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doorgegcva"
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'

bij nr_
EB,

'•\s' In antwoord op de nota van Spil .d.<tt.•• 16 Maart 1952
'ho D.A./1-067/W/ 1392 moge iforden. medegedeeld, dat niet is
achterhaald kunnen worden wie bedoelde A. (Andree) Dick is.
Te ' s-Gravenhage is wel bekend-'een Pieter Arie DICK, geb.
te Brouwerahaven 6-8-1911» van beroep onderwijzer, v^onende
Frederik Hendrikplein 10 * s-G-ravenhage.

Genoemde Dick waa tijdens de Duitse bezetting leraar
aan de Duitse School te Leiden, lid van de K.S.B., de W.A.
en het Opvoeders Gilde. Thana is hij leraar in vaste dienst
aan de Konirgin Emmasehool, een Christelijke school op gere-
formeerde grondslag, aan de Schalk Burgerstraat te 's-Graven-
hage.

Deze Dick is echter,voor zover bekend, geen medewerker
van de "Yendeljongen" noch een leidende figuur in de Dietoe
Beweging in Nederland.

(B H. B., 10 Juni 1952,

f. JU ̂: 195
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Verbinding: Ho.12

Doss.13/841-5.
Onderwerp: A.DICZ.

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

31 Mei 1952.

B.0.3. van 4 April 1952
Ho.134762 M.v.B.a.

./ Haar aanleiding van nevenverineld schrijven wordt mede-
gedeeld, dat vooralsnog niet is kunnen blijken wie bedoeld
wordt ciet A * (And ree) DICK, wonende te Scheveningen.

TSan het Bureau van Bevolking te 's-Gravenhage staat
ingeschreven,

P ie t e r Ar i e PICK, geboren te Brouwershaven 6 Augustus
1911» van beroep onderwijzer, wonende Prederik Hendrik-
plein 10 te 's-Gravenhage.

Genoemde Diok was tijdens de Duitse bezetting leraar
aan de Duitse School te Leiden, lid van de N.S.B., de W.A.

^•<"~~ \n het Opvoeders Gilde.
Thans is hij leraar in vaste dienst aan de Koningin

ïïmmaschool, een Christelijke school op Gereformeerde grond-
slag, aan de Schalk Burgerstraat te 's-Gravenhage.

Deze Dick is geen medewerker^ van "De Vendeljongen"
en is geen leidende figuur van de Dietse Beweging in Neder-
,/land. (einde)
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Het-. AlgemeenJ.iejJLiJev

Na e
heeft het A

> met c.e herd'
Gent",

schijnbare rust
v erkin.g terug ingezet

Jeugdbeweging te.et se

lerdenking, werd
buiten een tentoonstelling en een filmavond, een
feestzitting op touw gezet, waarop de redevoering
van VISSER Johannes het hoogtepunt werd,

In zijn rede drukte spreker, niet alleen
zijn bewondering uit voor het pionnierswerk van de
grondleggers en strijders der hernieuwde dietse Jeugd-eweging, maar waarschuwde hij het Vlaamse Volk dat
te veel feest en te weinig strijdt.

Hij deed tot slot een oproep- tot de jeugd
ei. vooral tot de intellectuelen, die al te lang af-
zijdig hebben gestaan, om aan te sluiten, ten einde
gezamenlijk de Dietse strijd te kunnen doorvoeren.

E
bijzondere
om de conce^
nen bekostigen
schande niet
vajj deze strij,
doodeenvoudi

De„Jong Nederlandse

nog een
v m een inzameling,
~>RMS August te kun-
o?eker, kan de
toffelijk overschot
er bijn zo maar

Deze gemeenschap, samengestel•! uit oud-
Oostfrontsoldaten en sympathisanter, heeft haar wer-
king, /ooral door middel van haar blad ''Periodiek
Contact" v ortgezet>

Niettegenstaande het r.ukses, dat deze groe-
pering in de incivieke kringen geniet, schijnt ze
finantieel toch nitt het gewenste resultaat te berei-
ken, geaien naar middelen wjrden gezocht om de steun
aan noodlijdende frontsoldaten te kunnen vo^rtzetcen,

*•!/•••
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Tot de overtuig!;-,3 gekomen dat een. toneel-
groep een te groot kapitaal zou. vergerij V«srd ••veygO"
gaan tot het gieten van wandplaten "Bcrkenkruiajes"
genaamd, die een schild met de leuze «Voor Oater- er.
Heerd" en een berkenkruis met diotso soldeterhplm op;
voorstellen.

spers aanga v e t,.
t - en c'̂  prijs'van

ran deze v
G.V.I, 'oi.-gesua.--.r-.

;or van. ctë

K
meer sorg t
50 op 500 f:

A] s
dieut U2 CL'-;.'
door ROO::5E
dienuo der

DM» ooti».if:an >«Jaiififi*«<5.et beschouw! '.-orden
als een alleenstaand feit, Ze maakt deel. .uit ,van_een
wel overwogen plan dat tct do«ITneé"£t' elle . oud̂ iront.-.
soldaten, zelfs vreemde, ia. <Séa enkele gemeenschap
te bundelen.

Aldus kaa ook het zoeken naar contact met
de vroegere konmand^ur van het Vlaamse Legioen
Konrad SCHSLLONG werden verklaards

De contact-name werd nl. rseds verwezenlijkt
door DEGRÜÏTER Albert, die door bemiddeling van dn
secretaris van de leider van de ffOoetprieeterhu3pfl
de reis gratis heeft kunnen ondernemen.

toren zij
gekomen,

ingediend.
meeste opa
comité
cntwerp .n f/a n c'
alle p

otybouV en'het Jjroces var de IJzer-
'---1-, ibrandpuht jvan de belangstelling

ilaamse Dringen,

illende plannsn werden.
VAN HIMi3KECK, het

hejs.loot hei, bedevaart-
van VAN HAVERBEKE,

ong er dan ook op aan
"opbouw stop te zetten.

Op l April a o s- zou aan de bouw van het
nieuw monument > öa*. nu e:;r. hoogte van 05 m, zou be-
reiker warden bectano.- . Deze toren^ ond?-<s enkele
technische v;iizî inge.'i die noodzakelijk bleken, zal de
kilhouette van hè- oude monurac:.̂ , niet veranderen^

Anderzijds werd er deze maand een afvaardi-
ging van •.laarnse kamerleden d'er Christelir-j Volks-
partij, waaronder BERTRAND, tER3IST. V3ÜRÖKEN er»r..,,
door de Heer PHOLIEN, Minister van JustitAs, ontvarger,
in verband met de zaak van de IJzertoren

E.', werd bij de Heer Minister acrj
op een spoedige oplossing inzake de 03~c
van d^ heer DEVELTER tegen de :;eer BSKAEUT ingebf dt

• *•/•»*



U I T T R E K S E L

Voor:0b

Par.:

D.A./1-OÓ7/W. 1421,

1952

Het zou ons ten zeerste interesseren meerdere
inlichtingen te mogen ontvangen^^nopens dé vergadering . .
die op 9 Maart j8l. te Ameteifdtaja, door een aantal jeugd-,
organisaties met neó-f asci stilsöfaé inslaĝ  werd gehouden, .';
met het doel tot een innige samenwerking te komen.

Aan deze vergaderingoam ö.ffl. deel het gekende.
Algemeen Diets jeugdverbond waarvan de zetel té Gent ge,«?
vestigd is. „ - v 'v |'

Wij zouden het eveneens op prijs stellen in- f
lichtingen te mogen bekomen over de Luxemburgse afvaar- f ?-
diging. , '~,\e 9e April 1952.



Ip_ï 219.- DIENSTGEHEIM.- 25 April 1952.-

Onderwerp: "Brochure: "LEGIOENJEUGD". -

Bij lagen : één.-

A A N : K.A./2.A.- en H.B.-

V A N ï W.- ——"*

APR 1952 '

Met verwijzing naar het zeer critisch gestel-

de artikel op blz.4 van MDE WAASHEID" van Zaterdag, 19 April

1952, onder het opschrift:"Ter oprichting van nieuwe NSB en

Jeugdstorm" - "CONGEES VAR EX-S.S.-ERS EN GLERIGALEH IN MAAS-

TRICHT", - gelieve U hierbijgaand aan te treffen een exemplaar

r van de in dat artikel geciteerde brochure "LEGIOENJEUGD",

"'l Blauwvoetuitgave lo:2 yan het Algemeen Diets Jeugdverbond.

Uit het vermelde op de laatste bladzijde dezer bro-
chure blijkt, dat deze reeds in December 1950 werd uitgegeven,
terwijl het toen in het voornemen lag, begin 1951 het derde
nummer, n.l.een brochre onder de titel "ONZE NEDERLANDEN" te
doen verschijnen.

In verband daarmede, zal door mij aan "SPIL" worden
verzocht, ook een exemplaar van dit Je - en eventueel versche-
nen volgende - nummers te ontvangen.-



JSo: 153*- DIEHSTGEHEIM.-

Ond er werp t "De Vlaamse Bewegin".-
'/J

A A N
V A U

K.A//R.A.- Jt.b.v. H.B.-
W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen,
een opgeplakt artikel uit het min of meer Ylaams-extremisti-
sche Belgische dagblad "DE STANDAARD" van Donderdag, 20 Maart
1952, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waar
van ik U moge verwijzen.

Ter bevordering van de kennis aangaande het ontstaan
en de ontwikkeling van de "Vlaamse-Beweging" - speciaal onder
de Vlaamse studenten - meen ik, dat bijgaand artikel voor het
hoofd van de betrokken afdeling van onze Dienst, wel van enig
nut kan zijn.

Voor niet ingewijden is het niet altijd even gemakke-
lijk de verschillende afkortingen van de verschillende Vlaam-
se Studentenverenigingen te onderkennen.

Zo worden o.a. in een verslag, voorkomende op de ach-
ter-pagina van Ko:10 van Zaterdag, 8 Maart 1952, van het
"Vlaams-Nationale-Weekblad" - "OPSTAHDING" - onder het op-
schrift:MA.D.J.V.- Blauwvoetavond te Antwerpen", de volgende
afkortingen vermeld: A.D.J.V. j A.K.V.S. ; A.K.D.S..-

Uit bijgaand artikel moge U blijken, dat deze afkor-
tingen betrekking hebben op:

L^V'A.D.J.Y. = (Algemeen Diets Jeugd-Verbond).-
'E-Y-'S** (Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond)

A-l[«!l«S.« (Algemeen Katholiek Diets Studentenverbond).



DE VLAAMSE BEWEGING

jDe Blauwvoeterie
\ in dit artikel willen we het wezen van fle Blauwvoeterie belichten
in haar ontstaan en haar ontwikkeling. De meeste figuren van het
einde va» de vorige eeuw en tdt voor 194 hebben veel aan Blauwvoe-
terie té danken, zodat Kanunnik Dé Coène op zijn jongste jubileum
terecht het grote verliêê op opvoedkundig gebied kon betreuren dat
het verdwijnen van dé Blauwvoeterie metzich meegebracht heeft,
I» wezen is de Blauwvoeterie eefi ontvoogdingsbeweging op het Jonge-
rénplan geweest, een ontvoogding tegenover een drukkend opvoedirigs-
systeem. Met een naast ongeziene kracht groeide er een Jeugdbewe-
ging, niet onder impuls van ouderen, maar uit de innerlijke drang
van dé jeugd zelf.
Lang voor' onze officiële Jeugd-

beweging öïider leiding van oude-
ren, vonden deze jonge mannen;
met hun gezonde, morele, sociale en
vooral nationale opvattingen hun
eigen weg.- Voor het eerst zien we
hier te lande vormen van Jeugdbe-
weging : lange groepswandelingen
door de bossen van zelfstandige jon-
gefen, met knuppels gewapend.
Wat een sterke geest stak er achter
deze Jongerenbeweging. Waren al
hun krachten niet op de nationale
herwordtng gericht ? Gebruikten
zij hun vakantieavonden niet om
overal toneelstukken met nationale
inslag te gaan opvoeren, die zij
vaak zelf schreven.

Deze Jongerenbeweging was niét
ontsproten aan de zucht tot ont-
spanning. Had zij een stevige mo-
rele grondslag: en impliciet een so-
ciale inhoud, dan toch is de Blauw-
voeterie vooral gekenmerkt door
een sterk personalisme en door eert
uitgesproken
volkse zin.

nationaal gevoel in

STERKE KARAKTERS

Want 'uitgesproken volks iStrö-
naal -•was de Blauwvoeterie vooral
Uit die volksoiationale sfeer ook
komt?'xïe naam. Hij stamt immers
van de leuze : Vliegt de Blauwvoet ?
Storm op Zee ! die de studenten
overgenomen hadden uit het boek
van Conscience : De Kerels varr
leuze vooral nadat men gemeend
had Tiet te moeten verbieden !

Wat voor hen de Vlaamse strijd
was kunnen we het best opmaken
uit het program van Rodenbach
«de kamp om Vlaanderen te doen
hérworden en herbloeien in de volle
ontwikkeling van eigen wezen en
werkzaamheid, aard, zeden, gedacht
•gebruiken, tale, kunst, wetenschap
handel en nijverheid,»

GROOTNEDERLANDSE
STREKKING

Naast de eng Vlaamse is ook de
grootnederlandse strekking van be-
gin af aan in de Blauwvoeterie te
yinden. In «De Student» de Bra-
bants-Antwerpse tegenhanger van

, «De Vlaamse Vlagge » en van « Het
Pennoen» lezen we o.a.: «_ _ _ Tusschen

Sterke karakters vond. men erJ Holland en België zijn er geena
Dit getuige een Rodenbach reeds op grengèn meer dan het streepje dat
het kollege als hij het gedicht voor de politiek er tusschentrok; doch
zijn verjaagde schoolmakker De die politiek gaat ons niet aan, dus
Vos schreef en hij er beneden aan qok het streepje niet.»
toevoegde : Zondag ..l Oest 1875 den In tegenstelling met wat velen ge.

De ge,estr- van dé -TÖliwiwvöeterie
bleef ^éhter met stijgende wer^
vingsk|achti Beider ^^n vooral!
door «De Vlaamse Vlagge» en
«De Student». In 1891" werd de'
tweede Algemene Katholieke Stu-
dentenbond gesticht ond^r meer
werpen), doch door bekaAii-ing van
hogerhand, verdween hij -$n moest
men opnieuw hoofdzakelijk in het
geheim werke».

Het Studenten Verbond wefd een
derde maal opgericht in 1903 on-
der voorzitterschap Van Leo Van
Puyvelde. Op de stichtingsverga-
dering voerde er naast E. H.
Amaat Joos o.a. ook Frans Van
Cauwelaert het woord. Te Leuven
verscheen ondertussen «Ons Le-
ven» en in 1902 werd het Hoogstu-
denten Verbond er gesplitst in een
Vlaamse en in een Waalse vleugel.
Ook de Gentse studenten kregen
hun eigen orgaan «Hoogstudent»
(1909). Aan- de universiteiten te
Brussel en te Luik roerden de
Vlaamse studenten zich evenals
aan de hogere scholen te Kuregem
en te Antwerpen en zelfs aan de
fakulteit te Namen.

DE EERSTE WERELDOORLOG

D$ Blauwvoeters speelden een
grote rol. in de IJzerfrontbeweging.
Eveneens vond men ze aan de ver-
nederlandste universiteit te Gent.

In 1920 werd het Algemeen Ka-
tholiek Vlaams Studenten Verbond
definitief ingericht. Berst verscheen
het tijdschrift «Storm» uitgegeven
door Êrnest Van der Hallen en na-
dien «De Blauwvoet» waarvan Lo-
dewijfc Dosfel (die voor '14 reeds
Jong-jóietsïand uitgegeven had), Dr
Van de Perre eh Êrnest Van der
Hallen de voornaamste medewerkers
waren. Dit tijdschrift kende een
nooit gezïehe vlucht en de invloed
die er van uitstraalde was groot.
Talrijke vooraanstaanden uit de
Vlaamse strijd als Wies Moens, Ver-
schaeve, Jef Van Hoof, Verknocke,
René De , Clercq,
Goossenaers, Dr.

Prof. Daels, Dr.
Elias, Joris Van

dag, dat Julius Dé Vos, om reden léven ontstond dit nationaal gevoel j Severen waren er bij betrokken of
zijner getrouwheid aan Gode en:t>ij de studenten niet het eerst te i dankten er ten dele hun nationale
Tale en Lande op eene schandelijk^ Roeselare, want onder meer te Me-
wijze uit het Klein Seminarie van tehelen bestonden reeds voor Roden, j
Roeselare verbannen wierd, dooi oachs tijd Vla-amsgezinde studenten- j
den toeninaligen Superior Eerweer, genootschappen en ontkiemde er
den Heere Hendrik Deibar, Kanu- reeds éeri strijdende Vlaamse geest
nik. Dit getuige de episode op het hoofdzakelijk onder invloed van de

Swerken van Conscience. Maar te
.Roeselare nam de stroming, V9oral
('onder impuls van de overweldigen-
fde persoonlijkheid van Rodenbach,
voor het eerst een allesbeheersend

i karakter aan en de figuur van Ro-
denbach ging-in de volgende- jaren
20 een grote ftetékenis krijgen over-
al bij de Jènsseren m het Vlaamse
land dat Roeselare bekend bleef als

• kernpunt. .t
ORGANISATIE

De studentenbeweging flakkerde'
'na de iĵ aJ|eMssjen; te •"• - '- -

Tc'eeg" awltwaT alle vlaamse" 'sÜuden-'
tenten in één bond te verenigen.
De eerste landdag kwam samen ge-
durende de Paasvakantie van 1877.

overtuiging aan.
Maar ook de vervolging was hef-

dan ooit. De Scouts en de pas
gestichte K.A. lokten de jongeren
van het zelfstandige en echt Vlaam-
se AKVÖ weg. Daarbij kwam nog
dat het Vlaams Nationaal Verbond
en het Verdinaso jeugdafdelingen
stichtten. Het AKVS dat van het
begin af aan op Diets standpunt
stond veranderde zijn naam in Al-
gemeen. Katholiek Diets Studenten
Verbond (AKDS). Dit gebeurde in
1934. Het .bleef echter, in tegenstel-
ling met de jeugdafdelingen van
VNV en Verdinaso, uitsluitend een
studentenbeweging tot in 1937, toen
het een volkse beweging werd onder
de benaming van Diets Jeugdver-
bond, vooral bezield door Wies

' Moens.

kollege te Tielt, toen het verboden
werd in het «lettergild* nog Vlaam-;
se werken naar voor te brengen, •;

Een reeks studenten waaronder
Hendrik persijn en Alfons Depla

'gingen naar de schoolbestuurder
om te verklaren dat zij niet langer
op het kollege wilden blijven, waar-
op het verbod ingetrokken werdi ter
De hele beweging zal zich trouwens
van hét'TJëgin af aan scherp kan-
ten tegen de misplaatste 'oemoeiïni
gen van minder bekwame opvoeders
om hun.- Vlaams gevoel te onder-
drukken, <ïn hun later leven waren

Blauwvpeters dan ook gewoon-s
ilijk onverzettelijke

tóttStt wat/j
karakters die
n «n dat ook

uitvèéf dén.f Dé Vlaswnse Befeging

HijTverd voorgezeten door Albi-echt
Rodenbach, Pol De Mott, Amaat
Jóps'«n Zeger Malfait. Op' dr twee-
de 5rarn_enkomst op 5 September '77
wesd op voorstel - van Rodenbach
besloten tot de Studentenstrijd. La-
ter werd een hoof draad samenge-
sted met Rodenbach aïs hoofdman
en Pol De Mont als penningmees-
ter. Onder impuls van Rodenbach
verscheen tijdens het nieuwsjaars-
verlof '77-78 de eerste aflevering
van « Het Pehnoen ». Op 3 Sep-
tember '78 werd een nieuwe land-
dag gehouden te Gent. Wéldra onin
stond er echter onenigheid ej
dood van Rodenbach betekende
genadeslag voor de eerste studen-
tenbond.

"DE STANDAARD"

Antwerpse editie

van Donderdag, 30.3.'52.
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n.a.v.schr.Spil 134762 - zie CQ
4 April 1952

Ontv, bew:„_ -'• •-

Rappe!
B 134762 Antwoord
VII A? 3 ;
A. Diek

Eea «eker* A. (Anéree) Sick, wqnet
en aadewerker van BDe Vendel J ongsn" .orgaas van het Alge-
ffleea Bleta Je^gdverbond, aou een der leidende figm-an zijn
van 4« Dietse fiewegiag in Hederlana en o. a. aanweeig si j n
geveest op de Rödenfcachsale, die in 1951 door het Algeaeeji
Biets Jeogdverbond werd gehouden.

Ik &<m luit ep prija stellen, im&lea tl mi 4 wilt ia-
lichten oattrest de volledige persô ilia em verdere
belang ai ̂ ode gegevens betreffende genoemde A* Dick»

SOOÏB TAS m DlllSf
Samen» desse,

Aam de lieer Hoofdcommissaris
van gemeentepolitie

* Vy. g .1 A 'T B. » H A g 1. fe ^ w:a Laer^
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D.A./1-067/W. 1392

II*f**-
Het zou ons ten zeerste interesseren de volle-

dige identiteit te bezitten van de genaamde DICK, An-
dree, wonende te Scheveningen'en medewerker y/an "De
Vendeljongen".

Belanghebbende zou één der leidende figuren
zijn van de Dietse Beweging in Mederland, en zou o.m."
aanwezig geweest zijn op de ̂ odenbachmale te Gent, door
het Algemeen Diets Jeugdverbond in 1951.ingericht.

De 13e Maart 1952.



Hos 322.- PIBHSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Diets Maandblad " G U D R U H ".-

Bijlagen i één.-

A A H s H.-Z.B.B.- en H.B.-

V A N : W.-

Juli 1952.-
7

OP KAART
AC*/,
DA!D A h i
PAfad j

Hierbij gaand moge i ik U doen toekomen, een
exemplaar van een periodiek, genaamd V "G U D R Ü H ", hetwelk
zich aandient als "Maandschrift van de Dietse Meisjesbond
"IK DIM", waarvan de redactie, het secretariaat en het be-

/Jheer berust bij : Aleide AHDBIES. Mar ia-Hendr ikastraat 110 ,
te St-AMAJTOSBERG bij GEM?.-(B.).-

Alhoewel de 2̂ e jaargang op het titelblad is vermeld,
blijkt uit de inhoud van het blad, dat dit gedurende de laat-
ste tien jaren niet meer is verschenen,

De her-verschijning van de eveneens sa'km-gevoegde num-
mers l en 2 - Lente- Grasmaand (Maart- April) had plaats om-
streeks l Maart 1952.-

Blijkens de inhoud van bijgaand nummer, wordt daarin
vanzelfsprekend ook de "Dietse", d. i. "Groot-Nederlandse" ge-
dachte, tot uitdrukking gebracht, doch - voor zover dit d.z.z.
werd nagegaan - kan het bestaan van enig contact met meisjes-
geestverwanten in Nederland, daaruit nog niet worden vastge-
steld. -

Mogelijk ten overvloede zij gemeM, dat de titel van
het blad hoogstwaarschijnlijk is afgeleid van "GTJDRUH", of
"GüBDRÖM", een oud heldendicht uit het begin van de 13e eeuw.-



Aan : ACD/K

Van

Datum:
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Beroep;

Nadere bijzonderheden

YYVL* (YV^MA •

Naam :

Voornaam:

Adres
O ^

Kaart lichten voor:

*<>l l



POLITIE BRUMSSM
Doss.P* ••_,_ i-

Bijl. geen. I

Betl.

Brunssum, 24 Maart 1952.

AAN

«9MKT1952

de Heel Hoofd van de Binnenlandse Yeillgheidfulöttl *• '

* a- G ï a v e n h a g e.
te \s-

gneiaapa
u^^ *£ *-» ^st>-<^t-~t-

de Heeï Pioeoxeur Greneiaal, fgd.Biiecteuï van Politie
te

'a- H e i t o g e n b o a c h . ^

W

Hierbij heb ik de eer u te berichten, dat onderstaand ar-
tikel uit de "Yolkskrant" van 22 Maart 1952, afkomstig is v/an

l / /Xlde in deze gemeente wonende Handrik Jan Serard WALfflfAHS, gebo-
(/ ren te Brunssum op 28 Maart 1930, wonende aan het Lindeplein

no.4a in deze gemeente, omtrent wie reeds eerder een uitvoerig
rapport werd verzonden.

"Nederlands® vlag II
Oranje, blanje, bleu is niet de vlag der nazi's, maar het

symbool der Nederlanden en van hen, die- aok vandaag nog stre-
ven naar de volksstaat der Dietse gouwen. De "Prinoevlag"
wordt beschouwd als een Heelnederlandse symb'ool, Rood-wlt-
blauw als een verarming en beperking.

Henk Waltmans

namens Heelnedexlandse Jongeren.

NASCHRIFT: Hou zee l - EED." Einde.

Be Inspecteur tie,
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Periodiek: M&i

Datum: >*2 .SL .TT ...£. —„

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dagen

AAN
dat.

GEZIEN

par.
Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

Aantekeningen:

i>>fe

D'50 . VlsOQO (£\2 . '51 - 43
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Datum:

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dagen

GEZIEN
AAN

dat.

! Volgens geadresseerde

par. i n°9 t.k. aan

P & B

Aantekeningen:

D 50 - 15000 (f) 10212 - '51 . 43

VH 'i\, rosai ~

BHUNSSUJVL

TTASCHRirT:



Ho: 46.- DIENSTGEHEIffl.- 1 Februari 1952.-

Onderwerp:"Jong Nederlandse Gemeenschap"
in België".-

/.</*'
Bij lagen : een weekblad.-— — — aju ^

^

A A N : K.A./R.A.- en H.B.-

V A N : W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen
toekomen, een exemplaar van No:4,d.d.27 Januari 1952, van
het "Vlaams-lationaal-Weekblad" - "OPSffAKDIMG" - op de ach-
ter-pagina waarvan ik Uw aandacht moge vestigen op het arti-
kel onder het opschrift;"JongNederlandse^Gemeenschap" -
* Vlaams-Nationale ^^

In het Belgisch Maandbericht,Mo:10, over de maand
October 1951» wordt op blz.38 en 39 melding gemaakt van deze
"Jong Nederlandse Gemeenschap", waaruit blijkt, dat naast
Gent, ook te Antwerpen een afdeling dier beweging bestaat.

Op blz.28 van het Belgisch Maandbericht,No:12, over
de maand December 1951* wordt melding gemaakt van d© - in
de kringen van de afdeling Brabant van "De Vlaamse-Concentra-
tie" - bestaande plannen, om de leiders van bepaalde plaatse-
lijke afdelingen, o.a.van die te Antwerpen, wegens hun laks-
heid te doen vervangen en tevens te zoeken naar samenwerking
met de "Jong Nederlandse Gemeens chap".-

Met betrekking tot deze "Jong Nederlandse Gemeenschap'
in het algemeen en de afdeling Antwerpen meer in het bijzon-
der, is mij bij informatie, het volgende gebleken:

a.- Te Antwerpen bestaat deze afdeling nog slechts uit
een acht-of tiental personen, die evenwel actief
werkzaam zijn teneinde dit aantal opgevoerd te krij-
gen.

b.- Voor zover te Antwerpen bekend, beschikt de "Jong
~" Nederlandse Gemeenschap" tot nu toe nog niet over

statuten.
c_.- Op 6 October 1951 werd door de afdeling Antwerpen

een Gyriel YERSCHABVE-herdenking georganiseerd, die
werd bijgewoond door circa 400 personen, waarbij -
voor zover bekend - geen Nederlanders aanwezig waren*.

cl.- De leden van de "Jong Nederlandse Gemeenschap" wor-
den gevormd door eèh gröepjon^cen uit neTTTroegere

in België, welke groepering op §ën"Tl3Q"koSW8wor3en
gesteld met de l.S.B. in Nederland.

Hieruit



- 2.-

Hieruit volgt, dat door de "Jong Hederlandse Gemeen-
schap" tevens de "Groot-Hederlandse gedachte" wordt nage-
streefd, in verband waarmede kan worden verwacht, dat haar
leiders zeerzeker zullen trachten ook in Hederland contacten
tot stand te "brengen.

Mede om deze reden blijft de bijzondere aandacht op
deze aangelegenheid gevestigd en bij het vernemen van vermel-
denswaardige nadere gegevens, zullen deze terstond te Uwer
kennis worden gebracht.-

C

C



4e JAARGANG Nr. 4
PRIJS : Frs. 5,—VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLADZATERDAG 27 JANUARI 1952

Ons Standpunt

OPSTANDING EEN TEKEN
VAN TEGENSPRAAK

V*lii de voorbije weken heeft « Op-
^standing » de « Vrije Tribuun » bij

herhaling ter beschikking gesteld
van verschillende kameraden die een
of ander punt in verband met de
collaboratie-politiek in het reine wil-
den trekken. De lezers hebben aldus
kunnen ervaren dat de meningen over
deze bewogen episode van de Vlaam-
se Beweging nog steeds ten zeerste
uiteenlopen. Het betreft hier een bij
uitstek pijnlijk, duister en tevens ïe-
vensbelangrijk vraagstuk dat we niet
kunnen doodzwijgen indien we ons
zelf c-n ons verleden niet willen ver-
loocKenen en indien we er eoit wil-
len, toe • komen een vernieuwde
Vlaamse B«weging op stevige basis
op te bouwen.

De lezers herinneren zich ongetwij-
feld nog welke de. strekking was yan
de bijdragen Si* gedurende de jong-
ste -waken verschenen in onze «Vrije
m " e» die,, ondertekend war«n

i, i A»
Voor liQuijewiJD en^Gerhard is .

collaboratie, ook in haar, meest con-
sequente verschijningsvormen — SS,
Dc-'lsg, Hitlerjeugd, enz. — niet
elécnfs' eeri door de omstandigheden
bepaald intermezzo geweest. Ze is

-hutta .inziens een hoogtepunt van de
, e«ft phise waar-

van

we, in de «Vrije Tribuun», gelegen -
heidsmedewerkers met een zo gerin-
ge onderlinge • harmonie aan bet
woord hebben gelaten.

Wat deze laatste opwerping betreft
achten we het eigenlijk overbodig
ons te verontschuldigen. Men kan
iveïljcht van mening verschillen over
de vraag of het wel goed geweest is
een zó ruime plaats voor te behou-
den aan onze « Vrije Tribuun ». Het
principe echter van de « Vrije Tri-
buun » laten we niet los, aangezien
we er ons te duidelijk rekenschap
van geven dat de betrekkelijke gees-
telijke klaarheki, die voorheen de
Vlaamse Beweging heeft geken-
merkt, thans te loor is gegaan even-
als de betrekkelijke organisatorische
eenheid .van voorheen.

Aan wie ons critïkeert wensen we
het hier uitdrukkelijk te zeggen : We
herinner en ons zeer goed de periode
waarin , eert «Vrije T.ribiwn » on-
denkb^ar, .was in,. onze £trüdbjad«>}.
In die jaren waren tjenduizendeo
Vlamingen er rotsvast van overtuigd
dat HUN organisatie, HUX pro-
gramma en JMJN JteJd*r eens en voor
altiJ<J..h^t fJoel en de middelen, had-
den.aangewezcn^ en da( .ze voortaan
slechts dienden te gehoorzamen en
t*- marcheren. Wellicht komt deze
periode nog wel eens. terug. Maar

~

Duitsland behfeeret Germaans Geitie-

v
aandoen. t« beweren dat er.iemand, in
Vlaanderen de toverformale kent
w «armere » plotseling alles in orde
kan worden gebracht. « Opstanding »
althans wenst geen aliures van on-
faalbaarhekE aan te nemen. We] heb-

zijn we nooit afgeweken, maar we
hebben daarenboven getracht een po-
sitieve houding aan te nemen tegen-
over alle groepen en tendenties die
zich gedurende de laatste jaren heb-
ben afgetekend in de Vlaamse Be-
weging en. in het Vlaamse leven. We
zijn immers de mening toegedaan
dat de huidige verdeeldheid dé,on-
vermijdelijke nasleep is van een bit-
tere nederlaag. Er , zullen vele han-
den nodig zijfi om het puin op te rui-
men. Dat is dé reden waarom we niet
afwijzend staan tegenover b.v. de
Heel-l^ederlandse Jeugdbeweging,
npcii tegenover de Jong-Neder land se
ftenieen^fcaD, noch tegenover andere
hje.rm.ee mjn of pjeer Te^wante strp-
niingen, en bladeiu Dat -J£ oofc de re-
den waarom ive-.Jn.de «Vrije Tri-
b.umf* het .woord hebben verleend en
gullen bljjven^erlenen aan kanyra-
deu wier inpning; we jO>t of niet yo|-
1edig;tdelen„*f die.zicjt nil̂ruk^en .in
Bermen waarin ireï;iéens,zeér. st^rk
d^ ecto Blinkt, yan hun ijinerhi^ >e.-
Yogenbeid en vefstchienrdheid,, . .

Jndien we ,door fairheiil én ver-
draagzaamheid tegenover al deze
groepen en al deze volksgenoten
konden meewerken aan het-e«h*pfen
van een milder klimaat in Vlaande-
ren, dan , zouden we onze m^eit£
r uimsch oots beloond achfcn. We-M-
kennen; Qjejrigen^ 4»t pp^ in d,ift.b|ad
wel eens een. IbjUer^ al te;#)ifter..w.5flrd^-i
werd geschreven, dat enigszins af-
breuk heeft gedaph aan déxeldoejstel-
lingen. Wie no-wt, gefaal^ heef t ;w^r
pe ons de eerste ^teen,.. Haar in zijn
eeheel eennmen menen we onze nlicht

zigers niet meer mee... God geve dat
dje durver» die, ondank? alles, tóch
se* hebhen gekozen, niet aan het
muiten slaan en het leven aan elkaar
niet te zuur maken...

