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Afscheid van een grool Nederlander

Een Geschiedenis van bel

P R O F . G E R R E T S O N VUAMS NAIIONillS
Het is niet zonder ontroering dat
wij het overlijden vernamen van Prof.
Dr. C< Gerretson.
Zijn heengaan betekent voor gans
het Nederlandse Volk en voor de
kultntir een zwaar, ja onherstelbaar
verlies. Een grote persoonlijkheid
heeft ons verlaten, een grote vriend
öok van Vlaanderen.
Van in zijn jeugd, toen hij onder
de schuilnaam Geerten Gossaert als
dichter in « De Beweging )/ naar voren
trad, bewees hij een uitzonderlijke,
ja geniale figuur te zijn. Zijn enige

bundel gedichten, «Experimenten»
(eerste uitgave in 1911), bevat enkele
van de prachtigste gedichten die ooit
in het Nederlands geschreven werden. De dichter Geerten Gossaert
kwam vlug, te vlug tot zwijgen en het
was de historicus Gerretson die dan
aan het woord kwam. De historicus
en de staatsman.
In 1925 werd hij tot hoogleraar
benoemd aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, waar hij op 27 september
1954 zijn afscheidscollege gaf als
buitengewoon hoogleraar in de con-

MS DE GROOF IS HET MEER
JOS DE GROOF
Gemeenteraadslid te BORGERHOUT
(Antwerpen)
Acondj^Sj^menteel Penningmeester
van de VOLKSUNIE
Afdelingssekretarls van de
VOLKSUNIE-BORGERHOUT
i'èHiiifïifhieestër vah de
« VLAAMSE KRING-ANTWERPEN »
Vereerd met het gouden trouwkenteken van het VLAAMS-NATIONAAL VERBOND.
Op vrijdag, 17 oktober vergaderde de arrondissementsraad van
Antwerpen onder voorzitterschap van Reimond Mattheyssens.
Er heerste een geestdriftige atmosfeer ingevolge de mooie verkiezingsuitslagen behaald in het Antwerpse bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Onze vriend Jos de Groof gaf tijdens de bijeenkomst een uitvoerig verslag over de machtspositie die de Volksunie te Borgerhout,
een gemeente met 55.000 inwoners, de vorige zondag veroverd had.
Er waren 13 C.V.P.-ers verkozen, 12 linksen, en twee kandidaten van
de Volksunie verkozen (Jos de Groof en Juul Dillen), zodat de Volksunie daar werkelijk op de wip zat. Jos de Groof gaf ook uitleg over(
het kontrakt dat getekend was tussen de C.V.P. en de Volksunie in
die gemeente betreffende de Kommissie van Openbare Onderstand,
de benoemingspolitiek, enz... Onmiddellijk na zijn merkwaardige
uiteenzetting, die door de talrijke aanwezigen aandachtig gevolgd
werd, werd hij door een beroerte getroffen. De dood trad onmiddellijk in.
Onnodig te zeggen dat in de ganse arrondissementsraad, de
diepste verslagenheid heerste.
Een bijgeroepen dokter kon slechts de dood vaststellen, en de
deken van Antwerpen, Mgr de Vooght, diende de laatste sakramenten toe.
Leden van de raad brachten de ontstelde familie op de hoogte
Tan het werkelijk tragisch feit. Daags nadien zou te Borgerhout een
overwinningsdiner plaats gehad hebben, wat natuurlijk afgelast werd.
ROUW
Algemeen was de rouw in het Antwerpse, waar de overledene
niets dan vrienden telde.
- Aan het gemeentehuis van Borgerhout werd de vlag halftop
gehangen.
De arrondissementssekretaris Rudi Van der Paal en gemeenteraadslid Juul Dillen stelden zich met de zwaar beproefde familie in
verbinding voor de regeling van de begrafenis.
PLECHTIGE UITVAART
Op woensdag, 22 oktober vond te Borgerhout de begrafenis
plaats. Reeds van negen uur af kwamen tal van vrienden in het
sterfhuis een laatste groet brengen aan de duurbare overledene.
_ Even voor tien uur zette een indrukwekkende rouwstoet zich in
beweging. Het baarkleed werd gehouden door volksvertegenwoordiger
Frans van der Eist namens het hoofdbestuur, door Reimond
Mattheyssens en Rudi Van der Paal namens de arondissementsraad,
door Ward Rolus namens de « Vlaamse Kring - Antwerpen » en door
ftud-kommissaris Ferdinand Geerts en gemeenteraadslid Juul Dillen namens de afdeling Borgerhout.
XDoorlezen blz. 2y

stitutionele geschiedenis van het Rijk
in Europa en Overzee. Hij was van
bij de oprichting tot bij de opheffing
verbonden geweest aan de Indologische faculteit bij de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij de geschiedenis van Nederlands-Indië, de vergelijkende volkenkunde van Nederlands-Indië en de vergelijkende koloniale geschiedenis gedoceerd had.
j » - ^ - ^ - ^ - ^ - ' » - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ' ^ ' ^ -

C.
Gerretson.
Janskerkhof,
II.
Utrecht.
7.1.1958
Hooggeaclile
Heer van dev
Eist,
Het is mij' een hehoejte
U,
bij het begin van dit jaar, althans enig succes toe te wensen bij de
verkiezingen.
De iveg, die Ü wijst, is
naar mijn inzien - en ik heb de
Vlaamse strijd van 1907 af met
hartstocht
meegeleefd
- de
ENIGE,
die voor
Vlaanderen, en daarmee voor de Ne- '
detlandse Cultuur in BufVptï
nog uitzicht biedt.
Het
succes
behoeft
ook
niet zo groot te zijn. Met een
handvol
werkelijk
hardnekkige Vlamingen in de Kamer
- die niet bij het eerste aangeboden baantje 0}uvallen zoals
I'aw Cauwelaert en Vos enz...
enz...kunt
Gij de CV.P.,
en
daarmee België DWINGEN.
'
Ik wens U STERKTE
en
STANDVASTIGHEID
toe in uw moeilijke strijd, ook
dan wanneer
dit jaar nog
oeen,
of geen
aanzienlijke
kiesresultaten
zouden
mogen
worden
geboekt.
Met
bijzondere
hoogachting,
uw dw.
(Get.)
Gerretson.
f
Zijn grooi h'.Ao-\z:h werk, waarvoor hij in 1950 vereerd werd met de
Constantijn Huygensprijs, is de geschiedenis van de «Koninklijke».
Hij gaf ook de schriftelijke nalatenschap van Groen van Prinsterer uit.
Zijn historische belangstelling ging
ook uit naar de « Franse muiterij op
Diets territoor», zoals hij de Belgische Omwenteling van 1830 betitelde. (« 1830 : de scheuring van het
Verenigd Koninkrijk» in Leiding I
(1930), p. 1 - 28. — De bronnenpublicatie : «Muiterij en scheuring» 2
dln. - (1936).

Ieder historicus die een bepaalde
periode of bepaalde gebeurtenissen
wil bestuderen en beschrijven moet
beginnen met zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en deze gegevens
kritisch te onderzoeken met het oog
op hun betrouwbaarheid en objectiviteit. Deze gegevens put de historicus uit hetgeen men noemt zijn
« bronnen >• Deze bronnen zijn belangrijk omdat zij van aard zijn de
historicus te beïnvloeden. In dit geval, waar de historicus een vrij recente geschiedenisperiode behandelde, liep hij daarenboven het gevaar
dat sommige personen die een rol gespeeld hebben in de gebeurtenissen
zouden trachten hem hun visie, post
factum wel te verstaan, op te dringen. Welnu wij zijn de menmg toegedaan dat de jonge historicus. Dr.
Willemssen, zich al te zeer verlaten
heeft op bepaalde bronnen, met name
de correspondentie Geyl en de correspondentie Borginon, en zich ook
al de zeer de visie van deze twee
prominente figuren heeft laten opdnngen.

sporen diaagt van een uitleg <•- post
factum > bij wijze van zelfverdediging. Enerzijds mag de omvang en
de organisatie van de frontbeweging
niet overschat worden, anderzijds
mag het revolutionair karakter ervan niet geloochend worden.
De machiavelistische uitleg over
de zending van Charpentier, die naar
bezet België gestuurd werd om aldaar kontakten op te nemen, als een
manoeuver van de frontleiding om
het defaitisme in het leger en het
ongeorganiseerde overlopen tegen te
gaan, klinkt niet bepaald overtuigend. Evenmin al die uitleg over de
rol die de frontsoldaten zouden te
spelen hebben NA DE OORLOG en
waar trouwens, begrijpelijkerwijze,
niets van terecht gekomen is. Zullen
wij ooit de ware toedracht te weten
komen ?
De periode na de oorlog is wel een
uitermate verwarde periode geweest
voor het Vlaams-nationalisma. Het
werd een verward gedoe, met een opbod m negativisme en extremisme.

'W'^^"
Het boek dat hij geschreven heeft
is zeer verdienstelijk : er was nog
weinig cf geen voór-arbeid verricht
en hij heeft zich moeten inwerken
in een gedachtenwereld en in gebeurtenissen die hem als Noord-Nederlander en als jonge man vreemd waren. (1)
Zijn werk is de eerste uitvoerige
en verantwoorde studie die geschreven werd over het Vlaams-nationalisme in de periode 1914-1940. Het is
dus pionierswerk. Zoals het een historicus past heeft hij ene positieve
houding aangenomen tegenover zijn
onderwerp : hij heeft een poging gedaan om te begrijpen en zonder kritiek achterwege te laten komt hij
ertoe een positief oordeel te vellen.
De betekenis en de waarde van het
Vlaams-nationalisme
als geestesstroming en als politieke beweging,
zal overigens slechts juist kunnen
beoordeeld worden door iemand die
een dieper inzicht verworven heeft
in het wezen van het nationalisme
en de geschiedenis der nationaliteiten kwesties. Men mag het Vlaamsnationalisme niet geïsoleerd zien :
men moet het, zoals de Vlaamse Baweging, inschakelen in de geestesgeschiedenis van Europa.
Ongetwijfeld zal dit boek in Vlaanderen, met erkenning van zijn verdiensten, heel wat discussies en tegenspraak verwekken. Reeds hoorden
wij oudstrijders van 1914-18, die in
de frontbeweging een rol speelden,
protesteren dat de voorstelling die
hier gegeven wordt van de frcntbeweging de zeer eenzijdige voorstelling is die twee van de voornaamste betrokken personen, Adiel De
Beuckelaer en Hendrik Borginon,
na de oorlog ervan gegeven hebben.
Het zal wel altijd moeilijk blijken
bij gebrek van andsre dan subjectieve gegevens (verklaringen van de
betrokkenen) een objectieve geschiedenis van de frontbsweging te schrijven. Het komt ons echter voor dat
deze voosrtellmg toch al te zeer de

Prof. Gerretson heeft overigens een
rusteloze bedrijvigheid aan ds das
gelegd als publicist, waarbij hij onafgebroken stelling nam tegenover alle
belangrijke politieke Vraagstukken
en zijn standpunt steeds met de
grootste strijdvaardigheid verdedigde. Hij was o.m. medewerker aan
«Dietse Stemmen» en samen met
P.N. Van Eyck en P. Geyl gaf hij het
tijdschrift «Leiding » uit. Tot onlangs verschenen regelmatig artikelen van zijn hand in Jtiet.j^gblad
« De Telegraaf ».
'i-Hsu^
In het politieke leven van Neder(1) Dr. A. W. Willemsen, « Het
land heeft hij een voorname rol gespeeld en van 1952 lot 1956 was hij Vlaams-Nationalisme 1914-1940 », J.
B. Wolters, Groningen, 1958 (Prijs :
lid van de Eerste Kamer.
350 Fr.).
(Doorlezen blz. 3)

Er is toen blijkbaar niemand in
staat geweest, ook Vos niet, ook Borginon niet, om leiding te geven, om
met het vereiste gezag de troepen
aan te voeren. Dit blijft een zwave
tekortkoming. Politiek is een moeilijk bedrijf en om er over te schrijven zou men het zelf eens moeten
meegemaakt hebben. Het is vrij gemakkelijk van achter zijn schrijftafel brieven te schrijven en daarin
kritiek uit te oefenen en uiteen te
zetten hoe het zou moeten zijn.
Maar doen dat is wat anders! Iedereen die de ervaring heeft van de
praktische politieke aktiviteit zal
beamen dat het niet altijd mogelijk
is z'jn z n door te zetten, te handelen volgens de lijn die men de juiste
acht. Men kan met zijn hoofd tegen
de muur lopen, maar dan is men uitgespeeld. Men kan probeien uit de
om.stand'gheden en de mogelijkheden
te halen wat er uit te halen is. Alleen
dit laatste is politiek. Politiek wordt
niet gedreven in h«t « luchtledige »
van een studeervertrek, maar op
straat, in voortdurend kontakt met
honderden... Wanneer het Vlaamsnationalisme in Vlaanderen een
macht geworden is, dan is dit te danken aan de onvermoeibare aktiviteit
en-de grote gaven van een reeks mensen die in dit boek zeer in de schaduw blijven en ternauwernood vernoemd worden, dan wanneer al het
licht valt op de figuur van Mr. Borginon die, met al zijn verdiensten,
toch nooit, met zijn eeuwige kritiek
op alles en nog wat en zijn negativisme, als de drijvende kracht kan
beschouwd Worden van het georganiseerde Vlaams-nationalisme.
Een figuur als Staf Declercq wordt
fel onderschat, omdat men in de politiek niet als enig kriterium dit van
een zeker scherpzinnig intellectualisme mag gebruiken. De grote gaven
van geest en gemoed waardoor deze
man orde gebracht heeft in de wanordelijke rangen en zelfs een aantal
ongedisciplineerde en eigenzinnige
intellectuelen verplicht heeft zijn
gezag te aanvaarden, kunnen niet geloochend worden. Het fabeltje van
de onbenullige persoonlijkheid die
(Doorlezen blz. 3)
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BRABANT
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 aangelegenheden.
, KOSTELOZE RAADPLEGINGEN
over Pensioenen, Kinderbijslagen, Verzekering tegen ziekte
> en invaliditeit. Fiskale aangelegenheden, enz.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
Op bovenbedoelde raadsvergadering werd besloten :
dat de verantwoordelijke van elk
gewest zich met het hoofdsekretariaat zal in verbindmg stellen
om nota te nemen van al de
adressen van vrienden en simpatisanten 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 grotere zorg te volgen.
— dat alle adressen' van nieuwe
abonnenten en
simpatisanten,
die op het hoofdsekretariaat toekomen, door tussenkomst van de
arrondissementele sekretaris, zullen overgemaakt worden aan de
gewestelijke leiders

GROOT-BRUSSEL
De laatste verkiezingen toonden
aan hoe goed de Vlaams-nationalisten in Brussel hebben stand gehouden. Nog meer jonge mtellektuelen
hebben sedertdien zich aangeboden
om aldaar de partij op te bouwen
naar het voorbeeld van Gent,
Brugge, Antwerpert en Aalst.
Naast het degelijke werk der propagandisten in de kantons Asse,
Halle, Vilvoorde en Wolvertem moet
ook in Groot-Brussel gewroet en gewerkt worden, zodat gans ons arrondissement 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,
sphrijve naar het Hoofdsekretariaat
Volksunie, Kartuizersstraat, 58, te
Brussel, of brenge er een bezoek.
' Wij weten dat elke Brusselse Vlaming zich volledig inzet in een of
endere Vlaamse vereniging, maar we
rekenen ook op zijn steun bij het
voornaamste Vlaamse werk : Vlaamse politieke macht heroveren.

die de Nederlandse taal als evenwaardig met het Frans behandelen. Ze bezoeken natuurlijk enkel Vlaamse lokalen, herbergen en verenigingen. Ze
zweren, als ze in Brussel zijn, de
achterlijke gewoonte af hun gewesttaal te spreken. In de « Brusselse
Post » van 15 september wordt inderdaad geschreven dat vele f ranstaligen
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.
? 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 inderdaad op dit ogenblik het belangrijkste 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 gezien haalt dat meer uit en het laat
onze propagandisten toe zich meer te
wijden aan sociale hulp, ziekenkas en
organisatie.

ratten' van het zinkend demokratisch schip in de armen van de
Gaulle zijn gesprongen.
In Vilvoorde zit ook de worm er
al in, want één der CV.P.-kandidaten, 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. Natuurlijk na eerst een paar eerlijke werkers te hebben opzijgeduwd. Met
zo'n volk op de wagen zullen ze nooit
ver komen. Wie niet geloven wil zal
ondervinden l

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

GEESTELIJK VOEDSEL
voor JONG en OUD
Te bestellen op het Sekretariaat :
Kartuizersstraat, 58, Brussel
— Veertig Jaar Vlaams Nationalisme (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 federale grondwet voor België)
(25 fr.)
Bedrag in postzegels te voegen bij de bestelling, of storten
op P. R. 5445.46 van Wim Jorissen, Brussel.
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GENT

