aan administratie-
en propagandaonkosten. 

Een ander zeer belangrijk doel dat 
onze propagandisten moeten na
streven is : ELKE VOLKSUNIE
KIEZER WORDT VOLKSUNIE
LEZER. Kiezers, die regelmatig ons 
blad lezen, worden trouwe propa
gandisten. De abonnementsvoor-
waarden zijn thans zeer gunstig : 
— 50 frank tot einde juni 1959, 
— 100 frank tot einde 1959. 

< Gevraagd voor brouwerij : 
werkzame en eferlijke " jonge 
mai^i kunnende auto besturen, 
oiu klein-^vejrkoop ve:ïdjaf'«It te 
breiden. Zeer schone toekomst) 
Indien durvend. Nutteloos aan
bieden indien niet eerlijk. 
Schrijven bureel blad onder nr 
2797. » 
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I M M M M M M IMMIMM04MM0M 
BEWEGINGSLEVEN « BRABANT » 
POSITIEVE VLAAMSE ACTIE 

De aanhangers van de Volksunie 
hebben ingezien dat alleen het ver
werven van politieke, Vlaamse macht 
stuwkracht kan geven aan de Vlaam
se beweging. Maar ze beseffen dat er 
terzelfdertijd ook op andere gebieden 
moet gewerkt worden voor de Vlaam
se zaak. Vooral in het Brusselse is dat 
het geval. Daar is het de plicht van 
elke Vlaming om in zijn gemeente, 
zijn wijk en zijn straat alle Vlaamse 
initiatieven te steunen. Lid zijn van 
de Vlaamse gouwbonden, van Vlaam
se kulturele en ontspanningskringen 
behoort dan ook tot onze opdrachten, 
want in Brussel heeft geen enkele 
Vlaamse vereniging handen te veel. 
Eén mens kan geen wagen aan het 
bollen krijgen, maar velen, die sa
menwerken, wel. 

Daarom : DUWT ALLEN ZOVEEL 
MOGELIJK MEE ! 

POSITIEVE VLAAMSE PLICHT 
Onze aanhangers aanzien het na

tuurlijk ook als plicht hun aankopen 
te doen bij vsrinkeliers en in zaken, 

die de Nederlandse taal als evenwaar
dig met het Frans behandelen. Ze be
zoeken natuurlijk enkel Vlaamse lo
kalen, herbergen en verenigingen. Ze 
zweren, als ze in Brussel zijn, de 
achterlijke gewoonte af hun gewest-
taal te spreken. In de « Brusselse 
Post » van 15 september wordt inder
daad geschreven dat vele franstaligen 
onze taal geringschatten door de 
schuld van vele Vlamingen. Door in 
Brussel onze taal zo keurig mogelijk 
te spreken, bezorgt men werk aan 
Vlamingen en helpt men onze zaak 
veel vooruit. 

ABONNEMENTENSLAG 1. 
<f En nu dat we goed uitgerust zijn 

van het kalken en plakken », gaan we 
de straat op voor abonnementen ! zei 
een propagandist uit het kanton Asse. 
De abonnementenwerving is inder
daad op dit ogenblik het belangrijk
ste werk. De lezers moeten ook zoveel 
mogelijk aangespoord worden ons 
blad langs de post te ontvangen. Er 
zijn er nog te veel, die ons blad door 
propagandisten laten thuis bezorgen. 
Beter ware dat het blad over de post 
bezorgd werd. Propagandistisch ge
zien haalt dat meer uit en het laat 
onze propagandisten toe zich meer te 
wijden aan sociale hulp, ziekenkas en 
organisatie. 

ABONNEMENTE^SLAG 2. 
Brabant heeft in alle geval de 

strijd om « voor elke lezer een lezer 
bij te winnen » ernstig opgevat. Eén 
onzer lezers b.v.^heeft er twintig bij-
gewonnen, zodat er al negentien an
deren zijn die de luierik mogen uit
hangen. We rekenen er echter ten 
stelligste op d a t niemand zoiets zal 
doen, want HET LIGT IN IEDERS 
BEREIK OM MINSTENS EEN LEZER 
BIJ TE WINNEN. Wie na vele huis
bezoeken ond&rvindt dat het werke
lijk niet 'gaat, kan nog altijd een 
tweede abonnement betalen voor een 
goedgezinde, die het zeW om fiuMl-
cléte redenen niet kan doen. '̂ -nnJ»* 

GEWEST VILVOORDE- Jö t-l'.-
WOLVERTEM ' >• . .«- . 

In de laatste « Volksunleberich-
ten », mededelingsblad voor het Ge
west 'vilvoorde, dat deze maal, op 
meer dan 3.000 eksemplaren werd 
verspreid, worden de woorden aange
haald, die door onze Volksvertegen
woordiger twee jaar geleden in Hof-
stade werden uitgesproken en die on
ze partij zo goed tiperen. 