B. VAN DER GRACHT.

Eerw. Pater STRACKE S. J. Die naam volstaat.
Hij is te zeer wdt hij is, én als

yfaming én als Priester, man uit
%én stuk, wezenstrouw -en u?ars van
schijn, in leven en beleven, in geest
e& gemoed, in woord én daad, om
Zich niet scherp af te tekenen.
:£o zijn naam, zo zijn wezen:

rechtlijnig en.*strak. Veel in hem
rpept een .. profetenfiguur. op :
ïöjiarheidsbetrachïen en -erkennen,
r^cht belijden *w - vorderen be-

' Hij staat voor zijo toehoorders : nog
5±e^ds grpot en pngebogen, ondanks zijn
rjeer dan vijf en zeventig jaar eo een
teven vol arbeid en lijden, zórg en ver-
dHet, ontgoocheling en 'miskenning. Zijn
heldere ogen vonken, nog steeds met een
\eafc licht-oncleuaendË glans. We horen
*"- de.mooief, teldpre, Hankrijke .stem

* -••"**•'- vg fl«^9zenp ]>iisCe
- 1'̂onacr^an. de"

. t utestyleer.de 'fteba^r; Hij'
is een aristocratische en tevens zeer in-
nemeDde verichijning. Eén prins. Een ge-
droomd figuur voor een kerkvorst Hij i« -i.-i:i- 'i._ <•'»-.' • " "-

schouwt hij als Gods opdracht en
's levens taak. Projetenfiguren zijn
strak. Strakke figuren ondergaan
wel eens het lot der profeten. Ook
Israël heeft de zijne gestenigd. Pro-
feten zijn geen gunstbedelaars. Ze
maken zich vijanden. Bij de naam
Stracke vertrekken gezichten zïph
grimmig. Het kan niet anders ; Pa-
ter Stracke . is wat hij is.

. D.M.

hebben, zonder daartoe stelselmatig de
sfej4n yap de bezettende macht te ver-
smaden >, Was pater Stracke een acti-
vist,Jl Hij yerbjleef fje Oostakker, w?s er
-T7J. z$alf overal waar ïiij -w^ont — de

yelenr ook de vriend en
n van veeï activisteji-
lijke raadsoian van de :ka-

aan ,^e,L^c|iyi$ijache
t, in I9l6-1.9!l& En

weg uit Oostakker. Het
j cMyi aQ de eerste maïs! .met meer

da£ tiï],.ergei)s «svegï- moe^t, en het zou
de laagste r1feeer niet zijn... En waariieen

-T7.
toevlucht y

bijdragen van pater Stracke zelf en van
zijn geleerde medewerkers. Ondanks vele
en grote moeilijkheden : gebrek aan geld,
aan behoorlijke huisvesting, aan vol-
doende medewerkers — er waren jaren,
nog oiet zo lang voorbij, dat pater
Stracke zèïf alle steekkaarten moest
schrijven, en op zijn tijd voor portier
mocht spelen — houdt hij vol. als bezie-
ler en hardstwerkende van het Ruus-
broeckgenootschap. Natuurlijk weten de
Belgische universiteiten niet dat er een
pater Strac ke bes taat — oo k Le uve n
niet, dat wel aan Cyriel Verschaeve een
ere-doctoraat toekende (weze het ook
nadat Duitse universiteiten dat voorge-
daan hadden). En natuurlijk kent de
Vlaamse Academie het bestaan en het
werk van pater Strackit niet. In die Aca-
dejnie (die -na 3 91S Dosfel en Eugpen
v^an Oye yitslpot. zoals ze na 1944 Filip
dé Pïllecijn, prof. Daels en anderen uit-
sloot) zetelen andere * geleerden »...

Pater Stracke behoorde tot geen poli-



•W jBoude.wijii. .
Voor B oudewij D ei>; GerhanJ is de

collaboratie, ook in haar meest con-
sequente verschijningsvormen — SS,
De-ttg, Hitlerjeugd, enz. — niet
slechts een door de omstandigheden
bepaald intermezzo geweest. Ze is
huns inziens een hoogtepunt van de
Vlaamse.. Beweging, een phaee waar-
T*p,̂è*"!hwïW(ft r «WH»K(i«U*n wan
blijvend* ^ar^ey z$n_r o,m, de uit-
sluitende oriëntering vari de Vlaamse

- politiek- op Duitsland of op een door
O uitsla n d beheerst Germaans Geme-
nebest, .nationaaUoeialume,, fanati-
sche beleving van een levenshouding,
enz. enz.

StaJÏK daarentegen verwerpt de
collaboratie omdat hij ze een ver-
loochening acht der voornaamste be-
ginselen van de Vlaamse Beweging.
Wat er tussen 1940-1944 gebeurd is,
uil hij k), het gunstjgste j^eval m«£
de mantel der liefde bedekken, op
voorwaarde echter dat de «daders»
zelf geen pogingen irt hei werk- stel-
len «m hun «'zwart» verleden op te
hemden. Voor Stalis is het Dietse
ideaal in verleden .en heden daaren-
boven onverbrekelijk verbonden met
het katholicisme, . . '

\Ve achten het noodzakelijk het
standpunt ran «Opstanding » t.o.v.
dit prubleem nogmaaj^ te formule-
ren. Dit tal in het hoofdartikel van
volgende week geschieden. Ditmaal
zulten we <ms beperken tct enige
vffiorden «ïtleg o.ver het karakter
van ons blad, en meer bepaald van
onze « Vrije Trubuun». Men heeff
er ons inderdaad in bepaalde krin-
gen een verwijt van gemaakt dat

^eldenhulde
''TER NAGEDACHTENIS VAN

Dr. JUR. THEO BROUNS

Wij hebben het genoegen aan onte
lezers mede te delen dat op Woensdag
22 Januari jj, te Antwerpen een voor-
opïfl Comité opgericht werd tot oprich-

ting van een gedenkteken op het graf
van onze vermoorde kameraad en voor
man :

THEO BROUNS

GOUWLEIDER VAN HET V.N V.

KABINETSCHEF VAN DE

GOUVERNEUR,

DOOR BELGIË TE HASSELT

GEFUSILJEERD.

Een eerste gift ten bedrage van 5.000
. werd aan het comité ter baad ge>

steld. Wij danken in naam van alle Vla-
mingen de milde gever, de h. Verdebout
uit New-York.

Wij d4en een dringend beroep opdat
al onze lezen hun lUun aan dit initiatie!
zouden verlenen... De penning van de
schamele, yjpUowenxKX zal jevca dierhaai-
zijn als de gift van de .begoede burger.

Alle giften kuqnen gestort worden brj
de secretarie van.iet c«aité, d* h. Ka
cel DiUen, Korte I«ematraat, 47 U Aat<l
werpen. Postrekening 47.1134. j

dat, KUN organisatie, HUN pro-
gramma en HUN leider eens en voor
*UJJ4,h«t doel en ris middelen had-
den,aangewezen, en da( .ze voortaan
slechts dienden te gehoorzamen en
te marcheren. Wellicht komt deze
jHürwde »«, ar-eU; jéènvt -- l*ru jfi Ma**
müajenieel zo^.,J^e*: n^r gfqte^t
aandoen .te beweren, dat er iemand iij
Vlaanderen de toyerFormale kent
waarmede,, plotseling alles in orde
kan worden gebracht. « Opstanding »
althans wenst geen allures van, «m-
faalbaarh«id aan te nemen. We] heb-
ben we ons in d^ze kolommen m*«c-
maale uitgesproken voor enkele gro-
te beginselen,, zoals het federalisme,
een sociaal-economische ordening
uitgaande van een noodzakelijke bai>
moniëring der rechten van enkeling
en volksgerneenschap, een zelfstan-
dige buitenlandse politiek, amnestie,
noodzakelijkheid ™ **n Autonome
Vlaams-nationale strijd formatie.

Aangezie^ de Vlaamse Concentra-
tie'dezelfde g rundbeginselen erkent,
is er een onbetwistbaar parallelisme
tussen de Concentratie en dit blad,
ofschoon we, niet: het .orgaan der
Vlaamse Concentratie zijn.

Men yecgist zich dus wanneer iaën
beweert dat «Opstanding» geen
principiële lijn volgt. Van deze lijn

Jndlen:-we ..door tairixeia en ver-
draagzaamheid tegenover al deze
groepen en al deze valksgenoten
konden meewerken aan het> ««happen
van een milder klimaat in Vlaande-
ren, dan , zouden, we on,ze,
ruimsshooi* lirînjar achten.
kennen pyerigen^^at ook in rijt h|
wel eens een bjttf *,: aï Ifepiftfg «"WT4
werd geschreven, dat enigszins af-
breuk heeft gedaan aan deze doelstel-
lingen. Wie no$it gefaald, h«*ft Ter-
pe ons de eerste .steen,.. Maar in zijn
geheel genomen menen we onze plicht
te hebben gedaan.

Tot zover .de verduidelijking van
de positie van « Opstanding » en van
de draagwijdte der «Vrije Tribuun ».
We beelden ons voor de rest niet in
4at deze verklaring plotseling een
einde zal stellen aan discussies en
misverstanden welke deels onver-
mijdelijk zijn, of veroorzaakt worden
do,or omstandigheden .die we niet
kunnen wijzigen, of door personen
op wie we niet de minste invloed
hebben.

Het was vanzelfsprekend aangena-
mer en gemakkelijker * aan Vlaam-
se Beweging te doen » zolang men de
wind in de zeilen had. Het trotse
schip van vroeger is echter deerlijk
gehavend, en nu willen de plezierrei-

ühirninations de Bruxelles

Bij een zichtkaart der verlichte

« Grote Markt» - « HET BROODHU1S ».

O, trots van wat voorheen een groot veiieên geweest !
Kunstmatig licht bestraalt U voor een Avondfeest,
Waar toch is het hart, de spraak, al wat uw eer weleer.
Afwezig is, vervreemd. Gij lijt Uwzelf niet meer.
Nog spreekt uit oud gesfeent, de glorie van een tijd
Waarin gij groot geweest. Dat alles zift gij kwijt-
Oneigen is uw doen, en vreemde smuk en schijn
Bedekt thaps alles wat eens wa? Uw eigen Zijn.

'Het schitterendste licht verblindt de waarheid niet.
Dat gij ontrouw Uzelf en heel liet Dietse diet,
Waaruit dit prachtgebouw, en eUc juweel ontstond,
Dat siert ale in een schrijn uw markt — die Vflaamse Grond.
Mij doet én oog én hact, bïj V zicht van dit festijn,
Alleen maar bitt're smart, onzegbaar leed en pijn,
Waar alEes nog steeds spreekt van wat ons Volk vermocht,

Toen het uit eigen Schoon zich lauwerkransen vlocht,
Waarvoor de wereld boog met eerbied en ontzag,
Caai ie hun roem en glans, Europa's glorie lag.
Zelf:- Rome kwam tot U ; een hele trits van stetn,

Werd door Uw Kunst en Werk uw eigen Erf en Leen.
Oud'Nurecberg schonk U, naar tijdgebruïk en aard,
Bij ieder wiss'lend jaar als handsmeewerk — een zwaard-
fV.echts eenmaal schond geweld uw edel aangezicht,,
Toen Frans geschut zijn loop op 't hart der stad gericht.
Doch wat gespaard, gered, het bleef een monument
Waarin de vrtemde ateeds Uw oorsprong nog herkent,
Die Vlaams ed Diets efcai was, van versten oorsprong af.
Verfranst '-*- gïj-wettk ons Volk, de zerkstfcen van zijn graf,
Doch vreemd gepconfc ten spijt — Uw Vlaams, Uw Diets Verken,
Het breekt en spreekt, het roept, het schreeuwt uit eiken «teen !

KERKERGALM.

steeds groqi en ,. utiuu*.»,, ~.,~.
n»eer dan vijf en zeventig jaar en een
leven vol arbeid «n lijden, zorg en ver-
driet. ontgoocheling en miskenning. Z-ijn
heldere ogen vonken, nog steeds met een
vaak Ucht-erid^u.ge.rid* gla^s. Wc horen
•Veer eU , moo&t-- heldert, klankrijke stem
— het sierlijke, met zorg gekozen, jyiste

'i-^'*'> de" s.x»j-^'eirnerg4ap e
invloed, vaii het gestyleer4e gebaar. Hij"
is een aristokratische en tevens zeer in-
nemende verschijning. Een prins. Een ge-
ctropmd figuur voor een kerkvorst. Hij
is slechts pater Stracke : geleerde, rede-
naar, predikant, zielzorger, goed mens,
Vlaming. Ctat is -zeer veel. Niet voor
een wereld die tuk is op uiterlijk succes,
op klatergoud. Wel voor ons. Hij is eto
Oer :groetsten onder de levende Vlamin-
gen. En dat sedert veel jaren reeds

Pater Stracke is een Antwerpenaar,
zoon van een Noordnederlandse vader
en een Zuidnederlandse moeder, Hif
werd Jezuïet (« reeds vijftig jaar jezuïet,
en toch nog Vlaming l.„ »), doctoreerde
in de Germaanse fjlolpgïe, en behaalde
een prijs in een interuniversitaire wed-
strijd, Hij bereisde vele landen, verbleef
en studeerde in menige vreemde stad.
kent aldus meerdere talen, leerde andere
volken kennen, maar dacht steeds aan
en vergeleek steeds bij het zijne. Hij was
gedurende enkele weinige jaren leraar in
de rhetorica te Aalst — wijlen pater
Van Opdenbosch was er een zijner leer-
lingen — en deed er o.m. van zich spre-
ken a!s inrichter en leider van ophefma-
kende vertoningen van « Lucifer !- en
«Jozef in Dothan s. Dat was alles nog
vóór 1914. Ook de werking voor alge-
meen-beschaaf d-Nederlands... Het was
ook voor I9H dat pater Stracke sprak
en schreef over AftM VLAANDEREN.
De niet zeldzame jongeren aan wie men
thans vaak voorhoudt dat de oudere fla-
m ing anten geen besef hadden van socia-
le wantoestanden en sociale noden, zou-
den er goed aan doen — wilden zij eer-
lijk zijn — dat ARM VLAANDEREN
nog eens te lezen. Het is jammer genoeg
voor een groot deel nog altijd actueel.
Niemand had de * elite » zo scherp en
ongenadig op haar nationale verpïichtin-
gen gewezen als pater Stracke het deed
in die ophefmakende brochure. Pater
Stracke was geen gemakkelijk man...

Als jonge geleerde durfde hij de hand-
schoen opnemen tegen Henri Pirenne, de
Waal&e historicus, uitvinder der •« ame
beige s-, die tevens ook * bewezen n hpd
dat Vlaanderen altijd tweetalig was. Pa-
ter Stracke haalde die stelling omver,
haalde aldus een grondpeiler van het
Belgisch patriotardisme omver. Tweede
grote misdaad.

Als het in I*M4 oorlog wordt, biedt
pater Stracke zich aan als krijgsaalmoe-
zenier. Het Belgisch leger heeft echter
geen mannen als pater Stracke nodig.
Hij mag wel ergens in het Walenland,.
in de gevechtszone, een pastoor gaan
vervangen. Als er dan gekwetsten aan
hun lot overgelaten worden, is het pater
Stracke die ze met kar en paard; van on-
der kogels en schroot weghaalt en ze
ergens onderdak brengt. Enige weken la-
ter, te Leuven, brengt hij het tot gijze-
laar in 4e handen der Duitsers,

De oorlogs^ebeartenisseH veretelen de
namingariteO;in-Activisten en Passieven.
Activisten zijn zij die — volgens de be-
paling van Dostel — «tijdeos.de oorlog,
in dé afwezigheid der Belgische regeriflft
hervonhinflen op Vlaams gebied betracht

smaden a>. Was pater Stracke een acti-
Vist.J. Hij verbleef te Oostakker, was er
^r: zoals ovér?5 waar hij woont — de
toevlucht van yelen, ook de vriend en
yerjjfflWFensflaaii van veel activjste;i.
Q.c?iic c^- geestelijke.raadsi^^ij va» de Jcar
t^iekJB ^deuten aan ^.^cïiyistische
v^Kfgtefyi&,$&&, in 1.916riftl&. En
dus mÖ£St ïjif w,eg uit OosjLatker. Het
was toen laj^g de. eerste -maal ryet meer
détt hij. ergens *weg> moest, en het zou
de: laagte ..keer niet zijn... En waarheen
moest de activist ? l^aar Duitsland, .als
aalmoezenier.van de Z.A.B., de.Vlaamse
arbeiders ; door de Duitsers opgeëist en
weggevoerd om In de Duitse oorlogsnij-
verheïd te gaan werken. Te midden van
die proleterv ü* een onbeschrijfïijke stof-
felijke en zedelijke ellende, was pater
Stracke mens, priester, Vlaïning.

De heren van de anti-activistïsche-, in
feite (ook toen 1) anti-Vlaamse repres-
sie van na 1918. zouden de kans niet la-
ten voorbijgaan om de schrijver van
ARM VLAANDEREN te treffen. Was
hij niet de vriend van veel activisten ?
Had hij niet het inzicht gehad, te pogen
de,trouw aan België aan het wankelen te
brengen ?

Pater Stracke was toen m Noord-Ne-
derland, op bevel van zijn overheid. In
Polen daarna, op bevel van zijn over-
heid. Dan maar een vonnis bij verstek.
Maar als alles gereed was voor de ver-
toning, was Pater Stracke daar t Waar-
oro: kwam hij aldus het spel in de war
sturen ? Uitstel, nieuw onderzoek, en
eindelijk een proces voor het Assïsenhof
te Gent, met een nette franskiljonse jury
en een net franskiljons hof, Het werd
een spel van kat en muis. De muis was
niét pater Stracke. Vlaanderen beleefde
in die donkere dagen wat genoegen aan
hft spannend tornooi tussen een hof dat
zijn kleinheid besefte,-en door een wel-
sprekende, hoofse, vriendelijke, schalkse
pater Stracke op de rreest beleefde ma-
nier belachelijk gemaakt werd.

Natuurlijk werd pater Stracke veroor-
deeld. Drie jaar hechtenis. In November
1922 werd hij vrijgelaten. In de cel had
hij gebeden en gewerkt. Hij verliet de
gevangenis, het hoofd rechtop en vol
plannen. Nog immer Stracke. Er waren
veel schakeringen in het Activisme, maar
door processen als die tegen Dosfel,
Wies Moens en pater Stracke werd het
scheldwoord « Activist > een efenaam.

Wat doet de Sociëteit Jesu, in het
Vlaanderen van na IS'lS, rneÊ een ge-
vaarlijke flamingant als pater Stracke >
Hij moet naar Alken, ver van de we-
reld. Prediken en bïechthoren mag hij
niet ; verbod van Mechelen. Hij bidt
studeert en werkt, het hoofd vol plan-
nen, die stilaan vorm aannemen. Beper-
kingen vallen stilaan weg. Hij verblijft
te Mechelen, kan weer reizen, spreken
— «voor volle en voor ledige zalen,
voor b oog-ontwikkelden en voor eenvou-
dige boeren, voor grote mensen en ook
voor kinderen... s (zoals wijlen pater
Van Opdenbosch tens schreef)'. De re-
denaar heeft niets van zijn prinselijke
voornaamheid en onweerstaanbare over-
redingskracht verloren, de Vlaming niets
van zrjn beginselvastheid en strijdvaar-
digheid. De geleerde kan eindelijk zijn
leveosdröesc uitbouwen : het RUUS-
BROECKGENÖOTSCHAP, met als
doel de wetenschappelijke studie van het
godsdienstig leven onzer Nederlanden,
vanaf de--kerstening tot aan de Franse
Revolutie. Er komt een tijdschrift : ONS
GEESTELIJK ERF. met merkwaardige

nadat Duitse universiteiten dat voorge-
daan hadden). En natuurlijk kent de
Vlaams? Academie bet bestaan en het
werk van pater Stracke, niet. Jn die Aca-
<teüuV~(difi -na t91S"Dosfel en Èugeen
van Qye uitsloot, zoals ze na 19+4 pilip
de. Pillexijn, prof. Daels en anderen uit-
sloot) zetelen andere * geleerden »..,

Pater Stracke behoorde tot geen poli-
tieke partij, maar was als Vlaming de
vriend van allen die, wanneer ze
« Vlaanderen > zegden^ niet zichzelf of
bun portefeuille bedoelden- Hij zag met
spijt hoe schone kansen niet benuttigd
of verknoeid werden, en hoe een volk
verder op «ationaal gebied misleid werd
door de staat, een verpolitiekte clerus en
de partijen. Wie heffli zijn mening: vroeg,
kon. ze vernemen, onomwonden.

In Mei 1943 houdt hij te Brugge een
ophefmakende voordracht : IN DE
LEER BIJ JACOB VAN MAERLANT.
Hij haalt zich daardoor het ongenoegen
op de hals van de bezetter, en van veel
anderen. Hij moet opnieuw zwijgen. En
zwijgt, weer jarenlang.

Na de zgn. bevrijding ondersteunde hij
« al de verdrukten uit zijn volk », gees-
telijk en niet minder stoffelijk. Daarover
zullen later ontroerende bladzijden ge-
schreven worden. H[j geniet natuurlijk de
eer van huiszoeking en ondervraging
door jonge heren van de Staatsveilig-
heid. Daarover kunnen later wel enige
bladzijden geschreven worden die zullen
behoren tot de veeleer zeldzame humoris-
tische in de geschiedenis van de Vlaam-
se Beweging. Het loopt alles we! op nitts
uit — men is toch een Jezuiet — maar :
pater Stracke moet weg uit Antwerpen.
Hij moet « rusten s-. Eerst te Oostakker.
Maar dat is volgens sommige CVP-bon-
zen nog te dicht bjj Gent. Aïken is niet
zo gemakkelijk te bereiken... 'Hij heeft
ondertussen ontslag genomen (rroeterT
nemen ?...) als praeses van het Ruus-
broeckge nootschap. Maar in 1948 is hij
dan toch terug te Antwerpen, waar hij
bidt. studeert, schrijft, en goed is... Af
en toe, veel te weinig — volgens óns I
— gaat hij nog wel eens een voordracht
houden.

« Succesvolle » politiekers zoals Huys-
mans, Frans van Cauwelaert en P.W.
Segers worden vanaf hun vijftigste jaar
om de tien jaar gevierd en gehuldigd.
Het weze aan mensen met persoonlijke
ambitie aangeraden zich bij dergelijke
vieringen aan te sluiten, want die poli-
tiekers kunnen ambten en bevorderingen
en prebenden doen toekennen. Toen pa-
ter Stracke in 19-5C vijf en zeventig jaar
werd, heeft hij elke hulde of viering af-
gewezen. Wat hij niet afwees, was hot
opnieuw publiceren van zes voordrach-
ten of artikels, waaronder het beroemde
c Arm Vlaanderen». Deze bundel
VOLKSSLAAP EN -ONTWAKEN,
moge door .vele ouderen en vooral door
vele jongeren gelezen en herlezen wor-
den. Want indien allen die zich hun
Vlamingschap nog bewust zijn, de le-
vensles die pater Stracke geeft, in hun
eigen leven tot werkelijkheid maken, dan
staat Vlaanderen morgen klaar tot de
aanval. .

LAMMENS

D.A. Stracke S.J. : Volksslaap en
Ontwaken. Vonksteen, Langemarlc 1951
— 16C blz-, 60 fr.



Onderstaande bijdrage ré overgeno-

men uit het Parijs weekblad «RI-

VAROL » :

; NATIONALE VERZOENING,

Luidem de versie van het partijbe-
stuur der C.V.P. had de h. Pholien bij
de samenstelling zijner regering een po-
litieke opdracht en moest bij thans de
plaat» ruimen omdat in de huidige con-
junctuur de aandacht van de regering in
de eerste plaats moet gaan naar de eco-
nomische toestand. De h. Pfaolien wordt
dan ïn de bloemen gezet omdat hij in
zgn opdracht geslaagd is CD de nationale
verzoening wist te verwezenlijken*

Vaa nationale verzoening is er hier
evenwet geen sprake. Ook onder een
twee- of drie-partijenregering zou er geen
contra-revolutie losgebroken zijn om
Leopold UI weder op de troon te bren-
gen. De voorstanders van de afgetreden
koning waren hoofdzakelijk de niet-revo-
lutionnaire elementen van het land.

Door nationale verzoening wordt even'
min de verstandhouding onder de bur-
gers bedoeld. Daartoe volstaat het de
pers van de oppositie te lezen. De natio-
nale verzoening kan niets anders bete-
kenen dan het feit dat de personaliteiten
van de CV.P. die achter de schermen
Koning Leopold de dolk ïn de rug sta-
ken, opnieuw in ere hersteld zqn, Het
komt enkel neer op de vuile was van
één enkele partij. Zoals naar gewoonte,
wordt het woord « nationaal» ter zeke
schromelijk misbruikt.

DE ECHTE VERZOENING.

De echte verzoening zou er in bestaan
hebben de tienduizenden burgers die van
de meest elementaire rechten verstoken
blijven volberechtigd opnieuw in de ge-
meenschap op te nemen. De afbouw der
repressie was een programmapunt van
de regerende partij bij de verkiezingen.
Er is. op dit gebied niets verwezenlijkt.
De h. Moyersoeo heeft het huis van het
Poelaertptón verlaten met een blanco-
register. Zijn gebrek aan initiatief was
derwijze dat hij het niet eens waagde
een stukje .wet te laten stemmen waarbij
het aan de crimineel veroordeelden zon
toegelaten zijn opnieuw hun eigen goe-
deren te beheren, een hervorming waar-
voor de linkse hoge ambtenaren van
Justitie sedert jaren gewonnen zijn.

De begrafenisoödernemers van de
CV.P- hebben niet alleen de konings-
gezinde liberalen voor goed van zich af'
gestoten. Zit hebben het aan de talrijke
zwarte families, die zich om de ruin lie-
ten leiden en voor de CVP. stemden,
onmogelijk gemaakt dit gebaar te herha-

DE REGERING VAN DE
MINDERHEID.

Het was een der hobbies van Lëon
Degrelle het werkelijke land te stellen
tegenover het wettelijke land en de ga-*
ping te onderlijnen die er bestond tussen
de wetgevende vergaderingen en de
overheersende mening van de meerder-
heid der landsburgers.

Indien ooit, dan is thans deze kloof een
werkelijkheid. De meerderheid van de

h. Pholien aan Justitie. Zelfs de senato-
ren die met de kruiwagen van de Vlaam-
se Concentratie ïn de C-V.P--rangen op-
genomen -werden zullen de h. Van Hout.
te en zijn ploeg onvoorwaardelijk steu-
nen. ZeJfs de h. Jozef Custers !Veldmaarschalk von MANS T E IN

LIJKBAAR

Zelden hebben wij* bij een lijkbaar
evenveel tranen zien vloeien als bij deze
van de h. De Boodt. K De Standaards
stelde een ganse voorpagina in liet teken
van de gewezen minister van Wederop-
bouw en publiceerde een even grote foto
van de gestrande edelachtbare aU van
Koning Boudewijn bij deze's troonsbe-
stijging. De <rGazet van Antwerpen»,
« Het Belangsken van Limburg», « Het
Handelsblad » weenden, NA de vorming
van de regering Van Houttet tranen bij
tuiten om wüle van het ministerieel ver'
schelden van de senator voor Mechelen-
Tnrnhout.

Wij hebben ongetwijfeld aSLt redenen
om het heengaan van de h. De Boodt te
betreuren maar wij menen dat indien
voormelde bladen een front gemaakt
hadden voor het behoud van de h. De
Boodt in de schoot van de regering, op
het ogenblik dat hiertoe nog mogelijkheid
bestond, de Kempen in de regering zou
vertegenwoordigd gebleven zijn. Het zou
gewerkt hebben als een bloedtransfusie
en het ware prettiger voor de h. De
Boodt geweest telegrammen van geluk-
wensen in ontvangst te nemen dan zijn
tijd te moeten doden met het lezen van
rouwartikels.

IN HET KUNSTENAARSGILD.

Het Antwerpse Konstenaarsgild heeft
de h. Valere De Pauw uitgenodigd te
gasteren op een letterkundige avond in
de salons van de instelling van violist
Van der Snussen. De bekende auteur
hield er een causerie gewijd aan zqn
jongste oeuvre. Het verheugt ons dat
iemand die het initiatief nam tot het uit'
geven van het Theo-Brounsboek als een
geëerde compagnon vermag pp te tre-
den voor de elite van de Antwerpse
kunstenaars.

DE GOEDE GENIUS
DE BURGEMEESTER,

/In hun private omgang zijn de mensen
• soms beter dan ze zich in het openbaar
voordoen. Aldus de Antwerpse burge-
meester. In het openbaar leven is hij de
gevangene van zijn partij in dewelke de
Waalse die-hards de eerste viool spe-
len.

Wanneer hij echter vrij is van poli-
tiek* banden, wordt af en toe de oude
Craeybeckx in hem weet vaardig. Dit
bewees hij reeds in Zuid-Frankrijk toen
de gedetineerden van Le Vemet, uit het
concentratiekamp ontslagen, enkele tijd
te Toulouse op hun verhaal kwamen. De
h , Craeyheckx kwam de ontsnapten uit
de hel opzoeken en reserveerde aan de
meest vooraanstaande nationalisten on-
der hen een charmant onthaal la zün

Veldmaarschalk Erich von Man-
stein, neef van Hindenburg, is het
type van de Pruisische officier. Se-
dert 16 generaties waren zijn voor-
vaderen officieren van de Prins van
Brandenburg, van de Koning van
Pruisen of van de Keizer. Reeds in
de 13* eeuw zien we de naam Man-
stein, ridders van de Duitse Orde,
bij de verdedigers van de Europese
Oostmark tegen de Slaven.

De maarschalk werd door een En-
gelse krijgsraad te Hamburg in 1949
als oorlogsmisdadiger veroordeeld.
Zijn proces mag beschouwd worden
als dai van het Pruisisch militaris-
me. De beschuldigde besefte het maar
al te goed : «Mijn verder levenslot
heeft voor mij nog weinig belang ;
wat er mij ook gebeure, mijn levens-
taak is ten einde. Wat voor mij ma
nog telt is mijn eer en de eer van de
legers die ik aangevoerd heb. Uw
soldaten hebben de moed van de cn-
za op het slagveld kunnen waarderen.
De bolsjewistische propaganda heeft
u doen geloven dat wij ons in Rus-
land als wilden gedragen hebben. Het
is een leugen. In één der verschrik-
kelijkste veldtochten hebben wij
tucht en orde bewaart, zoals het
mannen van eer past. Ik ben bijge-
volg vast besluten hier de eer van

het Duitse Leger te verdedigen. > Zo
sprak von Manstein tot zijn Engelse
verdediger, E.T. Paget.

Churchill stort zijn bijdrage voor
von Manstein.

Van de hand van E.T. Paget ver-
scheen onlangs een boek: «Man-
stein, Ms campaign and bis trial >.
Dit boek wil een laatste beroep zijn
ten voordele van zijn cliënt. Een ap-
pèl op' de openbare mening van de
Westerse wereld.

De idee om de verdediging van
vcm Manstein aati een Engels advo-
kaat toe te vertrouwen, komt van de
Duitse juristen, die de verdediging
van von Leeb en Kesselring op zich
namen. « The Times » publiceerde de
oproep tot hun Engelse collega's om
deze opdracht aan te nemen. Lord
Bridgman opende een inschrijving en
Churchill was de eerste die een bij-
drage stortte. In enkele dagen wa-
ren 2.000 pond bijeengezameld. Toen
Mr, Paget naar Duitsland vertrok,
wist hij van Pruisische militaire
geest zoveel als de twee wereldoor-
logen hem geleerd hadden. Maar zijn
boek getuigt van een bewondering,
a posteriori, voor deze oude en aristo-
cratische m ilitai re kaste. Hi j wa s
verrast van von Ma netel n te horen,
dat hij weigerde, nu na de nederlaag,
enige kritiek op Hitler uit te bren-
gen. De maarschalk bekende zelfs
dat hij Hitler bewonderd had om zijn
grote sociale prestaties en hem ge-
waardeerd had om aijn gezonde op-
vattingen omtrent de militaire pro-
blemen. Dit laatste kan nog meer
verwonderlijk schijnen ; maar Mr.
Paget citeert een tot heden onbekend
feit. Het plan van de veldtocht in
Frankrijk werd uitgewerkt op een
suggestie van von Manstein. Wat
voor al de officieren van de generale
staf een onmogelijkheid scheen, had
de vroegere korporaal van 1914-18
dadelijk begrepen. Voor deze autodi-
dakt had het plan Schieffen geen
dogmatische waarde meer. Om de
«ontwerper» (volgens de militaire
criticus Uddell-Hart, de bekwaamste
Duitse generaal) beter te begrijpen,
bestudeerde Mr. Paget eerst de veld-
tocht in Frankrijk. Manstein beves-

LANGS ULTRA-
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tigt dat von Kleist, die de terugtocht
langs Duinkerke voor de Engelsen
had afgesneden, van Hitler persoon-
lijk het bevel ontving, de troepen
terug te trekken, om de mannen van
lord Gort te laten inschepen. Deze
beslissing had een politieke onder-
grond : Hitler dacht nog aan een
vrede en een mogelijke alliantie met
Engeland. Het Brits Imperium had
volgens hem nóg een historische Ken-
ding te vervullen. Het moest dus niet
gescheiden worden om dan deel per
deel in Amerikaanse handen te val-
len. Een vernederende kapitulatie
kon alles bederven...

Geen enkele aanklacht kwam bin-
nen over het gedrag van von Man-
stein's mannen in Frankrijk. De
maarschalk had hen o.m, het bevel
gegeven in trein of tram recht te
staan wanneer dames in een voertuig
geen zitplaats vonden. Indien een
dame de aangeboden plaats weiger-
de aan te nemen, mocht een soldaat
deze vrij gekomen plaats niet meei'
bezetten.

De Plicht tot gehoorzaamheid
is onvoorwaardelijk.