De kern Gent, talrijk opgekomen
ANTWERFEN
voor het ontvangen der richtlijnen
en vaststellen der werkwijze voor de
LEDENWERVING EN
naaste toekomst, is vastberaden aan GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
het werk geschoten. Steunzegelver- VAN DHR EN MEVR. BENOIT
ABONNEMENTËNSLAG
koop, ledenwerving en abonnentenWe doen dringen beroep op onze
wlnnlng is het doel der eerste maan- CEUPPENS TE ANTWERPEN
abonnenten dat ze het bezoek van
den. Ouderen en jongeren in de geonze propagandisten niet zouden
Zaterdag, 27 dezer, vierden provinmeenschappelijke aktie betrokken, cieraadslid en Mevrouw Benoit Ceupafwachten, maar hun lidgeld (20 F.)
maken er een erezaak van en zul- pens-Lauwers, te Antwerpen hun gouzouden overmaken aan het algemeen
len van zich laten horen. Mogelijke den huwelijksjubileum
sekretariaat. Onze leuze moet indermedewerkers die weten wat ze wildaad zijn : IEDER ABONNENT LID!
Te 10 uur werd in de kerk van de
len, zijn steeds welkom, ook voor
Dit lidgeld is de bijdrage, die de afdeze is een taak voorzien, ze kun- Paters Dominikanen in de Provinciedelingen zal in staat stellen het
nen zich steeds aanmelden op de straat een plechtige jubelmis opgehoofd te bieden aan administratieABONNEMENTËNSLAG 2.
maandelijkse bijeenkomst, telkens dragen, die door een talrijke schaar
en propagandaonkosten.
Brabant heeft in alle geval de de tweede dinsdag der maand, om vrienden werd bijgewoond. De muziEen ander zeer belangrijk doel dat
kale omlijsting werd op heerlijke wijonze propagandisten moeten n a - strijd om « voor elke lezer een lezer 20 u., Vlaams huls Roeland.
ze verzorgd door de zanger Walter 't
streven is : ELKE VOLKSUNIE- bij te winnen » ernstig opgevat. Eén
JoUyn, terwijl Staf de Borger het orARR.
GENT-EEKLOO
KIEZER
WORDT
VOLKSUNIE- onzer lezers b.v.^heeft er twintig bijgel
hield.
V-V-' é r •
gewonnen,
zodat
er
al
negentien
anKADERDAG
LEZER. Kiezers, die regelmatig ons
blad lezen, worden trouwe propa- deren zijn die d« luierik mogen uitEr waalt een goeie wind in het
Onder de aanwezigen bemerkten
gandisten.
De
abonnementsvoor- hangen. We rekenen er echter ten Gentse. De eerste kaderdag na de ver- wij de voorzitter van het A.N.Z. dr.
stelligste op d a t niemand zoiets zal kiezing heeft zulks weer bewezen,
waarden zijn thans zeer gimstig :
doen, want HET LIGT IN IEDERS door de talrijke opkomst, zowel van jur. Valeer Portier, dhr Louis Roo—
50
frank
tot
einde
juni
1959,
Bestuursvergadering van 2 oktober
BEREIK
OM MINSTENS EEN LEZER ouderen als van jongeren. Dr. Wou- sens, voorzitter van het Dr. Borms— 100 frank tot einde 1959.
fonds, waarvan Benojt CeunT)ens '~a1958 in het lokaal « BREUGEL ».
BIJ TE WINNEN. Wie na vele huls- ters- onze voorman, die zich eens als heerder is, oud-gemeenteraadsliïl
In aanwezigheid van onze provinbezoeken ondervindt dat het werke- de Gentse verslagen veldheer aan- Jos de Groof, provinciera-^ " l d '
"d
ciale voorzitter, Mr Daniël De Colijk niet gaat, kan nog altijd een diende kan zien dat niets verloren is. Rolus, Dr. Theo Peeters, ere-voorzltter
c Gevraagd voor brouwerij :
ninck en van A. Van Malderen, lid
tweede abonnement betalen voor een Integendeel, het ^.strijdend gedeelte van de « Pallieters », waarvan de
vafi het hoofdbestuur, opende de \ werkzame en eerlijke jonge
goedgezinde, die het zelf om finan- heeft JZich vermeervoudlgd, e n we vriend Ceuppens voorzitter is, alsmaiii kunnende auto beituren,
Arrondissementele voorzitter, Dr H.
ciële redenen niet kan doen.
kunnen hoopvol de verdere uitbouw mede advokaat Hugo Schiltz, de arom klein ^verkoop veiïc^rs-tilt te
Bouchery déze belangrijke vergadedoorvoeren. En toCh drong Dr. Wou- rondissementsvoorzitter
Reimond
breiden.
Zeer
schone
toekomst
ring, waarover hij met fierheid kon
GEWEST VILVOORDE-.3) . .i- ters met recht aan, op een meer Mattheyssens, het volledig bestuur
Indien
durvend.
Nufteldbs
a
a
n
verklaren dat ze een duidelijk beeld
WOLVERTEM
'«"- "*«^ '•*'' overtuigend radikaal Vlaams Natio- van de « Pallieters », de « Vlaamse
bieden indien niet
eerlijk.
gaf van het degelijke werk dat seIn
de
laatste
«
Volksunieberlchnalisme. Alle volgelingen moeten le- Krihè'-Antwerpen », praktisch alle leSchrijven bureel blad onder nr
dert ruim één jaar werd geleverd.
ten
»,
mededellngsblad
voor
het
Geren vrank en vrij voor hun overtui- den van de arrondissementsraad van
2797. >
Sedert oktober 1957 werd inderdaad
de Volksunle-Antwerpen, Dr. Rik
wast Vilvoorde, dat deze maal, op ging uit te komen.
vanuit Brussel een Volksunienet
Ballet, ertzf.v'J'*"*^'' J"-"''
meer dan 3.000 eksemplaren werd
gespannen over gans het arrondisseZe nemen een voorbeeld a^ui de
verspreid,
worden
de
woorden
aangement, zodat de arrondissementsraad BEWEGINGSLEVEN « BRABANT »
Omstreeks het middaguur had ten
haald, die door onze Volksvertegen- zogezegd achterlijke volkeren, die ons
thans bestaat uit ruim veertig ver- POSITIEVE VLAAMSE ACTIE
woordiger twee jaar geleden In Hof- dagelijks een les geven in nationaal huize van de jubilarissen, B^'SÏ'P''^',
De aanhangers van de Volksunie
antwoordelijke leiders uit elk gestade werden uitgesproken en die on- bewustzijn en nationale Inzetbereld- 200, een receptie plaats, tijdens d e hebben ingezien dat alleen het verwest.
held. Wanneer onze gematigden hun welke schepen Cornette namens het
ze partij zo goed tlperen.
Deze raadsleden hebben, naast Dr werven van politieke, Vlaamse macht
« WU ZIJN MEER DAN EEN GE- lankmoedigheid laten varen, wan- Antwerps stadsbestuur Dhr en Mevr.
Bouchery, volgende kameraden tot stuwkracht kan geven aan de Vlaamneer zij op vanzelfsprekende wijze Ceuppens hartelijk gelukwenste.
lid van het dageUjks bestuur geko- se beweging. Maar ze beseffen dat er » WONE PARTIJ; wij zijn een NA- voor hun Idee durven uitkomen, zul»
TIONALE
PARTIJ.
Wij
strijden
zen : De Smedt, Leplat, Ooms, terzelfdertijd ook op andere gebieden
len we reeds een heel eind verder 's Avonds brachten de « Pallieters »,
in samenwerking met de Antwerpse
Steegmans, Vandersickel en Van moet gewerkt worden voor de Vlaam- » voor ons volksbestaan. In deze staan.
Vlaams-Natlonale kringen, een onLoo.
se zaak. Vooral in het Brusselse is dat » strijd kapituleren wij NOOIT. IN» TEGENDEEL, jruUen wij de strijd
Iedereen zal zijn plicht begrijpen
Als eerste taak heeft deze kranige het geval. Daar is het de plicht van » verder voeren t(H; ons volksbestaan en aan de verdere uitbouw van het vergetelijke hulde aan de jubilerende
vrienden. Hier werd het woord ge- ,
werkgroep de organisatie op zich elke Vlaming om in zijn gemeente, » veilig is gesteld. »
arondlssement mede helpen. Nu zijn voerd door oud-kommlssarls Ferdigpnomen van de « Dodenhulde >. zijn wijk en zijn straat alle Vlaamse
Juister kon de wil en h e t ideaal we zover dat onverwijld nog meer ge- nand Geerts, ^^orzitter van iiet-in^
IJeze plechtigheid, die in Brussel een initiatieven te steunen. Lid zijn van
van
onze propagandisten niet gefor- decentraliseerd dient te worden. richtend •komitee; door Dr. Tliea Pee-»
werkelijke traditie wordt, zal dit de Vlaamse gouwbonden, van VlaamDaarom ook dat de vijf distrlkten ters in zijn hoedanigheid van eremuleerd
worden.
jaar nog meer vrienden bijeen- se kulturele en ontspanningskringen
Gent - Ledeberg - Evergem - Eeklo voorzitter van de « Pallieters », door
brengen dan de vorige jaren. Be- behoort dan ook tot onze opdrachten, KANTON WOLVERTEM
en Delnze, zonder dralen aan het Reimond Mattheyssens namens de
wust van de waarheid dat « alleen want in Brussel heeft geen enkele
Sedert 1 Junl wordt, met het oog werk moeten. Ieder distrlkt zal ten partij, door Ward Rolus als koUega
een volk, dat zijn doden eert een Vlaamse vereniging handen te veel.
op
de doorbraak in 1962, dit kanton spoedigste overgaan tot het vormen in de provincieraad, en door de oude
groot volk is >, zal ieder overtuigd Eén mens kan geen wagen aan het
bizonder
bewerkt. Nu de Tvlnter n a - van plaatselijke kernen, tot het hou- trouwe Cyriel Rousseeu namens de
Vlaming eraan houden aanwezig te bollen krijgen, maar velen, die sadert,
worden
kontakten gelegd om den van een grootscheepse abonne- zeer vele vrienden.
zijn bij de hulde aan allen, die ons menwerken, wel.
een
'kantonale
vergadering te beleg- mentsaktie, tot het verzamelen van de
zijn voorgegaan in de harde strijd
Daarom : DUWT ALLEN ZOVEEL gen. De krachten zijn aanwezig om nodige munitie, door de steunzegelVermelden we verder nog dat de
voor de ontplooiing van ons volk.
MOGELIJK MEE !
aktie. Van de middelen zal het af- gehele dag door op het gslegcnheidsdaarvan
een
sukses
te
maken.
Op'Voor de propagandisten en de
blosmengarven,
vallend is dat het In elke gemeente hangen, hoe de vóór- en Inlichting adres honderden
leden zal die vergadering de gelegen- POSITIEVE VLAAMSE PLICHT
als huldeblijk werden afgegeven,
onzer
mensen
kan
geschieden.
jongere
mensen
zijn,
die
zich
met
Onze aanhangers aanzien het naheid zijn om vast te stellen hoe de
Grootse plannen worden gemaakt, waaronder deze van de bestendige
laatste maanden taai en verbeten tuurlijk ook als plicht hun aartkopen de morele steun van oudere nationa- de mogelijke uitvoering ervan zal van deputatie van de provincie Antwerlisten
voor
de
wagen
spannen.
De
te doen bij winkeliers en In zaken,
doorgewerkt werd.
jeugd, ook onze hoogstudenten, leder distrlkt afzonderlijk afhangen. pen, van het Antwerps stadsbestuur,
van de « Pallieters >, van de stadsheeft ingezien dat de redding voor
Op deze kaderdag die meer een raad-Antwerpen van de Volksunie,
ons volk ligt In politieke macht.
aanknoplngs- en werkverdellngsdag waarvan Benoit sinds vier j a a r de
was, werd dan natuurlijk nog onze onvermoeibare en bezielende voorVILVOORDE
houding bij de gemeenteverkiezingen zitter is, en van verschillende VlaamsGARE A LA WALLONIË i
besproken. Richtlijnen werden gege- Nationale verenigingen. Onder de talDe socialisten waren door de ru- ven, van gedachten gewisseld en nog loze telegrammen bemerkte men dezie In Machelen, waar de verbitte- menig ander punt behandeld. Deze ze van onze algemene voorzitter Mr.
ring Ingevolge de mislukte staking dag belooft vruchten af te werpen. F. Van der Eist, Dr. Leo Wouters en
van 1957 de partij in drie stukjes De eerste resultaten kregen we onder- Drs Wim Jorissen en het Sekretadeed vallen, zodanig de kluts kwijt tussen reeds binnen.
riaat Brussel.
dat ze ons bedachten met Waalse
Rudi Van der Paal.
Die van Gent.
prcpagandablaadjes, die ons toelieten in hun valse ziel te kijken.
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Afscheid van een groor Nederlander

Een Geschiedenis vnn liel

P R O F . G E R R E T S O N VIAANS NATIONALISME
Het is niet zonder ontroering: dat
wij het overlijden vernamen van Prof.
Dr. C. Gerretson.
Zijn heengaan betekent voor gans
het Nederlandse Volk en voor de
kultuür een zwaar, ja onherstelbaar
verlies. Een grote persoonlijkheid
heeft ons verlaten, een grote vriend
ook van Vlaanderen.
Van in zijn jeugd, toen hij onder
de schuilnaam Geerten Gossaert als
dichter in « De Beweging >/ naar voren
trad, bewees hij een uitzonderlijke,
ja geniale figuur te zijn. Zijn enige

bundel gedichten, « Experimenten »
(eerste uitgave in 1911), bevat enkele
van de prachtigste gedichten die ooit
in het Nederlands geschreven werden. De dichter Geerten Gossaert
kwam vlug, te vlug tot zwijgen en het
was de historicus Gerretson die dan
aan het woord kwam. De historicus
en de staatsman.
In 1925 werd hij tot hoogleraar
benoemd aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, waar hij op 27 september
1954 zijn alscheidscoUege gaf als
buitengewoon hoogleraar in de con-

m DE 6li60F IS HET MEER
JOS DE GROOF
Gemeenteraadslid te BORGERHOUT
(Antwerpen)
ArondUsi^eilleel Penningmeester
van de VOLKSUNIE
Afdelingssekretaris van de
VOLKSUNIE-BORGERHOUT
?feHrii%ffleesèër vah de
« VLAAMSE KRING-ANTWERPEN »
Vereerd met het gouden trouw
kenteken van het VLAAMS-NATIO
NAAL VERBOND.
Op vrijdag, 17 oktober vergaderde de arrondissementsraad van
Antwerpen onder voorzitterschap van Reimond Mattheyssens.
Er heerste een geestdriftige atmosfeer ingevolge de mooie verkiezmgsuitslagen behaald in het Antwerpse bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Onze vriend Jos de Groof gaf tijdens de bijeenkomst een uitvoerig verslag over de machtspositie die de Volksunie te Borgerhout,
een gemeente met 55.000 inwoners, de vorige zondag veroverd had
Er waren 13 C.V.P.-ers verkozen, 12 linksen, en twee kandidaten van
de Volksunie verkozen (Jos de Groof en Juul Dillen), zodat de Volksunie daar werkelijk op de wip zat. Jos de Groof gaf ook uitleg overf
het kontrakt dat getekend was tussen de C.V.P. en de Volksunie in
die gemeente betreffende de Kommissie van Openbare Onderstand,
de benoemingspolitiek, enz... Onmiddellijk na zijn merkwaardige
uiteenzetting, die door de talrijke aanwezigen aandachtig gevolgd
werd, werd hij door een beroerte getroffen. De dood trad onmiddellijk in.
Onnodig te zeggen dat in de ganse arrondissementsraad, de
diepste verslagenheid heerste.
Een bijgeroepen dokter kon slechts de dood vaststellen, en de
deken van Antwerpen, Mgr de Vooght, diende de laatste sakramenten toe.
Leden van de raad brachten de ontstelde familie op de hoogte
van het werkelijk tragisch feit. Daags nadien zou te Borgerhout een
overwinningsdiner plaats gehad hebben, wat natuurlijk afgelast werd.
ROUW
Algemeen was de rouw in het Antwerpse, waar de overledene
niets dan vrienden telde.
Aan het gemeentehuis van Borgerhout werd de vlag halftop
gehangen.
De arrondissementssekrelaris Rudi Van der Paai en gemeenteraadsUd Juul Dillen stelden zich met de zwaar beproefde familie in
verbinding voor de regeling van de begrafenis.
PLECHTIGE UITVAART
Op woensdag, 22 oktober vond te Borgerhout de begrafenis
plaats. Reeds van negen uur af kwamen tal van vrienden in het
sterfhuis een laatste groet brengen aan de duurbare overledene.
Even voor tien uur zette een indrukwekkende rouwstoet zich in
beweging. Het baarkleed werd gehouden door volksvertegenwoordiger
Frans van der Eist namens het hoofdbestuur, door Reimond
Mattheyssens en Rudi Van der Paal namens de arondissementsraad,
door Ward Rolus namens de « Vlaamse Kring - Antwerpen » en door
oud-kommissaris Ferdinand Geerts en gemeenteraadslid Juul Dillen namens de afdeling Borgerhout.
•(Doorlezen blz. 2)"

stitutionele geschiedenis van het Rijk
in Europa en Overzee. Hij was van
bij de oprichting tot bij de opheffing
verbonden geweest aan de Indologische faculteit bij de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij de geschiedenis van Nederlands-Indië, de vergelijkende volkenkunde van Nederlands-Indië en de vergelijkende koloniale geschiedenis gedoceerd had.