« WIJ ZIJN MEER DAN EEN GE-
» WONE PARTIJ; wij zijn een NA-
» TIONALE PARTIJ. Wij strijden 
» voor ons volksbestaan. In deze 
» strijd kapituleren wij NOOIT. IN-
» TEGENDEEL, zullen wij de strijd 
» verder voeren tot ons volksbestaan 
» vettig is gesteld, » 

Juister kon de wil en he t ideaal 
van onze propagandisten niet gefor
muleerd worden. <-, •„.,;^ 

ratten" van het zinkend demokra-
tisch schip in de armen van de 
Gaulle zijn gesprongen. 

In Vilvoorde zit ook de worm er 
al in, want één der C.V.P.-kandida
ten, die eerst, onder de indruk van 
onze propaganda, bij de Volksunie 
aan de deur klopte, is thans haantje 
vooruit op de C.V.P.-wagen. Natuur
lijk na eerst een paar eerlijke wer
kers te hebben opzij geduwd. Met 
zo'n volk op de wagen zullen ze nooit 
ver komen. Wie niet geloven wil zal 
ondervinden ! 

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

GENT 

De kern Gent, talrijk opgekomen 
voor het ontvangen der richtlijnen 
en vaststellen der werkwijze voor de 
naaste toekomst, is vastberaden aan 
het werk geschoten. Steunzegelver-
koop, ledenwerving en abonnenten-
winning is het doel der eerste maan
den. Ouderen en jongeren in de ge
meenschappelijke aktie betrokken, 
maken er een erezaak van en zul
len van zich laten horen. Mogelijke 
medewerkers die weten wat ze wil
len, zijn steeds welkom, ook voor 
deze is een taak voorzien, ze kun
nen zich steeds aanmelden op de 
maandelijkse bijeenkomst, telkens 
de tweede dinsdag der maand, om 
20 u., Vlaams huis Roeland. 

ARR. GENT-EEKLOO 
KADERDAG 

Er waait een goeie wind in het 
Gentse. De eerste kaderdag na de ver
kiezing heeft zulks weer bewezen, 
door de talrijke opkomst, zowel van 
ouderen als van jongeren. Dr. Wou
ters- onze voorman, die zich eens als 
de Gentse verslagen veldheer aan
diende kan zien dat niets verloren is. 
Integendeel, .het ^..strijdend gedeelte 
heeft zich vepmeervoudigd, «n we 
kunnen hoopvol de verdere uitbouw 
doorvoeren. En toch drong Dr. Wou
ters met recht aan, op een meer 
overtuigend radikaal Vlaams Natio
nalisme. Alle volgelingen moeten le
ren vrank en vrij voor hun overtui
ging uit te komen. •, '-',^^,,^ 

Ze nemen een voorbeeld aan de 
zogezegd achterlijke volkeren, die ons 
dagelijks een les geven in nationaal 
bewustzijn en nationale inzetbereid-
heid. Wanneer onze gematigden hun 
lankmoedigheid laten varen, wan
neer zij op vanzelfsprekende wijze 
voor hun idee durven uitkomen, zul
len we reeds een heel eind verder 
staan. 

GEESTELIJK VOEDSEL 
voor JONG en OUD 

Te bestellen op het Sekreta
riaat : 
Kartuizersstraat, 58, Brussel 

• Veertig Jaar Vlaams Natio
nalisme (20 fr.) 

— De Politieke Partijen en de 
Vlaamse Beweging, door Mr. 
Fr. VAN DER ELST (10 fr.) 

- Lessen uit het Verleden, 
door H. B. (10 fr.) 

- Vlaamse Beweging en Vlaams 
Nationalisme, door Mr. Frans 
VAN DER ELST (25 fr.) 

- Het Vlaamse Federalisme 
(met een ontwerp van fede
rale grondwet voor België) 
(25 fr.) 

Bedrag in postzegels te voe
gen bij de bestelling, of storten 
op P. R. 5445.46 van Wim Jo-
rissen, Brussel. 

A N T W E R f E N 

KANTON WOLVERTEM 
sedert 1 Junl wordt, met het oog 

op de doorbraak in 1962, dit kanton 
bizonder bewerkt. Nu de Tvinter na 
dert worden kontakten gelegd om 
een 'kantonale vergadering te beleg
gen. De krachten zijn aanwezig om 
daarvan een sukses te maken. Op
vallend is dat het in elke gemeente 
jongere mensen zijn, die zich met 
de morele steun van oudere nationa
listen voor de wagen spannen. De 
jeugd, ook onze hoogstudenten, 
heeft ingezien dat de redding voor 
ons volk ligt in politieke macht. 

VILVOORDE 
GARE A LA WALLONIË t 

De socialisten warepi door de ru
zie in Machelen, waar de verbitte
ring ingevolge de mislukte staking 
van 1957 de partij in drie stukjes 
deed vallen, zodanig de kluts kwijt 
dat ze ons bedachten met Waalse 
prcpagandablaadjes, die ons toelie
ten in hun valse ziel te kijken. 

Terwijl ze aan de ene kant een 
paar onnozelheden uitkraamden over 
« Ie V.N,V. du professeur d'Aalst » 
(Daels?), hitsen ze aan de andere 
kant de Walen op tegen de toepas
sing van de grondwet. 