Het dossier over de c misdaden »
in Polen bleef gesloten. De grootste
beschuidigingen troffen, de veldtocht
in Rusland. De beschuldigingspunten
vielen echter de één na de andere
weg. Deze éne beschuldiging bleef
weerhouden : von Manstein heeft ge-
hoorzaamd wanneer het O.K.W. het
bevel gaf (onverenigbaar met de
Rechten van de Mens) — de indus-
trieën en de voornaamste grote in-
stallaties te vernietigen bij de terug-
tocht in de Winter 1943-44. «De
plicfcit tot gehoorzaamheid, is voor
een soldaat nooit voorwaardelijk ;
het recht of de plicht tot ongehoor-
zaamheid bestaat voor "hem niet»
luidde het antwoord van von Man-
stein, En zijn verdediger voegde er

volgende woorden aan toe, door
Montgomery in 1946 te Glasgcw uit-
gesproken : * Soldaten moeten leren
gehoorzamen aan al]e beveten, ook
als alles hen tot ongehoorzaamheid
zou aanzetten. » En wat de onvere-
nigbaarheid met de Rechten van de
Mens betreft, doet Mr. Paget opmer-
ken dat admiraal Somerville de ac-
tie van de Home Fleet tegen Mers-
el-Kibir als onwettelijk beschouwde,
omdat Engeland niet in oorlog was
met Frankrijk. Churchill en zijn oor-
logs-cabinet herhaalden het bevel en
Somei-ville voerde het uit. Vijftien-
honderd Fransen vonden de dood.
Niemand heeft er aan gedacht Chur-
chïlï en de Engelse admiraal voor
een rechtbank te dagen.

De vernietigingen in Rusland wa-
ren strategisch gezien verrechtvaar-
digd. De Engelsen hebben nooit ge-
aarzeld, ondanks artikel 25 van de
Conventie van Den Haag, de Duitse
steden te verwoesten. Mr. James
Speight, cfader-staatssekretaris van
het- Luchtvaart-Ministerie heeft voor
het Lagerhuis nochtans verklaard
dat dit geen represailles waren, maar
eenvoudig maatregelen door de oor-
logstoestand als noodzakelijk geacht.
«Wat een ironie, riep de advokaat
uit, hier in Hamburg aan een sol-
daat het verwijt toe te sturen vijan-
delijke steden vernietigd te heb-
ber» ! >

Niettemin werd maarschalk von
Manstein tot 18 jaar gevangenisstraf
veroordeeld. Kon het hof de man
vrijspreken die het Pruisisch solda-
tendom symboliseerde ? — « Militai-
re leiders, zoals von Manstein, die
erin gelukten zelfs in de vreselijkste
veldslagen een volledige controle
over hun daden te bewaren, zijn zeer
zeldzaam > replikeert LiddeïJ Hart,
< Zijn veroordeling is een bewijs van
blinde haat of van een grote hypo-
crisie. »

«Wanneer pater Stracke zijn leven
overziet, weet ik zeker dat hij niet tevre-
den is over zichzelf. Tevreden over zich-
zelf is geen enkele ware grote, geen en-
kele heilige. Wij zien met verbijstering
zijn werk, zija leven, dat één tragedie
was: van liefde vechtend tegen haat,
van wijsheid vechtend tegen onbegrip,
van recht vechtend tegen brute macht.
Hij is vecfetcnd Vlaanderen OP ZIJN
SCHOONST.»

t Pater J. van Opdenboscn SJ*

< Wee aan hen, die fn Volk vernieti

«On-nationaal onderwijs en on-volk'
se opvoeding zijn onzinnig en misdadig.
Wat onvolks is, is onkerks. Zo kraarf
ook Jacob van Mae riant, omdat hij Vla-
ming is en blijft; in DIEN zin: wat
wals is, is vals !»

Pater Stracke

« Aan een Volk, mag niets en niemand
onverschillig, hoogmoedig, vijandig voor-
bijgaan ; geen wetenschap, geen instel'
üng, geen mens, geen natie, geen over-
winnaar, zelfs geen Kerk, of ze nebben



DE REGERING VAN DE
MINDERHEID.

Het was een der hobbïes van Lcon
Degrelle hef werkelijke land te stellen
tegeoover het wettelijke land en de ga-
ping te onderlijnen die er bestond tussen
de •wetgevende vergaderingen en de
overheersende mening van de meerder'
beid der landsfcurgers.

Indien ooit, dan is thans deze klooi een
werkelijkheid. De meerderheid van de
kiezers en kiezeressen waren, bij de
jongste raadpleging, de mening toege-
daan dat hun stem beslissend moest zijn
voor het behoud op de troon van Leo-
pold UI, De CV.P. heeft bij de uitvoe-
ring van deze gebiedende opdracht van
het kiezerskorps hopeloos gefaajd.

Geen enkele CV.P.-parlemenfair zal
ons tegenspreken wanneer wij beweren
dat de huidige samenstelling van het par-
lement in genen dele nog beantwoordt
aan de wil van de kiezers en dat nieu-
we verkiezingen katastrofaal zouden uit-
vallen voor de huidige bewindspartij.
De homogene regering kan dan ook niet
anders dan de regering van het faoeren-
bedrog geheten worden, Zij is de rege-
ring van de minderheid der ïandsburgers.

EEN MONSTERACHTIGE
KOMEDIE.

Tijdens gans de duur van de ministe-
riële crisis werd door de Vlaamse
C.V.P.-persh met inbegrip van de kran-
ten die hun cliënteel werven onder de
vlaamsgezinden, met neen woord gerept
over d* Vlaamse eisen. Er heerste vol-
ledige windstilte en het was of de actuele
Vlaamse vraagstukken slechts bestonden
in de verbeelding van enkele fantasten.

Niet zodra echter was de regering sa-
mengesteld o! de grieventrommel \verd
opnieuw aan het draaien gebracht. Er
moest dit en er moest dat ! De toestan-
den bij het leger, de taalgrens, de re-
pressie wecden er bij gesleurd. Dit heet
men het paard achter de wagen span-
nen. Gebiedende eisen moeten geformu-
leerd op het ogenblik dat de formateur
met zijn opdracht aanvangt. In de gege-
ven omstandigheden is de houding van
de V'aamsc C.V-P.-pers een komedie
van formaat.

PROCES-VERBAAL VAN
ONVERMOGEN.

/fc-e monïteur van de vlaamsgezlnde
katholieken, mef name « De Standaard »,
erkende, NA de samenstelling van de
nieuwe regering ; « Het is een feit dat de
vorige regering op Vlaams gebied wei-
nig of niets gepresteerd heeft.» Kortom,
een proces-verbaal van oavermcgen.

Van eea andere kant. erkent het blad
dat de samenstelling vca de regering
Van Moutte aan de Vlamingen minder
waarborgen biedt dan deie van de rege-
ring Pholiea. Er is hier«ït een dubbele
conclusie te haïen. Ten eerste zal er van
de verwezenlijking !̂er Vlaamse eisen
evenmin iets terecht komen tijdens de re-
gering Van Houtte als dit het geval ge-
weest is onder het procoasulaat van de
h. Pbblien, Ten tweede is er absoluut
geen reden opdat de vlaamsgezmde ver-
kozen en hun steun zouden verlenen aan
de nieuwe combinatie. Wij hebben ech-
ter geen illusies. Zij zullen als één man
hun vertrouwen uitdrukken in de rege-
ring, wat inhoudt het vertrouwen in de

gevangene van zijn partij in dewelke de
Waalse die-hard$ de eerste viool spe-
len.

Wanneer hij echter vrij is van poli-
tieke banden, wordt af en toe de oude
Graeybecfcx in hem weer vaardig. Dit
bewees hij reeds in Zuid-Frankrijk toen
de gedetineerden van Le Vernet, uit het
concentratiekamp ontslagen, enkele tijd
te Toulouse op hun verhaal kwamen. De
h. Graeybeckx kwam de ontsnapten uit
de het opzoeken en reserveerde aan de
meest vooraanstaande nationalisten on-
der hen een charmant onthaal in zijn
land woning-

Het is evenwel waar dat de Antwerp-
se burgemeester, evenals al de gevluch-
te socialistische mandatarissen, toen hele-
maal down was en zodanig overtuigd
was dat de Gestapo hem niet zou voor-
bijgaan dat hij na de repatriëring van
de weggevoerden nog een maand wacht-
te vooraleer naar Antwerpen te durven
terugkeren.

ONTVANGST TEN STADHUIZE.
Wj| overwogen dit alles toen onlangs,

natuurlijk zonder dat zulks in de pers
tot zijn recht kwam, de h. Craeybeckx
op het stadhuis een gewezen professor
der activistische universiteit 1916-1918,
aan deweJke de Antwerpse burgemeester
af en toe studeerde, een gulle ontvangst
voorbehield. Het was weer een Lode
Craeybeckx uit de goede dagen die aan
de uitgeweken hoogleraar twee copïcën
van koperetsen van P.P. Rubens over-
handigde, mitsgaders het sonnet van.
Plantin voorzien van zijn handtekening.

GEY! HEEFT DE EER.
Prof. dr. Geyl, de bekende Nederland-

se historicus, wiens leerstoel aan de
Londense Universiteit voor gevolg had
dat hij even aati-Duits was als de h.
Churchfll in boogsteïgen persoon, was te
gast op de Vlaamse Conferentie dct
Antwerpse Balie, waar hij aan een tal-
rijk en se.'ect publiek waaronder stalhou~
der V. Van der Planken voorgesteld
werd door de voortreffelijke mr. Ooms.

Toer, de h, Geyl na zijn voordracht
door zeer Beigicistische getabberden ge-
ieliciteerd weed, moet hij wel even ver-
wijld hebben in de. tijd dat hij de Belgi'
sche grens niet bon overschrijden zon-
der de geheimen op de hielen (e krijgen
en als ecu vulgaire revolutionnair over
ds grens gezet werd,

ZO EAMOEFLEEUT MEN DE
DOBEN ÏN HET MINISTERIE
VAN JUSTITIE.

lu Ltec-ember laatstleden, wordt de
ipclvieke Kevar.srene Muurice Van-
E-.tr.en, cel Sf;3 te Sint-Gillis, «ïi-? reeüs
maanden kreupelusek was, hoo^drin-
gi/üïj naar Verst, vandaar naar het
Sint L'ietersïiospïtaa! te Brussel ge-
bracht, Htt Ministerie van Justitie,
verwittigd, bracht de geneesheer-in-
specteur DeJisne dadelijk een « bevel
tot vrijlating »•- Maurïce Vanstaen
bereikte nug juist per auto Ziüebeke,
bij Jepsr, doch zijn huisje zag hij
Tïiet eens. Hij moest regelrecht naar
de kliniek cm er dadelijk te sterven.

Zo karaoefleert het Ministerie van
Justitie zijn Doden, in het zevende
jaar cjer Repressie.

KceTplcii zijn er reeds, o verval-
sers der gevangenis-statistieken ?

. ' K.

volg- vast besloten hier de eei- van tocht in Frankrijk, fllanstein

LANGS ULTRA-
KORTE GOLF. LANGS ULTRA KORTE GOLF

DE KEUS.
Florimond Grammens heeft de Li-

bre Belgique een paar kwade nach-
ten en een half dozijn nachtmerries
bezorgd. * Zal de Minister van Justi-
tie niet ingrijpen ? », vraagt dhr.
Jourdan. Dat zal de Minister onge-
twijfeld. Hij zal Amnestie laten ver-
lenen... in ere... of -ze laten afdwin-
gen in schande.

— In schande voov hém en voor
zijn CVP.

— Eén Herman van den Reeck i
inderdaad voldoende.

STERKE MANNEN.

Dhr. Lefèvre, Voorzitter van de
CVP. «wenst een steike regering
schrijft De Standaard. De mensen
voor die regering staan klaar me
hun raad, met hun wijsheid, en zelfs
met hun ervaring1 in Staatszaken.

— Zij wachten slechts op Amnes
tie.

GA MET GOD, MAAR GA...
Men zei, dat Antwerpen sliep.

Toen hadden drie mensen een idee.
Zij hingen wat aanplakbrïeven, pu-
bliceerden een paar communiqués...

— En zij mobiliseerden drie dui-
mend durvende mensen, en drie maaï
/ovesl (voorlopig nog toekijkende)
sympathisanten...

DE GROENE DRUIVEN.

Volgens de «Volksga-zet » is de
regering gevallen ten gevolge van
de vreselijke artikels van Jos. van
Eynde.

— De CVP. zakt in elkaar bij ge-
brek aan geraamte...

KRONIJK.
In de Geschiedenis staat reeds ge-

;-chreven, dat in 1944 zowat een 200
Vlamingen in de leeuwenkcoien van
de Dierentuin werden opgesloten door
oen bende lichtekooien en hun ktap-
opers...

— En weldra zal zij vermelden,
lat in 1952 een paai- duizend gelijk-
mrdige Vlamingen jubelend kwamen
:iiv?en in de Feestzaal van de zelfde
>5e-i:entuin.

HEIMWEE.
Jos. van Eynde. de sterkste poli-

tieke pronostikeur van het Vasteland,
laat in zijn «Volksgazet» schrijven,
dat dhr. van Houtte * de lifcwidatie
voorbereidt van de homogene for-
muul T>.

— Was het maar van die formule
alléén.

-ÏET GOEDE VOORBEELD.
i'tci-imond Grammens heeft de re-

i-êrsle (en ai'ttke! 123 bis) op zijn
snier geiikwkEeerd. Wij weten bij
•varin.iï, dat het de éni^c tro^tle ms-
io'.l<j i;-. Maar ?,ij verwekt natuur-

ij!-; wel wat wind. Maar alle oppor-
iinï.-iten hanjrw1. hun huig naar de

wind—
— Blazen dus, vMcndt'n, blazen...

>E VflSZE MAN,
Dhr. Eyskens heeft KÏch duchtig

jij <!e oren laten trekken nm uitein-
lelijk het Eerste Ministerschap toch

L- weideren. Lijkbiddev spelen is
0:cen aangename liefhebbetij.

— Noch voor een regeringsfor-
.ule, noch van een partij, noch voor
en nationale munt.

N MEMORIAM.

Ijlij de Vlaamse «doorbraak» te
Antwerpen vertoefde 'Burgemeester
Jraeybeckx te Parijs. Zijn vervanger
erbood de optocht, .maar Craey-
eckx' opvolger strooide wat wijze
aad en de doorbraak had plaats.

VOLLEDIGE EENSGEZINDHEID.
Blaüen van links en bladen van1

rechts verkondigen, dat «onze eco-
nomie roept op dirigisme»....

— Zij zijn het echter niet eens
ovev '1c dsre-rfcie van dat dirigisme.

PESSIMISME.
Verleden Zondag sprak De Stan-

tl.iard over «het bankroet * van de
CVP-rL'.jevins.

— Het schip vergaat, maai- waar
TP rtn het Schil d en het Zivaai-d van
Vlaanderen »,.. ?

A
EEN GKLUKSVOGEL.

Rinthtrrr! heeft alïe geluk. Blijft de
crisis wat langr duren, dan kan hij
cnvt'i-antv.-QOrdeHjk verklaard wor-
den, zonder dat wie ook er ergernis
aal over voelen.

— Zelfs de Weerstand vergeet zijn
vrijspraak te vragen...

S*
HET VERGETEN DOSSIER.

Men is niet tevreden over de Mi-
nister van Justitie, die «voorrang1»
vroeg; in het onderzoek ten laste van
Procureur Bekaert,..

— Gods molen maalt langzaam,
maar die van Moyersoen draaide ach-
teruit.

D. VAN OUDSHER.

kde heilige. Wij rieo met verbijstering
zïjo werk, zijn leven, dat één tragedie
was : van liefde vechtend tegen haat,
van wijsheid vechtend tegen onbegrip,
van recht vechtend tegen brute macht.
Hij is vechtend Vlaanderen OP ZIJN
SCHOONST.»

t Pater J, van Opdeobosch S.J.

«Wee aan hen, die 'n Volk vernieti-
gen willen; wee, dubbel wee over het
Volk dat zich prijs geeft en prooi aan
den dood ».

Pater Strackt

als is, ie vals ! »

Pater Stracke

« Aan een Volk, mag niets en niemand
onverschillig, hoogmoedig, vijandig voor-
bijgaan ; geen wetenschap, geen instel-
ling, geen mens, geen natie, geen over-
winnaar, lelfs geen Kerk, of ze hebben
richzdven gevonnist en het Heilige ver-
raden. »

Pater Stracke

De Vlaamse Toeristenbond en de

Guldensporenviering
Ia zijn nummer van l Januari publi-

ceerde * De Toeri&t b, orgaan van de
V,T.,B, het volgende omvangrijke en ori-
ginele programma, In het raam van de
feestelijkheden, ingericht ter gelegenheid
van de 650* verjaring van de Gulden-
sporeaslag: Guldenspocenprijskamp voor.
de jeugd; tekeningen ïn verband met
Vïaanderens roemrijk verleden (10.000
fr. prijzen) ; Fotoprijsltainp voor alle
Vlamingen : monumenttn in verband met
Vlaanderens roemrijk verleden (10.000
Er. prijzen} ; prijskamp voor de beste ka'
rikatuut ïn verband met de huidige
Vlaamse strijd (5.000 fr. prijzen) ; Spo-
rentrek per Kets en pet autOj in ó& vijf
Vlaamse provincies, op Zondag, 6 Juli;
opening van een Guldensporenpad Brug.
ge-Kortrijk; versieren met bloemen van

Vlaamse graven en gedenktekens, op
Vrijdag, 11 Juli; heerlijke begoniaver-
sierin gvan Vlaanderens Campo Santo,
te Siat-Amandsberg, op Zondag, 7 Sep-
tember, met )an Frans WUlemshmde ;
Guldens porenkoocerten te Antwerpen,
Gent en Brussel (instrumentale en voka-
Ie muziek) ; Guldensporennummer van
« De Toerist » en « De Autotoerist », op
l Juli ; uitgave van een toeristische gids
voor Kortrijk, als Guldensporenstad.
Daarenboven heelt de V.T.B, het uit-
geven van een Ouldensporen-postzegel-
rcefcs aangevraagd.

Aan het uitwerken van dit omstandig
programma wordt in V.T.B.-V.A.B-
reeds druk gearbeid.

V. A. B. in het Autosalon

Voor de eerste maal zal de Vlaamse
Automobilistenbond. met een eigen staad,
deel nemen aan bet Autosalon ts Brus-
sel, en wel ia het hoofdgebouw, onmid-
dellijk links van de ingang, naast het
buffet.

Geen Vlaming dis het Salon bezoekt,
late na evea binnen te lopen ia de
V.A.B.-stand, die fraai za! verzorgd zijn
en waar bevoegd personeel tot ieders
beschikking staat.

DE VLAAMSE ENCYCLOPEDIE
DER AUTOMERKEN.

Dit werk, enig in zijn soort, gecooi
verleden jaar een reusachtige bijval. Het

wordt thens, ter gelegenheid van het
Brussels Autosalon, heruitgegeven, totaal
gewijzigd, sterk aangevuld en rijk geïl-
lustreerd. Geschiedkundige en technische
inlichtingen zijn op bijzonder boeiende
wijze door elkaar gevlochten. .Leden van
de Vlaamre Automobilistenbond ontvan-
gen het boek van 136 bladzij de DJ groot
formaat, kosteloos.

Het is te verkrijgen tegen slechts 20
Er. ie de boekhandels van de V.T.B, en
ïn het Autosalon. Men kan ook 21 fr.
storten op de postrekening 324.555 van
de V.A.B., Sint-Jakobsmarkt -15, Ant-
werpen.

Voor onze uitgeweken Kameraden

Wij zenden iedere week 400 nummers van « Opstanding; = naar
Argentinië, Spanje, Ierland, Frankrijk, Paraguay, Zuid-Afrika,.
enz. Help ons in deze taak door het-nemen van een steunabonne-
m&nt ten voordele van een uitgeweken kameraad, door storting
van Frs.'300 op postcheckrekening 170517 der Uitgaven Luctor,
Antwerpen. Adressen van kameraden in het buitenland zijn ons

oofc steeds welkom.



De oude Raja en de NieuweE WIJDE WERELD

Op politiek en godsdienstig gebied telt
in India — veel meer dan in andere lan-
den — de persoonlijkheid boven het pro-
gramma of de leerstelling.

Dit is een essentieel kenmerk van de
trad itïonel e Hind u gedach te. Verering
van de * Gum > dit is van de Meester,
is een heel typi&ch fenomeen ïn India.
De leerling verlaat zijn huis en familie-
leden om de Meester te volgen als zijn
dienaar, zijn discipel, zijn zoon, en dat
voo;- zo lange tijd als nodig is om rijn
vorming te voltooien.

Wanneer dan een man erkend wordt
als een Meester of een Heilige, is
hij niet langer gebonden door de gewone
voorschriften en sankties. van de kaste
en van het sociale leven. Hij staat boven
de wet. En aan hem moet worden ge-
hoorzaamd, ook al geeft hij onverklaar-
bare bevelen ; HIJ immers weet best.

Dat is de reden waarom de hogere
kasten van het Hindu India zich soms
neergebogen hebben voor asceten van
lagere kasten, zelfs in een paar gevallen
voor Gurus die parias. waren. En gans
India lag aan de voeten Mahatma
Gandhi al behoorde hij slechts tot de
Bunyas, een eerder lagere kaste. '

Onder de Hindoes geldt de spreuk \ Om gezuiverd te worden door heilig-

dommen en heilige waters moet ge deze
bezoeken en U er in baden. Maar om
gezuiverd te worden door een heilig man,
is het voldoende hem aan te zien.»

Toen India op 26 Januari 1950 als
eerste President der Republiek Dr.
Rajendra Prasad verkoos in plaats van
Chakravarti Rajagopalachariar, de Gou-
verneur-Generaal sedert 1947. jaar der
onafhankelijkheid van India, dan was de
diepe reden daarvan wellicht deze : India
verkoos de man die het liefhad boven
hem die het vereerde..

Beiden heten * Raja > dit is het Sans-
kriet woord voor •* Koning ». Rajaji trok
zich terug wijl de beminde Rajen Babu
vooruittrad.

RAJAGOPALACHARIAR was een

lijkheid en zelfs een eigen staat : Paki-
stan, moest worden gegeven. Toen India
zijn onafhankelijkheid verwierf, werd hij
benoemd tot eerste Gouverneur-Generaal,
tot in 1950 India zichzelf een republiek
verklaarde en als eerste President ver-
koor. : Di Rajendra Prasad.

Rajaji, zoals zijn vrienden hem noe-
men, toen 75 jaar oud, trok zich terug in
een bescheiden woning in een voorstad
van Madrar waai hij loeft met twee van
zijn kinderen en zonder dienstpersoneel.
Daar levert hij zich over aan zijn philo-
sophische en godsdienstige studiën en
beschouwingen waarin hij het grootste
genoegen vindt.

RAJENDRA PRASAD is een Brah-
maan uit Noord-India, uit Bihar, dat
sedert de oudste tijden het hart was van
India, het land van de klassieke Sans-

kriet litteratuur, de bakermat van tte
•amsiaopLTifJ }9ij UEA u»6ui/A

-noipsaq a>j3tjsua:iJ(tfJei( ^saaui ua ajsjaa
Al geeft hij niet die indruk van intel-

lektuele kracnt die van Rajaji uitstraalt,
toch is hij ook een rnan met grote gaven
en met een uitzonderlijk schitterende
loopbaan.

Hij begon als Universiteitsprofessor
van Engels, maar §ing de Rechte-n stu-
deren om na een zeer faeEovend begin als
advokaat. zijn reeds bloeiende praktijk
op te geven en Mahatma Gandhi te vol-
gen in de politieke strijd. Weldra werd
hij een der meest vooraanstaande leiders
in de «Congress Party >, aanvaardde
de politieke, sociale en religieuse idealen
van Gandbi onverimnkt en weid dik-
wijler dan wie ook verkozen voor het
jaarlijkse presidentschap van het «Con-
gress ».

Rajendra Prasad is, net zoals Rajaji,
een overtuigd en vroom Hindu die veel
tijd besteedt aan de Èezing van Hindu
schriftuur en aan gebed. Beiden hebben
zich toegewijd aan de voliooiïng van de
idealen van Mahatma Gandhi.

Maar Rajendra Prasad heeft niets van
de hardheid, niets van de koele hooghar-
tigheid die Rajaji, ondanks al zijn hoofs-
heid, soms niet verbergen kan.

Rajen Babu is een beminnelijk man
die allen begroet met een kinderlijke en
open glimlach. Van alle volgelingen van
de Mahatma is hif degene, die met en
naast Jawaharlal Nehru de dode Meester
het meest benadert in zijn goedheid, min-
zaamheid en beminnelijkheid, in zijn
liefde voor de armen en de kinderen.

Er valt niet te twijfelen dat het juist
deze goedheid is en diepe godsdienstige
gesteldheid die hem dierbaar maakt aan
het volk van India en hem die merk-
waardige invloed bezorgde. Hij heeft het
prestige van onkreukbaarheid en morele
onaantastbaarheid die India op de kieën
dwingt.

J.R.-Gent

* De auteur van dit artikel, evenals van
het voorgaande, cis. Opstanding van
l Dec. }L, «Blijft India £rouu> aan
GandHi » verbleef gedurende drie jaar
in Indis, waar hij verscheidene
uoocaanstande persoonlijkheden ont-
moette

DE BARENSWEEËN VAN
HET EUROPA-LEGER

Omtrent de Fransen maakt 'de rijke
oom van over de Oceaan zich wel al
lang geen illusies meer, maar hi) kan nu
eenmaal de Franse havens en Franse ba-
ses niet ontberen en daarom oefent hij
geduld uit. Een geduld dat soms op een
zeer harde proef wordt gesteld. Bij-
voorbeeld toen begin van dit jaar de
diensten van Eisenhower tot de bevin-
ding kwamen dat de zogenaamde orga-
nisatie der Franse legerdivisies in de
grond een onbeschaamde bluff was. Op
het papier telt thans Frankrijk tien zulke
divisies ; daarvan is er één enkel — en
dan nog een in fan terie-di visie — waar-
van gezegd kan worden dat zij eigenlijk
vestklaar is ï

Het aantal Amerikaanse militairen die
het hele Pleven-plan naar de duivel wen-
sen, groeit dan ook met de dag. Overi-
gens, tegenwoordig wordt er zodanig met
de woorden en formules gegoocheld, dat
inzake Europese herbewapening een op-
lossing denkbaar is waarbij het Europa-
leger-plan in feite opgegeven wordt of-
schoon de naam behouden blijft.

Naar ons echter van vertrotiwbare zij-
'a"e verzekerd werd, zou Parijs al mie of
meer verzoend zijn met de gedachte van
een op zich zelf staande Duitse Wehr-
macht, dit natuurlijk met allerlei restric-
ties : geen luchtmacht, geen gepantser-
de, doch slechts lichte brigaden enz. enz.
Zulke Wehrmacht zou rechtstreeks on-
der Eisenhowers bevel staan. Men ziet
het, Marianne heeft nog altijd veel no-
ten op haar zang.

Te Bonn waar de Duitse diensten van
de heer Blank druk doende zijn on: plan-
nen uit te werken ïn verband met Duits-
lands zogenaamde «Wehrbeitrags- hadden
zich zekere Amerikaanse journalisten aan
een reeks indiscreties bezondigd die de
Bonner regeringskringen in een lastig
parket brachten. De medewerker van de
Associated-Press had, o.m. al een be-
richt de wereld ingezonden waar spra-
ke was van het invoeren van de alge-
mene dienstplicht waarbij een 1.250.000
jonge mannen betrokken zouden worden
waaruit men een «elitetroep* van 250.000
soldaten zou kunnen halen. Dit werd
van bevoegde zijde onmiddellijk gelogen-
straft en er is nog niets beslist ; het zijn
alleen maar plannen en voorontwerpen-
Volgens de socialistische oppositie zou
het trouwens onwettelijk zijn. de alge-
mene dienstplicht in te voeren zonder
eerst de grondwet te wijzigen, hetgeen
een meerderheid van twee derden in
de «Bundestag» vereist. Adenauer en zijn
juristen beweren, dat daar niets van aan
is.

Dr. Schumacher, de socialistische lei-
der zou zich ten andere hebben laten
ontvallen, dat volgens door hem opge-
dane indrukken van dat hele Europa-le-
ger toch niets in huis komt. Hij en vele
andere Duitse politici lijkt het eerder
waarschijnlijk dat de V.S. binnenkort
West-Duitsland door een rechtstreeks
militair accoord in hun strategische plan-
nen zullen betrekken, net als ze dit met
Spanje hebben gedaan.

EEN «GEDEMILTTARISEERDE
WEHRMACHT....

In de loop der laatste maanden is in
West-Duitsland de man van de straat
oonieuw lanqzaam vertrouwd aeraakt

pel drukt op de mentaliteit van dezen
die er deel van uitmaken.

UIT NQORD-AFRKA

De onlangs benoemde Franse resident
ïn Tunesië, de heer de Hautecloque.
heeft het in zijn nieuwe functie niet zo
gemakkelijk als destijds op de Franse
ambassade te Brussel l Zijn motivering
van de aanhouding van een twintigtal
Tunesische nationalistische leiders klinkt
anders een beetje huichelachtig. Deze
krasse maatregel werd volgens hem in-
gegeven door de wil <een einde te ma-
ken aan een stelselmatige oppositie die
het er op aanstuurde hem te beletten
zijn verzoeningsopdracht uit te voeren*.
Dit woordje «verzoening» doet hier an-
ders wat vreemd aan ï Het is ook waar,
dat Parijs ontkent, tot «aanhoudingen»
te zijn overgegaan ; in officiële taal wordt
zoiets genoemd : «verwijdering uit de
grote centra » \t eens te meer
te leren valt, dat de beruchte Franse
leus «Liberté, Egalité, Fraternité» door
Marianne soms op zonderlinge wijze
wordt geïnterpreteerd.

In verband met wat voorgaat, stippen
wij met voldoening aan, dat ook de
Standaard-medewerker buitenlandse aan-
gelegenheden onze mening schijnt te de-
ïen omtrent de gevaren die voor Bel-
gië kunnen voortspruiten uit een al te
grote volgzaamheid t.c.v. van het Frans
beleid in Noord-Afrika. «Men wil de
eenheid van Europa, aldus deze mede-
werker. Goed. Maar wil men daarmede
de aansprakelijkheid voor de Franse po-
litiek in Indochina, in Tunis, Marokko,
enz. op zich nemen J Wij weten het :
Frankrijk behoudt een eigen leger voor
dit deel zijner politiek, maar wat er in
die overzeese gewesten gebeurt kan ook
een grote betekenis krijgen voor de al-
gemene internationale situatie en dus de
oorzaak worden van. of aanleiding tot,
een conflict waarin ook wij betrokken
kunnen worden...» Wij hopen, dat dit
aspect van het probleem der Europese in-
tegratie aan de waakzaamheid van de
Belgische regering niet zal ontgaan.

«PLANETAIRE» STRATEGIE.

Intussen verneemt men leerrijke bij-
zonderheden omtrent de uiterst gewich-
tige strategische rol die door het Pen-
tagon Frans Noord-Afrika wordt toe-
bedacht.

Te Noaceur en te Fort-Lyauty wor-
den maar steeds nieuwe grote Ameri-
kaanse vliegvelden aangelegd, die voor
zeer zware bombardementsvliegtuigen
bruikbaar zijn gesteld. Tevens werden
daar onderaardse stapelplaatsen gebouwd
bestemd voor «speciale ammunitie»,
waarmee zeer waarschijnlijk atoombom-
men van middelmatig kaliber bedoeld
zijn.

In Afrika wordt trouwens door de
V.S. een heel net vtiegbases voorzien :
als voorste basis hebben wij Malta en
Cyprus, waar de Britse Air Forces ge-
stationeerd zijn, dan zijn er de bases van
Tripolitanië en van de Fezzan aan Ame-
rika verplacht, bet vliegveld van Brits
Oeganda, de Algeriaans-Marokkaanse
bases-groep en de Marokkaans-Tunesi-
sche. Tot slot is er de groep van de In-
dische Oceaan. De — zeer sterke —
zesde Amerikaanse vloot in de Middel-
landse Zee draagt er toe bij om van dit
alles een indrukwekkend strategisch ge-
heel te maken, een onderdeel overigens
van de zogenaamde «planetaire strate-
aie» van Washinaton.

v. ,
waarbij ook de V.S. betrokken zouden

NIET ZOZEER TRÜMAN dan wel
Acheson zou zich tegen het door Cbur-
chill nog niet opgegeven voornemen ver-
zetten. door Stalin te worden ontvangen.

De Amerikaanse staatssecretaris vreest
dat zulk initiatief door de Sovjets als
een teken van zwakte zou worden op-
gevat

DUITSLAND profiteert op economisch
gebied het meest van de tegenwoordige
anti-Britse stemming in Egypte.

Als verbindingsman tussen de west-
duitse industriëlen en het land der Pha-
rao's treedt prins Abbas op, neef van
Koning Farouk, Seider van de «travaïl-
listische partij?-, een gewezen officier in
een Duits Uhlanenregiment.

DE FRANSE R.P.F, van generaal De
Gauile zou op een enkele voorwaarde
bereid zijn, aan een regering deei te ne-
men, nl. dat de overige burgerlijke par-
tijen zich er zich zouden toe verbinden
de candidatuur van de generaal voor het
presidentschap van de,republiek te stgu-
nen.

EEN BEETJE ONBESCHAAMD,
maar toch gekenmerkt door een grote
oprechtheid lijkt ons volgende verklaring
in volte parlement door de Franse afge-
vaardigde Pinaux afgelegd :

— Wij moeten soms de moed hebben
ons boven onze verkiezingsbeloften te
verheffen . . .