Ieder historicus die een bepaalde sporen diaagt van een uitleg « post
periode of bepaalde gebeurtenissen factum > bij wijze van zelfverdediwil bestuderen en beschrijven moet ging. Enerzijds mag de omvang en
beginnen met zoveel mogelijk gege- de organisatie van de frontbeweging
vens te verzamelen en deze gegevens niet overschat worden, anderzijds
kritisch te onderzoeken met het oog mag het revolutionair karakter erop hun betrouwbaarheid en objecti- van niet geloochend worden.
viteit. Deze gegevens put de histoDe machiavelistische uitleg over
ricus uit hetgeen men noemt zijn
« bronnen »• Deze bronnen zijn be- de zending van Charpsntier, die naar
langrijk omdat zij van aard zijn de bezet België gestuurd werd om alhistoricus te beïnvloeden. In dit ge- daar kontakten op te nemen, als een
C. Gerrelson.
A
val, waar de historicus een vrij re- manceuver van de frontleiding om
Janskerkhoj,
II,
cente geschiedenisperiode behandel- het defaitisme in het leger en het
Utrecht.
de, liep hij daarenboven het gevaar ongeorganiseerde overlopen tegen te
dat sommige personen die een rol ge- gaan, klinkt niet bepaald overtui7.1.1958
speeld hebben in de gebeurtenissen gend. Evenmin al die uitleg over de
Hooggeachte
Heer van dev
zouden trachten hem hun visie, post rol die de frontsoldaten zouden te
Elstl'"
factum wel te verstaan, op te drin- spelen hebben NA DE OORLOG en
gen. Welnu wij zijn de mening toe- waar trouwens, begrijpelijkerwijze,
Het is mij een behoefte
U,
gedaan dat de jonge historicus, Dr niets van terecht gekomen is. Zullen
bij het begin van dit jaar, alWillemssen, zich al te zeer verlaten wij ooit de ware toedracht te weten
thans enig succes toe te wenheeft op bepaalde bronnen, met name komen ?
sen bij de
verkiezingen.
de correspondentie Geyl en de corDe periode na de oorlog is wel een
De weg, die Ü. wijst, is
respondentie Borginon, en zich ook uitermate verwarde periode geweest
al de zeer de visie van deze twee voor het Vlaams-nationalisma. Het
naar mijn inzien - en ik heb de
prominente figuren heeft laten op- werd een verward gedoe, met een opVlaamse strijd van 1907 af met
dringen.
bod in negativisme en extremisme.
hartstocJit
meegeleefd
- de
ENIGE,
die voor
J'laanderen, en daarmee voor de Ncderdandse Cultuur in
Evfofnv
noi> uitzicht biedt.
Het
succes
behoeft
ook
niet zo groot te zijn. AI et een
handvol
werkelijk
hardnek\
Het boek dat hij geschreven heeft
Er is toen blijkbaar niemand in
kige Vlamingen in de Kamer , is zeer verdienstelijk : er was nog staat geweest, ook Vos niet, ook Borweinig of geen vóór-arbeid verricht ginon niet, om leiding te geven, om
- die niet bij het eerste aangeen hij heeft zich moeten inwerken met het vereiste gezag de troepen
boden baantje omvallen zoals
in een gedachtenwereld en in gebeur- aan te voeren. Dit blijft een zware
Van Cauwelaert en Vos enz...
tenissen die hem als Noord-Neder- tekortkoming. Politiek is een moeienz...kunt
Gij de CV.P.,
en
lander en als jonge man vreemd wa- lijk bedrijf en om er over te schrijdaarmee België
DWINGEN.
ren. (1)
ven zou men het zelf eens moeten
meegemaakt
hebben. Het is vrij geIk wens U STERKTE
en
Zijn werk is Ce eerste uitvoerige
makkelijk van achter zijn schrijfen
verantwoorde
studie
die
geschreSTANDVASTIGHEID
ven werd over het Vlaams-nationa- tafel brieven te schrijven en daarin
toe in uw moeilijke strijd, ook
lisme in de periode 1914-1940. Het is kritiek uit te oefenen en uiteen te
dan wanneer
dit jaar nog
dus pionierswerk. Zoals het een his- zetten hoe het zou moeten zijn.
geen,
of geen
aanzienlijke
toricus past heeft hij ene positieve Maar doen dat is wat anders! Iederhouding aangenomen tegenover zijn een die de ervaring heeft van de
kiesresultaten
zouden
mogen
onderwerp : hij heeft een poging ge- praktische politieke aktiviteit zal
worden
geboekt.
daan om te begrijpen en zonder kri- beamen dat het niet altijd mogelijk
Met
bijzondere
hoogachtiek achterwege te laten komt hij is z jn z'n door te zetten, te handeertoe
een positief oordeel te vellen. len volgens de lijn die men de juisle
i™g.
acht. Men kan met zijn hoofd tegen
KW dw.
De betekenis en de waarde van het de muur lopen, maar dan is men uitVlaams-nationalisme
als geestes- gespeeld. Men kan probeien uit de
'(Get.)
Gerretson.
stroming en als politieke beweging, om.stand gheden en de mcge.ijkheden
zal overigens slechts juist kunnen
Zijn groot hi34Dr533h werk, waar- beoordeeld worden door iemand die te halen wat er uit te ha!en is. Alleen
voor hij in 1950 vereerd werd met de een dieper inzicht verworven heeft dit laatste is politiek. Politiek wordt
Constantijn Huygensprijs, is de ge- in het wezen van het nationalisme niet gedreven in hst « luchtledige >
schiedenis van de «Koninklijke». en de geschiedenis der nationalitei- van een studeervertrek, maar op
Hij gaf ook de schriftelijke nalaten- ten kwesties. Men mag het Vlaams- straat, in voortdurend kontakt met
schap van Groen van Prinsterer uit. nationalisme niet geïsoleerd zien : honderden... Wanneer het VlaamsZijn historische belangstelling ging men moet het, zoals de Vlaamse Ba- nationalisme in Vlaanderen een
ook uit naar de « Franse muiterij op weging, inschakelen in de geestes- macht geworden is, dan is dit te d a n ken aan de onvermoeibare aktiviteit
Diets territoor», zoals hij de Bel- geschiedenis van Europa.
en-de grote gaven van een reeks mengische Omwenteling van 1830 betiOngetwijfeld zal dit boek in Vlaan- sen die in dit boek zeer in de schatelde. (« 1830 : de scheuring van het
Verenigd Koninkrijk» in Leiding I deren, met erkenning van zijn ver- duw blijven en ternauwernood ver(1930). p. 1 - 28. — De bronnenpubli- diensten, heel wat discussies en te- noemd worden, dan wanneer al het
catie : «Muiterij en scheuring» 2 genspraak verwekken. Reeds hoorden licht valt op de figuur van Mr. Borwij oudstrijders van 1914-18, die in ginon die, met al zijn verdiensten,
dln. - (1936).
de frontbeweging een rol speelden, toch nooit, met zijn eeuwige kritiek
Prof. Gerretson heeft overigens een protesteren dat de voorstelling die op alles en nog wat en zijn negatirusteloze bedrijvigheid aan de das hier gegeven wordt van de frcnt- visme, als de drijvende kracht kan
gelegd als publicist, waarbij hij onaf- beweging de zeer eenzijdige voor- beschouwd worden van het georgagebroken stelling nam tegenover alle stelling is die twee van de voornaam- niseerde Vlaams-nationalisme.
belangrijke politieke vraagstukken ste betrokken personen, Adiel De
en zijn standpunt steeds met de Beuckelaer en Hendrik Borginon,
Een figuur als Staf Declercq wordt
grootste strijdvaardigheid verdedig- na de oorlog ervan gegeven hebben. fel onderschat, omdat men in de pode. Hij was o.m. medewerker aan Het zal wel altijd moeilijk blijken litiek niet als enig kriterium dit van
«Dietse Stemmen» en samen met bij gebrek van andere dan subjec- een zeker scherpzinnig intellectuaP.N. Van Eyck en P. Geyl gaf hij het tieve gegevens (verklaringen van de lisme mag gebruiken. De grote gaven
tijdschrift «Leiding » uit. Tot on- betrokkenen) een objectieve geschie- van geest en gemoed waardoor deze
langs verschenen regelmatig artike- denis van de frontbeweging te schrij- man orde gebracht heeft in de wanlen van zijn hand in het dagblad ven. Het komt ons echter voor dat ordelijke rangen en zelfs een aantal
« De Telegraaf ».
deze voosrtellmg toch al te zeer de ongedisciplineerde en eigenzinnige
intellectuelen verplicht heeft zijn
In het politieke leven va» Nedergezag
te aanvaarden, kunnen niet ge(1)
Dr.
A.
W.
Willemsen,
«
Het
land heeft hij een voorname rol gespeeld en van 1952 tot 1956 was hij Vlaams-Nationalisme 1914-1940 >, J. loochend worden. Het fabeltje van
B. Wolters, Groningen, 1958 (Prijs : de onbenullige persoonlijkheid die
lid van de Eerste Kamer.
(Doorlezen blz. 3)
350 Fr.).
(Doorlezen blz. 3) ..,
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den ze Frans of Nederlands te zijn
naargelang de betrokkene een Nederlandse identiteitskaart had of een
Franse. In de randgemeenten mocht
de oproep slechts eentalig Nederlands
zijn. Hij was tweetalig.
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' T PALLIETEBKE,
CRAEYBECKX EN...
't Pallieterke heeft aanstoot
g e n o m e n a a n h e t feit d a t we
v a n H u y s m a n s e n Cracybeckx
geschreven h e b b e n d a t ze n i e t
meegedaan hebben a a n de b e lachelijke
inciviekenvreterij,
w a a r m e e we bedoelden ( h e t w a s
duideliik in h e t t e k s t v e r b a n d )
d a t zij deze verkiezingsstrijd n i e t
voerden gelijk J o s v a n E y n d e
in d e Volks§azet. Wij lieten
u i t s c h i j n e n d a t Craeybcckx e n
Huysmans heel wat beter uitslagen boekten als Jos van
Eynde door zijn onvlaamse politiek.
't Pallieterke moet ons niet
lilen zeggen wat niet zo geschreven werd door een tekst
uit zijn verband te balen. De
geeit van het artikel was duidelijk menen we. 't Pallieterke
zal wel wat vluchtig gelezen
hebben.
Voor de rest hebben Craeybsckx en Huysmans net zo goed
als hun partijgenoten en elle
C.V.P.-ers (ook Kieboams, Pallieterke) de repressiewetgeving
meegestemd en zo onnoemlijk
onheil gesticht.
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hen eveneens als een bedreiging voor
NIEUWE MARSRICHTING
Het is altijd interssant te zien hoe Wallonië omdat zij hoewel franseen verslagen partij reageert op een sprekend, Wallonië niet begrijpen.
Een vrij juiste rede^iering trouwens.
nederlaag.
De eerste reaktie van de socialis- De franstalige Vlamingen en Brusseten waren allesbehalve sympatiek. laars zijn inderdaad zowel de vijanHet tweemanschap Buset-Van Eynde den van de Walen als van de Vlamintrachtte de nederlaag tot een over- gen maar ze zitten politiek op de wip
en hun 15 % van de bevolking van
winning te maken.
ons
land heeft de voornaamste hefOndertus.sen echter zien we dat de
andere, minder sektaire, krachten bomen in deze staat in handen.
Wij zien echter in dat al deze bijeen meer zelfstandige houding aan
de dag beginnen te leggen. Meche- komende zetels voor Vlaanderen ooglen, Oostende en Aalst zijn drie voor- verblinding zijni, net zo goed als dat
name steden, naast Antwerpen, waar de overwegend Vlaamse bevolking van
de B.S.P. een akkoord sloot voor het dit land oogverblinding is. Wat
gemeentebestuur met de C.V.P. En lielpt het dat we meer volksvertegenwat heel wat belangrijker is : de woordigers hebben als ze onder de
schoolkwestie was niet eens een strui- knoet blijven liggen ? Wel vergroten
kelblok. Geredelijk gaven de Vlaamse onze mogelijkheden zelf meer volkssocialisten toe. Deze geestesgesteld- vertegenwoordigers te krijgen en zo
heid van de socialisten in die belang- zelf meer de zweep op de and^^rc
rijke steden kan niet zonder gevolg Vlaamse volksvertegenwoordigers te
blijven op het nationale vlak. Mis- leggen. In 193B konden we daarom
schien houdt de oudere anti-klerikale meer bereiken met 96 volksvertegenstrekking aan de top nog enige tijd woordigers in Vlaanderen dan in 1949
moeizaam stand, maar op de duur met 104. Voor de oorlog was er de
zal ze waarschijnlijk moeten zwich- Vlaams nationalistische zweep. De
ten voor de groep met een meer posi- strategie van het Vlaams vraagstuk
I ...KIEBOOMS
I tieve sociale gerichtheid.
sinds 1944 schreeuwt om haar terug1
Waar 't Pallieterke dan ech- |
keer.
1 ter Kiebooms moediger vindt E
§ dan Craeybeckx omdat Kie- 1
GAAT MEYERS HEEN ?
1 booms niet alleen on vergade- E
De C.V.P. Limburg beweegt hemel
E ringen maar ook in de Kamer 1
en aarde om haar minister Meyers
= Vlaamsgezind durft doen, kun- =
ook in de volgende tweeledige rege= nen we hem niet meer volgen ! =
ring als minister te behouden. Nu zou
1 't Pallieterke klaagt zelf altijd f
dat mogelijk zijn omdat de liberaal
Niet alleen in Vlaanderen komt Van Audenhove zelf vindt dat hij aan
= het verschil aan tussen woor- E
E den en daden van politici. Het- = daarbij die meer positieve strekking Openbare Werken niet meer die rol
= geen Craeybeckx en Kiebooms E tot uiting. Ook in Wallonië weer- kan spelen die hij daar vier jaar lang
= zeggen heeft minder belang, = klinkt eenzelfde geluid o.a. op de stu- gespeeld heeft omdat er thans niet
= wel wat ze doen. Welnu wan- 1 diedag van de Waalse socialisten te genoeg financies meer zouden voorE neer heeft Kiebooms noit tegen E Pont-a-Lesse gehouden. De inleider handen zijn om indrukwekkende wer1 zijn partij gestemd in Vlaamse 1 Evanlenko sprak zich op het gebied ken uit te voeren. Er moeten echter
= aangelegenheden of inzake re- ^ van het onderwijsvraagstuk uit tegen ministers vallen en men kan toch
E pressie ! Nooit, menen we. En E elk sektarisme. Hij aanvaardde het moeilijk een Brusselaar zoals de
= dat is toch beslissend voor een E recht van de Katolieken op eigen franstaligen Scheyven en Gilson of
E politicus : waar hij vóór stemt, E onderwijs en de vrijheid van keuze zelfs maar de franskiljon Van Hemel1 en waar tégen. Dat moeten wij 1 zonder ekonomische dwang.
rijck op zij zetten om een « boerke
= 't Pallieterke toch ni";! meer Ie- s
Men vraagt zich dan ook af of de uit Hasselt», zoals dat te 'Brussel
= ren.
E f'.V.P. te Brussel en ook te Luik niet luidt, minister te houden. Wat stelM Dat Kiebooms aan ppïsoonlijl? i al te gehaast waren om schepenkojt- len die kinderlijke kwajongeos uit
= dienstbetoon gedaan heeft voor E leges te vormen met' e liberalen, zon- Hasselt zich voor ? Men moe|
••
i ,in^iSy|3^^>;|o;steffl«9^^
I der toelagen voor het Katoliek on- slig blijven !
derwijs.
TJit
wat
geduldiger
onderg selen'zmlen v*^ij niet'betwisten. =
= Ook de liberalen D'ïlaeseleirc i handelingen zouden ze meer gehaald
= en Lahaye hebben dat gedaan. E liebben. De liberalen zouden ook ge= En de socialist Huysmans heeft E geven hebben wat de socialisten zou^ van de ingewikkeldste gevallen E den geven. Maar ja die schepenzetels
= opgelost. Waarom dan ook die § zijn zo verblindend aanlokkelijk. En
^ heren niet loven ?
^ de Kerk is maar goed om misbruikt
en niet om gediend te worden..
E
Dat Craeybeckx in de zaak =
ZETELAANPASSING
E Diels en in andere zaken niet =
Uit het maandblad «La Wallonië
E vrij uitging moet ons niet 1
In dat verband doet in ZuidE meer gezegd woren. Als de = libre » dat krachtig opkomt voor de
Ë Antwerpse burgervader wat veel 1 Waals-^ belangen nemen we volgend Limburg de anekdote de ronde dat
= gedronken heeft is hij in zijn i statistiekje over betreffende de ze- «men» de liberale senator Vreven
E privé-sneeches even anti-inci- E telverdeling in ons land voor de Ka- uit St Truiden zou voorgesteld hebben het ministerie voor landbouw te
E viek als pro-Vlaams. Maar wat E mer van Volksvertegenwoordigers.
= heeft dat nu met de antithese E
1
\
' -\- aanvaarden. Is het niet alleen de
'
sinds vrucht van zijn eigen verbeelding ?
E Van Eynde-Craeybeckx te ma- E
1912 19.36 1949 1958 1912 De achtbare senator zou echter geStreek
E ken ? In die zaak Diels was 1
antwoord hebben dat hij volgende
E trouwens Craeybeckx niet de E
86 96 104 113 1 27 verkiezingen toch graag nog een honE f :ige verantwoordelijke, docli = Vlaanderen
1
derd stemmen had en hij dat minisE gi^is het stadsbestuur en dat is E
1
E te Ant<verpen toch C.VP.-B.S.P.? E Wallonië
74 i 76 1 76! 77 1 3 terie dus liever in handen zag van
een C.V.P.-er ! Er zit veel waarheid
E
Dat Craeybeckx na de bevrij- 1
1
1
1 in deze anekdote. Alleen de C.V.P.
E ding geen incivieken wilde ver- =
i
1
E dedigen zogezegd omdat zijn E Brussel
26 30 32 ! 35 i 9 mag straffeloos onze boeren met de
voeten spelen. Geen enkele van de
E partij dat niet graag zou zien =
'
1
1 1
Iiuurboeren van minister Meyers zal
i
1
i
1
E of omdat zijn neefje in een =
186 202 212 225 1 39 er aan denken hem medeverantwoor= concentratiekamp geheven was, E Totaal
1
1 1 1
delijk te stellen voor de katastrofale
E was, wij zullen het niet ont- E
In 1912 : Vlaanderen had 12 volks- toestand thans in de frnitsektor. Men
E kennen. Wel integendeel wij E
= willen er nog eens de aandacht = vertegenwoordigers meer dan Wallo- neemt hem zelfs niet kwalijk dat hij
g' op vestigen.
Maar waarom = nië en 14 minder dan Wallonië en 7ijn huurboeren afdreigt wanneer ze
op een andere lijst dan die van de
1 zwijgt 't Pallieterke altijd over E Brussel samen.
In 1938 : Vlaanderen zal 36 volks- C.V.P. zouden wensen op te komen I
E het hetzproza van Kiebooms in E
E zijn Gazet van Antwerpen na E vertegenwoordigers meer hebben dan
Meyers dus waarschijnlijk geen
E de bevrijding ? Dat begrijpen E Wallonië en 1 meer dan Brussel en minister meer en Vreven die er c;een
E wij nu niet.
= Wallonië samen.
wordt. Limburg wordt nog niet rijp
En het blad stelt de vraag : Waargeacht.
Dat men buiten Limburg
1
Waarom vermeldt 't Pallieter- = op wachten de verantwoordelijke poechter maar niet denkt dat die heren
= ke nooit onze argumenten als = litici in Wallonië om te handelen ?
achteruitgesteld worden omdat ze
= we zijn Kisbooms-verafgoding =
Vlamingen zijn, want Meyers te
H ongedaan maken ? Het aanha- i
Hasselt, de liberaal Vreven en de
E len van eikaars argumenten E
C.V.P.-senator De Mameffe te St.
i (halen wij die van 't Pallieter- =
Truiden en De Schaetzen, C.V.P.-seE ke niet aan ?) brengt toch E
nator te Tongeren, allen in de eerste
E steeds meer klaarheid in het =
plaats franstalig, houden stevig het
I debat!
|
franskiljons heft ii» het Vlaamse maar
=
En zo er vrijzinnige Volks- E
Men zou de Walen kunnen verwijE uniemensen geweest zijn die = ten dat ze slechte demokraten zijn al te doodbrave Limburg in handen.
= thans voor Craeybeckx geko- = zo ze zich verzetten tegen de zetel- DE FRÜITKATASTROFE
1 zen hebben dan hebben ze poli- 1 aanpassing. Aan « La Wallonië libre »
De fruitkwekers in Zuid-Limburg
E tiek even onverstandig gehan- = kan men dat verwijt niet toesturen leven in bestendige zorg. Zelden valt
= deld als de Katolieke kiezers = omdat zij onder «handelen» ver- er iets aan te verdienen. Vaak zijn
E die bij de parlementsverkiezin- E staan het federalisme afdwingen. En de toestanden katastrofaal. Ook nu
1 gen C.V.P. gekozen hebben. Een i met zulke handelwijze kunnen wij weer. De fruitkwekers kiezen C.V.P.
E Vlaams nationalist kiest Vlaams 1 niet anders dan akkoord gaan.
of liberaal en als het slecht gaat beE nationaal zo hij het kan en an- =
rusten zij fatalistisch. De C.V.P.-ers
Zij het om andere redenen.
E ders blanco. En niet voor een =
« La Wallonië libre » ziet inderdaad en liberalen hebben hen immers
= Craeybeckx en evenmin voor E in de Franstalige Brusselaars en in wijsgemaakt dat er nle^s aan te doen
E een Kiebooms.
E de franstalige Vlamingen in de eerste valt. Dat is voor;, hen het gemakkeiüiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü plaats niet-Walen en beschouwen lijkst. Er is te veel fruit klinkt het
[

dan ? Zijn er ook niet te veel kolen ? Toch slaan die niet af. Is er
ook niet te veel tarwe ? De prijs
blijft echter ! Heeft Nederland niet
te veel boter ? Toch verdienen de
boeren ginder beter hun brood dan
hier ! Zo onze fruitkwekers volledig
willen ten onder gaan moeten ze hun
Meyersen, Bertrands, Vrevens en de
Marneffes maar verder hun vertrouwen schenken. Ze kunnen dan een
jarenlange klaaglitanie klaar maken.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN
WETSOVERTREDINGEN
Het schandaal van de taalwetovertredingen te Brussel en in de
randgemeenten wordt steeds erger.
Thans heeft het Vlaams Komitee
voor Brussel een bezwaar ingediend
tegen de taalwetovertreding bij de
jongste
gemeenteraadsverkiezingen
in de officieel eentalige Brusselse
randgemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren. De oproepen voor de gemeenteraadsverkiezingen in praktisch alle Brusselse randgemeenten waren tegen de wet in
overal tweetalig. In de Brusselse agglomeratie waren praktisch
alle
adressen eentalig Frans. Daar hoor-

De schuldigen : de C.V.P., liberalen
en B.S.P. die beurtelings hier of daar
een meerderheid hebben. Op dat punt
geen onderscheid tussen de ene en de
andere. Alle verfransen in even grote
mate. Het zijn die partijen die door
de kleurpartijenflaminganten
gesteund worden ! !
GERMAANSE ORIËNTERING
De zelfstandige houding van de
Vlaamse socialisten die van Antwerpen thans uitgebreid wordt tot
Mechelen, Oostende en Aalst, waar
de socialisten overal het Katoliek
onderwijs erkennen en financieel
steunen, is noch te over- noch te onderschatten. De meer onafhankeliike
richting van een Huysmans, een
Craeybeckx en een Spinoy, die open
oog hebben voor het socialisme in
Nederland, Engeland en Duitsland,
waar het nergens godsdiensthatend
is heeft het nog niet gewonnen tegen
het ras van de kultuurproleten dat
bij de Vlaamse socialisten nog overheerst. De overheersende strekking
Buset en zijn vertaler Van Eynde
heeft na de nederlaag natuurlijk wai
ballast moeten uitgooien. Maar of
Van Eynde zelf een meer Vlaamse
richting in de geest van het Germaans socialisme zal uitgaan moeten
we nog afwachten. Hoewel Jos moet
bedenken dat slechts de Germaanse
richting in Vlaanderen de doorbraak
kan verwezenlijken. De Romaans
sektaire houding brengt het Vlaams
socialisme steeds verder in het slop.