Ook bij hun zit de worm er in. 
Politieke oprechtheid komt in 

moeilijke tijden tot uiting. Dat 
ondervonden wi j -met .onze poli tic
kers, die la.JLimoges huöf koning be
smeurden en dat-izien W in Frank
rijk, vŝ Sbc- de ^tatOodpoïitLekera als 

Iedereen zal zijn plicht begrijpen 
en aan de verdere uitbouw van het 
arondissement mede helpen. Nu zijn 
we zover dat onverwijld nog meer ge
decentraliseerd dient te worden. 
Daarom ook dat de vijf distrikten 
Gent - Ledeberg - Evergem - Eeklo 
en Deinze, zonder dralen aan het 
werk moeten. Ieder distrikt zal ten 
spoedigste overgaan tot het vormen 
van plaatselijke kernen, tot het hou
den van een grootscheepse abonne-
mentsaktie, tot het verzamelen van de 
nodige munitie, door de steunzegel-
aktie. Van de middelen zal het af
hangen, hoe de vóór- en inlichting 
onzer mensen kan geschieden. 
Grootse plannen worden gemaakt, 
de mogelijke uitvoering ervan zal van 
ieder distrikt afzonderlijk afhangen. 

Op deze kaderdag die meer een 
aanknopings- en werkverdelingsdag 
was, werd dan natuurlijk nog onze 
houding bij de gemeenteverkiezingen 
besproken. Richtlijnen werden gege
ven, van gedachten gewisseld en nog 
menig ander punt behandeld. Deze 
dag belooft vruchten af te werpen. 
De eerste resultaten kregen we onder
tussen reeds binnen. 

Die van Gent. 

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM 
VAN DHR EN MEVR. BENOIT 
CEUPPENS TE ANTWERPEN 

Zaterdag, 27 dezer, vierden provin
cieraadslid en Mevrouw Benoit Ceup-
pens-Lauwers, te Antwerpen hun gou
den huwelijksjubileum. 

Te 10 uur werd in de kerk van de 
Paters Dominikanen in de Provincie
straat een plechtige jubelmis opge
dragen, die door een talrijke schaar 
vrienden werd bijgewoond. De muzi
kale omlijsting werd op heerlijke wij
ze verzorgd door de zanger Walter 't 
JoUyn, terwijl Staf de Borger het or
gel hield. 

Onder de aanwezigen bemerkten 
wij de voorzitter van het A.N.Z. dr. 
jur. Valeer Portier, dhr Louis Roo-
sens, voorzitter van het Dr. Borms-
fonds, waarvan Benoit Ceunnens >-o-
heerder is, oud-gemeenteraadslld 
Jos de Groof, provinciera-^ '-i^d"'- "d 
Rolus, Dr. Theo Peeters, ere-vocrrzitter 
van de « Pallieters », waarvan de 
vriend Oeuppens voorzitter is, als
mede advokaat Hugo Schiltz, de ar
rondissementsvoorzitter Reimond 
Mattheyssens, het volledig bestuur 
van de « Pallieters », -de « Vlaamse 
Kritiè-Antwerpen », praktisch alle le
den van de arrondissementsraad van 
de Volkéunie-Ahtw^erpen, Dr. Rik 
Ballet, enz... ' 

Omstreeks het middaguur hati ten 
huize van de jubilarissen, B'^ISJ'P'-^', 
200, een receptie plaats, tijdens de
welke schepen Cornette namens het 
Antwerps stadsbestuur Dhr en Mevr. 
Ceuppens hartelijk gelukwenste. 

's Avonds brachten de « Pallieters », 
in samenwerking met de Antwerpse 
Vlaams-Nationale kringen, een on
vergetelijke hulde aan de jubilerende 
vrienden. Hier werd het woord ge- , 
voerd door oud-kommissaris Ferdi
nand Geerts, ^^öö i t t e r •van liet^in-» 
richtend komitee; dxxm Dr. Theo Pee^ 
ters in zijn hoedanigheid van ere-
voorzitter van de « Pallieters », door 
Reimond Mattheyssens namens de 
partij, door Ward Rolus als kollega 
in de provincieraad, en door de oude 
trouwe Cyriel Rousseeu namens de 
zeer vele vrienden. 

Vermelden we verder nog dat de 
gehele dag door op het gslegenheids-
adres honderden bloemengarven, 
als huldeblijk werden afgegeven, 
waaronder deze van de bestendige 
deputatie van de provincie Antwer
pen, van het Antwerps stadsbesijiur, 
van' de « Pallieters », van de stads-
raad-Antwerpen van de Volksunie, 
waarvan Benoit sinds vier jaaf de 
onvermoeibare en bezielende voor
zitter is, en van verschillende Vlaams-
Nationale verenigingen. Onder de tal
loze telegrammen bemerkte men de
ze van onze algemene voorzitter Mr. 
F. Van der Eist, Dr. Leo Wouters en 
Drs Wim Jorissen en het Sekreta
riaat Brussel. 

Rudi Van der Paal. 
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