MENEER BLUN die de lezers van de
Libre over de Duitse toestanden op zijn
manier pleegt voor te lichten, heeft nog
de tijd niet gevonden om hun iets te ver-
tellen over de reeds herhaaldelijk door de
Amerikaanse Hoge Commissaris MtCloy
gedane vaststelling : * Ik moet het ten
zeerste betreuren dat vele buitenlandse
correspondenten in West-Duitsland een
jammerlijke neiging vertonen om uitslui-
tend over negatieve verschijnsels in de
Bondsrepubliek te berichten,»

De reden van Blun's verzuim is niet
moeilijk te ontdekken.

DAT DE ATLANTISCHE RAAD
zijn volgende conferentie in een «auto-
ritair» geregeerd land, nl. Portugal, zal
houden, is niet naar de smaak van de
juristen van de democratie.

Deze keus werd door de Franse pu-
blicist Fabre Luce als volgt gemotiveerd:

— Daar zullen de Atlantische raads-
heren ten minste gelegenheid krijgen de
weldaden van gezag en continuïteit ter
plaatse te bestuderen ...

DE KOREA-BALANS, na 17 maan-
den oorlog werd door «U. S. News and
Wold Report> opgemaakt :

— 2,230 miUioen doden, gewonden en
vermisten, o.w. 1.505 millioen communis-
ten.. 475.000 burgers en 100.000 Ameri-
kanen, De kosten worden op 10 mil-
liard Dollar geraamd. Resultaat : voor
geen der beide partijen enig terreinaan-
winst ; Noord-Korea verwoest. Zuid-



Rajendra Prasad verkoos in plaats van
Chakravarti Rajagopaïachariar, de Gou-
verneur-Generaal sedert 3947. jaar der
onafhankelijkheid van India, dan was de
diepe reden daarvan wellicht deze : India
verkoos de man die het liefhad boven
hem die het vereerde,, .

Beiden heten « Ra; a » dit is het Sans-
kriet woord voor « Koning s-. Rajaji trok
zich terug wijl de beminde Rajen Babu
vooruittrad.

RAJAGOPALACHARIAR was «en
man met een uitzonderlijk hoge intellek-
tuele begaafdheid, een der meest gekulti-
veerde geesten onder de vooraanstaande
Indiërs. Brahmaan uit Zuid-India, was-
hij een schitterend jong advokaat toen
hij zijn practijk opgaf om Mahatma
Gandhi te volgen. Hij nam deel in alle
grote campagnes van het «Congress »
en werd in 1930 Eerste Minister van de
Provinciale Regering van Madras, een
taak die hij met een buitengewone
bekwaamheid heeft vervuld.

Toen de Nationalistische Partij, het
« Congress », in 1942, in volle oorlog, de
Engelsen het 3and wilde uitjagen, ver-
klaarde hij het Congress niet te kunnen
volgen en verliet de partij.

Toch bleef hij in nauw konEakt met
Gandhi, wtens zoon Devdas Gandhi
gehuwd was met zijn dochter.

Deze oprechte en dappere houding
koste hem heel wat sympathie. Evenzo
zijn .opvatting in verband met het pro-
bleem Hindoes-Mohamedanen. Hij was
een der eersten die aanvaardde dat aan
de Mohamedanen een zekere onafhanke-

andere Duitse politici lijkt het eerder
waarschijnlijk dat de V,S. binnenkort
West-Duitsland door een rechtstreeks
militair accoord in hun strategische plan-
nen zullen betrekken, net als ze dit met
Spanje hebben gedaan.

EEN «GEDEMILITAMSEBRDE
WEHRMACHT....

In de loop der laatste maanden is in
West-Duitsland die man van de straat
opnieuw langzaam vertrouwd geraakt
met de gedachte van een herbewapening
of liever met wat thans officieel genoemd
wordt : de Duitse «Verteidigungsbei-
trag s-.

De nieuwe Duitse legerdivisies waar-
van nu vaststaat dat ze er zeker komen,
zullen, naar de geest, en wat de orga-
nisatie betreft, er geheel anders uitzien
dan de vroegere. Vooral naar de geest :
het stelsel der kazernen zal door dat van
de kampen worden vervangen, dit zijn
barakkendorpen opgetrokken rondom een
groot oefenterrein. Het oud formalisme,
het «kadaver-gehoorzamen» enz. hebben
blijkbaar uitgediend. Eens uit het oefen-
kamp, zal de recni|Ut in burgerpak mo-
gen lopen ; de officiersdegen zal worden
afgeschaft, dé bijzonder militaire ere-
codex eveneens. Kortom alles wat van
aard was om een specifiek militaire cas-
te-mentaliteit te kweken zal -worden ge-
weerd...

tn theorie klinkt dat allemaal zeer
mooi, doch het komt ons voor, dat hoe-
zeer men zich ook. moge inspannen om
een leger te «demilitariseren», een leger
naar Amerikaans, Chinees of Pruisisch
model in ieder geval een militair appa-
raat blijft dat zijn — militaire —• stem-

stationeerd zijn, dan zijn er de bases van
Tripolitanlë en van de Fezzan aan Ame-
rika verplacht, het vliegveld van Brits
Oeganda, de Algeriaans-Marokkaanse
bases-groep en de Marokkaans-Tunesi-
sche. Tot slot is er de groep van de la-
dJsche Oceaan. De — zeer sterkt —
zesde Amerikaanse vloot in de Middel-
landse Zee draagt er toe bjf om van dit
alles een indrukwekkend strategisch ge-
heel te maken, een onderdeel overigens
van de zogenaamde «planetaire strate-
gie» van Washington.

Volgens het toonaangevend tijdschrift
«American Aviation» zouden zekere
Amerikaanse militaire deskundigen bo-
vendien de mogelijkheid overwegen van
de totstandkoming van een aantal kleine
zeer modern uitgeruste «homogene divi-
sies» van hoogstens vijfduizend man die
door middel van nieuwe grote transport-
vliegtuigen in een minimium tijd op een
of meer van voornoemde steunpunten
zouden kunnen landen.

Dit alles in acht genomen, komt het
ons voor, dat die V.S. nooit zullen toe-
laten, dat ten gevolge van een al te
voortvarende Parijse politiek tegenover
de Noordafrikaanse inboorlingen gevaar-
lijke haarden van onlusten zouden ont-
staan op plaatsen waar Onkel Sant stra-
tegisch bijzonder geïnteresseerd is.

MOZAÏEK

W. CHURCHILL zou volgens verschei-
dene Britse bladen besloten hebben, zich
einde van dit jaar voorgoed uit de po-
litiek terug te trekken.

Hij zou nog immer de hoop koeste-

P
Uit het Noorden

Franse greep naar Nederland
-_

Wij kunnen thans recapituleren,
wat wij de laatste weken hebben
opgemerkt jsn wat er thans geschiedt
in verband met een ernstig dreige-
ment, dat er van. Frankrijk naar
Noord-Nederland uitgaat.

Wij hebben er op gewezen, hoe het
•voorbeeld van de burgemeester van
Maastricht, navolging wekt en er in
heel de oude stad aan de Maas een
Franskiljonse geest begint te ont-
staan.

Dit is zeer betreurenswaardig, na-
dat in de twintiger jaren onder lei-
ding van een onverdacht Nederland-
se figuur als Jhr. Ch. Ruys de Bee-
renbroück, het besef in Limburg van
óók tot Nederland te behoren, leven-
dig was. gemaakt en .gehouden.

Velen in de provincie Limburg
hebben die wekroep begrepen. Intel-
lectuelen cjp Verschillende posten
hebben er zorg voor gedragen, dat
dit besef van Nederlands te zijn in
Limburg zou blijven leven. De Diet-
se gedachte droef daar niet weinig
tóe bij. Er waren Bietsers van naam
in Limburg : Mr. Stan Smeets in
Weert, Mr. dr. Van Banning, thans
Burgemeester van Geleen en vele an-
deren. Al dezen kijken thans echter
in de lucht als men over de Dietse ,
gedachte of over het Nederlandse be-
lang praat.

De Burgemeester van Maastricht,
K. "baron Micniels van" KessÈnicïr,'is"
tegenwoordig... erelid van de ge-
meenteraad vaiL. Parijs !

En thans is hij dan met de xang-
vereniging, wier garage door de ge-
meente Maastricht a!s concertzaal
werd aangeschaft om deze Frans-
vriendelijke vereniging van de onder-
yanp te redden, naar zijn geestelijke
•vaderstad Parijs toe. Hij niet alleen.
De Commissaris der Koningen in
Limburg, dr. Houben, is ook mee,
naar de « ville lumière».

Wij hebben reeds gewezen op de
dooi- ogendienarij veroorzaakte ge-
vclji'en van dergelijke hoge voorbeel-
den. \j hebben onlangs de bedrij-
v-n fyps'esorad, die zich thans Franse
namen aanmeten, om bij de stede-
lijke c>n provinciale overheid in het
gevlei te komen.

De opvolger van Charles Ruys de
Beerep.bruuck, gaat met aijn schild-
kna£;p-Pari.fsch-gemeenteraadslid vijf
dagc-n naar Parijs om er met 225
•zangers tö schitteren in al het licht.
Meen niet, dat het een koud officïee!
beaoek is : de echtgenote van de
Gouverneur gaat eveneens mee.

D-J Franst buitenlandse propagan-
da heeft natuurlijk haai' opdracht
om alltis te regisseren, wat de Fran-
se inkapseling van Nederlands gebied
verzekeren kan. Zij heeft de «Fi-
garo > ingeschakeld, oni de dirigent
van dat Maastrichtse koor te inter-
viewen. . f

Dat is natuurlijk volgens klein-
stedelijke maatstaven iets wereld-
schokkends. Met het gevolg, dat de
'plaatselijke Maastrichtse bladen —

geven Burgemeester en Gouverneur
immers niet de toon aan ? — wit-
gïoeiend staan van enthousja&me
voor dit Franse avontuur. Een van
die locale tlaadjes schrijft: * Thans"
reeds is door het voorname en zeer
gezaghebbende Parijse dagblad t Le
Figaro i> een vraaggesprek met de
dirigent verzocht».

Thans reeds E
Hoe heerlijk zullen de Parijse pa-

radijzen zich straks dus niet openen
voor het prestreeïde gemoed der klein-
steedse burgers, die met hun twee-
honderd zangers wellicht door een
paar duizend Parijzenaars wc-rden
opgemerkt, maar voor de drie mil-
lioen overige Parijzenaars niet eens
zullen bestaan.

Maar in het ai me Maastricht zal
men zich koesteren in de Franse glo-
rie. Er zullen nóg- meer bordjes met
< Beurre frais» voor de ramen ver-
schijnen, en het café « De Prins van
Oranje» {N.B. ! H !) zal nog we!
meer, Franse bordjes uitstallen om
zijn koffie met roem aan te prijzen
en zijn .erwtensoep met kluif. •

Maastricht moét weer een Franse
stad worden. Zo wil het de Burge-
meester t zo wil het de Provinciale
overheid !

Sancta, sancta simplicitas !
Arme Ruys de Beerenbrouck !
Bij gelegenheid van deze reis naar

Parijs heeft .een jeneverwinkel in
weef een ander locaal blaadje gauw
een :advertentie geplaatst, over zijn

sterke drank * connu par Ie genièvre
Ie plus doux, vous souhaite un bon
voyagft et beaucoup de succes et
plaisir a Paris. - Représentant pour
Limbourg... »

En de goede burgerij sloft slape-
rig aan dit alles voorbij, vermoeden-
de dat bet wel weer goed zal zijn,
Want varï de kansel hoorde zij nog
geen toespraken, die dit volksver-
r&ad bedreigt met onthouding der
heilige sacramenten en dus zal het
wel in orde zijn.

Men weze in Kortrijk gewaar-
schuwd, wanneer straks in Juli, de
burgemeester van Maastricht, L. ba-
ron Michiels van Kessenich, als ver-
tegenwoordiger van de stad van
Willem van Gulik, proost van het
Sint Servsas kapittel en een„der gro-
te aanvoerders in de stag der Gul-
den Sporen, de feestelijkheden zal
komen bijwonen.

Als Parijs gemeenteraadslid zal
hij zich wel een beetje onbebage'-
lijk vaelen. Men boude-dan rekening
met zijn antecedenten. Men heeft in
Vlaanderen wel leren omgaan met
franskiljons. En de Gouverneur zal
wel niet meekomen en diens echtge-
note helemaal niet. Want al die
Vlaamsigheid is iets, waar men voor-
zichtig mee moet zijn* Een repriman-
de van de een 'of •.andere ambtenaar
in Parijs, die d e-kans op Franse lint-
jes -zou doen- verminderen/ zou zeer
onaangenaam ztj'n.

De les voor Vlaanderen, voor liet

A.D.J.V,, voor het Algemeen Neder-]
lands Verbond : let op Limburg, daa
wordt Nederlands voJk verkwanseld
aan de erfbedreiger l

Het gewone volk begint intussen
een en ander aan te voelen. In hè
we ekblad Limburg schr ijft i emaru
over de Nieuwjaarsrede van de Bur
gemeester o.m. het volgende : 4 He
bezoek van de Franse « Orphelins de
Guerre > en de * Survivants de Ver
dun » rtiakt hem sterker dan wanneer
hij zijn energie uitsluitend spendeer
de aan de ambtelijke kant van zïjn
functie.

Terwijl de burgemeester schiei
alle, ook de minder belangrijke, con-
tacten besprak, die Maastricht mei
de Zuiderburen, de Belgen (sic f) en
de Fransen had in de loop van 1951
liet hij de belangrijke spreekbeurt
die Prof. Erhard, de West-Deutsche
Bimdesminister van Economische Za-
ken in Maastricht kwam houden, on-
besproken >.

Dit heeft het blad zeer goed opge-
merkt. Natuurlijk had die Duitser
ook vermeld moeten worden, alhoe-
wel wij daar natuurlijk niet om zit-
ten te springen. Maar wat dé Bur-
gemeester vooral niet had mogen
vergeten, is, dat juist tegen het ein-
de1 van het jaar in Maastricht geluk-
kig een afdeling van het Algemeen
Nederlands Verbond was opgericht

Maar zoveel Nederlands hese!
heeft noch de overheid noch wie haai
hier trachten te 'becritiseren.

DE KOREA-BALANS, na 17 maan-
den oorlog werd door «U. S. News and
Wold Report» opgemaakt :

— 2.230 mïllioen doden, gewonden en
vermisten, o.w. 1.505 jnillioen communis-
ten, 475.COO burgers en 100-OQO Ameri-
kanen. De kosten worden op 10 mil-
liard Dollar geraamd. Resultaat : voor
geen der beide partijen enig terreinaan-
winst ; Noord-Korea verwoest, Zuid-
Korea geruïneerd ...

TEN GEVOLGE VAN DE ONT'
MANTELINGEN zal het in ieder ge-
val een twintigtal maanden duren voor-
dat West-Duitsland in staat zal zijn wa-
pens te fabriceren.

In afwachting zou het «onrechtstreek-
se oorlogstoerusting» mogen leveren, o-m.
valschermen, tenten, uniformen, schei-
kundige producten, optische toestellen»
enz.

Dr. SCHACHT beeft voor zijn ver-
slag van 15.000 woorden over de eco-
nomische mogelijkheden van Indonesië
geen cent honoraria aangerekend.

De galante financiële tovenaar stelde
zich, naar hij zelf zei, tevreden met een
glimlach van Mevrouw Soekarno, de
«mooiste vrouws van het land.

SB STAFFORD CR1PPS wiens ge-
zondheidstoestand nog zeer te wensen
overlaat, heeft een nieuwe beweging in
het leven geroepen onder de benaming
«Christelijke Actie».

Deze groep is wel links socialistisch
georiënteerd, maar zou bedoeld zijn als
poging tot neutralisatie van de bedrij-
vigheid van Aneurin Bevan. de travail-
listische tegenstander van Attlee.

OOK WYSCHINSKY, die op het
Amerikaans tijdschrift «Time» geabon- ;
neerd is. werd door het beheer van dit
zeer antisovjetisch magazine ter gelegen- :
heid van de hernieuwing der abonne- '
inenten met een aanschrijven «type B»
bedacht, voor de buitenlandse lezers be-
stemd. In dit stuk heet het o.m,:

— Nu in de Stille Oceaan de oor-
logshonden reeds aan het blaffen zijn en
zich op ieder ogenblik uiterst gewichti-
ge gebeurtenissen kunnen voordoen, hebt
U behoefte aan betrouwbare voorlich-
ting... Gegevens over wat in Uw eigen
land omgaat en die uw lot kunnen be-
invtoeden zullen voor U van groot nut
zijn,...»

Of de Rus die naar het schijnt zin
voor galgenhumor heeft, zijn abonnement i
inderdaad vernieuwd heeft, weten - we
niet.

N.B. — Vorige week heeft het zet-
duiveltje in ons proza weer lelijk huis-
gehouden. Hij deed ons o.mt schrijven
dat de titel van de Russische orthodoxe
kerk waarmee Patriarch Alexeij — die
ds Martin Niemoller te Moskou ontving
—-' zich tooit, 'één «geïnspireerde» titel |
zou zijn. Er inoet natuurlijk staan : ge-
u&urpeerd, Ai. zich ter onrechte toege-
ëigend.

KLAAS DE ZWERVER.



BIJONS IN
Onder deze fubTiek verschijnen —^ c j j t n • i

ons toegezonden door Vlaams-nationale vereiv^ng
verenigingen, waarvan het dQel eri de ïaêrl&n'g ÖT .
•met het in-OPSTANDING verdedigd algemeen Vldamé^ridtïoriual stand-
jritiit; ÏJei intëssen in ortze '-kolommen van deze meüeöettniyett !bfetefce«£
daarom nog niet, dat wij alle initiatieven die van de betrokken groe-
peringen uitgaait, onvoorwaardelijk goedkeuren of ons 'tnet Tiaar beleid
solidair verklaren. '
Deze mededelingen worden slechts opgenomen mits bijvoeging van
3 postzegels van Frs. 1,75 en mits zij ten laatste 's Maandags op onze
redactie toekomen.

ONTSPANNINGSKRING TIJL

Donderdag 24 Januari om 2C.3G uur ;
Bestuursvergadering in ons Lokaal Ru-
benshof. — Zeer dringend.

Zaterdag 9 Februari om 20 uur r
Grote Dansavond in de Kon, Burger-

kring, door Ontspanningskring «Tijl 3>
met medewerking van het hernieuwde
*T'ïil Orlru^f Tijl

UIT BRUSSEL

VERENIGINGSLEVEN,

DAVIDSFONDS BRUSSEL: Woens-
dag 23 Jan. te 20 uur in het Paleis voor
scffone Kunst (raadzaal) voordracht
door Prof. Dr. V. Celen, over Frans-
Vlaanderen, voïk en kuituur met de me-
dewerking van Mevr. Grietens, voor-
drachtkunstenares. Toegang vrij.

FILMCLUB van het Kunst- en Kul-
tuurverbond : Vrijdag 25 Jan. te 2C uur
in het Paleis voor schone kunst fkamer-
muziekzaaU vertoning van «Silene e de
la roer •>••-

DAVJDSFONDS BRUSSEL: Zon-
dag 27 Jan. te 1*5 uur stipt in de zaal
Patria, Broekstraat 23, Tirools VoJks-
kunstfeest, door het Ensemble Kurt
Blaas uit Innsbruck. Plaats besprek ing in
Standaard Boekhandel.

DE ZILVERMEEUWTJES : Zater-
dag 2 Februari te I9.3C uur in de'bios-
coop « Familia t, Kaachtsesteenweg 164.
Afrollen der film «Een kind der Go'
den » (Mozartfilm) met als bijprogram-
ma «De Xle IJzerbedevaart :» (storrr,-
loop 1930)' en de < XXIIe IJzerbede-
vaart ». Kaarten in Boekhandel Gudrun,
Em. Jscqmainlaan 100.

DE GARVE : Zondag 17 Februari in
het Hof van Engeland : Volksdansfeest.

DE DAGERAAD : Zaterdag 23 Feb.
in het Hof van Engeland : Verkleed en
gemaskerd bal.

VICTORIA ZWEMCLUB : ledere
Maandag van 17,30 tot 191 uur gezellig
zwempartijtje in het gemeente bad van
Ten Node.

Vandaag. 24 Januari, is het vijf jaar
geleden dat Felix Timmermans te Lier
overleed.

In verschillende culturele kringen van
het Vlaamse land en tegelijk in enkele
landen van Europa wordt er aan ge-
dacht te dezer gelegenheid in de loop
van het jaar 1952' grootse herdenkings-
plechtigheden in te richten.

Comiteïten zijn in vorming en plannen
worden ontworpen om deze manifesta-
ties, de grote kunstenaar waardig te-ma-
ken.

Er wordt een oproep gedaan tot de
verenigingen van het land ten einde alle
eventuele initiatieven te coördineren en
alle krachten te bundelen.

Inlichtingen zifn te bekomen bij het al-
gemeen secretariaat der « Internationale
Felix Timmermans-Hulde >. Acacialaaru
6B te Antwerpen.

rZATERDAG 26 JANUARI OM 8 UUR

PALLIETERSBAL

ZAAL «BURGERKRING », Koningstraat - Antwerpen

ORKEST « DE PALLIETERS » - BRUSSEL

Afgewisseld met t ORGELMUZIEK »

VLAAMSE CONCENTRATIE

Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen

Op Zondag 27 Januari 1952, te 11 uur, in « Roeland », Korte

Kruisstraat 3 te Gent:

Grote Kontaktvergadering
1» i '•• 3ï f *'=,'. L j f; '-,':"" ''"'','

voor alle belangstellenden der provincie, om de werking in de

Otto Ernst .Remer : «20 JULI 1944 -
5e druk (Gutenberg-Verlag, Wextrasse
21, Hamburg 11 - DM. 1,50),

Wanneer Remer in ISH9 zijn intrede
doet in de politiek komt de «Pers» di-
rect in beweging. Remer was «de bloed-
hond, die de militaire putsch op 20 Juli
1M4 deed mislukken. en de deelnemers
liet uitmoorden». Remer wil hier in dit
boekje een verklaring en verantwoording
brengen voor zijn ingrijpen in Berlijn te-
gen de samenzweerders, om zijn soldaten-
eer te verdedigen, en omdat hij nu nog
altifd overtuigd is van de noodzakelijk-
heid van zijn ingrijpen.

In enkele spannende Wadzijden ver-
haak hij op een boeiende manier de ge-
beurtenissen van die dagen : Hoe hij,
door Goebbels geroepen en na volledige
volmachten -van Hitler telephonisch ont-
vangen te hebben, er in gelukt zonder
bloedvergieten de orde in Berlijn te her-
stellen.

De aanslag op Hitler mislukte omdat
de dader niet bereid was zijn eigen le-
ven op het spel te zetten. Stauffenberg
had ten minste de ontploffing van de
bom moeten afwachten in het hoofdkwar-
tier.

Ware de aanslag op Hitler gelukt, zo
betoogt Reiner, dan stonden de Russen
nu aan de Rijn. ja, misschien aan de
Noordzeekust. Door de rebellie van de
Wehrmacht in Duitsland zelf, ware het
Oostfront zonder bevoorrading veel meer
munitie gebleven. Ontzaggelijk veel meer
Duitse soldaten en burgers waren in Rus-
sische handen gevallen. De geschied-
schrijver zal eens moeten vaststellen, dat
de verbeten weerstand van de garnizoe-
nen in Wenen, Praag, Berlijn, Breslau,
Stettin, e-a. de rest van Europa van de
Bolsjewistische vloed gered hee-ft.

In het tweede gedeelte behandelt Re-
mer de naoorlogse politieke problemen in
Duitsland. Hij schetst het ontstaan en
de doelstelling van de «Sozialistische
Reichsparteis- (S.R.P.). waarvan hij één
der leiders 'is. De S.R.P. is de enige par-
tij in Duitsland, die erin geslaagd is de
jeugd en de frontgeneratie achter haar
vaandel te scharen. Ondanks de fouten
van het Derde Rijk, moeten wij, aldus
Remer, het vele goede erkennen dat in
de periode IS33-45 gepresteerd werd. De
S.R.P. stelt als eerste noodzakelijke eis :
de Duitse eenheid. Zij wijst elke vorm
van imperialisme .af. De bekentenis tot
de Rijksgedachte beduidt geenszins een
Duitse overheersing in Europa. De S.R.P.
aanziet elke aanslag op de levensrech-
ten van de andere Europese volkeren,
tot het kleinste toe, als een aanslag op
Europa zelf. Maar iedereen moet. ook er-
kennen dat het volledig herstel van de
Duitse Eenheid en onafhankelijkheid de
«coaditio sine qua. non» van een vrij en
groot Europa U.

Het is een zware fout dat de huidige
West-Duitse politiekers. de problemen
der DtHtse eenmaking volledig aan de
Sovjet-jiropaganda overgelaten hebben.
De S.R.P. meent dat het de eerste plicht
is van alle Duitse staatslieden, in gelijk
welke omstandigheden, het leven van
het volk.en de natie .over de komende
«Auseinandersetzung» heen . te • re4dep.
Zolang echter Duitse soldaten als oor-
logsfBisdadigers opgesloten zitten, zoals
Dcjenitz,, en.Raeder.in; Spandau, Kessel-

K
REKING

Marcel Doisy; Le Tbéatre francais
contemporain. Uitg. Les Lettres lati-
nes, Brabantstr. 174, Brussel. — 270
blz. — 45 fr.

Verschillende keren werd in dit blad
de aandacht gevestigd op de niet enkel
onvermoeibare maar ook veelbelezen,
scherp-oordelende en boeiende schrijver
M. Doisy. Zo pas bracht hij een kritisch
en documentarisch overzicht van de hui-
dige Franse toneelproductie. * Contem-
porain y omvat hier een periode die be-
gint vóór 19H. In een helder én logisch
overzicht krijgt elk auteur de hem toe-
komende plaats. Wat M. Doïsy schrijft
is steeds grondig verantwoord ; ook hier,
Het pleit voor zijn streven naar objecti-
viteit dat hij de neder]ands-schrijvende
bevoegdheden (Monteyae, Krojer, Put-
man) niet verwaarloosde. Wie het Fran-
se toneel en/of de hedendaagse toneel-
opvattingen wil bestuderen, mag d"ït boek
niet voorbijgaan.

R.B.
August Venneylen : Verzameld Werk
V — Van de Catacomben tot Greco
— Geschiedenis der Europese plastiek
en schilderkunst in de Middeleeuwen
en de Renaissance. — Tekstgedeelte,
195J — A. Manteau, Brussel. — 831
blz.

Elke Vlaming, om het even van welke
politieke of wijsgerige overtuiging, zal
zich verheugen om het verschijnen van
het VERZAMELD WERK van Ver-
meylen. Mag het waar zijn dat Vermey-
len tenslotte niet de zo oorspronkelijke
geest was waarvoor al te vurige bewon-
deraars hem wilden doen doorgaan, hij
was in eik geval een zeer bevoegd cri-
ticus, een geestdriftig bewonderaar, een
succesvol levenswekker. Heel zijn werk
werd geschreven in een (niet enkel voor
zijn tijd) kernachtig en glashelder Ne-
derlands, waarin hij zijn gedachte ten
volle en overduidelijk wist uit te druk-
ken. Het hier besproken werk verscheen
voor het eerst in 1921, en werd nog
door Vermeylen zelf bijna een kwart
eeuw later .grondig herwerkt. Het was
niet zijn bedoeling een volledige geschie-
denis te geven ; evenmin nieuwe inzich-
ten bij te brengen in" het kunsthistorisch
denken. Kij schreef ook niet voor het
klein aantal vakgenoten, maar voor de
ruimere schare van hen die de kunst
willen leren begrijpen. Als zodanig is
deze < peschfedenïs... » nog altijd1 een
der werken dte elke ontwikkelde Vla-
ming zou moeten bezitten... en lezen l

R.B.

Sucanne Marie-Dmand : P0B*~eu •cen-
tre rêdiiEatton .nouvelle > -l»tf-BéS^;
elée dé Brouwer, Brugge — 204' blz.

Frein&t, Decroly, Montessori, Dewey
— spontane - b>eiang$telftng, zelfwerk-
zaamheid, waarneming, spel, aanpassing
en kuHuur — over al die eo! nog,andere
brandende en steeds omstreden vraag-
stukken uit de hedendaagse opvoedkun-
de schreef S. M. Ourand een streng ka-
tholiek, maar zeer onbevangen, wijs en
evenwichtig boek, getuigend yan grote
kennis, beproefde ervaring en gezond IIL-
zicht. Aanbevolen aan alïc oóderwijsmen-
sen die ondervonden dat het met de al-
lernieuwste theorieën en experimenten

»
Bij het legwTfeBtf dt naam Vercnocke

denken stellig velen' aan de politieke
dichter die Vercnocke wilde zijn en ook
werkelijk was. Vanaf 1935 ongeveer was
deze dichter zeer vruchtbaar, en lever-
de hij menig geslaagd strijdvers, aanslui-
tend bij de politieke actualiteit, en ook
wel historische verbeeldingen, waardoor
hij wil en verlangen van duizenden kern-
achtig vertolkte. Misschien werd er in
die tijd al te weinig aandacht verleend
aan het gewoon-menselijke in zijn werk,
zoals dat reeds in «Zeeland» tot uiting
kwam. Wie deze zee-dichter enkel maar
uit zijn poëzie en toneelwerk kende, kon
verwachten dat hij thans, zoals eenmaal
René de Clercq, scherp en vlijmend de
heersers van den dag zou striemen, en
tevens de voormalige strijdgefloten op-
zwepen tot kranig verzet tegen onrecht
en dwang. Vercnocfce doet niet zo. Zou
hij trouwens wel het onmisbare klank-
bard vinden ? Het is in elk geval zfjn
goed recht, uit te spreken wat hem hart
en geest beroert. Waarom zou hij vol-
strekt -cbard> en niets anders moeten zijn
en blijven > Eerlijkheid toch is de eer-
ste (niet de enige) voorwaarde voor
waarachtige kunst.

«Word een goed mens, mijn kind»
(uit het schrijnend-menselijk gedicht «Tiï-
man Riemenschneider*-} is het motto van
Vercnocke's jongste verzenbundel HET
GOUDEN ZEIL (Vonksteen. Lange-
mark). Uit verschillende gedichten (uit
vrijwel alle) spreekt inderdaad een diep
verlangen naar goedheid — soms op het
randje van het weke. af. Zou dat enigs-
zins weke niet behoren tot het wezen-
lijke van de gevoelsmens Vercnocke die
— naar het ons voorkomt — tot nu toe
de gepaste vorm oog niet vond om zijn
diepste zélf uit te spreken ? Dwong hij
misschien zichzelf — naar het voorbeeld

van de- door hem vereerde Rodenbach —
tot zwijgend lijden en het alleen-dragen
van zijn last ?

Intussen lezen wij in DE GOUDEN
HELM menig vers dat ons doet verstil-
len, geboren als het is uit het leed van
na 1944, toen de dichter in gevangenis
en concentratiekamp leefde met de drei-
ging van een doodvonnis boven zijn
hoofd. Hij zag de teleurgang(voor goed?J
van de volkse idealen die hij tneege-
drooind en in vaak-hartstochteh'jke ver-
zen verheerlijkt had. Afgesneden van de
buitenwereld, beroofd van de hoop, werd
hij gedwongen tot bezinning en het we-
zenlijke van elk menselijk bestaan.

Zo kan hij «Loutering» schrijven, en
«Afscheid». «Oogst», «Najaar*, en an-
dere verzen waarin de weemoed en be-
rusting ligt van een die in zijn handen
de scherven draagt van een hoge, stou-
te drooir. De dichter die naast sich lot-
genoten zag vergaan in goorheid en el-
lende, die er anderen sterven wist door
de hand van mensen uit het eigen volk
— brutaal .onverbiddelijk — en zichzelf
een uitgestotene voelde, enkel die dich-
ter kon en moest al dat leed uitspreken
in «Pilatus», «Gesprek met een Dode»,
«Boetezang voor een goeden dood», «Ka-
meraad Heiny.

Vercnocke is geen zanger. Nog altijd
is zijn vers enigszins strak en hard. Möar
hij brengt een geluid dat wij in onze hui-
dige litteratuur niet graag zouden mis-
sen. Of hij nog eens tot een jonger ge-
slacht woorden zal spreken zoals eertijds
die waarmee hij onze jeugd verblijdde >
Wij hopen dat de drang daartoe hem
krachtige strofen mogen ingeven. Intus-
sen verheugen wij ons om het gedempte,
zeer menselijke geluid van DE GOU-
DEN HELM.

E.E.R.

LOKALEN.

Café <Wambach>. Groenkerkhofstr. 7.
Lokaal cOmnibus, Peter Potstraat 2.
Vlaanse Club, Statiestr, l, Antwerp.
Lokaal «Cirano», V- Wesenbekestr. 37

Bruegh^l, Atmeessenstraat 19, "

VERZEKERINGEN.
R. L. Coulier, Th. Sevenslaan 106b,
Kortrijk.

F. Vahhopf, Brouwerijstraat 14, Kam-
penhout (Vlaamse maatschappij).
Mermans Antoon, Turnhoutsebaan 10,
Schilde. — Tel. Sl.64.99.
R. Belrcns, Létterkundestraat +3 Wilrijk.

SPORT- EN KAMPEER-
ARTJKPLEN.
B. Van Oadbeusden-Mussche. Victor

LEDERHANDEL.
Mare Sïebens, Van Wezen bekes tra at.

VOOR ALLE STENCIL EN
DUPLICATORWERK.
P. De : Volder, Meir ' 75, Antwerpen.
— Tel. 33.71.86.

UURWERKEN - JUWELEN.

O. De Langhe, S. Guramarusstr. 33.

SCHOENEN - PANTOFFELS.

< Stafke »i Mollem. Dienst voor thuis-
bestelling;. _ Tel. 52.66.30.
(Brusselse omgeving),

RADIO - HERSTELLINGEN.
Hadé. Huybféchtstraat 63, Antwerpen
— Tel. 35.43.26.