|0S DE GROOF IS NIET NEER
(vervolg van blz. 1)
De rouw werd geleid door de beide zonen van de afgestorvene, Rik
en Staf, alsmede door de schoonzoon Bob MoUet. Achter hen sloten
zich aan de talrijke familieleden en vrienden van Jos de Groof, waaronder wij bemerkten : provincieraadslid Benoit Ceuppens, Dr, Leo
Wouters, Dr. Theo Peeters, Dr. Rik Ballet, Dr. Lehembre, de voltallige
arrondissementsraad, het afdelingsbestuur van Borgerhout, het bestuur van de « Vlaamse Kring. », afgevaardigden van praktisch alle
afdelingen van de partij in het arrondissement, verder dhr PeetersNicasie, oud-burgemeester Paelinckx, de gemeenteraadsileden Carlo
Reiners, advokaat Hugo Schiltz, R. van "Hooydóhcks, Louis Roosens.
Te 10 uur werd een plechiigè lijkdienst gezongen in de kerk van
de Heilige Joannes. Over de katafalk lag de afdelingsvlag van Borgerhout gespreid. De offergang duurde tot aan het einde van het
Misoffer. Het zou onbegonnen werk zijn al de vooraanstaanden uit
de beweging te vermelden, die ten offer gingen. Vermelden we echter de afvaardiging van het schepenkollege van Borgerhout.
OP HET KERKHOF
Na de plechtige dienst ging de tocht naar het kerkhof van Silsburg, waar de bijzetting zou geschieden in de familiekelder. Hoewel
het kerkhof ver afgelegen was hielden zeer vele vrienden eraan de
vriend de Groof naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.
Aan het open graf werden afscheidsgroeten gebracht door de
algemene voorzitter Mr Frans van der Eist, die de overledene huldigde als een groot Vlaming en als een zeer trouw partijman.
De ontroerende rede van oud-kommissaris Geerts, voorzitter van
de afdeling Borgerhout, maakte een onvergetelijke indruk op alle
aanwezigen.
Namens het arrondissement sprak Reimond Mattheyssens volgende prachtige grafrede uit :
« Waarde Vriend Jos,
Wij hadden ons voorgenomen, op een gezellig samenzijn, naar
aanleiding van uw verkiezing, U te zeggen wat wij van U verwachtten. Dat is nu op een dramatische wijze achterhaald. Bij de doodt
houden de verwachtingen op, daar geldt alleen nog het verleden. En
gij hadt een schoon verleden, een schoon Vlaams verleden. Want gij
hebt steeds gedaan wat wij voor uw Vlaamse plicht hieldt. Ook in de
partij.
Elke post zaagt gij aan voor een opdracht in bevolen dienst. E!k
van die opdrachten hebt gij eervol vervuld. Gij waart als sekretaris
van de afdeling Borgerhout de drijvende kracht. Gij beheerde de financiën van het arrondissement met de nauwgezetheid van een
rekenplichtige, tot zelfs op één postzegel na. Gij zoudt een toegewijd
en verdienstelijk gemeenteraaslid zijn geweest.
Wij zullen U zeer missen op de arondissementsraad, waar gij
steeds op tucht en vertrouwen aandrongt. Gij waart geschoold in het
harde vooroorlogse nationahsme. Gij hadt heimwee naar de vroegere
opgang door sterke organisatie en strak gezag. Gij wist dat een partij,
net als een piramide maar stevig en duurzaam kan zijn, wanneer de
spitse top op een brede basis rust. Gijzelf waart een stevige sluitsteen uit de basis waarop de partij-piramide dient gebouwd.
Gij waart tuchtvol zonder slaafs te zijn, gij waart vrijmoedig
zonder krenkend te zijn, gij waart vastberaden zonder brutaal te zijn.
Waarde vriend Jos, wij zullen de lange en moeizame weg zonder
U moeten gaan, maar wanneer wij ooit ter bestemming zullen gekomen zijn, dan zullen wij een dodenappel houden van al de kameraden die ons tijdens de opmarsj zijn ontvallen, en dan zult gij op een
ereplaats worden vermeld. »
Zo nam, op een ontroerende wijze, de Volksunie afscheid van één
van haar trouwste voorvechters, wiens hele leven EEN belijdenis is
geweest van onvoorwaardelijke Vlaams-Natlonale trouw.
De Vlaams-Nationalisten van Borgerhout zullen zich als één man
scharen rond hun gekozene JUUL DILLEN, die de vertrouwensman
en intieme vriend van Jos de Groof was geworden.
Langs deze weg betuigen wij nogmaals aan Mevrouw Jos de
Groof-Corluy, haar kinderen en schoonkinderen, ons innig medeleed in dit onherstelbaar verlies.
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I MEDEDELING VAN
i
I
HET HOOFDBESTUUR §
I
Op de laatste vergadering 1
(Vervolg van blz. 1)
= van het grotendeels hernieuwd i daarom door iedereen geduld werd
1 hoofdbestuur werden volgende
moet met nadruk tegengesproken
I leden voor het nieuw Dagelijks 1 worden : het is onzin. Ook in het
1 pariement was Staf Declercq niet de
Nu de meeste Vlaamse kolonialen
Einde mei '58, twee dagen vóór de tenaren van P.T.T. «parce que ce ~ Bestuur verkozen :
uit vakantie terug in Kongo zijn, verkiezingen, kregen ze volgende n'étaient pas des gens de chez eux ! ».
Mr. Daniël De Coninck,
f onbeduidende figuur waarvoor hij in
moeten we het voorlaatste schan- brief :
Drs Wim Jorissen,
f dit boek gehouden wordt.
Dat was psychologisch heel fijn gedaal even in een kadertje zetten.
Dhr. Keimond Mattheyssens, f
Bruxelles Ie 29 Mal '58 zien van die Waalse bedienden, maar
Naast hem stonden intellectuelen
Mr. Frans van der Eist,
f
In mei '57 werden de leraars van
alleen
bedienden,
behorend
tot
het
met grote begaafdheid als Ellas en
54, rue des Colonies
Dhr Rudi van der Pael
i Romsée, die daarenboven in de prakhet technisch onderwijs in Kongo
«Belgisch élite volk» kunnen zich
en Dr. Leo Wouters.
(die geen pedagogie hadden gedaan) Ministère des Colonies
zo'n weelde-eisen veroorloven.
tische aktie stonden en ieder van
op^ercepen om gedurende hun va- 2ième direction générale
In dezelfde zitting werd Mr.
hen in hun arrondissement de partij
Om te eindigen nog dit : de heren
2
ième
direction
kantie, in Brussel 'n maand lang
F. van der Eist tot algemene
uitbouwden, zodat hun verkiezing te
professoren van de c Stage» waren
kur&ussen te volgen «Pedagogie, Ob jet : Formation pédagogique
voorzitter herkozen
danken was aan hun eigen werk en
allen staatsleraren In vakantie. Voor
meth.'idologie, organisation» enz.
du personnel de l'enseignement
inspanning. Naast hem stonden zeer
de kursussen die ze gaven in r A t h é - |
Die kursussen werden allen in 't technique.
aktieve mannen ais Ernest Van den
née royal te Laeken, streken ze 2 5 0 '
Frans gegeven in l'Athénée Royal de
Monsieur,
fr. per uur op. Het spreekt vanzelf De door 't Pallieterke gezegende me- Berghe, de algemene sekretaris, en
L".e>en !
dat geen enkel Vlaams atheneumle- neer Kiebooms wilde een wetsvoor- Karel Lambrechts, de voorzitter van
J'ai l'honneur enz., enz.
stel tegen daden van incivisme !
Tengevolge het protest der VlaamPour Ie ministre, raar in staat was deze lessen te ge- Heel het bewuste Vlaanderen moest het Vlaams Nationaal Syndikaat.
Samen met de zeer verdienstelijke
ven,
ze
konden
dus
geen
aanspraak
se kolonialen in '57 werd aan de kurAu nom de l'inspecteur royal
grijnslachen ! Sedert 1830 hebben al plaatselijke werkers als een Thomas
maken
op
deze
bijverdienste.
Cumuls
sisten voor "53 beloofd, dat de lessen
des Colonies,
de Belgische regeringen tegenover de
dat jaar eveneens in het Nederlands
^ .
Le directeur, zijn alleen voorbehouden aan het Vlamingen de ene daad van incivis- De Backer in de Kempen, een Mr
Butaye, in West-Vlaanderen, en aneentalig Waalse herrenvolk !
zouden worden gegeven. Maar Buisget. A. Gille
me na de andere gesteld. Zo goed deren, te veel om hier op te sommen
seret had de Vlaamse frederiken
Die meneer A. GILLE is, gelijk het DE WAALSE « EVOLUE » PETILLON als alles wat gedurende de oorlogshebben zij van het Vlaams Nationavast !
een achttien karaat Belgisch ambte- MOET ERUIT !
jaren '40-'44 i5 gebeurd moet dit op lisme een werkelijke macht gemaakt
naar past volslagen nederlandsonde rug geschoven worden van 128 jaar ook in het parlement.
Met de nieuwe regering dachten
kundig. De kolonialen kwamen af en
inciviek Belgisch bewind ! Hadden al
we dat « de kansen voor iedereen »
Dat er fouten gemaakt werden, wie
die regeringen hun plicht gedaan
dachten nog, de simpele duiven, dat
zouden gelijk geworden zijn. Maar
tegenover het Vlaamse volk, er zou zal het betwisten. Maar het doet zo
de lessen toch ook in 't nederlands
we hadden gerekend zonder de waard
(vervolg van blz. 1)
wanneer
geen incivisme zijn geweest, althans schoolmeesterachtig aan
zouden worden gegeven ! Hun laat- en het Belgisch Hof.
Hij was een beproefde vriend van
iemand post factum absoluut wil bezeker niet op grote schaal !
ste illusie verdween toen ze kennis
Vlaanderen en een overtuigd grootOp 19 september benoemde hoger
wijzen dat hij altijd goed gezien
maakten met de heer Deligne, direcgenoemde « évolué » elf Walen en twee
Nederlander. Naar hij mij zelf noj?
En
nu
komt
de
Vlaamse
heer
Kieheeft,
maar de anderen... Toch is e:
teur des cours, 156, avenue des Pois
Vlamingen in, wat men noemt booms aandraven met een wetsvoor- veel te leren uit dit boek dat er vee":
schreef begin van dit jaar heeft hij
de Senteurs, Bruxelles 12.
de Belgische(?) akademie voor kolo- stel tegen incivisme! We gaan ak- kan toe bijdragen
de Vlaamse strijd van 1907 af « met
. - - o ^ w vooral
.^^.a. uu^c
onze jeuü
jeui
Op de man af werd aan deze, ins- niale wetenschappen. Geen protest koord, als het is gericht tegen het|P°^'tiek te leren, waartoe de geschiehartstocht meegeleefd ». Gedurende
een halve eeuw stond hij onwrikbaar gelijks achttien karaat Belgische van wege de C.V.P.-ministers die zich bestendigincivisme van de Wetstraat'|^^"^s een goede school is. Het eindVlamingen noemen !
aan onze zijde in onze volksstrijd
oordeel van Dr. Willem.sem over het
waarvan hij het belang voor de toeVlaams-nationalisme is positief, om
Op 28 september stelde Gouverkomst van het Nederlandse volk en
neur-generaal Cornells — Petillon P.S. — Wij vragen aan onze lezers In dat inderdaad de zeer grote bijdrage
de Nederlandse kuituur ten volle bewas steeds gekant geweest tegen zijn Kongo ons van alle mogeUjke machts- van het Vlaams-nationalisme tot de
sefte.
benoeming — zeven koloniale Vlaam- misbruiken op de hoogte te brengen nationale bewustwording in VlaanIn zijn afscheidsrede als hoogse ambtenaren voor tot bevordering, en ons daarvan de juiste gegevens en deren en tot de veroveringen en verleraar bevestigde hij : «Het vraagdie onder het bewind Van Acker- bewijsstukken te bezorgen. We zou- wezenlijkingen op Vlaams gebied
stuk dat' mijn staatkundig denken ambtenaar, dus volslagen nederlands- Buisseret-Petillon reeds waren voor- den dan in de Kamer een gestof- niet kan weggecijferd worden. In defeerde interpellatie laten houden.
en mijn acadamische loopbaan be- onkundig, gevraagd waarom de « Sta- bijgegaan.
ze bespreking gaan wij niet in op depaald heeft, is het vraagstuk van de ge » niet in nederlandse en franse
tailpunten, die we misschien later
Petillon heeft die kandidaturen
verhouding van volk en staat. » Nog lessen was gesplitst.
nog wel eens behandelen.
weggeschoven en staat op 't punt
bevestigde hij : «Ik blijf op mijn
zeven Walen te benoemen ! Zo gaat
We kunnen Dr. Willemsem geluk
aandeel ia het Vlaams activisme
Het antwoord van deze Belg was de broodroverij van de Vlamingen
wensen
met zijn werk en hem danverbluffend :
fier. ».
alle dagen verder !
ken. Daarbij komen er in ons gemoed
Zou minister Eyskens ook dat einNa de laatste oorlog was hij — met 1) Pour ne pas faire de discriminabittere bedenkingen opwellen : wij
tion entre belges et favoriser delijk doen veranderen ?
zijn warm hart en zijn grote geest —
hebben nu sedert meer dan 25 jaar
l'union ! (Om geen onderscheid te
een der eersten in Nederland om te
een Vlaamse hogeschool te Gent en
maken onder Belgen en de eenbegrijpen dat men niet met «holwe hebben een Vlaamse afdeling te
dracht te bevorderen). De stuklanclse» maatstaven mocht meten
Leuven. Is het niet dieptreurig dat
jes wet die de Vlamingern sedert
wat zich in Vlaanderen tijdens de
nog geen enkele Vlaamse professor
1830 een schijn van geUjkheirt
ocriog had afgespeeld. Hij ten miuin de geschiedenis de moed of de behebben gegeven, zijn volgens de
s.2 had voldoende historische zin om
langstelling opgebracht heeft om zijn
heer Deligne diskriminatiewetten!
niet te veralgemenen en onderscheid
studenten aan het werk te zetten
(Zie Little Rock).
te maken.
Over de Leuvense studentenaktivi-1 nieuwe beloftevolle
perspectieven over voor ons volk zo belangrijke proOvertuigd voorstander van het 2) Le dédoublement des cours n'était teiten valt er veel te zeggen. Een indien ze tenminste van h;uir fnnctio blemen ? Hei, voorbeeld komt nu uit
Noord-Nederland, waar Prof. P. Geyl
federalisme als oplossing voor de
pas justifiable du point de vue nieuw jaar is begonnen met nieuwe) niet afdwaalt,
waarvan
sommige
de promotor geweest is. Ook hem
nationaUteitenkwesties volgde hij
financier. (Het splitsen der kur- gebeurtenissen
Een
andere
kwestie
is
hel
Verbond
met belangstelling de aktie van het
sussen was van financieel stand- heel wat beloven.
of 't K.V.N.V., verleden jaar zozeer in moeten wij danken.
punt uit niet te verrechtvaardiVlaams Comité voor Federalisme, dat
Vooreerst is er het zoveel bespro- diskrediet gebracht door de pers.
gen).
hij steunde in « De Telegraaf » (o.m
ken Vlaams studentenparlement dat
i:.10.1953).
Volgens ons is het Verbond nog
op
't laatst van vorig akademisch
Volgens dk^ meneer betalen dus de
steeds DE studentenorganisatie en
jaar
werd
opgericht
en
waarvan
de
Vlamingen geen belastingen !
50 leden door de Vlaamse studenten moet het dat blijven. Het Verbond is
Ook missiegeestelijken hebben dal verkozen werden. In sommige uni- de bezielende kracht van het studenargument de Vlamingen in Kongo versitaire kringen zijn de meningen tenleven, het moet in principe de
voor de voeten geworpen: daarover over dit parlement verdeeld.. Mis- Vlaamse aktie voeren (vooral de
in een volgende bijdrage meer.
schien is dit 'n beetje te vrijten aan Vlaams-Na tionale I). En hierbij denDe Vlaamse technische leraars, die "n verkeerd begrip vanwege de be- ken we aan de zo machtige praesides
't .aantal
Zijn bekommernis voor de toe nu leerlingen werden, konden zich staande studentenorganisaties zo?.ls van vroeger waarvan sommige twee- •t Hangt nu en^'^kf^M
komst van de Nederlandse stam en dus, voor de zoveelste maal, in Belgi^: het Verbond, 't F.K., 't S.K.. enz. die maal achter elkaar verkozen werden. Uefhebbers of we er mee starten of
de Nederlandse kuituur verzwakte thuis gevoelen ! Ze wierpen nog op in 't parlement meer een konkurrent Dat het Verbond d e . laatste jaren niet.
niet : waakzaam en bezorgd volgde dat de eerste regel van een goede en een gevaar zien dan wel een de- rekenen had vooral op financieel ge'n Tweede programmapunt is d^
hij de gebeurtenissen. Op tijd en pedagogie erin bestaat het onderwijs mokratische studentenvertegenwoor- bied, dat er tegen 't Verbond dikwijls voeren aktie onder de studenten.
stond liet hij zijn waarschuwend te geven in de taal der leerlingen, diging. Want dit moet volgens ons 'n c vuile * politiek gespeeld werd Naast persoonlijk kontakt, deelname
woord horen : o.m. tegen de verwaar- het was boter aan de Belgische galg! het parlement zijn : 'n spiegel van mag niet beletten dat er positieve aan niet-politieke studentenvergadelozing van de Nederlandse taal in De superpedagogen van koloniën het studentenleven, dat de noden en daden zullen gesteld worden.
ringen en debatten over Vlaamse
snapten het iiiet.
de wensen van de student op alle
Benelux- en Europees-verband.
punten, zullen er door ons regelmatig
Dit
jaar
is
Piet
Custers
praeses.
't
Na twee dagen les waren reeds 'n gebied (dus ook op het Vlaams-Na- Schijnt dat hij z'n aktie vooral wil massale
De brief die wij in dit nummer van
voorlichtingsvergaderingen
ons blad pubUceren bewijst dat zijn paar Vlamingen gezakt! Deze lieten tionale !) onderzoekt, ze formuleert, richten op Brussel. In alle geval, Piet gehouden worden met daartoe door
belangsteUing, zijn « hartstochteUjk dit niet op zich zitten en telefoneer- en stappen doet bij de bevoegde in- er is genoeg te doen, en indien ge be- ons uitgenodigde sprekers van het
stanties. Het parlement kan oneinmeeleven » niet verzwakt waren. Hij den naar enkele ministers.
hoofdbestuur.
dig
veel doen : 't kan aankloppen bij hendig genoeg zijt zult ge het Verversterkte ons in onze overtuiging,
Het moet gezegd dat die telefoonbond wel 'n beetje in aanzien doen
Ook andere punten
nog niet
zijn goedkeuring, zijn morele steun tjes n a a r 'n paar leden van de ploeg
stijgen, vooral buiten de studenten- willen prijs geven st:-.;
op
't prowaren voor ons van grote betekenis. Eyskens, een gunstig gevolg hadden,
wereld, want daar is het nodig.
gramma. Er zal gewei t t worden, 4
Ook na de verkiezingen schreef hij de gezakte Vlamingen werden terug
mij nog : de uitslag had hem niet opgevist en mochten verder aan de
En, last but not least, de Volks- jaar lang, tot de volgende verkiezinontmoedigd en hij spoorde aan tot kursussen deelnemen !
uniestudentenafdeUng. Er werden al gen. Verleden jaar waren or.ze vervastberaden volharding in de strijd.
kontakten genomen onder elkaar, gaderingen een zo groot sukse» dat
De uitslagen van het examen was
Hij kondigde zijn bezoek aan, waarde Rektor voor sommige punten; een aktieterrein werd bepaald. Voor- de andere politieke partijen er altijd
bij wij zouden overleggen hoe hij helemaal in het voordeel van de voor andere moet het zich wenden eerst zal er op donderdag 6 november jaloers om geweest zi.in. We «ir
ons best kon steunen. Helaas, het Walen, ze gingen met het hoogst aan- tot het Verbond, tot de fakulteit, enz in Café Cristal, Parijsstraat 12, een echter objectief en weten dat we»
bezoek moest uitgesteld worden we- tal onderscheidingen lopen ! ^Ook dit 't Is enkel een noodzakeUjkheid dat I kontaktvergadering gehouden wor het sukses van 'n opko.mende pol)
gens ziekte... en wij zullen hem niet is konform aan 128 jaar Belgische het
h„4. ^„_i
,--.. _._.
_
. . oen in verband met eventuele verkie tieke partij, van het doorbreken van
parlement^ het
vertrouwen
wint
traditie.
meer terugzien.
én van de studenten, èn van de over- zingen, verkoop van
lidkaarten, 'n nieuwe of vernieuwde idee niet te
Na
de
proklamatie
volgde
het
banheid,
èn
van
de
pers
(studentenpers
abonnementenwerking, enz. Er wordt zeer moet meten naar het getal der
Het is met droefheid in het hart
ket.
De
wijn
bracht
de
ontdooiing
e.a.).
gedacht aan het oprichten van een toehoorders die opkomen bij de bedat wij afscheid nemen van deze
legde vergaderingen en meetings
en
profs
en
leerUngen
(de
Waalse
grote, onvervangbare figuur, die ons
Indien het parlement geen tak- sprekersschool waar regelmatig zou want er zijn altijd 'n hoop elementen
koloniale technici) begonnen te kwesteeds een voorbeeld zal blijven.
geoefend
worden.
Eén
ding
staat
len in het puurste Waals of studen- tische fouten zal begaan — en daardie enkel aangetrokken worden uit
Tegenover de geschiedenis wordt ten jargon. De ene was de neef van door bedoelen we dat het parlement vast, sprekersschool of geen, onze nieuwsgierigheid of door de sensatie
studenten
zullen
voorlichtingsvergaeen volk vertegenwoordigd door een een prof, de andere de oom, een der- bestaande organisaties zou overschavan iets nieuws, iets revolutionnalrs,
klein aantal persoonlijkheden, waar- de kende zeer goed de tante van een duwen en verdringen, dat er 'n be- deringen en meetings beleggen in zonder dat ze positief zullen reageachtige kultuurdragers en kuituur- prof, terwijl anderen (leerlingen en twisting om machtsposities zou zijn, Leuven en 't omliggende.
ren.
scheppers, dragers ook van het natio- profs) mekaar dikwijls hadden ont- enz. — dan zal het dit vertrouwen
Er moet door ons aktie gevoerd
naal bewustzijn. Zij verantwoorden moet <dans une certaine boite k wel genieten, ook van ons, want de worden ook buiten de studentenweMaar ons sukses werd ook bepaald
het recht op bestaan van hun volk Liège) enz., enz.; de Vlamingen wis- leden zijn demokratisch verkozen, er reld. Met ons werd kontakt genomen door 't aantal aktieve medewerkers
als volk. Een van hen was onbetwist- ten niets van hun profs.
zetelen heel fijne studentenfiguren door jongenrenorganisaties die ons waar we steeds op konden rekenen.
baar Prof. Dr. Gerretson. Wij buigen
Bit jaar rekenen we ook op 'n grote
in 't parlemeht en ook verschillende
Dit herinnert ons de houding van Volksunie-studenten (wa:aronder de sprekers gevraagd hebben over pro- groep caktieven» I. Op donderdag 6
diep voor zijn nagedachtenis, die wij
blemen
zoals
federalisme,
jeugd
en
Luikse bedienden" van
steeds in ere zullen houden.
n7oitT»,.rf»„
'V P.T.T.T.,' ^die
^ i l e i d i n g van de Volksunie-Studenten- politiek, enz. We hebben echter te- november zullen we met hen kontakt
^iwe^ilTfZH
* " . ' ' P ^ voor afdeling) werden glansrijk verkozen. kort aan sprekers en daarvoor zou nemen.
Mr. F. Van der Eist.
I Antwerpse, perfekt tweetahge a m b - | l n alle geval, 't parlement opent 'n sprekersschool van groot nut zijn.
Sagitta.
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Wallonië en de Nederlanden
Het Vlaams nationalisme heeft voldoende uit het feit dat de Walen
starrig het aan te leren. Hooghartig de ogenblikken, Boals na 1949 en tijblijven ze iedere vorm van tweeta- dens de koningskwestie, van de steeds de voorrang gegeven aan het in hun overgrote meerderheid zonder
ligheid afwijzen, zelfs te Brussel en Waalse beweging dan toch een ta- volksbelang boven iedere staatsrege- enige reaktie het huidige Bcneluxling. Waar nochtans Jjeiden in over- verband aanvaarden. Moet er trouin de centrale staatsorganen, waar melijk grote m^cht uitging.
eenstemming kunnen gebracht wor- wens opgemerkt worden dat op onze
tweetaligheid een vereiste blijkt. De
In waarheid ligt het antwoord tus- de, heeft het over het algemeen dag binnen Benelux het eerder de
bijzondere toestand van de repressie sen beide. Het kan als vaststaand
in Vlaanderen willen zij niet begrij- beschouwd worden dat de huidige nooit geweigerd, met een scherp Franstalige en Waalse invloed is die
de grenzen van Wallonië ver te buipen. Zonder het minste begrip voor ekstremistische erg Fransgerichte besef voor de politieke werkelijkten gaat. Zo de Waalse provincies
heden,
het
Belgische
kader
te
erde Vlaamse ekonomische belangen, Waalse beweging slechts een kleine
weliswaar
in de Nederlanden een
kennen noch een politieke struktuur
Een samenspraak met de Walen is eisen zij dat het Waals ekonomisch gesloten kring vormt waarvan weitaaiminderheid vormen, zorgt de
van
de
Lage
Landen
aan
de
Zee,
niet steeds gemakkelijk. Maar al te overwicht in België behouden blijve, nig macht uitgaat over Wallonië. Zij
waarin ook Wallonië zijn plaats zou machtige invloed van de Franstalige
dikwijls eist de Waalse beweging hoe dan ook.
kultuurgroep waarvan Wallonië deel
wordt niet gesteund door de over- vinden.
het levensrecht van Wallonië op,
Het moet erkend worden dat in grote meerderheid der Waalse inuitmaakt, voor het nodige evenwicht.
maar blijft ze in werkelijkheid een sommige Waalse kringen reeds vóór tellektuëlen en de Waalse massa
Wat ten slotte het teoretisch gevaar
zeer
dubbelzinnige
reaalpolitiek 1840 pogingen werden ondernomen staat er onverschillig of zelfs vijanvan een Nederlandstalig imperialisvoeren. Ze keert zich tegen het Bel- om uit deze geestesgesteltenis los te dig tegenover. De leiders van de
me betreft, heeft 1830 voldoende aangische staatsregime dat de eigen- geraken en om een objekliever hou- Waalse beweging erkennen dit trougetoond dat Wallonië over heftige
heid van Wallonië niet laat tot ui- ding tegenover Vlaanderen in te ne- wens zelf en beklagen er zich over.
verdedigingsreakties beschikt die in
ting kome-i C-» het blootstelt aan men. Zo deze pogingen soms oprecht In tegenstelling met de Vlaamse bestaat zijn de politieke struktuur der
Nederlanden tot in zijn grondvesten
waren, vloeiden zij ook dikwijls voort weging, kan de Waalse beweging
te schokken.
uit taklische beweegredenen Som- niet gelden als representatief voor
mige Wallinganten beseffen
dat Wallonië. De reden daartoe ligt voor
Het moet nochtans erkend worden
Wallonië niet sterk genoeg is om de hand. In hun aangeboren indiviMaar ook de Waalse gewesten heb- dat, omwille van psichologische gronhet Franstalig overwicht in België te j dualisme zijn de Walen slechts be- ben zich nooit verzet tegen de Bel- den ernstige waarborgen van politieke
handhaven en vrezen dat, zo zij te kommerd om het behoud van hun gische of tegen de Nederlandse en kulturele integriteit aan Wallonië
lanT vasthouden aan de Frans-Bel- eigenheid en van hun zelfstandig- samenhorigheid.
Zij
hebben
er dienen gegeven te worden, zo men
gicistische gedachte, deze Wallonië heid. Zij voelen degelijk aan dat de steeds een politieke struktuur in ge- de Nederlanden op een hechte grondin zijn val zou kunnen meesleuren. Waalse achteruitstelling en de be- zien die hen toeliet hun individua- slag wil bouwen.
Daarom richten ze zich in op de ver- dreiging van het Vlaams imperia- liteit te bewaren, maar positief hebdediging \ a n Wallonië zelf en verben zij er ook de kulturele, ekono- HET PROBLEEM BRUSSEL
Brussel bhjft ten slotte een moeihet Vlaams . . - lalisme, maar ze klaarden ze vóór de tweede wereldmische en historische verbondensteunt volkomen dat regime waar oorlog het lot van Wallonië niet te
heid in gezien die sedert eeuwen ei- lijkheid vormen, niet zozeer tussen
het het gevestigde FranstaHge poli- kunnen binden aan dat van enkele
gen is aan de Romanen en Bietsers Vlamingen en Walen, als wel voor
tieke en k'jltiirele overwicht tegen- tienduizenden franskiljons in Vlaanin de Nederlanden. Alleen hebben zij Vlamingen zowel als voor Walen.
over Vlaanderen blijft handhaven. deren. Tijdens de oorlog waren zij
er steeds strak op gestaan binnen Het «Brussels feit» is ontstaan uit
bereid
alle
Waalse
veroveringen
en
De Waalsgezinden blijven in hun
het Nederlandse kader hun Romaan- vijf eeuwen centralistische verfranovergrote meerderheid al hun prero- zelfs Brussel op te geven.
se taal en beschaving te verdedigen. sing die in deze Vlaamse stad machgatieven en voorrechten verdedigen
Frankrijk tige Franstalige invloeden heeft doen
Rond 1650 werden door de Waals- lisme waarover de Wallinganten het Een gerichtheid naar
steeds
hebben,
met
geen
enkele
die ze sinds 1830 in België, Brussel gezinden rechtstreeks onderhandeblijkt nergens in de Waalse geschie- gedijen. De Franssprekende minderwerkelijkheid
overeen- denis en op dit gebied is de breuk heid van het huidige Brussel werd
en Vlaanderen veroverd hebben. Ze lingen met de Vlamingen gevoerd die tastbare
willen hun eigen imperialisme niet uitliepen op het « manifest der stemmen. Vandaar hun onverschil- tussen de Waalse massa en de gevormd, ten dele door gedenationalaten varen maar klagen, zonder Waalse en Vlaamse inte'lektuelen » ' ligheid. Meer nog voelen zij dat de Fransgezinde Waalse beweging bijna liseerde Walen, voor het grootste deel
door verfranste A lamingen.
De
daar enige inkonsekwentie in te zien,
op een akkoord v3ov federale ! latente strekking van de ekstreme volkomen. Toch moet Vlaanderen Vlaamssprekende meerderheid werd
het Vlaams imperiaHsme aan. In grondwet. Toch werden de Waalse i Waalse beweging naar integratie bij hfeiin klaarheid hebben. De Franse
praktijk zien ze in iedere achteruit- ondertekenaars van het manifest Frankrljk juist een groot gevaar invloeden hebben doorheen de ganse
gang van het Franstalig overwicht heftig onder het vuur genomen door voor de Waalse eigenheid inhoudt.
geschiedenis steeds het grootste gein Vlaanderen en in Brussel een teToch is er nog een ander aspekt vaar opgeleverd voor de gaafheid en
kortkoming voor Wallonië. Bijna
van het vraagstuk. Wallonië is zeer integriteit van de Vlaamse volksgeover heel de lijn blijven de Waalsgehecht aan zijn individualiteit en meenschap. Vlaanderen kan dan
gezinden, het officiële Frans-Belonafhankelijkheid, veel meer dan ook niet dulden dat sommige Fransgische regime en Brussel een geuit zijn oppervlakliige onverschillig- strevende strekkingen binnen een
meenschappehjk front vormen teheid zou blijken. Het is in staat om Belgische of Nederlandse staats- er van iedere beschaafde taal en van
genover Vlaanderen.
onmiddelijk recht te veren bij ie- struktuur een paard van Troye zou- iedere kultureel Vlaamse ontwikkedere
werkeUjke of gemeende bedrei- den binnensmokkelen dat de Vlaam- ling onthouden en werd liiet een opTen dele kan deze houding wel
ging van zijn eigenheid, zoals tij- se waarden zou bedreigen. Het pro- pervlakkig laagje Franse kuituur
uitgelegd worden door een instinktdens
de oorlog of tijdens de konings- bleem stelt zich eveneens voor Wal- overdekt. Zo ontstond Brussel, de
matig verdedigingsrefleks dat aan hun partijgenoten en beschuldigd
kwestie.
AVaar een duidelijk Waals lonië : wil het zijn eigen karakter « stad zonder gelaat», of zoals Des«
Brussel
aan
het
Vlaams
imperiazijn veroveringen vasthoudt om
bewaren, dan kan het binnen zijn
zichzelf des te doeltreffender te lisme te hebben willen prijsgeven », bewustzijn ontbreekt en Wallonië grenzen geen Frans-anneksionisti- tree ze noemde • « La cité des melis >,
over
geen
georganizeerde
uitingsde stad der halfblosden. Het tipisclie
zodat
liet
wel
blijkt
dat
het
Waah
imkunnen
besehermen.
Essentieel
sche strekkingen gedogen. Het is op karakter van Brussel ligt in het ontvormen
beschikt,
daar
verschijnen
perialisme
er
nog
verre
van
is
cijn
wordt het wel ingejeven doe* het
dit terrein dus wel vrijwel zeker dat
oude Waalse meerderwaardigheids- heerschappij in België te willen op- in tijden van spanning de georgani- het Vlaams nationahsme hier tot breken van iedere gerichtheid, van
iedere volksverbondenheid.
zeerde
kaders
van
de
Waalse
bewegeven.
kompleks dan niet wil wijken.
geen overeenstemming kan komen
ging
als
het
centrale
verzamelpunt
Het is duidelijk dat, waar het
Toch heeft Brussel, niettegenstaanmet de Waalse beweging waar deze
nationalisme
steeds
de van de Waalse krachten en kunnen in volslagen dubbelzinnigheid haar de zijn oppervlakkige en gedeeltelijke
In zekere mate steunt deze gees- Vlaams
tesgesteltenis op een latente haat rechten van de Waalse volksgemeen- zij dan een relatieve macht uitoefe- wens uit de Waalse eigenheid be- verfransing, een geest bewaard die
van de Waalsgezinden tegenover schap erkend heeft, de Waalsgezin- nen.
schermd te zien en terzelfdertijd een zeker niet Frans, nog veel minder
Vlaanderen, de oude ingewortelde den er in hun grote meerderheid
Het Vlaams nationalisme moet sterke gerichtheid naar Frankrijk V/aals kan genoemd worden, maar
haat van de Romaan tegenover de niet aan denken de gelijkberechti- trouwens rekening houden met het _ zo niet meer — openbaart. Veel- waarvan de Vlaamse oorsprong nog
Germaan. Een objektieve WaKin- ging van Vlaanderen te aanvaarden. politieke axioma dat de Waalse eer zal het nationale Vlaanderen onmiskenbaar blijkt. De Walen hebgant schreef in 1951 : « In spijt van De nationale krachten in Vlaande- massa's in staat zijn tot onvoorziene hier kontakt moeten opnemen met ben het steeds duidelijk aangevoeld
menigmaal herhaalde verklaringen ren kunnen zich maar weinig illu- en gevaarlijke opwellingen. In ogen- de gezonde Waalse krachten die op en de Waalse beweging heeft nooit
— woordelijke of schriftelijke — Z'es maken omtrent de goede wil van blikken van krisis kunnen zij zich het standpunt staan van het behoud haar afkeer verdoken voor Brussel en
van zeer gezaghebbende Waalse de meeste Wallinganten en zijn er soms plotseling uit hun schijnbare van de Waalse individualiteit bin- zijn bevolking. Zij vreest de innerleiders dat de Waalse beweging in van bewust dat, zo ze bereid zijn onverschilligheid loswerken tot pijl- nen zijn historische geesteswending. lijke Vlaamse geest van Brussel als
een bedreiging \oor de Waalse eigengenerlei mate tegen het Vlaamse tot een vergelijk te komen met Wal- snelle en onberekenbare, ja soms
heid. Tijdens en na de tweede
volk is gericht, is het helemaal niet lonië op grond van de onvervreemd- ekstreem gerichte reakties. In feite
Een laatste aspekt van de verhou- wereldoorlog hebbeu vele Waalsgezeker dat bij sommige Wallingan- bare rechten van beide volksge- kunnen zij verantwoordelijk gesteld
ten, in hun diepste innerlijk gemoed, meenschappen, ze in de werkelijk- worden voor de scheiding der Neder- ding van Wallonië tegenover de zinden Brussel openlijk uitgestoten.
Nederlanden ligt in de waarborgen
Waalse beweging en haat jegens het heid der zaken maar al te dikwijls landen in 1830.
Toch blijft het Waalse imperialisdie de Waalse gewesten kunnen hebVlaamse volk niet onverbrekelijk blij- zullen botsen op het oude gemeenme
ervan dromen Brussel, of althans
ven samengaan ». In de jaren na 44 schappelijke front van FransspreIn deze geestesgesteltenis kan het ben dat hun Romaanse eigenheid de Franssprekenden van Brussel, op
deed de Waalse beweging zich op- kende Belgicisten en Walen.
Vlaams nationalisme zich alleen zal gevrijwaard worden. Bestaat er te slorpen. Een Waals maandblad
merken door een — soms heftige —
maar onthouden van iedere aktle die binnen België of binnen de Neder- schrijft : « Wat de Franstalige BrusVlaamshatende houding.
DE POLITIEKE MACHTSVERHOU- als een inmenging in de eigen Waal- landen een gevaar voor een Vlaams selaars betreft, dezen zijn verschilse zaken zou lijken of die aan de of voor een Nederlandstalig imperia- lend van de Walen. Het is nochtans
DINGEN IN WALLONIË
Waalse massa's als een bedreiging lisme ?
te verhopen dat zij zich mettertijd
Waar het Vlaams nationalisme in van haar volksziel zou voorkomen.
met
de Walen zullen vereenzelvigen
Binnen het raam der Zuidelijke
zijn strijd voor ontvoogding van
In ieder geval moet alles in het werk
Nederlanden
heeft
Vlaanderen
doorVlaanderen in de toekomst nog dikheen zijn hele geschiedenis nooit de gesteld opdat dit zou gebeuren ». De
wijls dreigt te stoten op de tegenminste poging gedaan om een impe- Franssprekende Brusselaars hebben
kanting van Wallonië, stelt zich de
rialisme^ te vestigen. Het ligt trou- voor de Waalse beweging nochtans
Maar daaii. _ ^„ üjven de Waals- vraag van de politieke machtsverwens niet in zijn lijn of gerichtheid.
gezinden vooral gedreven door hun houdingen in de Waalse provincies.
Steeds hebben de Vlaamse en Vlaams
meerwaardigheidsgevoel, door hun Daarnaast heeft het zijn belang te
nationale beweging volledig het
wens het Franstalige overwicht in weten welke de houding kan zijn
eigenbeschikkingsrecht van Wallonië
België te bestendigen en te verdedi- van de Waalse massa's en welke
erkend en bevestigd. Moet er als vergen. Destree had reeds betoogd dat reakties van hen kan te verwach- WALLONIË IN ZIJN VERHOUDING der bewijs van de Vlaamse geestesde Franse taal en kuituur moesten ten zijn bij een eventuele verscher- TOT DE NEDERLANDEN
gesteldheid nog op gewezen worden
verdedigd worden, niet minder in ping van de Vlaamse strijd om zelfdat
in de laatste eeuw tienduizenden
Het Vlaams nationale ruimtebeeld
Vlaanderen dan in Wallonië. Vóór standigheid.
Vlamingen zich zonder enige weerwordt
beheerst
door
twee
hoofdde tweede wereldoorlog bleven de
stand in Wallonië hebben laten opVooreerst kan de vraag opgewormeeste Wallinganten zich met hart pen worden welke macht de Waalse motieven die innerlijk verbonden slorpen. Uit een onderzoek, door slechts afkeer over en zullen er nooit
en ziel inspannen tegen de Vlaamse beweging vertegenwoordigt en in zijn : dat van de ontplooiing van de Wallingantische kringen in 1952, ge- in toestemmen als Walen beschouwd
pretenties. Zo bleef het n a de oor- hoeverre ze representatief is voor Vlaamse eigenheid binnen een on- daan, blijkt klaar dat de Vlaming te worden. Waar het Vlaamsvoelende
log. De Wilen wensen de verfran- Wallonië. Er bestaan zeer uiteenlo- afhankelijls kader en dat van de die zich in het Waalse land vestigt, of Vlaamssprekende deel van de
stamverbonden- het doet zonder de minste gedachte Brusselse bevolking gemakkelijk zijn
sing op de tailgrens en in de Voer- pende zienswijzen dienaangaande. Heel-Netlerlandse
heid
binnen
een
ruimere
struktuur. zijn eigenheid te behouden en zich plaats kan terugvinden in de Vlaamse
streek te zien verder gaan. Zij ver- Door een politieke persoonlijkheid
volksgemeenschap, is dit voor de
dedigen de uitbreiding van de Brus- werd eens beweerd dat de Waalse
In het centrale knooppunt van de op korte tijd laat assimileren.
Franssprekenden het geval niet. Zij
se'se olievlek. Zij weigeren in Kohgo beweging, alles samengeteld, juist Vlaams-Waalse verhoudingen stelt
kunnen slechts een afzonderlijke
naast het Frans het Nederlands te duizend individuen vertegenwoor- zich de vraag of de Vlaams natioOok binnen een struktuur der lage plaats innemen in de Belgische
zien burgerrecht verkrijgen. Zij digt, die door h u n luidruchtigheid nale vizie kan in overeenstemming landen aan de zee bezit Wallonië
schreeuwen hun minachting voor veel stof trachten te doen opwaaien. gebracht worden n^^t de Waalse op- dezelfde historische waarborgen. Dat staatsstruktuur.
EINDE
het Nederlands uit en weigeren hals- Anderen oordeelden dat op bepaal- vattingen.
het dit wel degelijk aanvoelt, blijkt