WIJNEN - LIKEUREN - SIGAREN
_ TAt» AlT



VLAAMSE CONCENTRATIE

Provinciaal Comité Oost-Vlaand eren

Op Zondag 27 Januari 1952, te 11 uur, in « Roeland », Korte

Kruisstraat 3 te Gent:

Grote Kontaktvergadering
voor alle belangstellenden der provincie, om de werking in de

provincie in te zetten.

Op een flinke opkomst wordt gerekend. Inzonderlijk de

jongeren zijn welkom.

Voorzitter Ir Donckerwolcke zal aanwezig zijn,

K.V.H.V. LEUVEN

IJZERTORENBROSJUUR

te verkrijgen door storting van Frs» 6 op pchrek. 475020 —
Studentenvereniging Leuven of bij de verkoopdienst: Bond-

genotenlaan 111 — Leuven.

IN HET
Ï^ÉISJESPENSIONAAT
i TE DENDEfcMONDE
| In het St. Vincentius-instituut te
f Dendermonde, waar ABN-actie ver-

boden is, wordt de Vlaamshaterij
werkelijk ten top gedreven. Zuster
Bestuurder gaat zich nu ook al be-
moeien met de haartooi der meisjes.
Het is niet toegelaten heÉ haar boven
het hoofd te vlechten (Dietse haar-
tooi). En «Je meisjes hebben schoon
zeggen dat i het zo meet van HUM
ouders. Die hebben daar niets aan te
zeggen. De reden van dat belachelijk
verbod : «Ge doet dat met een poli-
tiek inzicht » (met welk inzicht zou
de Z.E. Zuster het dan verbieden?).
« De Staat heeft ons opgedragen van
de leerlingen goede burgers te ma-
kfcn. » Het zou misschien zeer nuttig
zijn indien de Zuster eens een bro-
chure uitgaf : Wat de goede burger
meet doen en laten. Vele onbewuste
incivieken zouden zich dan verbaasd
bewust worden van hun onvader-
landse houding. De zazou zou weten
dat hij .op zijn Amerikaans zwart
hemd (laatste mede) géén gele das
mag; dragen en zijn haar niet meer
a la brosse mag laten* knippen met
of zonder politiek inzicht, want dat
is immers een ontegensprekelijk te-
ken van "neo-fascïsme. Maar alvorens
over góéde burgers te preken zet) de
Z.E- Zuster zich er van bewust moe-
ten zijn dat ze zelf aan mei vis m e
doet... Namelijk door de Staat te be-
ledigen.. Ze beledigt de, Staat door (e
verklaren ijjit hij ABN-actie en
DiVt$e haartooi zcu verbieden.,Dat is
onreciitslreeks beweren -j|at het -Ifber
hjjleiekake een ^icta^iurstaaft is. Jk
eindij? met de Jeerrame jvoorden Ving;
PJT. , Hans Qross ; « Hóe „onnpzeler
'"**-'** '-># •»>#,%*

3 Febr. : Gruter, Antwerpen :

Jeugdconcert.
Eerste

«cooditio sine qua non* van een vrij en
groot Europa is.

Het is een zware fout dat de huidige
West-Duitse politieker», de problemen
der Duitse eenmaking volledig aan - de
Sovjet-rjropaganda overgelaten hebben.
De S.R.P. meent dat het de eerste plicht
is van alle Duitse staatslieden, in gelijk
welke omstandigheden, het leven van
het volk. en'.-de natie over de komende
«Auseinandersetzungï heen te redden.
Zolang echter Duitse soldaten als oor-
logsmi$dadigers opgesloten zitten, zoals
Qoenitr, en.Raeder in Spandau, Kessel-
ring en von Manstein ia. Werl, en Sepp
Dietrich e.a. ia Landsberg, kan van-eni-
ge militaire, Duitse deelname geen spra-
ke zijn. Zolapg zïj nog in de geallieerde
gevangenissen vertoeven, kan er zelfs
over. Duitse herbewapening niet onder-
handeld worden.

De S.R.P- ziet de enige vredeskaas
voor Europa in zijn volledige zelfstan-
digheid. Rusland, dat in bet Verre Oos-
ten eventueel een zware strijd zal te le-
veren hebben, voek zich niet ve.ilig met
de huidige «Atlantische agressie > aan
zijn Westergreos. Niet Europa, maar het
Verre en Nabije Oosten (de Perzische
petroleum!), zullen de * Spannungsfe]-
der» van een volgende wereldoorlog zijn,
Europa moet zich krachtig weerbaar hou-
den om elke aanvaller duchtig af te we-
ren, maar het heeft niet tot taak een
tweede anti bolsjewistische kruistocht te
ondernemen, die alleen de Amerikaanse
politiek dienen kan.

Als besluit kunnen we aanstippen dat
Remer üSans in de gevangenis opgeslo-
ten zit wegens een openbare beledi-
ging (?!) van de ministers der Bondsre-
publiek (Adenauer schijnt tamelijk rap
geraakt te zijn !).

«20 Juli 19^4» durven we ter lezing
aanbevelen: Het is een getuigenis van
een trouw soldaat en een konsekwenl
man.

H. SENAEVE.

Freinet, Decroly, Montessori. Dewey
— spontane • belangstelling, zelfwerk-
zaamheid, waarneming, spel, aanpassing
en kuituur — over al die en nog .andere
brandende en steeds omstreden vraag-
stukken uit de hedendaagse opvoedkun-
de schreef S. M, Durand een streng ka-
tholiek, maar zeer onbevangen, wijs en
evenwichtig boek, getuigend van grote
kennis, beproefde ervaring en gezond in-
zicht. Aanbevolen aan aüe ohderwijsoien-
sen die ondervonden dat het met de al-
lernieuwste theorieën en experimenten
alléén toch ook niet gaat.

P.E.
Valeer Van Kerkhove: De Weerlo-
zen. A W. Sythofs uitgeverij Leiden.
267 blz.
De Weerlozen is een mooi en goed

boek van een jong en veelbelovend
auteur : Valeer van KerkhoveV De
hoofdpersoon van deze moderne roman,
Dr. Jean Dellannoy. komt van uit het
platteland in de stad terecht, maakt ken-
nis met Peter en Diana en staat weer-
loos tegenover zijn eigen geweten. De
drie hoofdfiguren uit deze roman zjjn
diep menselijk en uiterst knap getekend.
Met een slag heeft deze begaafde begin-
neling de litteraire wereld veroverd. Van
Kerkhove is een openbaring voor de
Vlaamse literatuur. Moge hij ons nog
vele romans schenken.

D.

Marcel Doisy : Musique et Drame. —
Les Lettres Latins. 17'4, Rue de Bra-
bant, Brussel.
Marcel Doisy is geen onbekende voor

de muziekliefhebbers en voor de.litera-
tuur. In een weldoordacht boek, goed
opgevat en schitterend geschreven be-
handelt hij het muzikale drama. Het is
een studie, die al wie belang stelt in
theater en dramatische kunst zal interes-
seren.

D.

E. L. Coulier, Th. Sevenslaan 106b,
Kortrijk.

F. Vanhoof, Brouwerijstraat" 14, Kam-
penhout (Vlaamse maatschappij).
Mermans Antoon, Turnhoutsebaan 10,
Schilde. — Tel. 81.64.99.
R. Beirens, Letteckundestraat 43 Wilrijk.

SPORT- EN KAMPEER-
ARTÏKELEN.
R. Van Oudheusden-Mussche, Victor
Roosenspleirt 15, Merksem. — Tel-
45.92.86 «aan oude barree! >.

RIJWIELEN.
Rijwielen *n Mobiletten nergens be-
ter dan bij Pieter Janssens, Grote
Hondstraat, 95; Antwerpen.
BOEKHANDEL.
De Eeuwige Mei, Oudaan, Antwerpen
TAALLESSEN.
Frans, Engels, prïvélessen. Verdus-
senstraat 43.

O. De Langhe, S. Gummarusstr. 33.

SCHOENEN - PANTOFFELS.

« Stafke », Mollem. Dienst voor thuis-
bestelling. — Tel. 52.66.30.
(Brusselse omgeving).

RADIO - HERSTELLINGEN.
Rade, Hurbrèehtstraat 63, Antwerpen
— Tel. 35.43.26.

WIJNEN - LIKEUREN - SIGAREN
- TABAK

Echtgenote Thomas Debacker-Theys,
Paleisstraat 97, Antwerpen

Men bestelt aan huis. Tel. 37.07.91.
Voor Uwe oude metalen, maar één adres

ADOLF HEUVELMANS
Bervoetsstraat 36, Antwerpen

Magazijn : Timmerwerfstraat 9,
Antwerpen {Tel. 371148)

WASSERIJ '
Was-O-Matic-Blanka Tel. 37.64.23
De Bosschaertstr. 287

Claessens-Beckers

Aankondiging
Dames of Juffrouwen gevr. voor ver-

koop van damenconfectie aan partiku-
lieren - beschikkend over auto, goede
relaties. Schr, adres gazet D.J.A.

TE HUUR : KI. kwartier 3 pi. voor
l of 2 pers. Bevr. Belgiëlei 200.

HUIS P. VERMEJR
FONOPLATEN — RADIO'S

Sf. Bernardse Steenweg 203
Tel. 38.17.22

BRIEVENBUS.

D.M.Q. — Wij zouden Uw gewe-
tensonderzoek van een oud Dinaso
graag als vrije tribune opnemen,
doch de plaatsruimte ontbreekt ons,
daar het stuk te lang is. Is het niet
mogelijk het in te korten ?

Vliegt de Blauwvoet. Leuven. —
Vandaag a rr i vis m?, morgen liefde.
Er bestaat weinig kans dat wij Uw
stuk kunnen opnemen daar het veel
te lang is. Wij beschikken over te
weinig plaatsruimte in ons blad.

JONG NEDERLANDSE GEMEENSCHAP
Vlaams - Nationale Kernvergadering te Mol j

STORMEït

Op Zaterdag 19 Januari richtte de
fong-Ncderlandse Gemeenschap te Mol
een eerste Vlaams-Nationale Kernverga-
dering in. Onder de aanwezigen moch-
ten we zowel enige vergrijsde kampers
als enkele jongeren begroeten.

Na een korte inleiding nam K. Dillen
het woord. Spreker stelt vast dat men
ons reeds 7 jaar een sprookje wil ver-
tellen : het sprookje der Kristelijke een-
dracht in Vlaanderen. Hij schetst de na-
oorlogse evolutie van wat men thans
* de Vlaamse Beweging > noemt. Nadat
we de heren van < rechts » hand in hand
samen zagen ir«t maxistische logebroe-
ders en franskiljons gespuis om voorgoed
de Vlaamse Beweging uit t.e schakelen,
vinden diezelfde heren het thans oppor-
tuun ook wat aan « Vlaamse Beweging s-
te doen. Achter het sprookje: van deze
«Kristelijke eendracht» zit. e-en afgrijse-
lijk monster verborgen. Laten wij, aldus
spreker, dit monster bij zijn ware naam
noemen. Het is de naam die het reeds
vóór en gedurende de oorlog droeg : het
politiek: klerikalisme. Alle -middelen heb-
hen deze heren gebruikt pm. de- vroegere
beweging voor goed te nekken. Hij herin-
nerde aan sommige, artikels uit de < Kris-
telijke * pers van die dagen. Neven een
« poiirquoI-Pas ) »,. die ten minste nog
woorden van waardering had, voor de
moed, Aran .een Dr.,Borms voor het - exe-
cutiepelotan,'stelt ty bet:. schunnig, arti-
kel, óver deze. ' terechtstelling in «De

Nieuwe Standaard * verschenen. In 1946
nog vroeg een CV.P.-blad : * Waar
blijven de terechtstellingen ? » Deze
«•kristelijke » journalisten hebben in haat
en ploertigheid niet alleen de linksen ge-
ëvenaard maar dikwijls overtroffen. De
Vlaamse Beweging beschouwden ze als
een overwonnen standpunt, ze was « op-
gelost >. Niemand stond op om hen tegen
te spreken, want in Vlaanderen heerste
een doodse stilte, de stilte bij het pas-
gedolven graf. Op dat ogenblik vonden
de heren het interessant ook een beetje
aan Vlaamse beweging te doen. Daar
waren immers de zovelen rechtstreeks en
onrechtstreeks getroffenen door de re-
pressie, daar waren de vrijgekomen par-
lementszetels der Vlaams-Nationalisten.
Alles wat de vroegere beweging over-
bleef hebben ze geprostitueerd voor hun
partijwinkel. Van de vroegere Zangfees-
ten en IJzerbedevaarten bleef nog slechts
een karikatuur over. Van de rebel Ro-
denbach mieken ze, een brave college-
jongen, van de reus van onze Dietse
strijd Verschaeve, een goedmoedige
dorpskapelaan. Deze heren dragen én
voor de repressie en voor de huidige
toestand de ZWAARSTE verantwoor-
delijkheid. Zij dragen, eerst en vooral de
morele verantwoordelijkheid : zij hebben
tegenover broeders gehandeld. Zij dra-
gen pok een verantwoordelijkheid voor
al het leed, voor al de miserie: in hun
repressiedrift mag naea ze gerust paast

de linksen stellen. Wij weigeren deze
mensen Kristelijk en VJaams te noemen i
Mede met hen dragen een grote verant-
woordelijkheid : de renegaten uit de
eigen Vlaams-Nationale beweging. Zij
die verraad pleegden om een minister-
portefeuille, een senatorzetel of een jour-
nalisten plaatske. Velen onder hen heb-
ben inderdaad een zeer schitterend ver-
Jeden in de nationalistische beweging, dit
verleden is een des te grotere aanklacht
tegen hun huidige houding.

Wij staan, vervolgt de spreker, op het
ogenblik in Vlaanderen vóór de split-
sing van twee wegen. De éne is de ge-
makkelijke weg : de weg naar een goede
carrière, de weg naar de te bezetten pos-
ten. Het is de weg van de dood. De
tweede weg is de moeilijke, de harde
weg. Het is de weg van het Vlaaras-
Nationalïsme. Het is. de weg van de ver-
guizing, de weg van een taaie en bittere
strijd. Laten wij ons over _de toekomst
geen illusies maken, Slechts moeilijk,
stap voor stap ea man voor man kun-
nen we vooruitgaan. Alles wat macht en
invloed is zal zich tegen ons keren.
Wanneer wjj echter te kiezen hebbeo
tussen de dood en het leven, kiezen we
het leven. Wanneer we te kiezen heb-
ben tussen de schande en de eer, kiezen
we de eer. Het VlaamSr-NationaÜsttie is
de enig mogelijke.weg naar een,nieuwe
voHue ordening in de Lage Landen. La-
ten -wij het spoor volgen vaa j& .groten

uit de beweging. Volgen wij de weg eens
aangewezen door de vroegere leiders, die
in trouw aan ons volk alles, ook hun
leven, in dienst van de zaak geofferd
hebben.

Elk Vlaams-Nationalist, aldus besloot
K. Dillen, in ieder dorp, in iedere ge-
meente, moet thans een stoere burcht op
zichzelf zijn. Wij verwachten van hem
geen. grootse heldendaden, maar de stil-
le, nederige daad van elke dag. Hij moet
in zijn omgeving een getuigenis zijn van
Dietse fierheid en Vlaamse koppigheid.
Hij zal voor zichzelf, in geweten uitma-
ken wat hij in zijn midden kan presteren,
[n onze < Vlaamse E-eeuw» zingen we
« Ze zullen hem niet temmen, zolang één
Vlaming leeft s>. Weze elk nationalist er
thans van overtuigd dat hij die éne Vla-
min gis, dan worden we een machtig
leger.

Na deze schitterende spreekbeurt, volg-
de nog een bespreking over de actiemo-
gelijkheden ter plaatse. We mogen hier
niet besluiten zonder een woord van
waardering gericht te hebben aan de ka-
meraden uit Mol. Wat daar mogelijk is,
kan in elk dorp of gemeente gebeuren.
Herinneren we een gezegde van Jeroom
Leuridan : «De krachf-bronnen van het
Vlaams-Naüonalisme liggen op de
Vlaamse buiten.»

H.S.

« Gezond en dus gaal NATIONALIS-
ME is voor de mensheid het ware, volle
REALISME, voert tot een cewenst en
leefbaar SOCIALISME, en" biedt de
meeste kans nooit te worden gespeend
van het onmisbaar IDEALISME, dat
ons tot wereldburgers maakt. Weest dus
Vlaming, die God Vlaming schiep ; hen
zal God herscheppen, zó, dat zq weer
Vlaming worden en blijven ».

Pater Strackc

, OPSTANDING "
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Hierbijgaand gelieve U aan te treffen,
een opgeplakt artikel uit het te Brussel en te Antwerpen
uitgegeven wordende - min of meer Vlaams-extremistisch - en
pro-incivieke - dagblad "DE STANDAARD", Antwerpse editie
van Donderdag, 22 dezer, waarvan als de schrijver is ver-
meld: Drs.P,W.HEGGEN.-

Deze persoon is kennelijk identiek aan
de Nederlander, in voorgaande rapporten vermeld en o.a.in
dezerzijds schrijven,No:204,d.d.6 April 1951 - en No:232,
d.d.20 April 1951 - onderwerp:"Congres der Vlaamse Jongeren",
genoemde: Drs.P«HEGGEN, wonende te - althans afkomstig uit
VALKENBURG.-(L.)•- op wie toen reeds de aandacht werd geves-
tigd in verband met diens duidelijk blijkende sympathieën
met Vlaams-extreme groeperingen.-



Verdreven studenten aan deNederlandseUniversiteit
Wat eenheid vermag !

Oe Jongeren zijn apatWsoh, zon-
der interesse en idealisme, zij lo-
pen nergens meer warm voor en
zijn volkomen egoïstisch en mate-
rialistisch' ingesteld, Ziehier, enkele
tonen uit het klaagüed det men
tegenwoordig zo graag aanbelt
wanneer de jongeren van deze tijd
na de tweede oortog beoordeeld
worden. Ten dele hebben de zan-
gers van dit klaaglied gelijk. De
toestand in Nederland zal wel niet
veel verschillen van die in andere

, landen en hier hebben we niet dik-
I wijls aanleiding om de jongeren te
prijaen. De interesse in alles, ook
in jeugdbeweging en studentenor-
ganisatie is minimaal. Daarsra ver-
heugen w* ons dts te meer wan-
neer er eens iets gebeurd is waar-
uit moed te puttep valt.

Het gebeurde ia bet voorjaar van
1948.

In Tsjechoslowakije kwam een
totalitair regiem aan de macht. Al-
le vereet werd' gebroken en het
valt licht te begrijpen dat de nieu-
we, communistische machthebbers
de haarden van verzet het felst be-
streden. Een van die haarden werd
dVw>r de universiteiten gevormd, die
van ouds bekend stonden als de
verdedigers van waarheid en vrij-
heid. Studenten doken onder en
vluchtten. Én toen, op 3 Maart
1948, zond de B. B. C. een bood-
schap van de Nederlandse studen-
ten uit, luidende : de Nederlandse
student verklaart zich solidair met
aijn Tsjechische collega, die pal
staat voor de universitaire vrij-
heid.

De Tsjechische studenten die er-
in zouden slagen het communisti-
sche regiem te optvluchten werden
uitgenodigd in Nederland hun stu-
die te komen voortzetten. Deze op-
roep werd ontvangen en een aan-
tal studenten gaf gevolg aan de
uitnodiging van hun Nederlandse
collega's.

In Nederland volgden de gebeur-
tenissen elkaar snel op In Maart
1948 werd in. het concertgebouw te
Amsterdam een nationale universi-
taire prötestveJigadertng gehouden
waar meer dan 2,000 studenten en
docenten aanwezig wafen. De gast-
vrije opname van de gevluchte stu-
denten werd door ftïïe geledingen
van het Nederlands Hoger Onder-
wijs als een erepiioht erkend. Een
universitair Asylfonds wend opge-
richt, dat al vlug de oorspronke-
lijke doelstelling die bestonc
uit de hulpverlening aan Tsjechen
verruimde. Alten 4*e wegens de be-
lemmering van de vrijheid van het
onderwijs uit hun vaderland moes-
ten vluchten, moesten worden ge-
holpen. Hiermee had de JJederland-
se Academische wereld -•- over aJLe
onderlinge versühillen in geloof en
politieke overtuiging heen stap-
pend — een historische daad ge-
steld tegen 'de onderdrukking van
de -geestelijke vrtjïieid. Veel moei-
lijkheden moesten ' nog worden
overwonnen alvorens het werk kon
beginnen te vlotten.' De Nederland-
se regering verleende alle mede-
werking door het Asylfonds toe-
stemming te geven voorlopig vijf-
-tig studenten QÏ> te nemen. De ge-
vluchte studenten werden in een
centrum bij elkaar gebracht, waar
zij door intensieve lessen erin
slaagden na ze§ weken Nederlands
te kunnen verstaan en lezen. Ooij,
de studie leverde aanhankelijk gro-
te moeilijkheden op omdat dé swi-

, van de Nederland-

se en buitenlandse univeisiteitea sp
veel verschillen vertoonden1., 4aü,:d!»
studenten gemiddeld eenjaar tuf-
dig hadden alvorens enige voorUltf
gang in hun studie- was tiè bespèü-
ren,, • : • •

Het resultaat echter yan de ac»
tie is dat momenbeei zes-en-vt]fttg
studenten aan Nederlandse univer-
siteiten studeren. Zo is de
landse universitaire wereld
slaagd door epontane sa
king een daad te stelled die
de geestelijke vrijheid van
van niet te onderschatten
de is.

Kan men het ons dan
nemen als wij ons afvrage
al zo te bereiken zou ssijö indien
deze eenheid in samen<werking fcttj-
vend was. indien in ons tond én in
uw land de jpngereti saanèn zou-
den werken aan de oplossing van
zoveel problemen, die zo óatzetteim
veel belangrijker zijn dan d^ .dik-
wijls zo onbenullige twistpunten
die zowel bil TJ als bij opa zelf c*
jongeren verdeeld houden.

Drs. P. W. HECX3EN.

i

"DE STAMDAAHD"

Antv^erpse editie
van Donderdag, 23 November
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Biduwuocr
HERLEVEND NATIONALISME

EEN opwekking tot nog verhevener godsdien-
stig leven voor de zendeling in de tropische

gebieden en de monnik in zijn kille kloostercel,
eea bron van dichtkunst voor de heldenaanger
en de hekeldichter, een hoop voor de arbeider
en de handelaar inde sociale ontreddering van
het moderne leven, een teken van tegenspraak
in veel middens, een droom voor het meest gaaf
gebleven gedeelte van onze jeugd, een voorwerp
van genegenheid voor onze vrouwen en moeders,
een verbinding tussen gescheiden gouwen dat

^jffiaftJïftL-nationsHgjne in Noord eij Zuid-Neder-
land vóór de oorlog.

In Vlaanderen bezat deze volksbeweging haar
vertakkingen even goed in de meest verfranste
steden van de taalgrens als op de gaaf gebleven
gemeenten van het platteland. Ze veroverde als
partij bij verkiezingen tal van gemeenteraden,
de provinciale besturen, zond een niet te onder-
schatteti aantal bekwame volksvertegenwoordi-
gers en senatoren naar het parlement, werd de
gedachtige concurrent van de katholieke partij.

Waar anderen zicji niet zozeer op partij poli-
tiek plan ageerden vertegenwoordigde het natio-
nalistische element al diegenen die tot de geeste-
lijke elite behoorden. We denken aan Spruytte,
aan Wies Moens, aan de toenmalige Victor
Leemans, aan de tijdschriften « Ter Waarheid »,
« Jong-Dietfichland », « Vlaanderen », « Diet-
brand ». Waar zou ooit in onze gewesten een
beter prisma van het Europees denken aanwezig
geweest zijn ?
. Wanneer de Vlaamse Beweging oorspronkelijk
alleen een beweging van intellectuelen was,
traden tienduizenden arbeiders, boeren, midden-
standers tot de nationalistische vakbonden en
sociale organisaties. Men kan over het gebruik
van al deze middelen twisten. Het feit dat het
de strijdende Vlamingen, Heel-Nèderlanders
waren die toen bij openingen van Vlaamse Hui-
zen, van betogingen de straat veroverden bewijst
dat zekerlijk veel in de machtsverhoudingen op
dit ogenblik veranderd is.

Sommigen kozen andere wegen. Ze gaven er
de voorkeur aan met uitgelezene medewerkers
de komende staat voor te bereiden. Zijn aan-
hangers uitkiezen was dit op zichzelf, geen
bewijs van het groot aantal bereidwilligen ?

Het nationalisme van onze voorgangers was
niet alleen een kwestie van het beschikken over
eigen strijdorganisaties naast het bestaande
partijleven, het was liet vooropstellen van de'
nationale beginselen in de rangorde van waar-
den boven de bestaande staatsvormen. Het was
de bestreving naar een nationale staat. Alle
voorstellen, hoe verscheiden ook uit de tussen-

oorlogee jaren, een menigte brodruren bewijzen
het, bevestigen ons dit ontegensprekelijk.

Deze beweging ligt nu tijdelijk machteloos
door de harde tegenslagen der laatste jaren : de
slagen van onze tegenstanders, het oorlogsbeleid
van sommige voormannen, het arrivisme van
zoveel geroepenen uit de n;j-oorlog en de inter-
nationalistische propaganda der laatste jaren.

Er is een verleden dat verplicht. In de eerste
plaats dwingt het ons vooruit te schrijden, in

de tweede diegenen de deur te wijzen die met
lagere bedoelingen of louter politiek spel zich
tijdens de laatste jaren op het kreng van het
nationalisme geworpen hebben. Het verleden
mag geen reden tot terugkeer zijn, alleen een
aansporing, eenieder heeft zijn verantwoorde-
lijkheid.

Er is een wanverhouding tussen het getal van
hen die ons te pas en te onpas verklaren bereid
te zijn zich in te zetten, in de zalige « Nirwana >
Verontschuldigend op de propheet wachten

waarvan ze weten en grotendeels hopen dat hij
toch niet zal opdagen, en het getal van hen die
veelal ongekend, zij het dan nog in tegenover
elkaar staande cenakels van het zak en aecte-
formaat, dag aan dag werken. Het is een beden-
kelijk geval voor de toekomst van een beweging
wanneer ze er niet m slaagt haar aanhangers in
« beweging » te brengen. Hoe meer de tijd vor-
dert, hoe min kans op verandering opdaagt.
Toch moet, toch zal hel veranderen.

Zekerlijk ontbreekt die apostolaatsgeest van
jaren terug, tóén men zijn vriend, zijn buurjitaïi
met alle mogelijke middelen wiide overtuigen,
dat de nationale weg de enige uitweg was- Waar
de strijd slechts uit plichtsvervulling volbracht
wordt ligt de baan open voor de innerlijke
capitulatie. Het verwoorden van klare en sys-
tematisch ontwikkelde gedachten is altijd niet
de sterke zijde van het Heel-Nederlandse natio-
nalisme geweest. We verheugen ons om de vraag
naar een degelijke beginselverklaring. Deze
drang is zo gewettigd dat we het recht niet
hebben er ons zo maar in een handomdraai van
af te brengen.

Er waait langzamerhand een nieuwe wind
over Europa en over de Nederlanden. Meer en
meer worden de kansen gunstig vóór een natio-
nalistische politiek. Tijdens de voorbije jaren
werd (niet op de laatste plaats in N, Nederland
b.v.) alles aan de internationale Moloch opge-
offerd. Het nationalisme was de zondebok.
Hierover minstens waren én de volksdemocratie
én de democratie zonder volk het er over eens.
Het woord nationalisme werkte als een rode ïap
op een would be culturele Vlaming van 1952. De
ergste uitspattingen van het nationaal-socialisme
werden hieraan toegeschreven nadat dit laatste
hier ten lande bij monde van sommige haar aan-
hangers de benaming, « Vlaams nationalisme *
wilde zien verdwijnen.

Jarenlang heeft het nationalisme stelling ge-
nomen ten bate van het algemeen Nederlands
belang in de staat België, in de staat Nederland,
tegen elke annexatiepolitiek, tegen elke centra-
lisatiepolitiek. Het was een nationalisme voor
inwendig gebruik,

De tijden zijn lang voorbij dat ten gevolge
van de eerste wereldoorlog, de meeste volkeren
die in de loop .van de nationaliteitenstrijd van
de vorige eeuw nog niet ontvoogd waren, zich
toen emancipeerden, Hoe anachronistisch dit ook
zij,' we zijn dit tijdperk in onze gewesten nog
niet voorbij. Intussen zijn ook andere proble-
men van militaire, economische, politieke aard

(Zie vervolg op blz. B)
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KENTERING
Uit hoofde van welke omstandigheden of

aan de hand van welke overwegingen ook, dit
mag hier onbesproken blijven, maar een feit
is het in elk geval, dat de eigenlijke Vlaamse
Beweging, zich steeds buiten het kader der
traditionele partijen afgespeeld heeft.

, Dit is inderdaad, wanneer men de ge-
schiedenis van de Vlaamse. Beweging er op
naslaat, een vaststelling, die zich als vanzelf
opdringt.

Sinds de Bevrijding, echter wordt gepoogd
daarin verandering te brengen. Velen vragen
zich af of de, tot dusver gevolgde strijdwijze
niet als verkeerd, in elk geval als ondoelmatig,
dient aangezien, ï

Men stelt zich de vraag hoe het verloop van
de Vlaamse Beweging zou geweest zijn, in-
dien de Vlaamsgezinden uitsluitend of althans
hoofdzakelijk hun bedrijvigheid zouden ont-
plooid • hebben binnen het kader der tradi-
tionele partijen. Dit is ongetwijfeld een vraag,
die men zich. kan stellen.

Het. blijft echter een hachelijk ondernemen
,daarop een antwoord te geven. Het is immers
een beetje een vraag in de aard van die
andere waarbij men vroeg : hoe de Wereld-
geschiedenis zou verjopen zijn, indien . de
uitslag van de Slag van Constanttnopel er
een andere geweest was.

Het antwoord op een dergelijke vraag kan
wel geen .beslissend karakter hebben. De
vraag blijft echter toegelaten en als een soort
•werkhypothese kan ze wellicht verhelderend
werken,

'Na de katastrophe..
Maar vooreerst in welke omstandigheden

rees thans deze vraag ? Wij schreven reeds :
na de Bevrijding. Weliswaar werd het alter-
natief-in of 'buiten de partijen ook vroeger
gesteld. Meer, deze vraag was practisch nim-
mer van de lucht.

, Maar het merkwaardig^ ligt hem echter
hierin dat deze vraag thans vooral gesteld
wordt door wie, .tot de radikalere (gezinden,
tot de meer consequente strijdende Vlamingen,
behoren, of, althans, behoorden.

En vooral dat zij, waar zij vroeger steeds
zeer beslist een mogelijke weg over de par-
tijen van de hand wezen, thans eerder ge-
neigd lijken daarvoor te opteren.

Dat deze vraag precies na de Bevrijding
en met een dergelijke nadrukkelijkheid gesteld
werd. hóeft wel geen verwondering te haren,
indien men tenminste enigszins de zaken
poogt te situeren;

Wat is immers het geval ?
Onder voorwendsel van repressie en epu-

ratie werd practisch al wat Vlaams-strijdend
was <5f gekerkerd, óf van zijn rechten beroofd,
of (en) gebroodroofd.

Samen daarmede werd het werk van tien-
tallen jaren strijd vernietigd vooreerst doordat
men diegenen, die de dragers waren van de
velerhande Vlaamse bedrijvigheid uitschakelde
en aldus de betreffende organisaties lamlegde.

Anderzijds, doordat men een dergelijke
anti-Vlaamse atmosfeer wist in het leven te
roepen dat, voorbijgaand, niemand nog over
Vlaamse Beweging zelf dierf te spreken.

Die atmosfeer was zo intens en 20 drukkend
dat < De Nieuwe Gids » — toen nog «De
Nieuwe Standaard » — straffeloos meende te
kunnen schrijven dat de Vlaamse kwestie
opgelost was.

Was de Vlaamse kwestie niet opgelost, de
Vlaamse strijd was in elk geval voorlopig ten.
einde : < Le combat cessa faute de combat-
tants ». Het is in deze dramatische en tragi-
sche omstandigheden dat men zich is gaan
afvragen of er niet tets grondig verkeerds was
jn de tot dusver gevolgde strijdwijze.

Daarbij werden een heel stel. overwegingen
gemaakt, die blijkbaar alle tot een zelfde
.conclusie leidden.

De Vlaamse Beweging, zoals ze tot dusver
geroerd werd, zo redeneerde men, is een
eeuwig herbeginnen. Telkens na jaren strijd,
wordt bij daarvoor gunstige omstandigheden,
dqor de anti-Vlaamse machthebbers, onder
welk voorwendsel dan ootc, de Vlaamse Be:

weging volledig onthoofd en haar verworven-
• heden ongedaan gemaakt.

Dit is mogelijk doordat de strijdende
Vlamingen vechten zonder dekking te zoeken
achter het scherm van de partijen ; doordat
zij strijden in specifiek Vlaamse organisaties,
ja, in een specifiek Vlaamse Partij.

• Een andere overweging, die men maakte
was de volgende ; collaboratie, repressie en
epuratie hebben, zij het dan ook zeer ten
onrechte — sommige aspecten van de colla-
boratie niet ten na gesproken ! — de Vlaamse
Beweging grondig gediscrediteerd bij de grote
massa der bevolking. En dit zal jaren lang
elke zelfstandige Vlaamse Beweging;' van
enige omvang, onmogelijk maken.

Naast deze en andere overwegingen, speel-
den nog bedenkingen van meer persoonlijken
aard een rol. Velen onder' de strijdende
Vlamingen hadden jaren van verbeten strijd
achter de rug ; zij hadden zich daarbij veel
moeten ontzeggen om nu tenslotte te moeten
vaststellen dat dit alles vrijwel tot niets
gediend had.

Het is dan, menschelijkerwijze gezien, wél
enigszins begrijpelijk dat zij ervoor • terug-
schrokken om deze strijd opnieuw aa^. te
binden en dat, in omstandigheden, die nóg
oneindig veel lastiger zouden zijn, darrv.jje
vroegere reeds waren ; en het is eveneens .
begrijpelijk dat dt personen in kwestie sugge-
reerden het thans eens over de klassieke
partijen te beproeven. . . . . . . . . - - , .

Lang te blijven stilstaan bij deze overwe-
gingen en de daaruit voortvloeiende politie
Zou ons thans te ver leiden. Dit redéneïen
vanuit een ondergangsst.emming, kon uiteraard
overigens slechts voorbijgaand zijn. De po-
gromatmosfeer van de na-Bevrijdihg kori g^en
blijvende toestand zijn. En, eenmaal' meer
ruimte aanwezig kwam men er -vanzelfspre-
kend toe deze al te voorbarige conclusies-'wat
scherper aan de feiten en de werkelijkheid 'te
toetsen,

De Vlaamse Beweging
en de traditionele jParojen. /

" Het fs óngerwijfel^ -wertfelijlï^3ftj d
tijen en hun organisaties zich dafldwerlc-c|l)k
en rechtzinnig zouden gaart interesseren f^ari'
de Vlaamse kwestie, Zij kunnen in dit opzicht
oneindig veel presteren. Intussen moetefl.|Wij
echter vaststellen, dat tot dusver, de pairtijen
inzake Vlaamse Beweging slechts dari kjftief
zijn geweest wanneer er een voldoende druk
en activiteit van buiten voorhanden was ;
voor zover mét andere woorden, een georga-
niseerde Vlaamse Beweging hen letterlijk
verplichtte.

Alle enigszins belangrijke verwezenlijkingen
in Vlaams opzicht kwamen slechts tot stand
nadat de, buiten .de partijen opererende
Vlaamse organsaties, het .terrein voldoende
voorbereid hadden. En een,1 hoe dan ook, ;ge-
organiseerde macht hadden laten voelen.

Actieve en spontane Vlaamse politiek'ging
tot dusver nooit van de partijen als dusdanig,
uit. Wél verre van in Vlaams opzicht te
drijven, moesten zij steeds gedreven worden.

Men denke hieibij aan de klassieke zweep.
Op de keper beschouwd, hoeft dit trouwens
geen bijster • grote verwondering te baren.
Inderdaad : alle partijen zijn vrijwel anders

, niets dan- belangengroeperingen. Het ka-h daar-
bij gaan om de arbeidersbelangeti (socialis-
tische partij) de belangen van de groot-ifmantie
(voornamelijk liberale partij) of om de min
of meer geslaagde co-ördinalie van de belan-
gen van verschillende bevolkingsgroepen zoals
in de katholieke partij, steeds echter hebben
deze belangen dan het meest kans om be-
vredigd te worden wanneer zij kunnen steunen
op een stevige organisatie, een. georganiseerde
macht.

Of, het daarbij gaat om de goed' georgani-
seerde arbeiders, (denk om het recente poli-
tiek gebeuren !) de georganiseerde landbou-
wers, of de meestal nog beter georganiseerde
groot-finantie, maakt hierbij geen wezenlijk
verschil.

Steeds blijft het waar dat slechts die be-
langen, en eisen zich kunnen doen gelden,
die op een georganiseerde macht kunnen
bogen.

Als wij daar enigszins nader op ingaan, ten
overstaan van de meest Vlaamsgezinde onder

de traditionele partijen ; de katholieke partij,
(de C.V.P.) dan "kan daarenboven worden
aangemerkt dat de C.V.P. zoals elk der andere
traditionele partijen, Overigens, over het gehele
land georganiseerd is en dus naast Vlamingen
evengoed Walen — órri niet te spreken van
de Brusselaars — bevat. Wat uiteraard de
mogelijke weerklank voor Vlaamse desiderata
bïnnin de partij ten zeerste beperkt.

Vooral als men dan rekening houdt met het
feit dat onder de geographische Vlamingen er
nog steeds heel wat franskiljons zijn, die
samen met Walen en Brusselaars, een ge-
duchte macht zijn.

Men zal dan allicht begrijpen dat moest de
Vlaamse Beweging volledig in 'de traditionele
partijen, dat is dan practisch voornamelijk in
de C.V.P. ; opgaan, zij ten zeerste gevaar
loopt in het wirwar van belangen en belan-
gentegenstellingen verloren te lopen. Vooral
daat de „ Vlaamse Beweging dan niet zou
beschikken over die georganiseerde macht
waarmede -de standen hun. eisen binnen de
partij doordrijven.

Bïj de Vlaamse Beweging gaat het immers
niet eecst en meest om materiele belangen,
en hebben haar eisen dientengevolge ook
nimmer dit dwingend karakter,

Door volledig in de partijen op te gaan

zou de Vlaamse Beweging, en dit lijkt ons
voor geen ernstige twijfel vatbaar, haar eigen
doodvonnis ondertekenen.

£en zelfstandige Vlaamse Beweging
vóór als na, een onafwendbare
Noodzakelijkheid.

Men kan in de bestaande partijen gaan als
arbeider, als landbouwer, als industrieel, enz.
maar niet als strijdend Vlaming.

Voor de strijdende Vlaming, als dusdanig,,
is er geen plaats in de bestaand,? partijen.
Er wordt beweerd dat ook de C.V.P, wil
bijdragen tot de bewustmaking ,van het
Vlaamse Volk en het A.C.V. verklaarde nog
zo onlangs dat zij haar plaats wenst in te
nemen in de Vlaamse Beweging.

Jndien zij dit ook werkelijk doen, dan 'kan
men zich daar alleen maar over verheugen en
bij voorbaat dankbaar zijn voor al wat zij
in dit opzicht zullen doen,

Edoch, ,j.wij dé Vlaamse Beweging haar
doeleinden 'yterwezenlijken, zo zal zij dit
alleen kunnen voor zover zij de kracht op-
brengt een zelfstandige georganiseerde macht
op te bouwen.

Een zelfstandige georganiseerde Vlaamse
macht alléén is de veilige waarborg voor de
uiteindelijke Vlaamse zege ! Dr X:

Fl/tsen uit het Afdelfngsleven
NEDERLANDS -LIMBURG.

De leden van onze afdeling Nederlands
Limburg Drs P. Heggen e» Henk Waltrwwf
organiseren het jaarlijks PAASKONGRES der
Jongeren, dat .in 1952 ,te Maastricht zal plaats
grijpen ofr 26 en 27 April, Drs P. Heggen
zal hel köngref voorzitten en Henk Waltmans
werd belast met- de organisatie. Voor Vlaan-
deren nemen de t Vlaamse Jongeren» de
Propaganda op ziffo.

BRUSSEL.

De groep € Vlaamse Jongeren » te Brussel
die sinds enkele wekefl tot' Brusselse afdeling
van de fieelnederlandse Jongeren Beweging,
met, alfr leuze < Handhaaf en Bouw > omge-
vormd Werd richtte tal -van voordrachten in
rondom het thema «Hoe voeren we onze
nationale strijd nu ».

Enkele stellingen of argumenten, die nieuw
zijn of, 'dienen overwogen te worden voeren
wc hierbij aan.

.Volgens de heer GRAMMENS ontdekte de
taaikommissie in '42-'43 te Moeskroen 42 %
Vlamingen. De kommissie Verroken ontdekte
in '51 nog slechts 5 % Vlaamse kinderen in
dezelfde stad !

Te Moeskroen, te Montsen en overal elders
op de taalgrens probeert men niet alleen de
Nederlandssprekenden te verfransen doch de
honderden ambtenaren worden eveneens onder
de franssprekenden aangeworven.

Te Brussel gaan voor ons op deze onwette-
lijke wijze 20.000 betrekkingen verloren wat
jaarlijks een verlies van twee milliard met
zich brengt voor ds Nederlandssprekende ge-
meenschap in België.

* . * *

Na de twee voordrachten van de heer
Grammens onderscheïdelijk over de taalgrens
en over Brussel, sprak pater BRAUNS over
Nederlandse kultuureenheid. Als men aan-
vaardt dat de Limburgers uit Nederland en
uit België hetzelfde volk zijn en men ontkent
de eenheid niet tussen de Nederlands Lim-
burger en de Hollander, noch tussen de
Vlaming en de Belgisch Limburger, dan moet
het toch voor iedereen klaarblijkelijk zijn dat
er slechts een Nederlands volk is.

Dr VAN HAEGENDOREN zag niet in
waarom voor de Vlamingen bepaalde zaken
altijd taboe waren. Zo de nationalisaties.
Thans trekt d« Nederlandssprekende gemeen-
schap bitter weinig nut uit onze Limburgse
mijnen. De winsten gaan naai Frans, Waals

.of franskiljons kapitaal. Door de nationalisa-
ties zou er misschien in absolute zin een
verlies zijn, maar relatief zou 'het aandeel
van Nederlandssprekenden groter zijn. Waar-
om volgen we het voorbeeld niet van de
staatsmijnen" in Nederlands Limburg ?

Mt LINDEMANS zag de oplossing van
het probleem Brussel "door" een versterking
van het eigen Nederlands kulturele leven en
vooral door nieuwe middelen van publieke
aard.

De middelen van publieke aard moeten
tweevoudig zijn. Om de verfransingszucht
van de Vlaamse inwijkelingen tegen te gaan
worden de verplichte taalrollen voorgesteld.
Om de verfransihgspolitiek van de overheden
tegen te gaan wórdf de oprichting van de
provincie Brussel voorgesteld, waarin de be-
voegdheid op het gebied, van de taalregeling
volledig zou toevertrouwd worden aan een
ambtenarenkommissie. Ambtenaren worden
nret verkozen fin geven ons meer waarborgen

'•dih gèméènteraad^eflen. Een ' voordeel van
'deze oplossing is eveneens dat ze geen her-
piening' van de grondwet vergt.

Program Januari.
. Donderdag 3, Januari :

Prof. Couvreur : Hoe zie ik jederatisme.
Donderdag 17 Januari :

Pater Walgra've : Hei weien van de Vlaam-
se Beweging.

Donderdag 31 Januari :
Prof. Max Lamberty (gevraagd) ; Onze
nationale Beweging nu.

De vergaderingen gaan door in de Kongres-
straat 51, telkens te 20 uur.

Jos Boogaerts belichtte de achteruitstelling
van Vlaanderen op ekonomisch terrein. Daar
loopt het werkelijk de spuigaten uit. Waar
Vlaanderen toch dringend nieuwe industrieën
nodig heeft — 80 % van de werklozen wonen
immers in onze Nederlandssprekende gewesten
— investeert men het Vlaamse spaargeld in
Wallonië'. De landbouw, die hoofdzakelijk in
Vlaanderen gelokaliseerd is, wordt voortdu-
rend geslachtofferd voor de Waalse zware
industrie. Van een handelsvloot wordt niet
gesproken. De Noordzee ligt niet op de juiste
plaats in ons land.

WEST- VLAANDEREN.
Op Zondag 2 December ging te Brugge de

süchtingsvergadering door van de plaatselijke
afdeling, van de Heel-Nederlandse Jongeren-
beweging. De opkomst was goed en een paar
gemeenten uit de omtrek waren eveneens ver-
tegenwoordigd. De twee spreekbeurten be-
klemtoonden de noodzakelijkheid voor de
jongeren deel te nemen aan de voming van
een politieke nationalistische beweging buiten
partijverband. De discussie die Hierop volgde
bewees dat ook in West-Vlaanderen een schare
jonge manneri aanwezig is die hoven en buiten
alle kleinheid de traditie van het nationalisme
wil hoog houden.

op een nader te bepalen datum in Januari,
komt de voorzitter van de Heel-Nederlandïe
Jongerenbeweging, Wrm Jorisien te Brugge
het woord voeren.
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De laatste jaren hebben we een hevig
offensief beleefd tégen het nationalisme en
wel uit naam van het internationalisme. Het
nationalisme zou voorbijgestreefd zijn en ver-
ouderd. De toekomst zou aan ten — welbewust
— vaag bepaald internationalisme voorbehou-
den blijven. Een van de slachtoffers van deze
dwaalleer blijkt ook Dr Picaid te zijn in zijn
brochure : « Het Einde van het Vlaamse Na-
tionalisme en de Bevrijding van de Flamin-
gant».

Vooreerst merken we op dat we 'geen af-
doende reden zien om het woord nationalisme
te vervangen dooi c het nationale» of door
< nationale leer > of « nationale doktrine »,
alhoewel we evenmin iets tegen deze nieuwe
woorden " hebben. Het woord nationalisme is
immers niet eens gekompromitteerd, want er
bestond en bestaat ook een Belgisch nationa-
lisme.

Het huidige internationalisme.

Welk is echter dat internationalisme dat
ons alle heil moet brengen f

Wil het een logische overkoepeling van de
zelfstandige naties om te ^ komen tot een
rechtvaardig geordende wereldgemeenschap ?
Daaraan zouden we graag helpen bouwen en
we zullen dat doen ook. Maar is het niet
eerder een woord als slogan gelanceerd door
de Verenigde Staten en Rusland om andere
volkeren in de waan te brengen dat ze voor-
uitstrevend werk verrichten wanneer ze hun
souvereiniteit gedeeltelijk verkwanselen? Want
hoe hebben deze twee landen gedurende de
jongste jaren niet alleen hun nationalisme
maar nog veel meer hun imperialisme niet
laten .blijken ? Hoe vreedzaam en hoe prachtig
werkt Rusland niet samen met de Baltische
landen en met de Balkanstaten ? En wie zou
durven beweren dat de Verenigde Staten geen
vriendschappelijke houding aanneemt tegen-
over een Argentinië dat niet goedschiks bereid
is aan hun welwillende raadgevingen gehoor
te geven ? En vechten de Vtrcoigde Staten
niet voor de onafhankelijkheid vaa .de kolo-
niale gebieden ? 'Dat hebben we immers gezien
in Indonesië, waar/ ze na het verjagen van

'••^KaW^lSMÏgeri^ de
grootste belangeloosheid hun ekonomische
overheersing opgelegd hebben. Is .dat geen
nieuw kolonialisme ? Is dat geen oude wijn
in nieuwe vaten ?

Is het in naam van datzelfde soort inter-
nationalisme dat de Engelsen die weinig voe-
len voor een Europese eenheid,. toch maar
alvast hun troepen in onze Kempen gelegerd
hebben ? Onze regering gaat hier weer met
vaste tred voorop op de weg naar de voor-
uitgang ! Want het is toch klaar dat de
Engelsen ons zullen, toelaten eveneens onze
troepen in hun land onder te brengen en hen
daar de vrije hand te laten ! Gelijk h'et ook
evident is dat de Engelsen binnenkort hun
leger onder ons opperbevel zullen plaatsen in
de Duitse bezettingszone ! Want wat ver-
beelden de enkele achterlijke nationalistische
Engelsen zich wel ! De Engelse regering zal
vooruitstrevend blijken ondanks de Engelse
nationalistische kritiek. Want alle nationalisme
zal bij dit international isme verdwijnen. Alle
volkeren zullen rechtvaardig geordend worden.
Laten we er op vertrouwen dat men ons niet
vergeet !

Het nationalisme.

Men heeft veel kritiek uitgeoefend op het
nationalisme. Wat is gerechtigd en wat niet ?

> Het woord nationalisme heeft in grote trekken
beschouwd twee verscheidene ladingen gedekt.
De ene. kwam meer voor bij de kwantitatief
grotere volkeren, de andere bij He kwantitatief
kleinere.

In Duitsland, Frankrijk en Engeland ge-
bruikte men het woord nationalisme 'als
kamoeflage voor chauvinisme of imperialisme.

t ,Hct ging hem daar niet alleen om de ont-
plooiing van de nationale persoonlijkheid
zonder het benemen van de vrijheid van
andere volkeren. Met t right or wrong, my
country» was geen ijdele leus evenmin als het
< La France rien que • la France» of het
«Deutschland über alles» in de geëvolueerde
imperialistische betekenis,

Aan de andere kant stond en staat het
nationalisme van de kwantitatief kleine vol-

EEN DWAASHEID
„Nationalisme verouderd"

keren. Dit is meestal gegroeid in de 19' eeuw
als verdediging tegen onderdrukkende volke-
ren : de Finnen tegen Rusland, de Polen tegen
Duitsland en Rusland, de Ieren tegen Enge-
land, de Bretoenen, de Baskeh, en de Vla-
mingen rechtstreeks of onrechtstreeks tegen
Frankrijk. Dit nationalisme beoogde niets
anders dan vrij van slle vreemde dwang de
eigen volkspersoonlijkheid tot volledige bloei
te brengen op alle gebieden van de menselijke
bedrijvigheid. Het was en is niets anders dan
om vrijheid en grootheid strijdende vader-
landsliefde. Dit nationalisme verhoudt zich tot
het chauvinisme gelijk het personalisme zich
verhoudt tot het individualisme of tot het
egoïsme. Het chauvinisme is anti-internatio-
naal, het individualisme anti-sociaal. Het
personalisme daarentegen gaat uitstekend sa-

naar het terrein van de geesteswetenschappen
waarbij de staatkunde als wetenschap en het
naturalisme als politieke theorie thuishoren.

Werd de filosofie van. Aristoteles in de
schaduw gesteld door die van Descartes, die
van Descartes door die van Kant, die van
Kant door die van Schopenhauer, die van
Schópenhauer door die van Bergson ? Schil-
derde Rubens beter dan Van Eyck, Van Gogh
beter dan Rubens en" Servaes beter dan Van
Gogh ? Verbetert de .dichtkunst geleidelijk
van Dante tot Shakespeare, van Shakespeare
tot Vondel, van Vondel tot Goethe en van
Goethe tot Gorter ? Waren de staatkundige
theorieën of beginselen van Thomas van
Aquino beter dan die van Platoon, deze van
Birmarck beter dan die van Thomas van

, Aquino, deze van Lenin beter dan die van

men met een sociale gesteldheid of met het
Solidarisme. Zo ook gaat ons nationalisme
samen met het gezond opgevatte internationa-
lisme.

Dat men nu zou te keer gaan tegen het
chauvinisme dat zich achter de mom van
nationalisme kamoefleert, willen we dadelijk
begrijpen. In ons eigen belang zullen we dat
overal aan de kaak stellen.

Maar wie zou durven beweren dat men in
Vlaanderen gevaar zou lopen het nationalisme
tot chauvinisme te zien ontaarden '; Ons vtjlk
van slaven durft ternauwernood zijn elemen-
taire rechten eisen ! Men moet werkelijk
schaterlachen wanneer men bedenkt dat men
chauvinisme zou moeten verwachten van onze
huidige lamlendige en levenloze katholieke en
vrijzinnige intellektuele lummels, die waarlijk
om het in de geest van de anders volstrekt
niet voorbeeldige- Marnix Gijsen»te zeggen,
meer' gelijken op één kudde ossen dan op
hetgeen naar mensen met " persoonlijkheid
zweemt,

Nationalisme verouderd ?

Een opmerking die men vaak hoort van
* prógressisten » zoals een Dr Piccard, is dat
nationalisme verouderd is. Zij aanvaarden dus
op geesteswetenschappelijk gebied de regel
die op natuurwetenschappelijk terrein geldt
nl, dat het laatste steeds het beste is. Inder-
daad zal een vliegtuig van 1950' gemiddeld
beter zijn dan het doorsnee vliegtuig van
I930i Maar de grove fout ligt daa,r waar men
deze natuurwetenschappelijke wet overhevelt

Bismartk en deze van Stalin 'beter dan die
van Lenin ?

Men ziet dadelijk het onhoudbare in van
het progressisme op geesteswetenschappelijk
terrein.

De nationale staat zien als een historische
en niet als een logische kategorie zoals L.
Picard het doet in navolging van F, Lasalle
en 2oals nu ook een paar naïevelingen het
geformuleerd hebben in de besluiten v.an de
33' sociale week van de christelijke arbeiders-
beweging gaat ook terug op deze progressis-
tische dwaalleer.

Dat elke tijd zijn eigen kenmerken heeft,
is een feit, doch het is eveneens een feit dat
aan elke grote tijd enkele elementaire waar-
heden ten grondslag liggen. De liefde tot het
eigen vaderland en de gezonde bekommernis
om eigen welzijn is een van die ideeën.

Nationalisme is gans logisch. Wanneer men
het gezin als maatschappelijke cel beschouwt
dan moet men ook de familie, als onderling
verbonden groep gezinnen, als ruimere cel
aanvaarden en logisch verder schrijdend ziet
men. het volk, als groep verwante families als
een eenheid van ruimere omvang. Men kan
verder slechts een geordende volksgemeenschap
krijgen wanneer men de volkeren als konsti-
tuerende bestandütlen neemt in plaats van
een naamloze brij van meei dan twee tnilliard
individuen.

Er • ïs op het gebïtd van de ideeën een
evolutie, maar geen progresstsme dat synoniem
gemaakt wordt van geleidelijke verbetering.

Deze evolutie is slechts een verandering
d.w.z. het kan' een verbetering of een ver-

slechting betekenen. Deze evolutie wordt bei
paald door de menselijke geest, die oordeel»
of , de verandering eert . Verbetering of een
verslechting zal zijn. Deze evolutie steunt op
redenering en is geen fataliteit. Wij moéten
oordelen of het overboordwerpen van natio'
nalisme goed is of slecht en wij vinden het
bepaald slecht her nationalisme te verwerpenj
omdat het nationalisme en de nationale staat
een goed ïs. De nationale staat "waarin de
kulturele tradities vafl een volk behoed wor-
den is immers een voorname faktor • vaq
opvoeding voor de mens net gelijk het gezirt
dat is voor een kind.

Men kan inderdaad net zo goed het gezirj
als historische kategorie gaan klasseren en het
trachten op te ruimen aïs de nationale staat
zoals «De Uitweg» van 13 Oktober j.I. het
terecht aanstipt. We herinneren ons dat men
dit inderdaad in Rusland na de revolutie van
1^17 heeft willen doorzetten. Men is er van
teruggekeerd gelijk men ook al terugkeert van
de dwaling dat het nationalisme verouderd
zijn zou. •

We hebben nooit aan het nationalisme ot
juister gezegd aan .het imperialisme van de
promotors van het internationalisme, Rusland
en de Verenigde Staten, getwijfeld.

Wij althans zijn geen naïeve pummels die
de theorieën van sluwe bedriegers ernstig
opvatten. Het internationalisme was en is
voor hen een ekspOrtartikel om het nationa-
lisme bij ons kapot te krijgen, zo onze natio-
nale persoonlijkheid te fnuiken, om ons dus
te gemakkelijker 'een nieuw kolonialisme op
te dringen. De naak Indonesië, de uranium-
kwestie als typegtval in Kongo, de konings-
kwestie, de Britse bezetting van onze Kempen
zijn helaas, driemaal helaas, zo vele bewijzen
dat hun politiek dank zij onze onnozele
internationalisten vruchten draagt.

Wij zien de toestand klaar in. We hebben
van dit soort internationalisme net zo weinig
te verwachten als van'het Europa'van Hitlef,
We waren toen geen .onnozelaars en zullen
het nu ook ni^* worden.

Nationalisme noodzakelijk.
Laten we te midden van deze tijd waar.de

geesten door de komformistische pers en radio
beneveld worden, klaar en logisch denken.
Laten w^- ons in ons land geen politieke
genieën opdringen,' zoals een Spaak, om van
zijn koorknaap De Schrijver maar ft zwijgen.
Wanneer de Amerikanen en de Engelsen hem
ophemelden en koning Leopold afbraken, dan
ligt de verklaring voor de hand. Onze koning
— en we zijn nuchter genoeg'om hem als
meri's en als staatsman en niet als afgod te
zien — zou ons leger niet onder Engelse
heerschappij gesteld hebben en onze Kongo
niet grotendeels hebben verkwanseld. Daarom
hebben zij die de opinie van de massamens
fabriceren hem niet opgehemeld, maar hebben
ze meer gewillige, meer «diplomatische >
figuren tot grote staatslieden geproklatneerd,

Nationalisme blijkt nu nog de krachtbron
te zijn, niet alleen in Rusland en in de .
Verenigde Staten, die werkelijk uitstekend hun
eigen belangen weten te behartigen ; niet
alleen in Azië, Australië en Afrika waar het
nationalisme overal in volle opkomst is ; doch
ook in W«t-Europa waar een de Gaulle,,
een Churchill en een Serwhmacher het natio-
nalisme zelfs onder een eerder opgejaagde dan
rustige vorm weten hoog te houden.

Te midden van deze huidige wereld het
nationalisme in ons eigen land niet bevorderen
en wat meer is het af te breken grenst aan
het krankzinnige en moet ons onvermijdelijk

.rot volledige slavernij voeren ten overstaan
van die landen die nog nationale fierheid
bezitten. Als men zelf niemand wil zijn, hoe
kan men dan verlangen dat mensen met per-
soonlijkheid U eerbiedig zouden behandelen.

Te midden van de voortdurende vernede-
ringen die ons verschopt volk ten deel vallen
en die de huidige machthebbers ons zonder
het minste greintje van: de meest elementaire
nationale fierheid laten welgevallen wordt het
de hoogste tijd dat de Jongeren vooral het
besluit nemen een einde aan dit schandelijk
en onmannelijk spektakel te stellen. Dan xal
voor ons weer de dageraad van een grootse
toekomst- doorbreken.

Wjm JORISSEN.
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Een tweede bauta-
steen voor de vier-
kante Heel-Vtoamse
en H gel-Nederland-
se voorman £>r E.
Van Oye, voor 25
jaar ie Gistel over-
leden.

U Eugeen Van Oqe
In het zesde deel van de <t Christelijkei Ency-

clopedie» vindt men vele bautastenen voor de
voortrekkers van de Vlaamse Beweging. Op
bladzijde 337 staat ook Dr Eugeen Van Oye,
geboren in 1840 en overleden qp 8 Juni 1926.
Hij .wordt daar genoemd als- geneesheer en
als leerling van Guido Gezelle, als Vlaams
dichter, en onder de gekende Vlaams Koppen.
In dat aan Van Oye gewijd stukske Wordt
vermeld dat hij voorzitter was van het Alge-
meen Nederlands Verbond: te Oostende, en

. lid van de Vlaajnse akademie te Gent, Hij
—•wordt btfjiteld als^cen der hevigste Qrangisten '•

me.t Groot Germaanse gezindheid, in de lijn •
. van Carlyke, Björnson en Ibsen.

Hij was een vroom katholiek, vermeldt '
in die levensschets. Als Van Oye's doel
staat er + verder in die Encyclopedie ; de
'vernietiging van de Belgische staat en de
totstandkoming van een Nederlandse staat
Vlaanderen. De schrijver spreekt van Eugeen
Van Oye's kennis van de Scandinaafse talen,
letterkunde o.a. de Edda en van zijn streven
naar het samengaan van alle Germaanse
volken : Vlamingen, Hollanders, Friezen,
Scandinavers, Duitsers en Anglo-Saksers.

D' Van Oye sloot zich aan — zo staat er
—. bij de Jong-Vlaamse activisten beweging
van Domela, Mfnaaert, Thiry, Kimpe, en
speelde een belangrijke rol in de geschiedenis
Van die veelbewogen jaren. Met verwondering
wordt aangehaald dat Dr Van Oye niet ter
dood werd veroordeeld zoals De Vreese,
Domela, De Decker, Depla, Borms enz. Hij
kwam vrij en stierf arm, gebroodroofd, te
Gistel. -

In die zeer overzichtelijke maar te korte
en daardoor niet genoegzame levensschets,
krijgen wij toch een vrij duidelijk beeld van
de West-Vlaamse strijder, zeker een der groot-
ste en voorkomenste van Vlaanderen. Nooit
verloochent zich in hém dat vurige Friso-
Vlaamse bloed, waarvan vader Gezelle gewag
maakt. Hij was etn echte zeevlamifig uit het
land van Carausius, Zannekjn, Breydel en
•Maerknt ; een man, vin hetzelfde hartstochte-
lijke zeekerelsbloed als de West-Vlamingen
R. de 'Clercq, D1" Bnrwier en zövelen te talrijk
om te. noemen.

Van zijn jeugd af had' hij hetzelfde ideaal :
Vlaanderen vrij, de Nederlanden één. Ook de
.volkse noordse beweging heeft op Van Oye
ingewerkt, hij onde'rging de invloed van
Henrik Stiffens, Grundtvig's en Garlylè, die
in 1871 de terugkeer van de'Elzas bij Duits-
land toejuichte. Vol 'jonge geestdrift trok Dr

'Van Oye in 1870''— als geneesheer,— met
.het' Duitse leger mee op en beleefde de
ontfransing van Straatsburg mee. 'Hij dichtte
een lied op Duitsland's keizer (noemt dit nu
niet Duitsgezind want dan waren de meeste

Engelsen, Amerikanen, Scandinaveit, Neder;
landers enz. dit ook),

Eeuw.enlang had Zuid-Europa en vooipl •
Frankrijk alle noordelijke landen bedreigd en
herhaaldelijk niet Romaanse landen veroverd.
Allen vreesden de herhaling van Napoleon'»
wandaden en veroveringen der Bourbons, van
de Franse revolutie en Napoleon L Daarom
schreef mijn vader (prof. J. Domela) in zijn
gedenkschriften : •

« Wij allen (met dat allen bedoelt hij zijn
grootvader Dr I. de Brauw, die de Franse
ujtrrioofdipgen ; en -plunderingen in^ 181,3. nog
had meegemaakt,, zijn, oorn van, Jïrp Taaiman
Kip later minister,/ zijn = broer Ferdinand
Dometa N. — later beroemd als sociaal her-
vormer), wij allen achtten het beter dat de
Romaanse invloed vermindert en de Germaan-
se zegeprale. »

Toen ik in het najaar van 19Ï4 Dr Eugeen
Vaa Oye in zijn woning op de Karel Janssens-
laan te Oostende bezocht, hem gelukwensend
met de aftocht van het Belgisch leger (het ver-
franste anti-Vlaamse kader .— niet de een-
voudige volks jongens), sprong de vurige
dokter recht en drukte de hoop uit dat de
periode van het Frans-Belgisch bewind mi
voor goed zou voorbij zijn.

In het meestal nauwkeurige boek van
Faingnaert over het aktivisme staat. niet ge-
noeg over Van Oye, omdat hij evenals ikzelf
wel een zeer omvangrijke en diepe Jntloed
had, maar buiten de door'ons gestichte raad
van Vlaanderen bleef. In het boek van Dr
J. W., vermeerderd uitgegeven en verbeterd
door M. Van De Velde uit Brugge, staat meer
over Van Oye. .Zijn samenwerking met zijn

jongere vriend Domela en met.Dumon en de
andere Jong-Vlamingen, was prachtig.

, In de negentiger jaren van de, vorige eeuw
ontmoette : ik Van Oye, die dertig jaar ouder

' wSs "dan ik,'dikwijls en vooral in het huis
van 'onze gastvrije Noorse vriend Jens Olaus
Olsèn, Ik was toen tijdelijk predikant te
Oostende eer" ik mijn laatste ambtsexamen in
Noord-Nederland deed. Door mijn'liefde voor
Vlaanderen bleef ik langer te Oostende dan
mijn eigenlijke bedoeling was, 't werk in
Vlaanderen nam mij geheel in beslag. Dr

Van Oye en ik; voelden ons erg tot elkaar
aangetrokken^ wij waren, zoals Verschaeve het
mij eens schreef : één in Christus en één in
Vlaanderen.

Ik bezocht vaak de woning van Dr Van
Oye, zijn lieve vrouw en zijn trouwe huis-
genote de oude JuKana Thiel. Nog hoor ik
in gedachte de grijze Van Oye voordragen
in het Scandinaafs ; Fegher, Grundtvïg,
Björnson, Ibsén... Ook Gent van Ledeganck,
Rodenbach's Gudrun, Guido Gezelle's schitte-
rende dichtwerken enz, Eugeen Van Oye was
in de hoogste zin dichter 'en hij was het eens
met de Denen Steffens en Och lensch lager,
waar deze zegde dat dichten het hoogste is
in 's mensen leven en ons het dichtste bij
God brengt.

Het huisgezin Olsen was muzikaal en die
avonden waren hoogst genotrijk en diep volks
en Scandinaafs. Toen vele jaren later in Gent
de Nat. Jong Vlaamse Beweging gesticht
werd (half Octobèr 1914), voelde ik dat ik
een echt vrome katholieke Vlaming nodig had
uit de school van Gezelle, als eerste onder-
tekenaar van de door mij opgestelde stukken.
Zo werd D' Van Oye toen reeds in de
zeventig jaar 'oud, eerste voorzitter der bewe-
ging en ik tekende als tweede voorzitter. Ik
leidde de beweging maar Van Oye gaf zijn
naam, leidde geestdriftig de congressen en was
het op alle gebied één met mij.

Het enige stuk dat hij zelf opmaakte, is
te vinden op blz. 78 van de geschiedenis der
Jong Vlaamse Beweging van M. Van De
Velde. Dat stak is een geweldige Iwtekreet
tegen het samenblijven met de vreemde Wa-
len,, een,,krachtige;wekroep tot ,h,et stichten van .-,
een onafhafikelijke staat. Van Oye's vurige
terdoodverklaxing van de staat is later door
René de Clercq overgenomen.

Van Oye's uitstekende Jong-Vlaamse staf
ondertekende dat Stuk nl. : Bogaert, Van de
Weghtf, Evefaerts. Later traden dominee
Eykman wan Oostende .en de eenvoudige
bezielende Oostendse volksjongen A. Burcke
toe. Van Oye was wel in elk opzicht een
jongen van Gezelle, van die grootse Guido,
die geboden heeft : «Mochte mij dat nieuws
gebeuren, dat ik zage wel en wis, Vlaanderen
het Waalse wambuis scheuren, waarin 't nu
genepen is. Mochte mij de dood dan grijpen,
niet en duchte ik haar met al, maar ik riep
in stervensnijpen : Vlaanderen wil 't leven,
het zal. »

Ja, Van Oye, was één Jn geest met Berten
Rodenbach, de op 26-jarige leeftijd ten hemel
gevaren blauwvoetleider, die Sprak van «het
boelke van 1830». Eugeen Van Oye, de
bezieler en levenswekker van nabij gekend te
hebben, is een zegen. Indien Vlaanderen

Wees Man
•E. Van Oye

Wees man en boud u recht ; buig nooit, en buig voor niemand —
dan voor de waarheid, bruid der eeuwen, geest van God,
Zje ! tónd uw voeten krielt een kruipend slavenrot...