IX. — TEGEN IEDERE WAALSE
DUBBELZINNIGHEID
Zo het Vlaams nationalisme In
alle eerlijkheid de Waalse eigenheid
en de rechten van Wallonië eerbiedigt, dan eist het toch ooli van de
Walen en van de Waalsgeiinden
een klaar standpunt.
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ZUID-AFRIKA
JEI R i S S E K V R A l t S l U K
(Van onze Medewerker ter plaatse)
patroon te ontwikkel. Die uiteindelike
ideaal is dan aparte deelstate, wat
nogtans in volkome harmonie langs
1. Die probleem van die assimilatie. elkaar leef (13).
SuW-Afrika verkeer op die ooniblik
In di« posisie dat hy 'n tuiste (1) a) DIE STAAT.
moet bied vir ten minste drie rasseDie regering in Suid-Afrika werp
groepe, die Bantoe, die blanke en die alles in die stryd om geleidelik die
Asiaat, wat hoegenaamd geen ver- bogenoemde toestand te realiseer.
band met mekaar hou nie. Elkeen Wetgewing wat reeds in hierdie richvan hierdie (2) grospe stam uit 'n ting gemaak is, is die volgende :
ele (3) volkstradiesie en dra die stempel van 'n beskawing wat heeltsmal — In 1936 is daar In wet deurgêvoer
om 'n deel van die grondgebied
selfstandig in Afrika ontwikkel het.
voor te behoU aan die BantoeDie blanke verteenwoordig die Chrisbevolking.
telik-demokratiese westerse beskawing en die Asiaat is die produk van — In 1951 is die wet op afzonderlike
die oosterse wereld. Wat die prowoongebiede gemaak : hiervolbleem nog meer ingewikkeld maak is
gens is eie aparte woongebiede vir
die feit dat daar selfs binne hierdie
die verskillende rassegroepe afgedrie groepe nog talie onderlinge verbaken en het die verskillende
skille bestaan. Tussen die genoemde
rassegroepe die reg verkrij om
Bantoegroepe is daar groot verskille :
eiendom in die gebiede te besit.
die énigste gemeenskaplike kenmerk
In 1953 is daar tot 'n bale (14) beis in baie (4) gevalle net (5) die feit
langrike stap oorgegaan : die
dat hulle (6) 'n swarte huid het. Die
staat het die onderwijs van die
blankes is nog lang nie 'n homogene
Bantoe, wat van tevore deur 'n
groep nie : tussen die Afrikaans- en
70-tal sendingsorganisasies beheer
EngeJssprekendes is daar nog bale
is, oorgeneem. Sedertdien het die
diepgaande verskille. Die Asiate veraantal Bantoekinders wat die
teenwoordig die Oosterse Wereld en
skool besoek van 700.000 tot
is opgebou uit Indisse, Chinese, ja
1.265.000 toegeneem. Die ouers van
seifs Japanese elements.
die kinders word tot 'n eie Verantwoordehkheid aangespoor deurdat
Dit is duidelijk dat daar baic moeihulle (15) verteenwoordiging op
lik van samenwerking binne so 'n
die skoolrade en skoolkomitees
konglomerr-at van rasse sprake kan
het.
wee3, nog minder- van assimilasie. In
die verre toekoms mag dit miskisn
Die staat beoog verder nog die
gebeur dat die blankes lot een absostigting van naturelledorpe en die
luut homogene groep ontwikkel —
ontwikkeling van daardie gebiede
en selfs dit is nog maar net 'r,
ten bate van die Bantoe.
ideaal ! —, maar cm aan assimilatie
tussen die ander groepe t^e dink (7), b) DIE SENDING. (16)
is ver gesog (8)
Sendingwerk het vroeg reeds in die
geskiedenis van die aanraking van
die blanke met die nie-blanke begin.
Sending is die roeping van die Kerk
en die motief vir sendingswerk was
nog altyd die uitbreiding van Gods
Koninkryk, (17) Baie werk is alreeds
op sendinggebied verrig, maar dit Is
bale duidelik dat die Kerk in SuidWanneer 'n rüens hierdie gclykska- Afrlka nog maar in die beginstadium
keling tussen die verkillende groepe staan met die vervulling van sy Senverder as die blankes wil deurvoer, dingroeping. Van die totale bevolking
stuit jy voor haas onoorkomelike pro- van die Unie word 63 % aangegee as
bleme. Om te verwag (9) dat al die Christene, terwyl die res nog feitlik
verskille, wat (10) daar tussen die in 'n staat van absolute heidendom
drie groepe bestaan, oor die hoof ge- voortlswe. Daar bestaan reeds sterk
sien en almal oor één kam geskeer Bantoekerkgemeenskappe en die almoet word, is 'n dwase opvatting. gemene beleid van die Kerk is om
Elkeen van hierdie groepe sal alles hierdie kerke heeltemal in die hande
in die stryd werp om sy nasiegoedere van die Bantoegeestlikhsid self oor
te laat. Op hierdie kerke rus dan die
te beskerm.
verantwoordelikheid om hulle eie
'n Verdere faklor waarmee reke- mense verder te kersten. Omdat
ning gehou moet word, is dat elkeen hierdie organisasies egter nog nie
van hierdie groepe vandag op 'n ver- sterk genoeg is om op eie bene te
sklliende trap van ontwikkeling staan nie, is hulle gedurig nog op die
staan. Die blanke verteenwoordig die steun van die blanke aangewese, fiwesterse beskawing met sy hoë peil nansieel sowel as geestelik.
van ontwikkeling, geestelik sowel as
tegnies. Die Bantoe darenteen staan
Ons wijs net (18) op 'n paar werknog maar in die eerste fase van ont- saamhede van die N. G. Kerk van
wikkeling : 'n groot massa van men- Suid-Afrika. Dit is die grootste kerse, wat in hulle huidige situasie nog kelike organisasie in die land.
bale nou verband hou met die primitiewe staat waarin die westerse — Die Kerk het die bedrag vir die
Sending in drie jaar verdubbel,
volke 'n 1100 of 1200 jaar gelede vernl. van 'n half miljoen pond tot
keer het. Die oosterling spruit ook
1.000.000 pond.
uit 'n beskawing wa*., tot onlangs
& SUID-AFRIKAANSE
KASSEVRAAGSTUK

HET INCIVISME IS FRANSTALIG
Onder de rubriek « Meningen »
schrijft een medewerker van het degelijke maand blad « De Brusselse
Post » dat de Vlaams-Waalse verhoudingen toch met zoveel onbegrip geladen zijn.
En Inderdaad, de Veiligheid van de
Staat zou een aandachtig oogje In het
zeil moeten houden op « Le Soir »,
« Pourquoi Pas », « Le Peuple » en
dergelijke hetzebladen, die de geesten van hun lezers vergiftigen. Op
het ogenblik dat Brussel zou moeten
het kruispunt zijn, waar de volkeren
bijeenkomen om te verbroederen,
spuwen deze bladen voortdurend
staatsgevaarlijk proza uit, dat slechts
één doel heeft : verhinderen dat de
Walen inzien dat de Vlamingen geen
imperialisten zijn, maar mensen die
niets anders zoeken dan rechtvaardige toestanden.
Een beter voorbeeld kunnen we onze machthebbers niet aantonen dan
Zwitserland.
Het bestaan van drie taalgroepen
(vier feitelijk, want zelfs het RhetoEomaans enkel gesproken door 1 %
van de bevolking heeft er alle rechten !) veroorzaakt geen enkele ernstige moeilijkheid.
Bij ons echter, trachten de aangehaalde bladen — en ook de oude t a n te La Libre Belgique doet haar duit
in het zakje ! — elkaar te overtroeven in franskiljonse geniepigheid en
onbegrip.
De mening wint dan ook veld dat
deze bladen belangrijke steun moeten ontvangen uit het buitenland,
want indien ze werkelijk bezorgd
waren om hun eigen land, dan hielden ze op in de kaart te klappen van
een hoopje ziekelijke franskiljons.
Frans W. - Beerzel.

•xrr-ir

Die toonaangewende studentebewegings in S.A., nl. die ASB (20) en die
NUSAS (21) het dit ook erns gemaak
met die saak en sludiegroepe in die
lev/e geroep, 'n Lewendige korrespondensie word ook gevoer met verskeie
buitelandse studente-organisasies.
Breëre organisasies is die SuidAfrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede en The Institute of Race Relations, wat wetenskapllk op die sake
ingaan en konferensies bele (22),
waarop samesprekings gehou werd,
ook met lede van die ander rassegroepe.
D. C.
EINDE

1. Tehuis, woonpl8?.ts.
2. Deze.
3. Eigen.
4. Vele, zeer vele.
5. Alleen, enkel.
6. Zij.
7. Denken.
8. Ver gezocht.
9. Verwachten.
10. Die.
11. S. A. = Suid-Afrika.
toe, op 'n bale lae peil gestaan het — 'n Fonds vir die verspreiding van
12. Afbakening dus van een gebied
en radikaal verskil van die westerse
Christelike lektuur onder die Banvoor de blanken en een gebied
beskawingspatroon.
toe is in die lewe geroep en
voor de Bantoes. Denk aan de uit3.000.000 pond word beoog.
Om alles saam te vat : S. A. (11)
eindelijke vastlegging van de
verkeer in die onbsnydenswaardige — Daar bestaan talie inrichtings wat
taalgrens bij ons.
posisie dat hy 'n tuiste moet bied
deur die Kerk onderhou word : 13. « Zelfbestuur door Federalisme >,
aan verteenwoordigers uit drie groot
horpitale, inrichtings vir melaatniet tussen Walen en Vlamingen,
rassegroepe van die wereld : wit,
ses, weeshuise en dergelike meer.
maar tussen Bantoes en blanken.
swart en geel. Elkeen van hierdrie
14. Zeer.
drie groepe is trots op sy herkoms en
15. Zij.
tradisie en is bereid om alles in die
16. De Missies.
stryd te werp vir die voortbestaan
17. Onder de naam van Sending of
daarvan. Daarteenoor bring omslanMissie verstaan We zowel de prodighede mee dat al hierdie verskille
testantse missionering als de kaoor die hoof gesien en almal oor distolieke. Het kristelijke streven tot
selfde kam geskeer moost word, 'n
hereniging der Kerken indachtig,
beleid wat reeds soveel frustrasie en c) DIE STUDIE.
werken beide naast elkaar in
ongeluk by elkeen van h=erdie groepe
grote verdraagzaamheid onderAs daar één saak is wat die volk
meegebring het, dat die regverdigheid |
ling en met een bewonderensvan Suid-Afrika aangegryp het, dan
en sukses daarvan lankal reeds gewaardige opofferingsgeest
ten
is dit die rassevraagstuk. Van versloënstraft word.
bate van de geestelijke verheffing
keie kante word daar moeite gedoen
2. Pogings tot die oplossing van die om wetenskapllk op die saak in te
van de Bantoe.
probleem.
gaan en 'n oplosising vir hierdie bran- 18. Nog even.
Die enigste oplossing wat daar in dende vraagstuk te probeer vind. Aan 19. Hiermee zijn bedoeld de universidie oomblik in vooruitsig gestel word, die universiteite het die belangstelteiten met het Afrikaans (Zuidis die beleid van teritoriale skei- ling onder die studente in die afgeAfrikaans) als voertaal. Want er
ding (12) : met die loop van die jare lope paar jaar sterk toegeneem. Dit
bestaan ook
feantoeuniversiteiten
moet daar 'n geleidelike territoriale blijk uit die feit dat daar aan die
en er zijn er ook Engelse.
ordening tussen die verkillende rasse- vier Afrikaanse universiteite (19) op 20. ASB = Afrikaanse Studentebond.
groepe bewerk word en elkeen die die oomblik meer as 1.000 studente 21. NUSAS ~ National, Union of
gelegenheid gebied om selfstandig, is, wat Bantoekunde as studierigtlng
South African Studeilts.
volgens sy eie tradisionele volks- gekies het.
j 22. Beleggen.

UIT DE DIEPTE DER ELLENDE...
digt, maar toch aanvaardt men nieli
— Inderdaad, vrienden van de Volks- dat de stemmen die een partij over
unie, uit de diepte mijner ellende gans het land haalt zouderl samenr
richt ik mi] tot u.
gebundeld worden.
Enkele dagen geleden las ik in een
Als onze grondwet Wil dat onze gekristelijk' dagblad dat er op aarde meentebesturen autonoom zijn, waarzelfs voor 5 miljard mensen vol- om is het dan toegelaten dat zoveel
doende voedsel, zou zijn. Als ge- gemeentelijke politieke mandatarisleerden dat beweren, ben ik, sim- sen terzelfdertijd schepene of burgepele werkzoekende handlanger, meester naast volk.svertegenwoordlger^
wel verondersteld dat te geloven, of senator zfijn ?
maar er is in het diepste van mijn
En als een minister moet minister
h a r t iets dat me zegt dat ze bezig zijn voor GANS het land waarom
zijn aan struisvogelpolitiek te heeft men toegelaten dat onze laatdoen door zo maar lichtzinnigweg ste ministers van wederopbouw zo'u
dergelijke beweringen de wereld speciale zorg besteedden aan de strein te slingeren. Ze zeggen dat we ken, waar ze moesten verkozen worons in dit land mogen gelukkig den. Wie verzorgde Oostende eerst ?
achten en inderdaad we hebben Wie legde moderne banen rond Diest
g-oddank nog eten voor iedereen, en wie laat nu voortdurend zijn oogje
maar wat mijn geval betreft, is vallen op Hasselt ?
dat eten niet wat de moderne
Tenslotte om het aan militairen en
diëetleer voorschrijft. De midde- personen, bezoldigd door de staat verlen laten mij niet toe kieskeurig boden kumul te doen. Het is nogal
te zijn.
kleinzielig, maar hoe legt men dan
— Ik ben namelijk ouder dan 50 jaar; uit dat onze politiekers TERZELFtot verleden jaar kon ik nog werk DERTIJD kunnen regent zijn van de
vinden overal. Maar enkele maan- nationale bank, professor hier of
den geleden heeft de chef van de daar, burgemeester, volksvertegenpersoneelsdienst mij geroepen en woordiger en dat niemand daartegen
gezegd dat ik mag thuisblijven. Ik protesteert. Want, afs het waar is dalj
ben niet lui, heb altijd al het mo- een klerk bij Financiën werkelijk
gelijke gedaan om eerlijk de kost niet in staat is om buiten zijn werk
te verdienen voor mijn gezin, meer te doen dan nog een beetje vermaar de laatste maanden heb ik zekeringen (wat echter verboden is!),
ondervonden dat ik geschrapt ben dan vragen wij ons af hoe men kan
uit de maatschappij en dat ik, om terzelfdertijd GOED burgemeester,
het lelijk te zeggen, gerekend GOED volksvertegenwoordiger, GOED
professor en GOED advokaat zijn. De
wordt bij de afval.
burgemeester van Gent nochtans l3
— Nu maar eerst begrijp ik waarom daartoe in staat ! En dat alles is naar
de Volksunie moet bestaan en met het schijnt niet in tegenstrijd met de
welk recht in uw blad steeds ge- wetten.
schreven wordt dat het Vlaamse
Maar gij die een pensioentje trekt
volk in deze staat maar enkel goed
is om te dienen als reserve, waar- van amper 3.000 frank per maand
uit de machtigen maar steeds de durft gij eens ergens bij een boer het
sterksten, de jongsten en de bes- hooi binnenhalen. Dadelijk zit men
ten komen uitpikken om in de aan uw pensioen, want gij hebt de
koolmijnen, in de bietvelden en wet overtreden, de wet, GEMAAKT
in de ongezonde en gevaarlijke DOOR DE STERKSTEN VOOR DE
STERKSTEN.
nijverheden te werken.
Zal DAT veranderen ? Ja, vrienden,
— Maar eens dat de Vlaming vijftig
maar dat hangt van u alleen af.
jaar is en stramgewerkt en dat hl]
DE STERKSTEN ZIJN WIJ ALS
met verzwakte krachten aan de
WE WILLEN. Wij worden het door op
werkbeurzen aanschuift, dan is
te houden ons te gedragen als bljeenvoor hem het leven voorbij en
drummende schapen en door van de
moet hij maar trachten zijn plan
groten te eisen dat zij op zichzelf dete trekken met de werklozensteun.
zelfde regelen toepassen als zij zo geMiljarden werden sedert 1945 vermakkelijk opleggen aan ons. STA
loren ge'smeten om d e koolmijnen
NIET ALS EEN SCHAAP IN DE KUDvan Wallonië zogezegd te helpen
DE, maar STA ALS EEN VRIJ MAN
modernizeren. Hadden ze, al was
IN HET LEVEN. VRIJE MANNEN
het maar de helft daarvan, beALLEEN KUNNEN DE BESTAANDE
steed aan het scheppen van werkMACHT, die Vlaanderen noodlottig is,
gelegenheid in het Vlaamse land,
OMBUIGEN IN ONS VOORDEEL.
zou dat niet beter geweest zijn ?
K. D. B. - Vichte.
Dan hadden mensen zoals ik ook
nu nog mogen werken.
— Ik lees gaarne die mooie voorspellingen over de zekerheid dat er
zelfs al leven er vijf miljard mensen, nooit voedselschaarste zal zijn
in de wereld, maar veel liever zag
ik onze verantwoordelijke leiders
ernstige Inspanningen doen om MILITANTEN VRAGEN :
DE BESTAANDE ELLENDE uit te
Nationalisten, lezers, weerom loopt
schakelen.
het jaar stilaan ten einde en gaan
Is het geen ramp dat wij, Vlamin- we naar de 5de jaargang van ons
gen, eens dat we oud worden, ge- blad.
doemd worden tot de rol van « afWe zeggen wel, ONS BLAD, het n a val > ?
tionalistisch strijdblad, dat steeds
Een 52-jarige jiaria.
beter en sterker worden moet, omdat we in deze tijden en In een maatschappij, waar onder het mom van
persvrijheid, de openbare opinie met
steeds grover leugena
vergiftigd
wordt, we nood hebben aan iets dat
geen kompromissen kent en alleen de
zegevierende waarheid dient. De militanten, overtuigd van de invloed die
HET RECHT VAN DE STERKSTEN
Het is dat recht alleen dat zege- van het blad uitgaat en steeds bezorgd
viert in het openbaar leven van dit eerlijk hun ideaal te dienen, vragen
land. We stellen het vast te beginnen uw aandacht niet dat ze azen op uw
met het pensioenstelsel tot bij het dank, dat interreseert hen niet.
kleinste wetje of besluitje.
Wel vragen ze van uwentwege een
Nog een dekreet uit de tijd van kleine stoot in de richting waarin wij
Napoleon herinnert er aan dat geen allen opmarsjeren. Ook gij, lezer,
enkel persoon een politieke functie kunt het uwe bijdragen ter verspreimag bekleden, die hem zou toelaten ding van ons blad. Ook gij hebt ronkontrole uit te oefenen op een an- dom u een kring van mensen, waardere betrekking, die hij uitoefent. mee u spreekt en van gedachten wisDat alles is inderdaad toepasselijk selt. Gij weet, beter dan wie ook, hoe
voor het « kleine grut », maar houdt deze mensen reageren en hoe zij t e op toepasselijk te zijn op burgemees- genover onze aktie staan. Waarom de
ters, die terzelfdertijd volksvertegen- knoop niet doorgehakt ? Waarom uw
woordiger zijn of op professoren, die kennissenkring niet aangezet, ook te
zetelen in de Senaat. De Grondwet abonneren. Het ligt in uw macht om
eist de scheiding der machten, maar de oplage van ons blad te verhogen.
zij aanvaardt dat een volksvertegenMet uw hulp zal de waarheid zegewoordiger (wetgevende macht) mi- vieren, met uw hulp gaat Vlaanderen
nister (uitvoerende macht) is !
een betere toekomst tegemoet.
Er staat geschreven dat een volksNationalisten, lezers, aan u de daad.
vertegenwoordiger niet zijn streek,
Hou zee.
maar gans h e t Jahd vertegenwoorDie van Gent. I
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KULTUURAUTONOMIE
WAT IS KULTUURAUTONOMIE ?

sonen. In feite wordt thans deze taak
door één minister vervuld (afgezien
van sommige kulturele aangelegenheden die ressorteren onder de bevoegdheid van een ander minister,
bvb. radio en televisie). Men zou dus
kunnen vooropstellen : in plaats van
deze ene minister komen er twee gewestelijke ministers, een Vlaamse en
een Waalse, die politiek verantwoordelijk zijn voor hun respectieve kultuurraad. Zij Worden benoemd door
de Koning. Het departement van
openbaar onderivijs en schone kunsten, waarbij alle aangelegenheden
dienen ondergebracht die een onbetwistbaar kultureel karakter vertonen, moet volledig gesplitst worden.
De Vlaamse gewestelijke minister
moet aan het hoofd staan van het
Vlaams departement, de Waalse gewestelijke minister aan het hoofd
van het Waals departement voor
kulturele aangelegenheden. Tot de
sektor van de kulturele aangelegenheden moeten gerekend wodren :
gans het onderwijs in al zijn takken,
van hoog tot laag; akademiën, musea, letterkunde, schilderkunst, muziek; volksopvoeding; toneel en
opera; radio en televisie; pers. Kultuurautonomle heeft geen nut wanneer de belangrijkste kultuurvormende instellingen er buiten gehouden worden en ze beperkt blijft tot
het uitdelen van wat toelagen aan
plaatselijke toneelgezelschappen en
vogelpikmaatschappijen.

Kultuurautonomle
veronderstelt
dat een kultuurgemeenschap autonoom, d. 1. zelfstandig, eigenmachtig
h a a r kulturele aangelegenheden behartigt en dus beschikt over de
daartoe vereiste bevoegdheden en
middelen.
Men kan in dit opzicht best een
vergelijking maken met de gemeentelijke autonomie : de gemeente
wordt bestuurd door een gemeenteraad gekozen door de inwoners der
gemeente; het gemeentebestuur beschikt over eigen inkomsten uit de
gemeentebelastingen. In de praktijk
werd de gemeentelijke autonomie
door de centraliserende eenheidsstaat in velerlei opzicht fel beknot.
De Staat heeft zijn bevoegdheid
steeds uitgebreid, dikwijls ten nadele
van de gemeenten, die ook financieel
grotelijks afhankelijk geworden zijn
van de staat. De grondwet heeft echter onbetwistbaar de gemeentelijke
en ook de provinciale autonomie
willen invoeren.
Het is in dezelfde geest en volgens
dezelfde beginselen dat de kulturele
autonomie zou móeten verwezenlijkt
worden.
Dit veronderstelt in de eerste
plaats dat de kultuurraden (zoals de
gemeenteraden en de provinciale
raden) rechtstreeks gekozen worden door de leden van de kultuurgemeenschap : zij moeten een emanatie zijn, volgens demokratische beginselen, van de burgers die aan hun
Ten slotte is er nog een voorname
bevoegdheid onderworpen zijn, en
voorwaarde
om van waarachtige
geen emanatie van de centrale
kultuurautonomle
te kunnen sprestaatsinstellingen !
ken : ook financieel moeten de autonome kultuurorganen
zelfstandig
zijn, over eigen inkomsten beschikken. Zoniet zijn zij in laatste instantie toch weer afhankelijk van de centrale staatsmacht.
Daar waar In dit land 4.578.393
Vlamingen leven, tegenover 3.062.554
Walen (wanneer wij het arrondissement Brussel buiten bejchouwing
laten, waar ongetwijfeld ook meer
Vlamingen dan Walen wonen), hetzij anderhalf miljoen meer Vlamingen is het gewoonweg onaanvaardbaar en een uiting van onduldbaar
defaitisme vanwege een Vlaamsgezinde als de heer Van Elslande,
dat beide kultuurraden een gelijke
dotatie, een zelfde toelage zouden
ontvangen ! Het is toch duidelijk dat
dit neerkomt op een dubbele benadeling der Vlamingen : vooreerst betalen de Vlamingen meer dan de Walen, vervolgens ontvangen zij — per
hoofd —• mnnder dan de Walen.
Minstens zouden deze toelagen evenredig moeten zijn met het aantal
personen die van de onderscheidelijke kultuurraden afhangen.

Wij hebben reeds terloops gewezen op de absurditeit van het wetsontwerp Collard in dit opzicht : elke
kultuurraad zou bestaan uit zevenentwintig leden, waarvan negen
door de Koning, negen door de Kamer en negen door de Senaat zouden aangesteld worden.
Daar Kamer en Senaat een meerderheid van Vlamingen tellen zouden de leden van de Waalse kultuurraad — behoudens de negen die door
de Koning aangeduid wodren — dus
in laatste instantie door Vlamingen
gekozen worden, wat gewoonweg een
bespotting is van het begrip autonomie. Men zou desnoods nog kunnen
aanvaarden dat de provincieraden
zouden ingeschakeld worden voor
de aanduiding van de leden of een
deel der leden van de kultuurraden,
maar in de provincie Brabant staat
men dan toch weer voor een abnorOverigens zou een gezonde en normale toestand gezien het gemengd male, demokratische oplossing er in
karakter van deze provincie.
bestaan aan beide volksgemeenPraktische moeilijkheden voor een schappen toe te laten vrij te beslisrechtstreekse verkiezing doen zich sen welke financiële offers zij bereid
voor te Brussel en langs de taalgrens. zijn te brengen hoeveel zij wensen
De reeds zolang algemeen geëiste uit te geven voor kulturele doeleinaanpassing van de administratieve den. Zoals trouwens ook de gemeengrenzen aan de taalgrens zou de op- ten en de provincies hun uitgaven
lossing betekenen van het ene be- en inkomsten vrij bepalen. In somzwaar. Wat Brussel betreft kan met mige gemeenten bv. betaalt men
enige goede wil eveneens een oplos- meer belastingen dan in andere. Dit
sing gevonden worden, hetzij door is autonomie ! De gemeenschap behet Invoeren van een sub-nationali- slist er zelf over.
teit of volksnationaliteit, hetzij door
Dit zijn de essentiële voorwaarden
het openen van twee registers ad hoc waaraan een stelsel van kulturele
waarin de inwoners van de twee- autonomie moet voldoen opdat men
talige brusselse agglomeratie zich zou kunnen spreken van kultuurn a a r keuze zouden kunnen laten in- autonomle. Allerlei modaliteiten zijn
schrijven. Door deze inschrijving daarbij mogelijk, maar er zijn wezouden zij stemgerechtigd worden zenlijke vereisten, er is een minivoor de verkiezing van de ene of de mum.
andere kultuurraad.
Het tweede voorstel Van Elslande
I n de tweede plaats moeten de
kultuurraden een reële bevoegdheid en het voorstel Collard blijven ver
bezitten : niet een raadgevende, beneden dit minimum. Deze voorstelmaar een effectieve bevoegdheid len moeten o. i. als volkomen ontoereikend, radikaal afgewezen worden,
voor gans de kulturele sektor.
Zij moeten zelf een kultuurpolitiek omdat zij alleen de schijn verwekken
kunnen voeren, niet als uitvoerende van een oplossing, maar aldus de
organen, maar als autonome instel- strijd voor het echte doel lam dreilingen. Wat zin heeft het anders te gen te leggen.
spreken van kultuurautonomle ?
Een echte, moderne kultuurpoliZoals er in de gemeente een col- tiek, die rekening houdt met de eilege van burgemeester en schepenen genschappen, de specifieke behoefbestaat en In de provincie een be- ten en noden van een kultuurgestendige deputatie, moet er ook een meenschap, die een kulurele opuitvoerend orgaan bestaan dat de bloei wil verwezenlijken is slechts
beslissingen van de kultuurraad uit- mogelijk in een stelsel van waarvoert. Dit uitvoerend orgaan kan be- achtige kulturele autonomie.
bestaan uit één of uit meerdere per-

MOEILIJKHEDEN EN
MOGELIJKHEDEN.
Wij staan thans voor het feit dat
wij moeten rekening houden met de
bestaande grondwet. Een grondwetherziening is een hele onderneming,
o.m. omdat na aanduiding van de
artikelen die zullen herzien worden,
het parlement moet ontbonden worden en een constituante gekozen.
Men heeft de gelegenheid gehad: de
C.V.P. heeft bij monde van staatsminister De Schrijver de amendementen van de h. Van Elslande bestreden en doen verwerpen. De
draagwijdte van deze houding is
zeer groot en in historische perspectief gezien zal men later vast stellen
dat hier een enige gelegenheid bewust gesaboteerd werd.
Niettemin
kan men ook zonder herziening
van de grondwet heel wat meer doen
dan wat voorgesteld werd door Van
Elslande (in zijn tweede voorstel)
of door Collard
In dit opzicht is het belangrijk enkele passages te onderstrepen uit het
verslag dat namens de bijzondere
commissie voor de grondwetsherziening van de kamer opgesteld werd
door de h. De Schrijver en eenparig
goedgekeurd.
Vastgesteld wordt dat de grondwet de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend heeft aan de wetgevende macht. Venvezen wordt naar
een verklaring van de minister van
justitie, Raikem, verslaggever in het
nationaal
congres
van
1830-31,
waarin hij bevestigde dat de bevoegdheid van de wetgevende macht
slechts begrensd kon worden door
die perken welke de grondwet voor
« onoversclirijdbaar» zou verklaard
hebben. Alleen voor zover de grondwet de wetgever beperkt. De wetgevende macht mag en moet een ruime interpretatie geven aan de bepalingen der grondwet en slechts wanneer de grondwettelijke bezwaren
onoverkomelijk zijn, mag men zijn
toevlucht nemen tot de procedure
der
grondwetsherziening.
(Doe.
693 1952-53 blz. 23-24)
Alhoewel het dus duidelijk is dat
men alleen moet vermijden datgene wat uitdrukkelijk dcor de
grondwet verboden is of onverenigbaar met de grondwettelijke bepalingen, staan wij niettemin voor
grote moeilijkheden,
in zover dat
dient vooropgesteld dat een stelsel
van waarachtige kulturele autonomie niet te verwezenlijken is zonder
grondwetsherziening. In dit opzicht
heeft de C.V.P. haar doel bereikt tot
grote schade van de Vlaamse en
Waalse kultuurgemeenschappen.

WAT IS MOGELIJK ?
Wat alvast mogelijk is en belangrijk, is de volledige splitsing van
hoog tot laag, met alle er van afhankelijke commissies en raden, van
het departement van openbaar onderwijs en schone kunsten. Bepaalde
aangelegenheden, zoals radio en televisie, dienen naar dit departement
overgebracht.
Er is ook geen bezwaar van grondwettelijke aard aan te voeren tegen de aanstelling van twee ministers van openbaar onderwijs — een
Vlaming en een Waal — of van een
minister en een staatssekretaris met
de rang van minister. Beide zouden
deel uitmaken van de regering en
verantwoordelijk zijn voor het parlement. Zij zouden nauw kunnen samen werken met
kultuurraden,
waarvan de oprichting geen moeilijkheden biedt. Deze twee kultuurraden moeten rechtstreeks gekozen
worden.
Er zijn zijn meerdere precedenten
van « r a d e n » die door de belanghebbenden
rechtstreeks
gekozen
worden : bv. de Werkrechtersraden,
de Ondernemingsraden, de Hoge
Raad voor de Middenstand, enz...
Het feit van h u n rechtstreekse verkiezing zou aan de kultuurraden een
onbetwistbaar representatief karakter en nre^+'o'e verlenen.

De grote moeilijkheid is aan deze
kultuurraden een effectieve, wetgevende macht te geven, daar het
parlement, naar algemeen aanvaard
wordt, zijn wetgevende bevoegdheid
niet kan afstaan of overdragen, althans niet definitief, voor onbeperkte tijd en zonder beperking. Wij
kennen echter in ons publiek recht
de praktijk van de volmachtswetten
en de kaderwetten. Waarom zou men
dit niet toepassen in de welomschreven sektor van de kulturele aangelegenheden, met dien verstande dat
de kultuurraden verplichtend zouden
ingeschakeld worden ? De minister
zou op grond van de volmachtswet
of kaderwet slechts maatregelen mogen nemen na gunstig advies van
de kultuurraad. Aldus zouden de
kultuurraden een effectieve invloed
op de kultuurpolitiek kunnen uitoefenen.