Qnstijg dien modderpoel ! dan zijt ge-, uzelf, zijt Iemand, -,
zift vrij, zijt groot, zift reus ; grijpt — koen en onversaagd
den schild waar 'i kwaad vergeefs zijrt>ztvadderschicht opjaagt*

De waarheid zij de wis waarop uw vrijdom steune.
Onwrikbaar, kalm, trotseert hij 't raadtoos strijd gebote.
Des — hoordet gr'j 't -gebries der helle fond u dreunen,
of "t heelal óp uw "hcofd verbrokkeld nederviel, —
wees man, en houd u recht met onverschrokken ziel.

nooit Van Oye's voetspoor verlaat, zal het
eens ,met vrij N>d*rifthd een heerlijke ^toe-
komst kennen- onder God's milde zegen. Ik
eindig'deze «egroet aan Van Oye, ,<Üe ik in
de hemel hoop terug te zien, met zijn geest-

• driftig woord :

Nu of nooit moet Vlaanderen leven,
Nu of nooit ten ondergaan.
Zal men' 't weer zijn leven roven ?
Zal 't de dood te boven gaan ?
Vlaanderen spreek nu :
Nu' 'of "nooit, durft "te kiezen.
Zijt gij laf, te diep1' ontaard ?
Dan, dan moogt 't al verliezen,
Zijt niet'~eens te leven'waard.
Nu of nooit.

J. D. Domela
NIEÜWENHUYS-NEYGAARD.

Zo schreef Vernest.
over Van Oqe

.« Hoe is hij ?
Hadt gij hem eens tegengekomen, gij zoudt

hem bemerkt hebben en nooit vergeten :
Zijn hoed staat of hangt achterwaards op

zijn hoofd en laat zijn dwingend voorhoofd
bloot. Hij heeft geluw blond haar, dat hij
lang draagt, en dat nu grijs geworden, blond
blijft. Het vel en de Mank van zijn aangezicht
is blond geluw. Daaruit stralen blauwe opgen,
die staren in de lucht, in de wijde lucht, over
de vlakten, over de bergen, over de- paren,
over de zee, over de; .menschen, over den
mensen. Hij draagt zijn hoofd vooruit.; zijn
gezicht omhoog en vooruit, dcfi gebaarden kin
omhoog, en wandelt. Hij stapt zonder gasten
klinkenden stap, en zodanig dat in iederen
stap de voet tot op de teenen heft, en dat het
lichaam rijst en daalt in lossende losse .elas-
tieke beweging : los en ongesloten.

Zoo is hij.
Hij draagt hoog gedacht en edel gevoelen

maar het blijft beheerst door zijn. droomende
natuur. Hij is goed, 'hij is genegen, hij i$
naïef en onwetend van de wereld, maar weet
zelf niet dat hij alzoo js ; want hij spreekt

;geerrv,van; die wereld-t die hij. kent* -̂ -...* Ik
kenne de wereld ̂  »'

Hifjeefr buiten ,dt .wereld., Hij., wandelt en
staat en zit buiten de wereld. Hij ziet u met :
en! komt hij u te ontwaren en te bekennen,
hij schijnt u te doorkijken, en daar van binnen
in'zijnen, kop te zoeken of hij uw.beeld.ent-
waar vinden zal. Eerst doorrimpelt zijn gezicht
geheel en gansch.' gespannen ; 't ontspant
daarna 'en gaat en rekt open bewonderend en
hij roept : «Heinrich ! — is 't gij ? —
'k en had u niet verkend ! >

iZoo is hij, en zoo dicht hij,
Hij is het beeld zijner gedichten, en zijn

gedichten zijn beelden van hem.
Zoo zijn zijne gedichten droomend Zoo zijn

zij gedroomde schone gezichten, gedroomde
gevoelens, die hij ziet en gevoelt. Hij leeft in
een ideale wereld ; en al wat er van de
wezentlijke wereld in hem binnendringt wordt
herschapen, hervormd, omkransd, ompereld
door, zijne fantazij, die naar boven wilt,
omhoog in zijntf ideale wereld. Voor de
geschapen beelden van zijnen geest staat hij
vol bewondering en liefde. Hij ziet ze, en
Ontroert er bij. Inbeelding en ideaal. Hij is
een droomer. ^

(Uit Twintig Vlaamse koppen).

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN

In aansluiting met de vorige jaren tekenden
de leden-grafiekers van «Die Ghenaotscap»
een nieuwe serie Ker&t- en Nieuwjaarskaarten.
Dit jaar werkten hieraan mede : .

Max Van Damme,
, . , • ; J.ef, Boudens.
'• • Arno Brijs,

Lttc Vtrstraetf,
Het is verheugend vast te stellen dat deze l

kaarten van- jaar tol jaar méér ingang vinden
bij ons volk en hierdoor bij dragen in dt
strijd tegen- Het wansmakelijke en geïmpor-
teerde die bij deze gelegenheid de winkels
overstromen.

De serie is te verkrijgen door storting van
25 f r. op P.C. nr 11$.1}1 van Drukkerij
Grafifa te Oostende die .dé '• kaarten keurig en
smaakvol tiftgaf, :
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Ons doe); Heel - Nederland
Al'sinds jaren ligt'de heelnederlandse bc-

*weging terneer «i de aanhangecs, welke in de
twintiger en dertiger jaren genootschappen
.begonnen en in hun acties vele gevaren trot-
-seerden, omwille van hun eigen land, berusten
thans in deze toestand van. gedwongen rust
•en gelatenheid. Tegen de Duitse adelaar hiel-
den, zij stand, ook toen de üjiting.der heel-
nederlandse gedachte door de Jiatib'naal-socia-
listen was verboden.

En toch, op mofftfnlfn, dat een nationalis~
tisthe strijd meer dan ooft iï-odig was, ontbrak
.het aan vastberaden activiietf ,Iti de Indische
.tragedie en de Koningskwestie toonde het '

.•nationale keivustzifn grote tekorten,
Het nationalisme als algemeen levenselement .

•van orize tegenwoordige samenleving te doen
-herleven1 als : grondslag van een totale 'inzet
voor de herwording onzer Nederlandse instel-
lingen en ,ons vaderlands bewitftzijn, is op het
••ogenblik bittere- noodzaak,

En waar de oudere krachten te zeer ver-
spreid zijn en blijkbaar te onmachtig om de
waarheid van de heelnederlandse en van de
•organische levensopvattingen voor te staan,
moeten het wel de jongeren zijn, de jonge
-arbeiders, de jonge boeren en studenten, de
;beambten en jonge middenstanders, die, ook
waar iedere actie oro verbetering onzer natio-
-nale en sociale gemeenschap nutteloos schijnt,
verbeten willen werken, met inzet van al hun
.krachten, voor de totstandkoming van een
:nieuwe Nederlandse gemeenschap. Temeer
daar de traditionele organisaties de nationale
-aspiraties van onze jongeren maar moeilijk
vatten en te weinig denken aan de zending
van het Nederlandse volk. Men moet het
Ibeschavingsvermogeo onzer natie niet inkrim-
rpen binnen toevallig-veroorzaakte lijnen,1 die
men grenzen heet, maar laten uitgaan, waar
•dat mogelijk is, dus wet allereerst over de
17 provinciën.

Doof om zijn wij nationalistisch.
Daarbij houden wij goed 'in het oog, dat

.niet één der partijen het monopolie van het
volksbelang 'heeft. Tegenover de öntbindings;

'r ^tendenTen"deii na-óotlö"fisé 'groèpéringefi 'Sfêllen
wij daarom de nationale eenheid van' ons
.ganse volk:1* Een -partij is'Cén vrijwillig van
net geheel afgescheurd brokstuk der waarheid,
•dat altijd meer en meer verbrokkelt. En de
oorzaak van de verderfelijke werking der

•partijen is, dtt zij "het'geheel willen beheer-
sen ; dat zij, de kinderen der vérscheuring, in
•de plaats der waarheid, al? element van
-eenheid willen staan...» (Schaepman). Ons
doel is dan ook niet een parlementair-ver-
tegenwoordigde partij te zijn ook later niet.
'Op buiten-parlementair terrein willen wij
werken aan de eenheid der Nederlanden én
de vestiging vatï een nationale en sociale orde
in deze Verenigde Nederlanden (1). Daartoe
'hebben wij gesticht de Heel-Nederlandse
Jongeren Beweging, daartoe werd HET
"PENNOEN gereorganiseerd.

De jongeren moeten niet voortgaan met
.gcdachtenloos van de ene politieke groep naar
de andere te .fladderen, om de gelden op te
strijken, welke worden toegeworpen. Zij moe-
ten het betere aanstreven. Nu staan ze zonder
hoop, zonder politieke houding en met een
grenzeloze onverschilligheid langs de straten
en bepalen zich tot dansen en bioscoop. Zij
hebben de ellende van de oorlog, de waan-

'zinnige kleinheid van de vrede en de lafheid
•en het gebrek aan zelfbewustzijn der regeer-'
<iers gezien. Zij hebben 'het cosmopolitisme
kunnen bewonderen, dat Nederland in vreem-
de heersershanden drijft. Zij hebben de waan-
zin gezien in Indonesië. Ieder dag voelen ze
het gebrek aan nationaal besif en vaderlandse
kracht aan hun lijf. 5tij weten, dat alleen een
.groot en sterk Heel-Nederland redding bren-
gen kan en ons volk beschermen tegen de
.grootmachten. Zij weten, -dat alleen Neder-
land, België en Luxemburg samen, dat alleen
de Benelux-landen samen —wij verkiezen de
benaming HEELNEDERLAND — een sterke
macht kunnen vormen in een komend Ver-
•enigd Europa en een wereldfederatie. Alleen
dan verdwijnen wij niet geheel uit de ge-
schiedenis als de vele volkeren, waarvan men
.niet meer hoort, omdat ze werden vernietigd,
4ls gevolg van eigen zwakte. .

Wij moeten sterk zijn.

Maar dan moeten wij orde op eigen zaken
stellen : gezamenlijke defensie-maatregelen ;
DIRECTE sociale en economische eeüheid ;
oplossing, niet in Hollandse bf in Antwerpse,
maar in Heelnederlandse .geest, van he.t vraag-
stuk der waterwegen,; gelijkstelling en ver-
nieuwing van ois onderwijs ; vestiging, van
universiteiten voor de beide, Brabanden' en
Limbüfgen ; strijd om , het behoud der ;'be-'
dreigde gewesten .voor onze cultuur ; weder-
zijdse garantstelling voor overzese gebieds-
delen ; een voortschrijdende corporatief-Chris-
telijke sociaal-economische orde ; gezamenlijke
vertegenwoordiging bij internationale orga-
nen ; uniforme televisie-lijnen ; samenwerking
van organisaties en personen en periodieken,
enz. enz.

ïn deze geest — en de nadere uitwerking
van de genoemde punten zal in ons blad
geschieden — werken ,de kringen rondom
HET PENNOEN. Wij willen daarin door
het bevorderen van de kennis der andere
personen en gewesten ACTIEF bijdragen tot
de eenheid der Nederlanden.

Onze bedoeling is getuigenis af te leggen
van oris geloof in de Nederlandse volksstaat.
Daarbij steunen wij op wat het verleden
bracht aan kennis en ervaringen.

En dat geloof wordt niét geschokt door
de moeilijkheden op het gebied van d*
economie (gelijkmaking vari accijnzen - mone-
taire kwesties - landbouwproblemen en haven-
belangen), de buitenlandse verhoudingen

(Kongo - Nieuw Guihea) en de cultuur, noch
door hét feit, dat onze pailemeftten het alge-
meen belang vaak zien ^n de richting vair het
partijbelang of 'het persoonlijk belaag (kunt
U zich voorstellen, dat een RotteraamS kamer-
lid de Antwerpse oplossing voorstaat ?)•

De staatkundige eenhflfd der Nederlanden
is ons uiteindelijke' doel Alteen dan kunnen
de Nederlanden hun historische iBndjng weer
vervullen, , Brug te zijn tussen vélr volkeren
en culturen, en een stevige bru£, Ajlleen bij
deze eenheid zullen wij weer eer> ^betekenis-
volle , rol kunnen spelen rWant onze drie
kleine staten worden bedreigd door de machts-
politiek der vele grote Daarom moe'ten wij
ons intensief •met elkaar verbinden en .zeker,
waar. wij VOLKSGENOTEN zijn en histo-
rische, sociale, culturele «n economische ban-
den te over hebbén Voor deze eenheid motften
wij offers brengen en nsicoSt-nenien

1 De' nieuwe staat der Nederlanden te bou
wen is onze onmiddellijke opgave en 'daarvoor
hebben wij nodig « Een krachtige nationafë
geesf, die van geen twijfel aan 's lands
toekomst wéét, liefde tot het vaderland,. die
zich in woord en daad wil openbaren, het
bewustzijn; dat de nationale idee verstand en
gevoel beide heeft te leiden,» (Struycken),

Heelnederland is het eerste beginsel éR het
hoogste doel onzer activiteit. Laten ;de natio-
nalistische jongeren zich in onze rijen scharen
VOOR DE HEEL-NEDERLANDSE EEN-
HEID.

- • • . Henk WALTMANS.
(l) Onze aanhangers vindt men

RANGEN EN STANDEN.
i ALLE f

vooreen
Aanleiding tot het schrijven van dit plei-

dooi, gaf. een artikel dat verscheen in hét
weekblad «Opstanding» van Zaterdag l De-
cember 1931 onder de titel: «De Harde
Weg». Schrijver van. dit pjpza (waar lazen

Duitsland. Zowel in .de militaire als culturele
, calloboratie hebben de Duitsers de Vlaamse
,.medewerking in rtua voordeel uitgebuit, hun
Germaanse vriendschap bleef altijd onderge-

1 schikt aan de belangen van hun politiek
we dergelijke taal nog mee| j*), bepleit daarin .. imperialisme,
onder meer het oprichten $m een fanatisch , , Hrt is „j, pijnlijke en moeilijke aange-
verbond^spooTt obs a«i to; .het scheppen van ̂ egerftteid; omtover-.deze periode te spreken,.,
een 'dbdcrimythe én breekt1 een lans voor de ".',tcgen mensen, die ontzaggelijk-offers hebben

• >olkcollaboratie-politiek. Daaronder, vetjes in een
kadertje afgedrukt, enkele rake citaten uit
het hoofdartikel van «De Vendeljongen», ,
2de jaargang, nummer 8. Het ene een uiting
van een ongezond fanatisme, het andere een
jonge stem die oproept tot het heraaoknopen
van het nationalisme bij zijn traditioneel chris-
telijk verleden dat hét groot maakte, en
waarvan de bron elders ligt dan bij de callo-
boratie.

Steller van het «Vrije Tribune» artikel ,
raakt de problemen aan, waarvan de oplossing •
naar o.i. bepalend zal zijn voor de gezonde ,
of ongezonde heropbloei van het nationalisme.
Een heel stel mensen zijn er voorstanders van
om over het verleden te zwijgen, het uit te •
schakelen (alleszins zekere perioden ervan)
en voort te boeren precies alsof er niets
gebeurd is. Deze stelling .houdt, helaas, geen
steek en zeker niet in de politiek waar men
op het verleden vérder bouwt of het ver-
loochent.

De schrijver van het artikel < De harde
Weg» is ook deze mening toegedaan en
verkondigt het standpunt van vele zwarten in
Vlaanderen, waar hij schrijft: '«De callo-
boratie was logisch, natuurlijk en noodzake-
lijk. Het verleden toonde voldoende aan dat
alleen in een Europa met een sterk Duitsland,
Vlaanderen een kans kreeg. »

Als enige argumentatie om deze stelling te
bewijzen, haalt hij het feit aan dat alleen
onder de bezetting de Belgische taalwetgeving
geëerbiedigd werd: Wij menen nochtans dat
we dit meer aan Flor Grammens én. zijn
taaicommissie te danken hebben - dan aan de
Duitsers, die nogal aarig hebben .tegenge-
werkt en slechts toegaven omdat er daar
enkele Vlamingen met haar op de tanden aan
het roer stonden. Op dit terrein werd hele-
maal niet gecajloboreerd, wel van omstandig-
heden gebruikt gemaatt ten voordele van ons
volk.

W>s dit met de calloboratie het geval ? Ut
geloof van niet, dat men ons de feiten maar
eens opsomt waarbij het nationalistische
Vlaanderen voordeel heeft gehad aan de sa-
menwerking met het nationaal socialistische

gebracht in de overtuiging dat ze hun
zo op de beste wijze dienden. Maar het wordt
tijd dat er in Vlaanderen klaarheid komt
omtrent de oorlogscalloboratief die geen mis-
lukking werd omdat de Duitsers de oorlog
verloren maar: omdat, wij reeds door hen
verslagen waren vóór het oorlogseinde. Bijna
geen. enkel nationalistisch leider, ook de VNV
leiders niét, had vanaf het jaar 194? nog veel
vertrouwen in de: Duitsers doch :er werd voort
geschipperd enerzijds bij gebrek aan moed om
de bezetter de rog toe te keren,1 anderzijds
door de verantwoordelijkheid die men op zich
geladen had met duizenden Vlaamse jongens
op lichtzinnige wijze in de handen van de
bezetter te drijven.

De repressie heeft onnoemelijk veel kwaad
in Vlaanderen gesticht, duizenden, die het goed
gemeend hadden werden gekerkerd, gebrood-
roofd, geschoffeerd, tientallen volledig On-
schuldig gefussilteerd. Maar al dit doorstane
leed "verandert niets aan het feit, dat de ont-
sporing van het principieel Diets nationalisme
door de calloboratie bewerkt werd. ,

Het vooroorlogse nationalisme was gefun-
deerd op de christelijke beginselen. Onder de
oorlog is daarin een sterke verandering geko-
men, de zwenking naar het nationaal socialisme

: (waarvan de meeste zogezegde Vlaamse natio-
naal socialisten de anti-christelijke inslag niet
kenden), heeft het nationalisme hier in zijn
principes aangetast. De anti nationale en
anti-godsdienstige invloed van HJ, SS, Reichs-
schule, Langemark Studium, hebben de vor-
ming van een deel der vroeger Diets bewuste

^eugd Meik of-minder sterk beïnvloed. In de
zogenaamde zwarte .middens vinden we vaak
dé sporen daarvan .weer : naast het Fransfcil-
jonisme hebben wij een vijand meer gekregen

. namelijk het Duitskiljontsme, dat nog gevaar-
lijker is dan het eerstgenoemde omdat het in
onze .eigen rangen geboren werd.

Nu de omstiindigheden: stilaan beter worden
en de agitrftie van sommige elementen ons
naar een voor . ons volk vreemd en anti-
christelijk nationalisme willen drijven, wordt
het hoog tijd dat die nationalisten welke

onder de oorlog de voet aan de Duitsers
hebben dwars gezet het stilzwijgen verbreken
Het was de moedige Dietse ̂ kantper JeSgom
Leundan (misschien was dat geen me/fs «£et
gezonde hersens, Boudewijn ?), hd van de
raad van leiding van het VNV, die m 1943
in de Nederlandse Schouwburg te Gent de
imperialistische politiek van het Derde Rijk
aan de knak stelde ifi striemende bewoQtk&n-
gen En- tot wat fanatisme leiden kktf ^et
waren Vlaamse jongens m dienst van, de S D
die grondig nota namen, van -dtóo rrysd'adige
taal en rapport* uitbrachten bij hun DÜ&se
oversten Het was op giöhd van dit rapport
dat een man als Letiridan. dé mond werd
gesnoerd door df Germaanse bondgenoot en
Vlaanderen duldde h«V zoals het veel geduld
heeftv gedurende die oorlogsjaren! Moesf im-
mers de redding met van Duitsland komen ?

Dat < Opstanding» jn zijn- vrije tribune
eens de bneveit ^jin Mïfessor Daels, pater
,tallewflert en andere Jan de VNV*|eiding
gerichte protesten eens pütyjceert, dan zaj de
generatie van heden kunnen oordelen hoe
principieel verantwoord deze vooraanstaande
figuren de colloboratie-pohtiekr vonden, nadat
de Duitsers hun masker hadden afgecukt Dat
men de geschriften eens ter lezing geeft die
destijds door «Nederland é£n» werden ver
spreid Men zwijgt djt alles dood m Vlaan
deren omwille van een Zeef illusionele machts-
vorming der zwarten, waarin men naast de
getrouwe nationalist mensen met allerlei over-
tuigingen vindt. Vergeten de huidige'Vlaams
nationale leiders. (?) dan dit men geen echte
macht op verbittering, w«rwraaklust eh fana-
tisme opbouwt, doch wel op beginselvastheid,
trouw) liefde, vergevingsgezindheid,

Wil het nationalisme weer groot worden
in Vlaanderen, dan moet .het in,'de eerste
plaats terogkéren naar de bron Waaruit het
ontsproten is : -dj. het zuivere christelijk
Dietse standpunt waaruit het rond de jaren
1930 ontstond. Het nationalisme moet er
rekening mee houden dat ook in de inter-
nationale' politiek het volkse eigenbelang de
voorrang- heeft op de meestal vaag geformu-
leerd en nog vager beleefde Germaanse, en
Europese eenheidsbestrevingen. Sommige na-
tienafeteft- mir^ii-fliel veigcWh'-Üat itiei.Trticttt
Churchïll," Roosevclt e.a. geallieerde pölitie-
k^rs schuld hdbben aan de huidige wereldcrisis
maar dat; ook Hitler 'iijn duit in het zakje
heeft gedaan om tot de tegenwoordige ont-
wrichting te geraken. Ook hij heeft met de
bolsjevisten samengewerkt zolang dé Duitse
belangen er mee gediend wareft, zonder zich
om de Europese gemeenschap te bekommeren.
En over de Duitse kruistocht tegen het com-
munisme, valt eveneens wel een en ander te
vertellen !

Laten wij alsjeblieft nuchter bljjven en de
waarheid durven in de ogen kijken : de oor-
logscalloboratie was verkeerd, principieel en
tactisch. Het is onie taak dit aan de Vlaamse
jeugd te boodschappen, opdat geen tweede
maal dezelfde fouten zouden worden begaan.
Vlaanderen'moet leven, ja, door het nationa-
lisme, d.w.z. door zijn eigen kracht, door zijn
eigen geloof. En Vlaanderen zal leven als wij
indachtig zijn wat de Dietse voorman Jeroom
Leuridan in zijn testament neerschreef :

« Uit de VERGISSING en de onloochenbare
NEDERLAAG doemt de REDDING op. Op
middernacht wordt de zon geboren. De tra-
gische tijd die wij doormaken 'zal onze droom
,niet doden, slechts louteren, Dat het derde
Rijk de, Nederlanden verschalkt en BEDRO:

GEN, heeft lijdt,geen twijfel : Ik meen dat
gij mijn mening,deelt dat, Vlaanderen BE-
DROGEN werd en dat ons geslacht de harde
taak heeft eerst dé puinen alhier op te ruimen,
eer de omwenteling kan doorgedreven worden.
De ranzige, reeuwse .lijkgeur, die over de

.Nederlanden waait, moet en zal verzwinden
eer de revolutie doorbreekt. In het banen van
het stormgetij, in het nijpen van de gevolgen
der Dietse VERGISSING moeten wij de
MOED en de LEVENSWIL hebben. Als wij
die veilig stellen komt daarna alles terecht.
Gij weet dat ik behoor, tot de KLEINE schaar
van diegenen^ • die beslist en doelmatig de
voet hebben dwars gezet aan het VERBAS-
TERD werk. De Duitsers vreesden mij .»

Nederland, let op uw zaak en. het marsje-
bevel voor de toekomst luidt : Onverduitst,
onverfranst, heelnedertands !

I. STALIS.
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De lustrumfeesten te Leiwen zijn voorbij.
Enkeie initiatieven liepen uit op één volledige
rnislukking. Men heeft goed aan te voeren dat
de studenten niet meer warm lopen voor hun
verbondsleven. Maar probeert men nog wel
ernstig ze te bezielen ? Is om anderen te
bezielen niet in de eerste plaats eigen be-
zieling nodig ? En is voor een intellektueel
niet, de eerste plicht met bezieling a,an de
bloei en de grootheid van zijn eigen volk té
werken ? Wat .men met een ander woord
nationalisme kan noemen.,

Steeds weer vergeten de praesides dat. Hun
Vlaamse overtuiging kenmerkt zich door een
afkeer voor het romantisme van de vroegere
Vlaamse Beweging. Kan he( dwazer ? Verwijt
men Rubens dat hij in Barokstijl schilderde
en kunnen we 'Beethoven niet meer als groot

, kunstenaar waarderen omdat hij een roman-
tisch toondichter was ?

In feite zoekt men kritiek op de vroegere'
vormen om te verbergen dat men in de vroe-
gere inhoud niét meer durft geloven. Niet
uit een ander inzicht in de problemen, want
dat- ander inzicht is er niet. 'Maar uit gebrek
aan moed.

< Moest Rodenbach thans te Leuven spre-
ken, hij zou uitgelachen worden. * verklaren
vooraanstaande studenten. Ik zou vooreerst
willen weten welk bestuurslid van het huidig
•Leuvens praesidium Rodenbach ooit ernstig
gelezen heeft.

En geldt het: c Zij loechen en Ijalen hun
schouders op omdat ik hen sprak over Vlaan-
deren » nu ook voor de Leuvense studenten ?

Beseffen die jongens niet dat men hen
steeds krediet geeft omdat het door een breuk
met de traditie het voor hen moeilijker is het

• juiste spoor dadelijk te vinden. Maar ont-
^aarding, goedzakkigheid en • onbenulligheid

kan te ver gaan. Er zijn aan alles grenzen.
Wanneer de studenten te banaal worden,

kan men hen zelf niet meer verachten, maar
vindt men hen alleen maar belachelijk.

Op het voorziene banket werden enkele
vroegere studenten leiders, die het huidig be-
stuur daarbij veel hulp geboden hadden tot
het welslagen van de feesten, maar die door
de repressie getroffen werden, niet uitgeno-.
digd. Opzet of slordigheid ? Zouden de offi-
ciclen dergelijke gasten misschien niet graag
gezien hebben ? .Zou de loopbaan van de
sfodentenleiders er door geschaad geworden
zijn !

Is de tijd van Roger Fieuw, die bij het
inleiden van een spreekbeurt van Frans Van
.Gauwelaert verklaarde dat hij, 'Fïeuw, niet
waardig was staatsmiriister Frans zijn schoen-
riem te ontbinden, dan nog niet voorbij ?

Ondanks dergelijke platheden- zijn Fieuw
«l Gits er anders nog niet gekomen. Carlos
Gits staat nog altijd vierde plaatsvervanger
op de C.V.P.lijst voor Roeselare-Tielt. Zijn
demagogie op het jongste C.V.P.kongres te
Gent getuigt weer eens van zijn ongeduld om
wat hoger op die lijst te geraken. Van Cau-
welaert zal echter zijn beschermelingen nog
wel wat geduld laten oefenen. Want is geduld
oefenqi een christelijke deugd, geduld laten
oefenen blijkt een klerikale deugd te zijn.

* * *

Elk jaar weer is het voornaamste program-
punt van de praeses een hoog ledenaantal re
krijgen. Ze denken dat de buitenwereld hen
daarnaar beoordeelt. En om dit hoog leden-
aantal te bereiken moet alle radikale aktie
uitgesteld worden tot een volgend jaar ! Men
vergeet dat de gevechtswaarde van een groep
bestaat uit het produkt van de kwaliteit met
de kwantiteit. En een verstandig vechter is
veel meer waard dan een honderdtal onnoze-
laars.

Kwam toch maar vlug de tijd dat het
Verbond door radikale nationalistische aktie
op een paar honderd of desnoods enkele
tientallen leden vjeh Maar dan stuk voor stuk
degelijke kerels waar de Nederlanders later

wat aan hadden. Thans kijken we vruchteloos
uit 'naar een enkele van die honderden afge-
studeerde leden; bestuursleden en praesides
inbegrepen. , . '

Is het dan nog, niet zonneklaar dat heel de
gevolgde taktiek verkeerd is. Welke jongere
brengt er te Leuven de grote kuis ? Laat het
Verbond opnieuw starten met enkele over-
tuigde kerels met een radïkaal nationalistisch
program en na enige tijd heeft men niet •
alleen de leden terug maar heeft men ook de
aktie.

Elk initiatief dat door Jongeren in Vlaan-
deren genomen werd en wordt en waarvoor
ook op de medewerking van Leuven verzoekt
wordt, loopt er op een weigering uit. Zij, de
Leuvense studenten vrezen door de volksjon-
gens misbruikt te worden! Als men hun naam
voöropzet als kandidaat spreken de geagiteerde
mensjes van naammisbruik. (Enkelen dromen
nog wel van zo maar dadelijk de leiding
van de Jongeren op te nemen. Deden hun
voorgangers — die zij niet durven vragen
te Leuven ! — dat ook niet ? Ondertussen
geeft hun aktie of het gebrek er aan het
bewijs van hun onbekwaamheid alsdan niet
van hun onnozelheid.

Dat ze dan ten minste een voorbeeld nemen
aan Gent.» Daar is nog'goede trouw, offer-
vaardigheid en vooral moed. Maar zou het
studentenbestuur aldaar ook niet beter doen
met wat minder feesten te geven om daaren-
tegen dag aan dag het heelncderlands natio-
nalisme bezielend uit te dragen. De idee 'en
het nationalisme moeten primeren en elke
aktiviteit in dit licht stellen. Dat was hét
opzet bij het stichten van de Vlaamse studen-
tehbonden en dat was ook de leidraad door,,
heen hun bestaan,r Ook,_nu. no# :b.eer> ssj
Vlaamse studenteribond : daarbuiten geen zin.

De CV.P. hield weer een struisvogelkon-
gres. Geen enkel van de brandende aktuele
problemen werd er aangeraakt. Noch het ver-
kwanselen van onze nationale onafhankelijk-
heid en onze nationale waardigheid, noch de
oplossing van het repressieprobleem kwamen
ter sprake. Theo Lefevre, nog een via die
uit opportuniteitsredenen ha.lf bekeerde Gentse
franskiljons, durfde zelfs aan journalisten be-

Oproep
MET steeds stijgende,verwondering, zorg en verbetenheid hebben de nationalistische :

Jongeren de aktiviteiten van onze huidige bewindvoerders gevolgd. Jaar na jaar,
maand na maand nam onze hoop af, onze politici krachtig de eenheid en de bloei van
ons Nederlands volk te zien nastreven. Het ia ons thans volkomen klaar dat we van de
huidige bewindvoerders en van het huidig nationaal klimaat praktitch niets goeds te
verwachten hebben. Het elementair inzicht in een waarachtige nationale politiek, in
een politiek die krachtig de uitbouw van onze nationale ^persoonlijkheid zou ter hand
nemen, ontbreekt hen helemaal.

Men zegt vaak van de Jongeren dat ze nuchter zijn. Dank zij deze nuchterheid
kunnen we echter de huidige kwaal en de ontzettende verwoestingen die ze aanricht
in on$ nationaal leven en op het gebied van de binnen- en buitenlandse politiek ten

die kennen.
Men heeft onze oVerzese gebiedsdelen verkwanseld. In Nederland gaf men het

voorbeeld en België volgt dezelfde weg.
Thans wil men '.onze onafhankelijkheid -zelf opgeven en schaamteloos laten onze

politici vreemde landen on» hun wil opdringen en staan ze ons grondgebied aan
vreemdelingen af.' Alle nationale waardigheid schijnt over boord geworpen. De
ontaarding viert hoogtij.

In plaats vin onze volkse eigenaardigheid te beschermen en op een gezonde basis
te laten ontwikkelen, laat men straffeloos onze Nederlandse persoonlijkheid vermoor-
den te Brussel, te Overmaas en elders op de taalgrens. Op 7 jaar tijd daalde hel percent
kinderen in Nederlandstalige scholen te Brussel van 42 tot 17 en te Moeskroen van
43 tot 5 terwijl in de Platdietse streek de scholen volledig verfranst werden.

Onze- jeugd worth verder* geestelijk verlamd in de zielloze K.A.bewegingen. Onze
studenten laten zich vorder zoet houden door de töllegedirekteur Motie, Van Waeyen-
bergh te Lenven en ook 'te Gent it het nationalisme als centraalvormend beginsel zoek
geraakt. Onze oudere Vlaatnsgezinden zijn zelfs te apathisch om een nationalistische
volksbond te stichten.

De toestand in Nederland is niet beter. De konformïstische druk laat er zich even
krachtig gelden. De excentrische gewesten moeten voortdurend vechten voor hun ele-
mentaire rechten.

Om aan deze nationale onuarding een einde te stellen en om te vechten voor nieuwe,
gezonde grondslagen in deze Lage Landen hebben Jongeren uit Noord en Zuid, die
sinds jaren afzonderlijk streden, zich thafl* vast aaneengesloten.