Een andere mogelijkheid nog bestaat er in dat — volgens het plan
destijds uiteengezet door prof. H.
Speyer in zijn boek <<- Corporatisme
Ou parlementarisme réformé ? »
(1935) — wetsontwerpen betreffende
kulturele aangelegenheden zouden
voorbereid en besproken worden in
de kultuurraden, om daarna aan het
parlement ter goedkeuring te worden voorgelegd.
In de praktijk zou men dan moeten verwachten dat het parlement
deze wetsontwerpen vlug en zonder
bespreking goed zou keuren, zich
verlatend op de kultuurraad.
Wat met de financies ? Het. is
grondwettelijk uitgesloten dat de
kultuurraden belastingen in welke
vorm ook zouden opleggen en aldus
eigen inkom.sten verwerven. De gemeenten en de provincies zouden
echter wel toelagen kunnen verlenen
aan de kultuurraden.
De wetgevende macht kan door
een wet aan de burgers de betaling
van een jaarlijkse bijdrage opleggen
(cfr. de pensioenwet voor zelfstandigen, waardoor de zelfstandigen
verplicht worden een jaarlijkse bijdrage te betalen aan het Waarborgen Solidariteitsfonds).
In dit geval zouden de inkomsten
van de kultuurraden evenredig zijn
tot het aantal personen waarover
hun kultuurzorg zich uitstrekt. Daar
echter de kultuurraden in financieel
opzicht steeds afhankelijk blijven,
onder de huidige grondwet, van de
centrale wetgevende macht, kan men
gemakkelijkheidshalve
aanvaarden
dat de twee ministers (of de minister en de staatssekretaris) hun eigen budget zouden hebben, dat evenwel proportioneel zou moeten zijn
met het aantal personen waarover
hun bevoegdheid zich uitstrekt. Het
opmaken van de begroting zou dienen te geschieden in overleg met de
kultuurraad,
die ook
praktisch
medezeggingschap zou dienen te
hebben in de aanwending der gelden voorzien voor bepaalde posten.
Dit zijn slechts enkele suggesties, die
zelfs voor een deel te verwezenlijken
zijn zonder dat daarvoor een wet
moet gestemd worden ! Is men daartoe bereid ?
HET BEDROG DER
KULTUURAUTONOMIE
In zijn rede op het eerste Vlaamssocialistisch kongres te Antwerpen
in 1937 — meer dan twintig jaar geleden — zegde wijlen August Vermeylen in verband met het streven
naar kultuurautonomle als de sleutel
tot oplosing van het Vlaamse vraagstuk o. m. :
« Ik leg alleen nadruk op die feiten,
om te doen inzien, dat we sterk genoeg staan om op onzen eigen bodem de wet te stellen en de kultuurautonomle door te drijven. Als we
maar willen ! Het federalisme hebben we niet nodig om te worden wat
we zijn moeten.
Door de demokratie kunnen we
alles verkrijgen wat we behoeven. Ik
spreek niet van volstrekte gelijk-

heid : die kunnen we best misser
waar de belangen van beide volke
ren niet in alles dezelfde zijn. Maa
ieder volk moet kunnen beschikke:
over datgene wat zijn e'gen belan
gen bevredigt, datgene wat de volle
dige ontwikkeling van zijn eige:
kuituur waarborgt. Gij zult me zeg
gen dat zulks niet het geval is, al zijiwe reeds de meerderheid.
Niemand kan dat betwisten. Daa
hebben historische omstandighedei
schuld aan, en helaas ! het verieder
laat zich niet in enkele Jaren opzijschuiven. De schuld ligt ook aan onzelf : we hebben nog te veel Lamm^
Goedzakken in onze rangen
Het programma van de B W.F
brengt ons waar we zijn moeten
nog enkele wetten tot betere aanpassing, en vooral kultuurautcnomir
door splitsing van de ministeries di(
daartoe in aanmerking komen. Da'
kunnen we als we maar hardnekkif
onzen wil in daden omzetten, de
geesten verder omwoelen en opwekken en bewustmaken tot ze rijp zijr
voor het ideaal, waarvan de verwezenlijking nabij is... »
Vermeylen heeft Lich zwaar ver
gist, de verwezenlijking was niet nabij, twintig jaar later staan wij geer
stap verder en wordt de doorvoering
van kultuurautoncmie even hardnekkig bestreden door de machter
achter de schermen; twintig jaa:
later zijn de unitaire belgische partijen even onbetrouwbaar in Vlaam
opzicht.
Dertig jaar geleden heeft Camilk
Huysmans de idee van de kultuurautoncmie als oplossing voor de
Vlaams-Waalse problemen gelanceerd : maar wat heeft de heer
Huysmans gedurende deze dertig jaa_
GEDAAN voor de verwezenlijking ervan ?
Wie zou, na de opgedane ervaring
in alle eerlijkheid en de hand cp he'
hart neg durven beweren te gelover
in de wil van de unitaire belgische
partijen kultuurautoncmie te verwezenlijken ? Het is afleiding, hot is
bedrog wanneer men spreekt en
schrijft over kultuurautoncmie, even
goed als wanneer men het heeft over
decentralisatie, deconcentratie of
« meer zelfbestuur ». Men zoekt een
uitweg om het fundamenteel probleem van de struktuurhervorming
van de staat te ontvluchten.
Het is trouwens onze vaste overtuiging dat kultuurautonomle op
zichzelf niet volstaat om het Vlaamse
vraagstuk op te lossen, omdat het
Vlaamse vraagstuk een NATIONAAL
vraagstuk is dat alle levensgebieden
van een volk bestrijkt en niet alleen
een kulturele sektor die men op
kunstmatige wijze wil afzonderen
Dat moesten de socialisten beter v/eten dan wie ook, zij die steeds de
nadruk gelegd hebben op de verstrengeling van de kulturele en de sociaalekonomische faktoren in het leven
van een volk.
Rudolf Schlesinger heeft er in zijn
boek « Federalism in central and
eastern Europe » terecht op gewezen
dat kulturele autonomie geen afdoende oplossing biedt voor nationaliteitenkwesties, doch alleen federalisme. Want het gaat er in laatste
instantie om de staat en de scaatsstruktuur.

Wij zullen ons dus niet laten afleiden
dcor het
najagen
var
« schijnoplossingen »; wij zullen on.'
zeker niet warm maken voor voorstellen die met kulturele autonomie
in werkelijkheid niets te maken hebben. Het is onze taak het levensprobleem van ons volk in alle scherpte te stellen en de struKtuurhervorming van de staat, het federalisme,
met alle kracht na te streven.
Zo staan wij eerlijk en ondubbelzinnig op een Vlaams-nationaal
standpunt, dat wij hardnekkig moeten handhaven tegen het bedrog en
de misleiding in.
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L ! M B Ü RG
HASSELT
Het zal velen van onze lezers verwonderen maar toch schijnt het waar
te zijn dat de Limburgse geestelijkheid zich ook in de gemeenteverkiez-ngen gemengd heeft. Te Hasselt
wsijd in de Kerk van Rumst gepredikt dat er maar een goede Katolieke lijst was die van de C.V.P. Twee
cud-gemeent§raadsleden, die beiden
met een afzonderlijke lijst opkwamen werden als niet goed betiteld.
Naar het schijnt was dit te wijten
aan een persoonlijke tussenkomst
van minister Meyers, die met zijn
n'euwe titel heel wat noten op zijn
z"rig gekregen heeft. De C.V.P. aanhang vereert hem ook als een soort
halfgod nu Hasselt ook eens een minis^ter kreeg ! Men zou dan ook al
rterk moeten zijn om aan die vererinjg te kunnen weerstaan. En
Meyerske keeft die sterke benen nu
eenmaal nic+.

In deze gemeente, waar naar middeleeuws gebruik een franskiljonse
kasteelheer de plak zwaait, veilig beschermd door het C.V.P.-schild-enzwaard van Vlaanderen, heeft onze
kameraad Theo Hermans zich schitterend geweerd in de gemeenteverkiezingen. Niet alleen werd hi]
verkozen, maar het scheelde geen
haar of ook de tweede kandidaat kon,
samen met hem, een nieuw, modern
geluid laten horen op het Perkse
gemeentehuis.
Buiten ongehoord laffe en lage
aanvallen tegen onze vriend werd
deze verkiezingsstrijd
gekenme'rkt
door een haast ongelooflijke tussenkomst van de geestelijkheid en door
het feit dat '"inderen in de school
aangespoord werden te bidden... opdat graaf de Ribaucourt de overwinning zou behalen !
Het is pijnlijk zoiets te moeten
vaststellen op het ogenblik dat de
grote Paus Plus XII overleed. Zou
zijn groot hart gebloed hebben moest
hij een dergelijk misbruik van geestelijke macht gekend hebben !
Onze Perkse vrienden moeten het
echter niet aan hun hart laten komen; ze hebben prachtig gewerkt en
in de franskiljonse muur een eerste
bres geslagen, die nooit meer te dichten is.

en dan nog alleen de A.Sers (geen
enkele A.2er, geen onderwijzer, geen GEISTINGEN
Tn één der vorige nummers van de regent, geen ingenieur). M.a.w. de
Te Geistingen overleed de heer
Volksunie werd geschreven dat de minst interessante personen uit de Wieërs, oud-hoofdonderwljzer.
De
C.V.P. Overpelt tijdens de laatste school stonden ten dienste van de heer Wieérs was de ganse provincie
verkiezingsnacht beroep gedaan had C.V.P. En oi> welke manier dan door bekend als een Vlaming uit een
op alles behalve deftig volk : drinke- nog : onpartijdige mensen die stuk. We bieden de achtbare familie
broers, oplichters, oud-socialisten, 's nachts door het dorp wandelen hierbij ons innigst medeleven aan bij
weggezondenen uit het leger, ruzie- kregen een « waakhondd » mee en het zwaar verlies, dat zij leed.
zoekers in de geburen, en door de werden op de voet gevolgd door een
Bouworde streng-geweigerde perso- « gestapo » van de vakschool... Somnen. Sommige Overpelter C.V.P.-ers mige mensen dienen dan toch nog ONZE ZIEKENKAS
Afdelingen werden opgericht te
vonden dit toch wel een beetje over- voor iets, zij het dan voor niet veel
dreven. Het spijt ons dat die men- goeds, en bij een volgende overval Genk, Hasselt, Eigenbilzen, Hoeselt,
sen ons verplichten de volle waar- door Duitsland zijn zij de aange- Vliermaal, Gellik en Opoeteren. Te
heid neer te schrijven. Want bui- wezen personen om « Geheimpoli- Maaseik, Lanaken, Bilzen, Opgrimbie
ten
de
hierboven
aangehaalde zist » te spelen. Ze hebben bewezen en Herderen zijn er onderhandelin« personaliteiten ^> beschikte de hiervoor aanleg te hebben. Volgens gen gaande. Over gans Limburg wordt
C.V.P. tijdens bedoelde nacht ook ons hebben ze ook recht op een deko- een net van medewerkers geplaatst.
nog over mensen die zich niet ratie voor het prachtige werk dat ze
schaamden bij hun eigen moeder in tijdens de verkiezingsnacht hebben
te breken, die veroordeeld werden gepresteerd. Dekoratie die hun dom
BRABANT
wegens smaad, over geldophalers gezicht een betere uitdrukking zou
voor de missie die dat geld overal geven... Voor de rest, vriend sekreEILZEi:
behalve naar de missie deden gaan, taris, zijn er nog zaken over u die BRUSSEL
passelt \. as echter nog het ergst over A.C.V. propagandisten die niet het vertellen waard zijn. We w a c h Te Brussel vond onder grote toeniet. Wat we over Dilzen vernamen verlegen waren
Volksuniemensen, ten echter daarmee tot het u weer loop vorige zondag de jaarlijkse ziedeed ons echter perpleks staan .Daar waar ze vroeger zoveel voordelen eens behaagd (?) heeft ons aan te ledienst plaats voor dhr. Engelen.
waren verschillende lijsten allemaal bekwamen, buiten Overpelt af te vallen, en tot ge ons dus weer ver- Het hoofdbestuur van de Volksunie
C.V.P. getint (D'Izen kiest voor mins- schilderen als niet-.katholiek, en plicht u van antwoord ts dienen. On- was vertegenwoordigd door de algetens 99 % C.V.P.). Er kwam echter over schrijvers van naamloze brie- dertussen kunt ge misschien eens uit- mene sekretaris Wim Jorissen en Mr
een lijst op, waarop de gezakte C.V.P. ven die hun uiterste best gedaan leggen wat er met de C.V.P.-voorzit- Daniel De Coninck lid van het dagekandidaat voor de provincieraads- hadden het te doen uitschijnen alsof ter van Overpelt is gebeurd, de kan- lijks bestuur. Verder werd de aan- SINT-KATHARINA-LOMBEEK
de wezigheid opgemerkt van oud-senavei'kiezingen, Rutten. stond. Daar- deze brieven van ons kwamen. didaat van de C.V.P. bij
V/aar zowat overal in het kanton
laatste kamerverkiezingen, en te- tor Edmond Van Dieren, oud-volkstegenover stonden lijsten geleid door i d a a r o m heeft de C.V.P. dan nooit
Asse de dorpspolitiekers alle mogelijk
vens
de
man
die
zich
door
u
en
uw
de heren Snykers, Boutoen, Daelmans klacht ingediend ? Ze wist wel op
vertegenwoordiger Ernest Van den vuil naar mekaars hoofd wierpen,
en Dreesen. Hier gingen de pastoor voorhand dat dan mensen uit haar kliek ploerten (één van uw lieve- Berghe, dhr. Frits De Bisschop, Dr heeft de gemeente Sint-Katharinaen de kapelaan mee op stap om de eieen rangen in het gedrang zouden lingswoorden) liet misleiden tot het T. Hosten en tal van onze propagan- Lombeek werkelijk de hoofdvogel gevertellen van een massa gemene
lijst van Rutten de meerderheid te komen.
disten en simpatisanten.
schoten.
leugens zéér hoog m de elektriciteitsbezorgen ! Waarom bestaan er algeTijdens de verkiezingsstrijd van
palen, leugens die ons verplicht hebmene Kerkelijke voorschriften om
1
juni deinsden de' C.V.P.-propaganben een argument te gebruiken dat
het politiek pluralisme toe te laten ?
disten er niet voor terug tot de laagwaar was maar dat wij anders nooit
Waarom hebben alle achtereenvolste middelen hun toevlucht te n e zouden gebruikt hebben. Dat had hij
gende Pausen van de laatste 70 jaar
men, zoals hakenkruisen schilderen,
aan u te danken. Waarom wordt uw
dit principe telkens weer beklemvensters uitsmijten, enz. Dit werd
voorzitter door u thans niet meer
toond ? Omdat ze niet wilden dat
zelfs
gedaan bij mensen die met de
aanvaard ? Iedereen kreeg plaats op
goedgelovigen van de Kerk zouden
oorlogspolitiek geen uitstaans hadalle hjsten, zelfs onze Volksuniekan- EVERE
afdwalen om wille van de politieke
den.
didaat, alleen-uw voorzitter niet. Zal
houding van onze geestelijkheid. Dat
Wij erkennen geen unitaire parDe C.V.P.-Overpelt moet niet zo hij nu misschien inzien wat voor
Doch nu het om dorpspolitiek ging
schijnt in Limburg alles boter aan kwaad z'jn op ons. We hebben nooit soort raadgever hij aan u had ? Uw tijen ! Omdat zij geen Vlaamse be- is de strijd heviger, bitsiger dan ooit
de galg. De Paus leeft in Rcme, en iemand aangevallen. Maar als zij eigen partijgenossen vertellen trou- langen kunnen verdedigen zoals het geweest. Zo heeft deze gemeente
twee katolieke partijen (arme krisdat is ver en van pluralisme kennen, aanvalt moet ze ook kunnen verdra- wehs van u dat ge veel te fanatiek en zou moeten zijn.
telijke C.V.P.-eenheid !) die elkaar
onze Limbui:gers niets, oordelen' ze,' pen' idat 'vWj antwoorden. Depute te dom zijt. Als nu' de kandidaat van
Wilt U een bewijs ? Wel de C.V.P.- hevig bekamipen.
zo ze er^JSai>iB»SteaafiJtsifetei*'<firj (5iaegsèn zou bv. op vergaderingen de C.V.P. bij volg:ï'nde verkiezingen P.S.C. Evere geeft ons dat.
•wetea^"^T'iSi3ST^d^ i!i;v3art>-:^'s->i?'tJ-1 v^ó ' jeugdbewegingen m.ogen ver- ni'ét meer 'ianvaaïd wordt dóöf 'de'
In de nacht van 6 op 7 oktober
Hun . reuzepropagandafolder .. was
De VfiroöMaFdt^n§-s?é^teÏ8feiH%r**^^;'^^*''*^^"^'^soluut niet mag partij (wat ons docr één van uw tweetalig,
werden' Hakenkruisen'geverfd op de
frans
vooraan
a.u.b.
woning van .. Dokter Van den Henechter grootV'Eh-#è' KüfrÖeb''(ft[«'^(*$- K(»en'bi.t'-K'inkeliers die op de Volks- vrienden verteld werd), dan komt er
Hun propagandaleider
schaamt de, pas verkozen... C.V.P.-volksverkomen begrijpen. Zulke houd'rig''t^- ft"mè"-'teabönheerd zijn of hiervoor een plaats vrij op de provincieraadzich niet om zoiets samen te stellen ! tegenwoordiger. Nu moeten hun eiontwaardigt elke ontwikkeld katol'ek. slmoatie hebben. Wij zouden daarop lijst.
En let wel, die propagandaleider zou j gen mensen dus, en dan nog wel hun
niet
mogen
zeggen
dat
er
verteld
Het loopt wer"'o"\k i"-^ snuigaten uit.
wordt dat de depute vroeger zou sowel even aan zijn ouders mogen den- I volksvertegenwoordiger er aan gelocialist geweest zijn en bijgevolg alle
Ons werd verteld dat die plaats zou !!.l-:,'^^"!^"„'^i^.^..'"'^'*' gebroodroofd ven. Het is ver gekomen, want nu zijn
reden heeft om te zwijgen, want als gegeven worden aan hem die het best werden (1918-1944),
en hij weet wel hun eigen mensen niet meer veilig
.-.
wij d a t zeggen zijn wij de « slech- en het vlugst hakenkruisen kan kal- door wie.
voor de aangeleerde praktijken van
te-n ». Wat ze zelf zeggen dat is ken. We raden u aan van nu af aan
voor 1 juni 1958.
Hun
kopman
werd
nu
voorgesteld
natuurlijk altijd evangelie. Als de ' al te oefenen, en ook van zéér grote
als de verdediger van de volledige
Hoe een dubbeltje rollen kan of...
('hone kantonnale sekretaris van de borden te maken die dan aan de tweetaligheid in Evere (frans voorC.V.P. hemel en aarde bnweegt om kerktoren kunnen gehangsn worden. aan waarschijnlijk, zoals de folder). boontje komt om zijn loontje.
ons te beletten volgens alle regels En misschien kiezen wij wel voor u. Evere was de eentalige Vlaamse geTONGEREN
Er werd te Tongeren nog?.l wat gs- \ a n « Vrijheid en Democratie * het Maar dan moet ge u niet meer kwaad meente, een van de beste Vlaamse PROPAGANDISTENVER(iADERING
lachen met de voorzitter van de Mid- vrije woord te gebruiken, bij middel maken als ge dit leest, en niet meer gemeenten uit Groot-Brussel En let VAN HET KANTON HALI E
denstand. Die brave jongen had bij van een mikrowagen. dan mogen wij spreken van een «• vuil gazetje ». wel, die kopman was vroeger voor- TE DWORP
de parlementsverkiezingen zijn ui- htervan niets schrijven. Zo is de
zitter van het Davidsfonds, wat toch
De beste propagandisten uit het"
terste best gedaan om de Volksunie- C.V.P. ! Toen wij over dit laatste Spreek maar gerust de naam -< Volks- wel een kultuurvereniging is die de kanton Halle vergaderden op zatergeval
schreven,
vermeldden
wij
unie
»
uit,
of
doet
die
naam
u
bijna
kandidaten te Tongeren voor inciVlaamse kwestie goed verdedigt. Ja, dag 18 oktober in hun lok.^.al «In de
vieken uit te maken (en dat waren tevens dat dit individu in -' zijn » een beroerte krijgen ? Wilt ge eens wij konden toch niet meer verwach- Merlo» te Dworp. Voor de eerste
ze nu toevallig niet !). De socialisten school, waar hij leden ronselde voor een « vuil gazetje » lezen ? Doe dan ten, van zo een voorzitter die dag in maal sinds de verkiezingen maakten
bleken echter betere inlichtingen te het Jeugd-C.V.P. geen enkel lid vond. '^ De Volksmacht > open en zoek naar dag uit op de tram zijn « Libre Bel- we weer een geestdriftige vergadering
hebben en toen de flinke voorzitter, We moeten dit recht zetten, want op « Goede en kwade dingen in Lim- gique i>. goed zichtbaar leest. En we mee. Het vuur en de bezieling om te
de laatste tijd levei-ancier van brand- een nacht werd ons door dit heer- burg ï. Zo vuil zullen wij nooit zijn... zijn ook zijn open brief aan de ge- werken en te bouwen, van voor de
stof geworden aan alle Kerkelijke schap, met zéér erg naar bier riemeente van tijdens de oorlogsjaren verkiezingen, bezielt opnieuw onze
instellingen (politiek kan opbren- kende adem en in alles behalve defniet vergeten.
beste elementen.
gen !), op de slotmeeting van de tige bewoordingen en met een hoop
Het werd dan ook een zeer interesGans hun propaganda was tweetaC.V.P. het woord wou nemen ging er lawaai en verwijten, medegedeeld
lig en dan, nog meer franse tekst dan sante en strijdlustige samenkomst
een huilconcert op vanwege de so- dat hij 45 (of 25 ?) leden had. DaarVlaamse, en ook. maar dan nergens, waarop tal van belangrüke punten
cialisten. De folkloristische term mee gaf hij dus het bewijs dat het
één woord over de VI. Kwestie, waar werden besproken. Iedereen nam aan
< zwartlap » was niet uit de lucht en vrij onderwijs misbruikt wordt. Maar
natuurlijk
mag
dat,
want
als
de
Evere toch in het brandpunt staat, de zeer geanimeerde gedachtenwisseorize spreker kon het onverrichterling deel. Praktische besluiten werzie talentelling enz,
zake afstappen. De man zou lid ge- C.V.P. zelfs de kerk mag misbruiken,
den getroffen voor de werking in de
feest zijn van een nationaalsocialis- waarom dan niet het onderwijs ? ONZE PROPAGANDISTEN
Dat er een paar Vlaamse mensen komende weken. De uitbouw en de
tische jeugdbeweging gedurende de Voor de rest mag onze sekretaris ons
zich
nu laten vangen hebben, om ook organisatie van de Volk.sunie in ons
1E3EN
DE
VOIKSGAZET
oorlog. Samen met andere soort- overdag eens datgene verwijten dat
op die lijst te staan, is niet te begrij- kanton is met geestdrift aangevat.
hij
ons
'n
nachts
durft
vertellen.
genoten werd hij echter door de
Herhaaldelijk schreef de socialis- pen. Zij verdienen beter !
Met de verwezenlijking van de eerste
stelselmatige C.V.P. politiek van op- Waarom is hij tijdens de dag zo tische « Volksgazet » dat onze profaze van ons organisatieplan is reeds
Arm
Vlaanderen,
wanneer
de
C.V.P.
slorping van de incivieken in Lim- kalm ? Nog niet genoeg bier ?
pagandisten in Limburg door C.V.P.begonnen. Binnen enkele weken zulburg de jongste jaren opgevist.
Alles is u precies niet toegelaten ers afgeranseld werden. Onze pro- (of het P.S.C.-C.V.P.) het op derge- len we waarschijnlijk reeds een eerste
lijke
manier
moet
gaan
verdedigen
!
verslag kunnen brengen van de beEen ander opgemerkt feit bij de vriend. Wat u wel toegelaten is (en ' P^^sandisten zijn verontwaardigd over
Een zoveelste les voor ons VI. Nat. komen resultaten.
Tongerse gemeenteraadsverkiezingen zelfs aangeraden) : uw verzekering deze grove onwaarheid. Wel hebben
was het groot aantal blanco en on- en geldleningskas achterwege laten deze rekels wanneer ze een vijfvou- Slechts één VI. Nat. partij kan onze
We waren ook gelukkig twee nieuwe
geldig gemaakte stemmen. Iedereen (want hierdoor werkt ge de C.V.P. dige overmacht hadden wagens van belangen volledig verdedigen !
propagandisten
in onze kring te moblijkt zich te Tongeren niet meer te- tegen), en agent spelen voor de onze propagandisten met stenen begen begroeten. Hartelijk welkom
B.A.C,
(die
van
de
C.V.P.
afhangt
en
kogeld
maar
bij
de
geleverde
straatvreden te stellen met de ietwat ouderkameraden. Er wacht U samen met
wetse strijd van rechts en links blok. haar voordeel bezorgt). Of betaalt de gevechten (deze vonden trouwens
VLAAMSE KRING
ons een harde maar zeer mooie strijd.
B.A.C, te slecht ? Gij, die altijd de alleen maar plaats als de C.V.P.-ers
voor 't L.4ND VAN ASSE
£!IIIIIIIIIIillll)lil|IMIIIIII|||||i||||||||||{||,|
lllllillllllllllllllllHini!^ mond vol hebt over « principe » moet
De mannen uit het kanton Halle
een grote overmacht hadden !) werzijn weer aan het werk. Ons kanton
Op
Zaterdag 13 December 1958
nu eens laten zien dat voor u « prin- den de slagen met interest terug bewordt weer de bakermat van het
te 20 uur. in de zaal
cipe » niet gelijk staat met « geld ». taald. Nooit hebben de VolksunieVlaams Nationalisme.
We wachten. En we zullen dat ver- militanten propagandisten van an« ONS HUIS » te ASSE
moedelijk nog lang doen, want we dere partijen aangevallen en zeker
met het amusementsorkest
MEDEDELING
kennen u wel zo ver. Voor de rest is niet wanneer die in minderheid waPETER PHILIPS
het ook opgevallen dat de enkele ren. Om de C.V.P.-ers echter elke lust
Personen die onze werking in he*;
GROOT VLAAMS
leraars (?) vpa de vakschool die de tot aanvallen te ontnemen zal onder
kanton financieel willen steunen
EINDEJAARSDANSFEEST
o zo katholieke propaganda van de leiding van een van onze mijnwerhun bijdrage storten op postcheckinkom: 25 Frs.
Stadskledij
_ C.V.P. te Overpelt hebben helpen kersmilitanten een Limburgse milirekening nr. 85.55.87 van Paul BlijEerste dans : 20 uur.
^"""" "'"i'""i"»'liiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,||,||||„|,i| I voeren, uitsluitend vakleraars waren, tantengroep opgeleid worden.
weert, Beerselstraat, 34 te Lot.
Paul Blijweert'.
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BRlBANT
KANTON WOLVERTEM
Dinsdag 11 november 1958
te 18 uur
KANTONALE VERGADERING
toegankelijk voor alle leden en
simpatisanten van
« DE VOLKSUNIE »
in het lokaal « BEIAARD », bij
Desire HAECK, Dorp, MEISE
(rechtover de kerk).
Spreker :
Mr. VAN DER ELST
Volksvertegenwoordiger
Algemeen voorzitter van
« DE VOLKSUNIE ».

8
verder te werken en bij de volgenfle
verkiezingen met het dubbele aantal
stemmen voor de dag te komen.
Hiervoor hebben wij echter de
hulp nodig van alle simpatisanten;
meldt U onverwijld aan en steunt
ons in de strijd. V/ordt lid en abon— Benoit Ceuppens, Belgielei, 200, neert U op de Volksunie.
Antwerpen;
Wendt U voor inlichtingen tot het
— Piet Vereecken, Jozef Hermanlei, sekretariaat : Jos. De Swertstradt,
23, Mortsel;
45. Elke zondagvoormiddag.
— Jef Bosmans, KOx-te Heuvelstraat,
7, Kalmthout;
BERCHEM (Antwerpen)
— Herman Bosmans, Kapelstraat, 7,
Begin november wordt het afdeMariaburg-Ekeren;
lingsbestuur gereorganiseerd. Enkele
— Leo Keteleer, Jan Frans Willems- flinke elementen zijn toegetrederl
straat, 67, Boechout;
— Frans Verhoeven, Grote Smgel, 64, DEURNE
i^
Schoten;
Het afdelingsbestuur van Deuïne
— dhr Raeymaekers, Toekomststraat,
hield een geslaagde bijeenkomst, in
1, Borgerhout;
aanwezigheid van arrondissemer|ts— Jw Lieve Ballet, van Rijswijck- voorzitter en sekretaris Mattheyss^ns
laan, 74, Antwerpen;
en Van der Paal.
l
— Mevrouw Raets, Kattenberg, 38,
Borgerhout;
ANTWERPEN (stad)
f
— gemeenteraadslid Juul D i l l e n ,
De
stadsraad
van
Antwerpen
verBuurtspoorwegiel, Borgerhout;
gaderde onder voorzitterschap t a n
—• R. van Hooydonck, Loenhout;
provincieraadslid
Benoit Ceuppens,
— Herman Lauriks, Isenbaertlei, 12,
De
organisatie
van de stad, die
Brasschaat;
— advokaat José Wilmots, Mercator- steeds te wensen overliet, werd thans
grondig aangepakt.
straat, 94, Antwerpen:— accountant Adolf Cuypers, Antoon
AUTOKAMIONNETTE
van Dijckstraat, 5, Antwerpen.
Dank zij de onvermoeibare inzet
van arrondissementeel propagandaDANKBETUIGING
Langs deze weg om danken pro- leider Wim Maes worden gelden invincieraadslid en Mevrouw Benoit gezameld voor de aankoop van een
Ceuppens-Lauwers om de vele blij- nieuwe autokamionnette (met jelf
ken van simpatie hun betoond ter plaatsen) voor onze propagandisten.
gelegenheid van hun gouden huwe- De aankoop zal geschieden midden
december.
lijksjubileum.

DENDERLEEUW
Bij de grote C.V.P.-pil.
De Gemeentebelangen welke een
eerste maal deelnamen aan de verkiezingen, konden een einde maken
aan het C.V.P.-meesterschap, aangezien de C.V.P. 6 zetels en de B.S.P.
5 zetels bekwame^ in 1952. met een
stemmenverschil van H l . De algemene pronostiek was 5-5-1.
Naarmate de verkiezingen naderden verloor de C.V.P. haar kalmte
In de plaats van een meerderheidsstrijd te voeren bezondigde ze zich
aan rioolllteratuur onwaardig voor
Kristene (?) mensen.
.DODENHULDE
Instede van .simpatie te verwerven
IEDEREEN
HOUDE
ZONDAGstootte ze menig aanhanger naar het
AVOND 16 NOVEMBER VRIJ. Om 19
andere kamp. Door zulk laag gedoe
uur heeft dan in het Lokaal SINTnoemt
men hun partij nu Crapuleuse
MICHIEL, Grote Markt te Brussel de
Vuile Prij !
jaarUjkse dodenhulde plaats.
De uitslag was eea ware verrassing
Verleden jaar luisterden onze
en
voor de C.V.P. en voor de sociavrienden ontroerd naar de schrijver
listen : C.V.P. : 4 - Socialisten : 7.
Valeer De Pauw, die sprak over zijn
De gemeentebelangen als radikale
en onze vriend Leo Vindevogel.
O O S T - V L A A N D E R E N Vlaamse partij bekwam 539 stemmen
Dit jaar zal een ander zeer bekend
of 10,5 %. Spijtig genoeg een weinig
letterkundige, die een pakkende rote kort voor een zetel. Toch is dit
man schreef over de repressie, als LEDE
voor ons een schitterend resultaat in
spreker optreden.
Bijzonderheden
Op zaterdag 18 oktober 11. werden
volgen in het volgend blad en in hier door de plaatselijke afdeling overweging genomen dat we niets gemeens hebben met de twee andere
« Volksunieberichten - Brabant >.
van De Volk.sunie, de twee verkozen
Vlaamse kandidaten Oorlogsburge- partijen. Wij zijn volledig idealist
meester Jef COOL, en de vriend Ed terwijl zij materialist zijn. Zij bezit
^ HET SEKRETARIAAT ZOEKT * gard Lalmand, hulde gebracht, voor ten alles om propaganda te maken,
EEN VLAAMSE HARMONIE
* het juiste, volledig adres van * hun werking en durf tijdens de Ge- wij enkel onze moed en geestdrift KADERSCHOOL
die
niet
te
blussen
is.
Voor de oprichting van een Vlaamse
meenteverkiezingsstrij
d.
f DRUBBEL Clement nr 745
De kaderschool
(arrondissement
Hier de juiste en volledige uitslag :
Harmonie
werden einde oktober beDe talrijke aanwezige kameraden
Antwerpen) zal op zaterdag, 29 not en
waren vol geestdrift voor dit eerste 1. Gemeentebelangen 539 3'11 stem- vember geopend worden door on.'.e langrijke kontakten gelegd. Nog dit
* VERELST Leo nr 755.
men, 10,5 %;
jaar zal eea gloednieuwe harmonie
naoorlogs Vlaams Nationaal succes,
^
Wie bezorgt ons dit ?
J^ en vriend Cool, wist op zijn eigen 2. C.V.P. 1.810 1 11 stemmen, 25,2 % volksvertegenwoordiger Mr. Frans van ten dienste van de Antwerpse Vlaamsder Eist.
4 zetels ( — 2 ) ;
•
Nationalisten staan. Deze harmonie
pittige manier de aanwezigen te
Zij die de lessen willen bijwonen zal optreden bij alle Vlaams-Natioovertuigen dat ze wel zouden onder- 3. Socialisten 2.645 stemmen 51,6 %
kunnen hun naam en adres SCHRIF- nale gebeurtenissen in de hele pro7 zetels ( 4 2):
LEUVEN
vinden dat ze goed gestemd hadden
bnder de rubriek « Pepernoten» en ze niet bedrogen zouden worden 4. Onafhankelijken 138 10 11 stem- TELIJK opgeven aan volgend adres : vincie Antwerpen.
Benoit Ceuppens, Belgielei, 200, Antmen 2,7 %.
wees de Volksunie van 18-10-1958 op in hun verwachtingen. Toen Jef op
werpen.
TUSSENKOMST VAN WARD ROLUS
hel feit dat de verkiezingspropaganda het einde zijner toespraak medeIN DE ANTWERPSE
van de C.V.P. tweetalig was in de deelde dat dit nog maar een begm
MERKSEM
PROVINCIERAAD
Vlkamse randgemeenten rond Brus- was, en men te Lede niet zou rusten
W E S T - V L A AN DEREN
Dat Merksem op Vlaams Natio- jj^^e. .iJ^langrijke tussenkomst van
sel, zonder dat in de Vlaamse C.V.P.- alvorens er opnieuw zoals vroeger
naal gebied nog s t ^ d s zijnt wooröje Ward Rolus in de provincieraad, die
pers hiertegen geprotesteerd werd.
een Vlaamse Burgemeester zou zijn
mee te spreken heeft, dat hebben de yeel stof. deed opwaaien in de C.V.P.Niet alleen te Dilbeek, Wemmei, St- werd hij langdurig en geestdriftig lEPER-POPERINGE
Genesius-Rode en Kraainem was dat toegejuicht. De tweede verkozene
Een anoniem |:}riefje, getekend : gemeenteverkiezingen weer eens be- pers, zal verschijnen in ons volzo, ook te Leuven vond de CV P. dat Edgard Lalihand, gaf in een korte « Het Arr. Bestui^r van Volksunie » wezen. Als kandidaat werd de Heer gend numiagr-o'bitTf^fi} 'U *
•! tt
ï.ui/irTOif
nodig de Frankiljons genoegen te toespraak de verzekering dat ook hi] — werd bij de jongste gemeente- L. Roosens, voorzitter van het
doen met Franse artikeltjes in hun van zijn kant zou trachten niemand raadsverkiezingen te leper en te Bormsfonds, en laatste op de lijst 3 BORGERHOUT
teleur te stellen en dankte al de Poperinge verspppid, de « Vlaamse gekozen met 1.068 voorkeurstemmen.
verkiezingsblad « Leuven Boven •».
Ingevolge het overlijden van geJuist voor de verkiezingen werd in kiezers van Lede die hem hun ver- Vrienden > uitnodigend te stemmen De welgeplande en waardig gevoer- meenteraadslid Jos de Groof hield de
de
propaganda,
welke
door
onze
aftrouwen
hadden
geschonken.
Als
alle huizen der stad dan nog een volvoor de C.V.P.-hjsten en DAT in
afdeling een belangrijke bijeenkomst,
ledig tweetalig verkiezingspamflet derde spreker kregen we onze Gouw- opvolging van de richtlijnen van het deling verzorgd werd, is daar zeker waar belangrijke punten besproken
voorzitter Dr. Leo Wouters, uit Gent HOOFDBESTUUR » (ik onderstreep). niet vreemd aan. Werkelijk elk lid
van de C.V.P. verdeeld.
van onze kern heeft zich de laatste werden, waarover wij mededeling
Het doet toch maar vreemd aan die er van gehouden had in naam
Te leper zou gestemd worden op
zullen geven in ons volgend nummer.
deze « Vlaamse » partij beroep te zien van het Hoofdbestuur van de Volks- de C.V.P.-lijst (nr 2) « nevens de weken volkomen ingezet om dit
mooie resultaat te bekomen; en buidoen op de Vlaamse kiezers met op- unie de twee gekozenen te komen naam van Dhr Capoen, Juul ».
ten de plakbrieven, die uitgehangen
roepen zoals deze: « L'Europe se rallie geluk wensen. Hij nam de gelegenTe Poperinge zou gestemd worden werden, zijn er over alle brievenau mouvement social chrétien. Voyez: heid te baat om allen aan te zetten
op de C.V.P.-lijst (nr 4) « nevens de bussen in onze gemeente pamfletten
1'Italie... 1'Espagne, Ie Portugal, 1'Al- nog meer dan in het verleden de
naam van Dhr Ruant, Julien ».
en lucifersdoosjes waarop een slagstrijd
verder
te
voeren
om
te
verwelemagne et enfin la France avec sa
Het Hoofdbestuur van de Volks- zin, verdeeld geworden. Het resultaat
dernière victoire eclatante de De zenlijken wat de Vlaams Nationale
Gaulle, ce grand catholique
Lou- partij DE VOLKSUNIE zich tot doel unie logenstraft ten stelligste derge- overtrof bij velen hun verwachtinvanistes, il n'y a done pour vous qu' stelt : namelijk « Zelfbestuur door lijke richtlijnen te hebben gegeven. gen. Dit moet een spoorslag zjn om
Federalisme ». Na deze fel toege- DIKSMUIDE
unè seule liste: Votez P.S.C. »
Én daaronder dan namen van juichte toespraak, werd vriend Jef in
Zaterdag 8 november arr. kader« Vlaamse » Leuvenaars met hun ti- de bloemen gezet en werd ook een dag te Diksmuide.
tels: ancien bourgmestre, conseillér van zijn meest aktieve medewerkers
Belangrijke mededelingen zullen
communal sortant, Président du P.S. en propagandist Kd. De Kerpel, Phi- gegeven worden met betrekking tot
C.-Louvain, Croix du Feu et resistant, lemon een geschenk aangeboden.
de verdere uitbouw van de Volksnofeire, industriel, cultivateur, enz.
Onder de talrijke aanwezigen be- unie en de daartoe in te zetten pro6 e Liberalen doen het natuurlijk merkten wij (altijd dezelfden) Dr. paganda.
niet beter met hun bladje « De Vrij- Juul VAN BOXELAER van het ArDe uitnodigingen zulleh onder geheid - Le Liberal » en de socialisten rondissement Dendermoride, Arron- sloten omslag veVzond'én' worden.
vorfden het eens prettig in hun dissementsekretaris Emiel Steenhaut
Alleman op post !
« Volksuil > aan de C.V.P. hun twee- uit Aalst, beiden leden van
het
talige verkiezingspropaganda te ver- hoofdbestuur, alsmede de getrouwe
wijten, « terwijl ze tevens de stem- vrienden en medewerkers uit verANTWERPEN
men van de Volksunie bedelen ».
schillende
afdelingen
Boterberg,
De rode broeders vergaten er ech- Adolï - De Neve Pierre, en GoddeZaterdag, 6 december 1958 te 20 u.
ter'"bij te voegen dat zij zelf steeds froy Eugeen, van Impe, alsmede de
weigerden aan het Leuvens Stads- kameraden Bayens, Robert, Galle, 30, in de nieuwe zaal Palladium,
huis de Leeuwenvlag uit te hangen Jan, en tal van anderen te veel om Offerandestraat 42, Antwerpen
GROOT OVERWINNINGSBAL
maar wel de Franse vlag uitstaken allen met naam te vernoemen.
ingericht
door de «Vlaamse Kring».
op 14 juli en dat de berichten van
Een geslaagde samenkomst waarburgemeester Tielemans aan de van kan gezegd worden dat ze borg Met huldebetoon aan volksvertegenLeuvenaars steeds tweetalig waren. staat voor de toekomst. Met een woordiger Frans van der Eist en de
dreunende Vlaamse Leeuw werd de- Vlaams-Nationale gekozenen in pro^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| ze vergadering dan ook besloten. vincie- en gemeenteraden.
Als eregasten worden gevraagd :
I
DIENSTBETOON
1 Nadien vond een gezellig samenzijn
oud-volksvertegenwoordiger
Dr Rik
§
Z o e k t w e r k a l s h u l p - b o e k - 1 plaats.
Ballet,
Dr
Leo
Wouters
en
dhr
ReiE. DARGEN.
E houder en handelskorrespondent =
mond Mattheyssens.
^ J. d. S. Brussel. Bescheiden ei- 1
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Tel.
16
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te 20 u., in zaal Roeland, spreekt
ONAFHANKELIJKE LIJSTEN
werpen (tel. 33.85.65);
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretaris, Beethovenstraat 16. Anderlecht,
de bekende journalist E. TROCH
— Carlo de Ridder, Boterlaerbaan
Onze oproep blanko te stemmen,
Tel 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen
onder de titel < DE PLAGEN
Beheer : Kartuizersstraat 58. Brussel. Tel. 11.82 16
290, Deurne;
waar geen onafhankelijke lijsten
VAN EGYPTE » over de Arabi— Wim Maes, Lanteernhofstraat, 28, Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
opkwamen werd uitstekend gevolgd.
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lingen.
semansstjaat, ^ , Berchem/Ant- Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45^46 W^ Jorissen Brussel
nog meer sukses, vooral in het kanwerpent^- ' - *
Toegang vrij en kosteloos
ton Wolvertem. Kandidaten, die in
De Volksunie verschijnt de eerstzaterdag van de maana.
— Frans f^?fers, Sfceelpleinstraat, 53, Verantw uitgever : Mr. Fr. Van der Eist, Beizegemstr., 20, (Brussel 12)..
voor iedereen.
hiyw gemeente met alle. geweld de
Merksef»i
— —
C.V^.- of B.S.P.-stempel op hun
mm0t0m
i0m
ilj sten wilden drukken, verloren op
sommige plaatsen honderden stemmen. Wij begrijpen dat maar al te
best, want wie zelfs in het kleinste
dorp C.V.P. stemt, geeft zijn zegen
aan een partij, die schuldig is aan
onvergeeflijke
fouten. Zoals het
kleinste druppeltje water in een plas
zich met gans die plas vermengt, zo
mengt een stem, eender waar in
Vlaanderen bij gemeenteverkiezingen ZONDER waarborgen gegeven
aan een unitaire partij, zich met deze partij en versterkt het kwaad,
dat we in haar bestrijden.
EERVOLLE VERMELDING
Zij gaat deze maal naar propagandisten uit Ternat, Dworp en Dilbeek.
die verscheidene lidkaarten plaatsten en aan vrienden uit Londerzeel,
Eppegem, Steenhuffel,
Machelen,
Perk, Peutie en Vilvoorde, die een
gewaardeerde inspanning leverden
in abonnementen bij te winnen.
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