Zij hebben zich aaneengesloten om onze nationale onafhankelijkheid te handhaven.
Zij hebben zich aaneengesloten om de eenheid van Noord en Zuid te bevechten.
Zij hebben zich aaneengesloten om orta ganq* maatschappelijk leven in waarachtig

christelijke en nationale zin te hervormen.
. In die geest werd de Heelnederlandse Jongeren Beweging gesticht met als maande-
lijks orgaan «Het Pennoen». Met een prachtige'eensgezindheid hebben Jongeren uit
West-Vlaanderen, Brabant en Nederlands Limburg zich achter eenzelfde nationaal
program geschaard. ""

M«t dezelfde eensgezindheid zullen ze zich volledig voor de nationale strijd inzetten.
Ze doen hierbij een oproep tot alle Jongeren, die bereid zijn .zich even volledig te

'geven, (tm idclv naait hen te schapen in de gen}«eüschappelqke jetrijd,

Namens de.: «Heelnedei-landae Jongeren»
-*| \Firn JQRISSEN.

weren geen brief van de voorzitter voor
Recht en Naastenliefde gelezen te hebben. We
kunnen deze jonge man, die door zijn meester
De Schrijver tot voorzitter van de meerder-
heidspartij gefabficeerd werd, niet alleen ver-
wijten dat hij niet erg fotogeniek is, maar -we
kunnen hem een dergelijke onvoorzichtige

opmerking — wat rispt het Ftanskiljonisme '
hier"' bitter op !— voorwerpen als getuigend '
van een volslagen gebrek aan politiek inzicht.
Dit soort mensen ziet alleen het kliekjesbe-
'angi geen nationale problemen. Een dag komt
er en wij zullen er voor helpen zorgen dat
zijn gebazel niet eens meer aal aanhoord
worden en wij de enige goede, oplossing,
amnestie en publiek eerherstel zullen af-
dwingen.

< De Standaard > blijkt ontgoocheld omdat
P. W. Scghers geen kordatere taal gevoerd1

heeft op het kongres. Het verwondert ops
niet meer. De onwettige verfransing van de.
diensten afhankelijk van zijn Ministerie te
Moeskroen en elders liet hij eveneens toe. De
kritiek van «La libre Belgique» op Meis-
broek heeft hem verslagen. Het verbaast ons.
dat zo een dwaze krant — ze mag het dan
nog zo talentvol zeggen — een dergelijke
invloed kan uitoefenen. Het zou toch juist
een genot moeten zijn voor een Vlaams
minister .om door een dergelijke totkrant
uitgemaakt te woïden.

* '* * *

« De Standaard » merkt aan de andere kant
weer eens op, dat er IR Vlaanderen groepen
zullen ontstaan, die buiten de CV.P.' om een
oplossing voor het Vlaams probleem zullen,
zoeken.

Dat ':d'it gebeurt, is toch maar elementair..
Wanneer men een politiek probleem wil op-
lossen zoekt men naar de middelen om dit
te doen. Blijkt een middel niet efficiënt, dan-
probeert men een beter. Dat is toch de enige-
mogelijke handelwijze.

Door immer maar als een kwajongen te
dreigen zal * De Standaard » natuurlijk nooit
wat bereiken. Men kan slechts ontzag afdwin-
gen door mannendaden, niet door kwaióngéfls-
streken: Kwajongens zet rhen in hét hoekje.
Niet alleen dreigen, ook ernstig handelen.
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Om de Toekomst van ons Volk
< 't Jonge Nederland, irf God föèsdig,

zij voor heter zaak de hoop,,, »
da Costa.

De overwinnaars van de achter 'ons liggende
wereldoorlog hebben altijd gezegd, dat de
wereld nooit een betere kans tot vrede en
opbouw heeft gehad dan thans. En later
.hebben zij gezegd, dat er al heel wat zou
zijn bereflct' " ' ?

Zo veet, dat de Paus in een zijner jongste
.zendbrieven opmerkt ; « Wie siddert niet bij
-de gedachte aan de nieuwe kerfehoven, die nog
.komen zouden bij die van de jongste oorlog. >
(Mirabile Illud).

Zo veel, dat de communisten grote brokken
van Europa in handen kregen gespeeld door
de op verraad lijkende goedgelovigheid der
.geallieerden in Yalta. Het vuur. der rode
vernietiging brandt nu ever de hele wereld.

Zo veel, dat Nederland werd getroffen door
•de jammerlijke afscheuring van het Indische
Rijk, lafhartig in de steek gelaten en vuig
verraden door Atlantische vrienden, die bij
.Nederlandse fcestverwanten toen een vorstelijk
onthaal kregen en thans het genereuze aanbod
van vliegvelden, vlootbases en militaire
.kampen.

Zo veel, dat het landmetersi dealisme der
na-oorlogse Rijksnederlandse regeringen ons
na een gewonnen oorlog de vrede heeft doen
verliezen, omdat wij klein waren in alles,
•waarin een klein land groot had moeten zijn.

Zo veel, dot wij et beslist niet slechter
zouden voorstaan, hadden wij de oorlog
3/erlüren.

Daaruit moeten wjj een les trekken, , welke
- t l

zijn wij schuldig. Bij dat werk moeten ons
enkele dingen goed voor ogen staan.

Als wij aan onze • jongeren leiding willen
geven, dan zullen wij slechts toegankelijkheid
verkrijgen, als -wij de oude en verscheurde
waarden, zeker die van de oorlogsjaren scherp
afwijzen en in een revolutionnaire gezindheid
bijkans, de nieuwe vrijheid kiezen en breken
met instellingen en gevoeligheden van van-
daag. De traditionele organisaties zien steeds
weer achterom en gaan de wegen van de
toekomst niet, ook al noemen zij zich sqms
progressief. De ervaringen met de arbeid aan
onze volksontwikkeling en bv, de Europese
eenheid, bewjJ2en dat. Jammerlijk is ook het
vastknopen onzer vaderlandse instellingen aan
het vastgelopen partijstelsel van voor de oor-
log. Terwijl toch al in het eerste nummer van

• de Unie werd verklaard : «De leiding is er
van overtuigd, dat het partijensysteem, zoals
dat tot nu toe in Nederland bestond, heeft
afgedaan.» Dat was elf jaar geleden. Tot nu
toe is alles bij het oude gebleven.

• Men heeft gehandeld, alsof er niets is
gebeurd, alsof «r niets moest veranderen, alsof
de duizenden doden van de slachtvelden van
Stftlittgrdd tot CherbüHTg en Pearl Harbour tot
Hfroijima, van dé Greb'beberg, Arnhem en
Oe Oost, niet voor iets anders en iets betert
hun Ifffft hebben gegeven f

Zijn de huidige machten dan te machteloos
dit land te herbouwen en te streven naar de
nationale opstanding, naar de volksstaat, die

zijn lot in eigen hand neemt ? Is dat zo, dan
moeten onze jongeren daar rekening mee
houden en de vaandels volgen van hen, die
hun idealisme niet verguizen en willen vech-
ten, ook nu nog, voor een betere samenleving,
moe als ze zijn van' de nutteloosheid om hen
heen. Men heeft mij gevraagd : in een eigen
partij ? Neen, in politieke zin vormen wij
geen partij.

In de schoot van hun jongeren-organisaties
en overal, waar dat geboden is, moeten wij de
opvattingen van de jeugd doen gelden. Dat
is ons reCbt en onze heilige plicht. Wij
schieten 'er niets mee op sectarisch te worden
en ons op te sluiten in eigen beperkte kring,

'Want 'wij hebben een trotse opgave en een
hoopgevende : mee te werken aan de heel-
Nederlandse eenheid, aan een goede toekomst
van ons voLk, dit volk zijn zendiflg en roeping
weer bewust te maken : de wederopstanding
der Nederlanden. Daarvoor is nodig : edel-
moedigheid, offervaardigheid en nationale so-
lidariteit. Alleen dan zal Nederland weer
groot worden.

Nederland dreigt ten onder te gaan. Ons
is het gegeven in de strijd om het behoud
van ons volk aan te treden, zelfbewust, krach-
tig en aaneengesloten, puttend uit een groots
verleden, blij, onversaagd en onverwoestbaar
in Vertrouwen. Opdat wij met Wies Moens
mogen zeggen in onze strijd voor Nederland,
Orde en opstanding :

De oude gewaden zijn afgelegd;
De frisse vaandels staan strak in de morgen.
Aartsengelen klaroenen de nieuwe dag.

H. J. G. WALTMANS,

(*) Wij herinneren aan de fantastische
'lucht, die de Nederlandse Unie in het begin <;
ran. .de oorlog had genomen. Het zal goed J
;ijn aan' deze Unie binnenkort een apart J

<ip de slagvelden van Indtë. Reken in de
internationale politiek niet op de goede trouw,
•de bclpf.te.n,. de„ eerlijkheid, rechtvaardigheid
«n onbaatzuchtige vriendschap der grootmach-
ten, maar alleen pp eigen kracht, diplomatiek
optteden en politiek inzicht. , Was dat na de
oorlog gebeurd, dan waren wij nu niet zo
Afhankelijk. Voor onze Zuiderburen is de les
samen te vatten in het gezegde : * Heden Ik,
morgen Gij ». .

Heel -Nederlandse politiek !
In deze wereld van chaos, moeten wij heel-

Nederland bouwen. Ons volk heeft ook nu
Jiog een zending te vervullen, als middenstam
van verschillende staatkundige en .culturele
regionen, als deel ener stamgemewnschap jn
Zuid-Afrika, Kongo, West-Indië, Nieuw-
Guinea en in de landen, waar thans onze
.jonge mannen naar toe trekken.

Deze gemeenschap der Nederlanden is een
voorwaarde voor een sterk Europa en kan
hoge ogen gooien in het politieke pokerspel.
Zijn wij niet sterk door onze gemeenschappe-
lijke wereldbeschouwing, bestemming, taal,
historie, cultuur, onze technische, economische
«i militaire gcüjkgerichtheid ?

Maar dit Nederland moet in zijn volks-
geheel de natuurlijke levensoide van persoon,
gezin en gewest erkennen. En daartoe is nodig
een nationale inschakeling, met behoud van
wezenlijke eigenaard, van politieke en gods-
dienstige richtingen, een corporatieve samen-
werking in het sociale en economische leven,
een krachtige nationale jeugdopvoeding en
<cen verbetering der staatsinstellingen door de
aantasting der centralisatie-politiek, de bitreau-,
cratie en de gebreken van het huidige partij-
wezen.

Een consequente heel-Nedetlandse politiek
moet worden gevoerd en niet een Amerikaanse
of Duitse.

Wij moeten aansturen op een nationale en
sociale vernieuwing in een organische opbouw
•onzer samenleving. Reeds eerder is in deze
geest gewerkt (*).

In een chaotische wereld moeten wij aan
lieel-Nedérland werken. Laten wij dat na, dan

De Vlaamse Beweging moet in de eerste
plaats een sociale beweging zijn ; ze was dat
vroeger niet- De vroegere'flaminganten hadden
geen oog voor sociale wantoestanden ; zij
waren eenzijdige taal- of kultuutflaminganten;
zij stonden buiten hun volk...

Zulke verwijten aan het adres van de voor-
j gangers hoort men thans regelmatig in toe-
i spraken; men leest ze in artikels,en brochures.
! De jongeren die met dergelijke beweringen
,de vroegere Vlaamse Beweging helpen afta-
kelen, handelen in veel gevallen waarschijnlijk
volkomen te goeder trouw. Maar doorgaans
zijn het in hun mond ook maar louter be-
weringen, overgenomen van mensen die niet
altijd ter zake bevoegd zijn, of voor wie in
sommige gevallen ook niét de verontschuldi-
ging van de goede frouw kan ingeroepen
worden. Er zijn er onder de jongeren bitter
weinig die de geschriften van de vroegere
vlaamsgezinde generaties ter hand nemen —
en men hoeft hierbij niet eens aan bv; Jan
Frans Willems te denken, wint van de natio-
nalistische essayisten en theoretici uit de jaren
1919-1940 kent de jeugd van vandaag vaak ,
niet eenS de naam. En de Zeer zeldzame
jongeren die zich .niet verlate^ op het woord
van anderen, maar zelf willen lézen, dden
gewoonlijk geen inspanning om zich terug te.
denken in de sociale toestanden en wantoe-
standen en in de maatschappelijke verhoudin-
gen van een kwart en een halve en een volle
eeuw vroeger. Zij begaan de veel voorkomen-
de en inderdaad moeilijk te. vermijden; fó(üt
van het verleden te beschouwen met de ogèfy*
en vanuit de mentaliteit der mensen ^an
vandaag, Zij doen geen inspanning oni de,
«belachelijke» naminganren en de « verguis-
de » nationalisten te zien in hun tijd. Zij
vergeten dat die mensen — hoewel niet zelden
edelmoediger en onbaatzuchtige! (en ook, ja,
«romantischer») dan hun tijdgenoten, ten-
slotte toch ook mensen van hun tijd waren.
Moest soms elk yan hen een voorloper zijp,
een buitengewone geest, een oorspronkelijk

j denker ? '
j Het is onze bedoeling niet, hier aan te
,, tonen dat tussen de.twee wereldoorlogen de

Vlaams-Nationalisten van verschillende scha-
keringen wél oog hadden voor het sociaal
probleem. Wij willen er enkel op wijzen dat
de diepe crisis die liet Vlaams -Nationalisme
na een periode van zgn. c godsvrede » door-
maakte, niet enkel het gevolg was van het
doordringen der heel-Nederlandse gedachte,
maar evenzeer van een politieke en sociaal-
economische tgedschtenstrijd. Een groot aan-
deel in de doorbraak van nieuwe politieke en
sociaal-economische opvattingen had de be-
treurde priester Spruytte. En het zou wel de
moeite waard zijn, over die gedachtenstro-
mirigen en de pogingen tot verwezenlijking
ingiet VNV, eens iemand aan het woord te
ho^?n die juist voor die grootste en invloed-
rj$ste vleugel van het Vlaams-Nationalisme
op Jsociaal -economisch terrein de richting be-
paalde ; Viktor Leemans. Hij toch, de wijs-
gerjjg' en sociologisch geschoolde vader van
< A'rbeidsorde » (< de Vlaamse Doktor Ley »,
werd bij in de ACV-pcrs genoemd, vóór Ï94Q
natuurlijk...), is de geestelijke vader van
vrijwel al de « rechts ï-gerichte jongere Vla-

de. generatie die thans veertig tot
|ig jaar is. En ik meen dat zonder zijn

)übieaties,s voprdrachteo en persoonlijke be-
gen ook'hct Verfflnaso nooit de atmos-

feei) had kunnen vinden waarin de theorieën
o^ö soldariïme en corporatisme ' weerklank

" hadflen. Joris van Séveren had veel hoedanig-
h^den, maar sociologisch- en economisch -

. "geschoold vtfas hij niet.
J&aaf dït , is wellicht het thema voor een

ïateÉ. zwiifwichtig artikel, in afwachting dat
' idige^iCyP-senator- Viktor Leemans aan

-en -.die van rond 1928 tot 1944 zjjn
invloed ondergingen, eens duidelijk maakt op
welke gronden hij na 1944 tot een ander in-
zicht gekomen is in problemen die voor hem
toch van levensbelang waren. Die verklaring
is hij o.i. nog steeds schuldig aan de velen
die, oprecht geloofd hebben in een « nieuwe
ord<> die in wel zeer onzalige omstandig-
heden en verhoudingen moest verwezenlijkt
worden. Maar niemand die de hoofdredacteur
van «Jong Dietschland » (1) vroeger kende,
twijfelt er aan of hij brengt weldra in een

duidelijk betoog die door velen verwachte •
verklaring van zijn gewijzigd inzicht. Hoe dit
betoog ook moge luiden, en om het even hoe
het ontvangen wordt, niemand zal in ernst
kunnen Tbetwi sten dat de Vlaams-Nationalisten
'tussen de twee oorlogen wel degelijk óók eap
sociale problematiek hadden.

Dit alles slechts als inleiding voor een kort
pleidooi ten voordfile van de vroegere flamin-
ganten. Het is natuurlijk overbodig, te wijzen
op priester Daens en Lodewijk de Raet, wier
naam .(soms niets méér dan de naam) in de
mond ligt van alle jongeren die aan de
fiamtngantische generatie, van vóór 19H ver-
wijten dat ze niet sociaalvqelend was.'Is het
niet M i x L a m b e r t y (weliswaar een
neef van De Raet) die tt op wees, dat ook
de zogenaamde en daarom zo gesmade zuivere
taaLflaminganten ook door sociale bekommernis
gedreven werden — bekommernis die zij
uitten in een taal die jq onze oren romantisch
en literair mag klinken, maar die de taal
was van hun tijd. Heeft ook Lamberty er
niet aan herinnerd, dat het aan die flamin-
ganten toegeschreven slagwoord t de taal is
gans het volk» eigenlijk luidde : « de zaak
der taal is de zaak van gans het volk» —
wat iets helemaal anders is, en. een waarheid
waarvan thans alle sociale werkers wel moch:

ten doordrongen zijn, Vindt men geen vaak
ontroerende illustratie van die doorleefde
waarheid in zoveel flaminganten, mannen uit
de welgestelde burgerij soms, die zich niet
opsloten in huft kaste, die bij en tussen hun
volksgenoten (« taelbroeders » !) wilden staan,
en zich niet verschansten achter de scheidings.
muur bij uitstek : de vreemde taal ? En die
andere flaminganten : mannen uit de kleinere
burgerij, uit de nijvere middenstand, die hun
afkomst niét verloochenden, zich niét lieten
opnemen in de c betere » want fra'nssprekende
bourgeoisie, waartoe zij door studie en ver-
worven fortuin konden behoren. Handelden
zij zo uit Hefde tot de taal, alleen' maat tot de
taal ? Of tevens uit liefde voor het volk dat
die taal «prak en omwille van die taal .mis-
prezen' WèrH'? Zeker het laatste. £ri wat. hun
voor ogen stond, was stellig niet enkel het
geïdealiseerde volk uit een verleden dat men
zich groot en stralend kon voorstellen, maar
ook het arm en grof en onbeschaafd gehouden
volk van de eigen tijd, dat kultuceel en
sociaal de mindere was in eigen land.

Taalflaminganten ? Goed en wel, maar dan'
mede uit een oprecht en diepgevoeld sociaal
bewustzijn.

Wie denkt hier niet aan een Emiel Moyson,
.rijke burgerszoon uit het orangistische en
verfranste Gent, revolutionnair socialist én
revplutionnair flamingant, die het Gentse
weversproletariaat organiseert, en de sociale
en nationale minderwaardigheid van de Vlaam-
se dompelaars beschouwt als de gevolgen van
een en. dezelfde oorzaak. Er is daar ook, zijn
Brusselse tijdgenoot en geestverwant, de agita-
tor Jakob 'Kats, socialist en flamingant. Er is
de Gentse papenvreter Julius de Geyter, die
zeer duidelijk het verband zag tussen de
sociaal-economische minderwaardigheid^ van de
Vlaamse arbeiders en de Vlaamse Beweging,
en niet enkel in dichterlijke ontboezemingen
op het proletariaat wees als op de mannen
die met hun ruige kracht de Vlamingen zou-
den maken tot meesters in het land, maar
tevens met cijfers en statistieken bewees dat
bet niet enkel ging om taal en kuituur. En
kennen zij die medelijdend glimlachen om de
o\idere < taalflaminganten » wel zeker de naam
van een baron de Maere d'Aartrijke, waar-
achtig edelman, liberaal parlementslid, flamin-
gant, orangist ook, die in zeer nuchtere bc-
togen aantoonde hoe Vlaanderens kulturele
minderwaardigheid ook sociaal-economische
oorzaken had. Een taal flamingant, en niets
méér ? Of een kasteelheer wiens ideeën mis-
schien niet de weidse vlucht namen waardoor
sommige van zijn standsgenoten uit het buiten-
land bekend werden, maar die toch iti het
kader van zijn «burgerlijke» tijd een zeer
sociaalvoelénd mens was.

Jawel, maar zij hebben geen concreet en
volledig sociaal programma voorgebracht én
yerdédigd... Konden zij dat wel, in hun
tijd ? Waren zij de meeste van hun tijd-
genoten al niet vooruit ? Zal men van hen
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eisen dat zij zouden behoren tot de zeer
zeldzame sociale voorlopers, wier stem toch
óók. maar. al te vaak die was van een roepende
in de woestijn ? ' s

Dichter bij ons is daar bv. een pater Stracke.
Js niet heel zijn leven en werk dobrtrild van
deernis om het grauwe, trposteloze lot van het
VJaamse proletariaat ? Indien de Vlaamse
jongeren, van thans — in de eerste plaats de
studenten — zich de moeite getroostten zelf
iets te lezen, zich niet langer beriepen op
steeds vager wordende aanhalingen, dan zou-
den zij zelf kunnen vaststellen dat * Arm
Vlaanderen» van pater Stracke geeri senti-
menteel-literair tijdverdrijf is, maat een diep
ontroerende greep uit een afstotelijke werke-
lijkheid die nog niet helemaal tot het verleden
behoort, Zij zouden de aristocratische en
minzame oude Jezuïet leren kennen en ver-
eren als .de boeteprediker,.die de .kjla.tergouden
Vlaarnsa bourgeoisie én de protserige parve-
nu's (ook die van 1952 !) wijst op hun
sociale en nationale en kulturele plicht tegen-
over hun eigen, volk dat zij verachten en
verloochenen.

En een Lodewijk Dosfel dan ? Bufgerszoon
uit het zelfvoldane stadje Dendermonde, doc-
tor in de rechten, dichter, criticus, redenaar,
hpog ambtenaar, praat hij niet over sociale
actie, maar doet aan sociale actie. Niet als
een agitator, niet als een revolutionnair, maar
in de stijl van zijn tijd en zijn stand en van
zijn erfele persoonlijkheid. Hij helpt zieken-
bonden en pensioenkassen oprichten T— vóór
1914 — en de enige decoratie die hij in zijn
leveo. ontving^, was er een ter erkenning van
zijn sociaal werk. Elke Zondagvoormiddag
stond hij in e«i onooglijk lokaal als biblio-
thecaris ten dienste van de eenvoudige mensen
die e«ti boek wilden lezen, altijd .even vrien-
delijk en dienstvaardig, onbezoldigd. Hij
offerde elke Winter veel van zijn kostbare
avonduren om de pogingen van weinig ont-
wikkelde toneelliefhebbers te leiden. En hij
was de enige burgerJ in .heel Dendermonde
dje aan élke werkman een goede dag zegde.
Wat zulks betekende, in hét Dender- en
Schelden-stadje vóór 1914-, wel, dat kan raen
in het Dendermonde van 1952 ook nog
aanvoelen...

Een Dr Depla (wie van de jongeren kent
zelfs zijn naam?) gaan we nog voorbij, en
komen tot iemand die gelukkig nog leeft, en
dié we ook niet tot de «oude * flaminganten
rekenen, verre van daar ! Niemand die de
« Celbrieven » van Wies Moens gelezen heeft,
zal nog kunnen volhouden dat die jongere
vriend en leerling van Dosfel, geen besef 'had
van sociale nood ! Indien Wies Moens, zo
knaap zo man, op nationaal gebied nooit
terugdeinsde voor enige consequentie, dan is
dat zeker niet enkel uit louter kulturele of
politiek-hationalistische beweegredenen. Wei-
nigen 'hebben zo gloedvol en bezielend de
heerlijkheid van ons volkswezen verheerlijkt
als hij, meer weinigen ook hebben zo ver-
beten gestreden reeds als student, voor de
lotsverbetéring van de < kleine man». Bak-
kerszoort uit een streek van ongeletterde pro-
leten, de « zeffldraaiers » van Hararae en Zele,
ging het hem in zijn sociale actie'echter nooit
enkel om «een stuiver méér per dagl», of

liever, zoals hij het zelf uitdrukte (2), <6ók
voor die stuiver, maar begrepen, mede-gevat •
in het grote, dat wij bua zouden openbaren :
de volkse vrijheid, bet volkse recht, de volkse
orde». Het waren jonge nationalisten van1 het
slag van Wies Moens die in 1916 bij de
opening der Nederlandse universiteit te Gent
luisterden naar de openingsrede van rector.
Hüffmann (geen Duitser !) over «De Asociale
rol der universiteit». Terzelf dertij d ontlaadde
,het Vlaams .verzet in het Ijzerleger zijn span-
ning o.a. in opstandige liederen waarvan toch
zeker één zin mag onthouden worden :
« Boer en heer zij» Vlaming,,, t.

Sociaal voelende nationalisten ? Naiionaal-
voelende sociale werkers ? Kamiel Huysmans
is langs het flamingantisme tot het socialisme
gekomen. Toen Herman Vos^ de Vlaams-
Nationale beweging verliet, schreef hij o.m.:
« Van socialisme is mi j o nationalisme steeds
doordrenkt geweest..'. » Edward Anseele werd
een dubbel noodlottig man voor Vlaanderen,
toen hij ' vrijwillig het VJaams^Nationale be-
lang verwaarloosde, en de arbeidersbeweging
oriënteerde naar het grofste materialisme.
Misschien was in hem zelf de hang nafcr een
duf bourgeoisbestaan icéds al-te sterk. Leo
Picatd, geeft nationalist, vergeleek zeer te-
recht in zijn jongste omstreden brochure de
.vroegere 'flaminganten, die diepbewust waren
van de plicht der elite tegenover hun volkj
roet de ign. elite van thans die vooral posten
wil bezetten, tot eigen Voordeel, Hij schrijf):
woordelijk : «Men denkt niet Zozeer aan de

' vèfpl'icbïing der elïtê tegenover'de massa, de
boeren, jabriekiarbeiders, havenarbeiders, fax.,
als -wel aan bet wat ijdele genot van te doeti
tift zoajs de tot nog toe bijna uitilttitend.
jran s s prekende heren en dames gedaan heb'
ben. t Denkend aan- de braspartijen, vrijwel
de enige manifestatie van die * elite», zou-
den wij veel scherpere woorden gebruikt
hebben.

Elk' tijdsgewricht heeft zfjn eigen noden^
en vergt 'andere strijdmethodes. Het-ware;'te
hopen dat de jongere Vlaamse intellectuelen ,
van thans, liever dan zich smalend uit te laten
pver de zogenaamde sociale afzijdigheid van
de vroegere flaminganten en nationalisten, bij
dje voorgangers in de leer gingen voor wat
betreft de waarachtige sociale gesteldheid,
bekommernis en houding. Want alle theorieën
ten spijt : op die persoonlijke gesteldheid
komt het allereerst op aan. Gesteldheid die
onbaatzuchtigheid en offervaardigheid veron-
derstelt en schept- Zijn de studenten van
thans op dat gebied hun gesmade voorgangers
waard ? Wij horen wel hun woorden, maar
zien ook verlangend en hoopvol uit naar hun
daden, .,

WAASLANDÉR.

(1) Niet het- tijdschrift (vóór 1914 —
onder leiding van Dosfel), maar hét weekblad
van die naam.

(2) De Blauwvqet, XVII, Qogstm. 19J7,
nr 10, blz. 2?l-232. , .

Boekbespreking
André M-. POLS, Franz Liszt; Uitg. Gottmer,

Haarlem, - Antwerpen. Geb. 277 blz. Prijs :
afzonderlijk : I25.fr.. ; in Componistenserie :
90 fr. '

Dit werk, het 16* deel uit de1 gunstig
bekende Cornponistènserie, laat ' een uitste-
kende indruk na. Aan de muziekliefhebber
biedt het een verantwoorde vulgarisatie van
het romantische leven van de vruchtbare toon-
dichter en de in-goede mens die Franz Liszt
was. Daarenboven behelst het boek een Op-
somming van alle Liszt's werken, een beknopte
literatuur-Opgave én een namenregister. Het •
bock is bijzonder smaakvol uitgegeven en met
een vijftiental plateh verlucht. • A. d. B.

A. HUIZINGA, Woorden' én Gedathten, 2*
druk, 1951. — N.V. W. J. Thieme, Zutphen.
343 blz. — Prijs : geb. 9,50 l

Dit boek ,een 10-jarig lang geduldwerk
waarvan de tweede druk voorligt, bergt niet
minder dan rond de elfduizend uitdrukkingen,
Spreekwoorden en citaten in het Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Latijn, Grieks, verschil-
lende Oosterse talen alsmede in het Surinaams,
alles op voortreffelijke wijze verzameld, alfa-
betisch gerangschikt, vertaald en event, ver-

;' klaard door de bekende publicist A. Huizinga.
Uren in de dichtbedrukte bladzijden van

dit omvangrijk boek te bladeren en te gras-
duinen, geeft de leesgrage een intens genot.
Op het eigenlijke .werk hebben wij geen
aanmerkingen te maken. Alleen di t : in het
voorwoojd 'uit de samensteller de idee dat het
Nederlands taalgebied een dergelijke uitgave
nog niet'kende. Toch wel ! Uit een vrienden-
bibliotheek was ons al lang bekend : < Ge-
vleugelde woorden» (verzameling van beken?
dé citaten in verschillende talen) door J. H.
de Ruyter en B.' H, Bunirigh (Uitg, H. J, W.
Brecht, A'dam, geen jaartal). Met deze be-
merking willen- we evenwel niets afdingen
van. de waarde van dhr Huizinga's werk dat
veel uitgebreider, rijker en degelijker is dan
het ons reeds eerder bekende-.1 werkje. ^

Deze nieuwe schat van gevleugelde woorden
weze dan ook aan alle boekenliefhebbers
warm aanbevolen ! • A. d. B,

Vooruit de jonge Vlaamse schaar !

Vooruit £oor 't beginnende jaar !

Twee j aar na zijn ontgtaan staat

« Het Pennoen » sterker dan ooit te

voren en richt zich nu tot alwie

bekommerd is om het herstel der

Nederlanden. Voor deze opdracht

hebben wij medewerkers, verkopers,
abonnementen» steun, nodig. Helpt

ons «Het Pennoen» uit te bouwen

tot de richtinggevende stem van het

herlevend nationalisme.

Kortelings •.

« GHARLEPOENG » -

door f. STALIS:

De strijd van de laatste Brigand tegen de
Franse bezetter. •

Nu reeds te bestellen bij uitgeverij «Oranje» '

Prijs 60 fr. (gebonden).

< UIT DE NEDERLANDEN
VAN ALLES WAT1

Over professor Speleers verscheen een uit-
voerig stuk in Het .Pentioen, 1951, nr 2-, dat
in ruime kring verdierïde bekend te raken.
Nergens lazen of -vernamen wij ooit iets-
dergelijks. De schrijver, die * Waaslander » *
tekent, lijkt ons de man te zijn om over de.
geschiedenis van de Vlaamse Beweging het'
boefc te schrijven. Zal "hij het ook doen ? *

< Wetenschappelijke Tijdingen », XJ, Aug.~
Sept. 1951, nr 7, kol. 239.

-«HET PENNOEN»
Maandblad van de

Heel.-N'ederlandse Jongerenbeweging

Jaargang 3 Nummer l

maandelijks

Afzonderlijke nummers 6 fr. — Jaarabon-
nement 60 fr. te storten op P.R, 13.63.85
van Uitgaven ORANJE te St-Amandsberg;

Voor Rijksnederland : L, T. j. LINGSMA,
Kerkstraat 83, Brunssum (Oost-Limburg).
Per nummer 0,4 f. — Abonnement : 4 f.

Voor de Unie van Suid-Afrika : Robert
RÖRICH, Soe(e. Inval 9, Stellenbosch.

Verantwoordelijk vooc uitgave en opstel :
R.,Steenackefs, Emiel Maxlaan 101. Brussel
aan wie alle briefwisseling te stuten is.

HERLEVEND NATIONALISME
(Vervolg van blz. l)

,van uit het buitenland komen opdagen. Hier
ligt een vingerwijziging, een nieuw terrein voor
ons nationalisme, tegenover Schumanplan, Euro-
pees leger, 'Europese statenbond. Wat is het
Nederlands belang ! We zijn bereid offers te
brengen voor andere volkeren, maar geen on-
gegronde. Alleen het nationalisme in christelijke
zin, is een gezonde basis, voor het onderling
Verstaan der verscheidene naties.

Óp een ogenblik dat vreemde staatslieden over
ons lot kunnen beschikken, dat Frankrijk en
Duitsland in macht toenemen, dat geldelijke en
economische overeenkomsten in het buitenland
gesloten onze maatschappelijke structuur be-
heersen ia het zekerlijk noodzakelijk dat de
opmerkzaamheid van de Heel-Nederlandse Be-
weging verlegd wordt. Verwijzend naar een

artikel in dit bladgouden we kunnen besluiten
dat we wellicht zelfs veel te Ieren hebben aan
de * vaders » , van .de Vlaamse Beweging. Wie
bij de problematiek van tussen de twee-oorlogen,
ja van gedurende de oorlog of zelfs van de na
bevrijding blijft staan wordt ontegensprekelijk
voorbij gestreefd.

Dit alles verplicht ons een nationale politiek
te voeren, .'gepantserd tegen gebeurlijke aansla-
gen uit Westen of 'Dosten, uit eigen .volk of uit
het Zuiden, indachtig dat onze kracht door God
in ons zelf gelegen, ie en niet in de vreemde is
een. levensnoódzakelijkheid. Het nationalisme
herleeft overal* Is de troonafstand van Spaak
daar niet het bewijs van ? Het ogenblik is daar
om de strijd terug aan te pakken onder de
vertrouwde leuze * onverduitfit, onverfranst ».

Na langer beraad dan dit in Vlaanderen het
geval is heeft «Het Pennoen» besloten dat,

waar de oudere generatie er niet in gelukt is
noch in Noord noch in Zuid een Heel-Neder-
lanflse Beweging tot stand te brengen, het de
taafc moet worden van die jongeren die d&
jeugdbeweging ontgroeid zijn. De grote stuw-
kracht hiertoe Wordt ons blad zelf,

Wie de Vlaamse Beweging niet wil zien ver-
kalken in pseudo cultuur, wie de Heel-Neder-
landse gedachte niét wil (zien .verdoven met
Benelux slaapmiddelen, wie het nationalisme
niet wil zien ontaarden tot .gekrakeel tussen
zoveel tegenpauzen,valwie om de toekomst van
de Nederlanden bekommerd is, wie van zijn.
leven iets wil maken, wie nog offervaardigheid
.bezit sluite zich aan. Alwie over het nodige-
doorzettingsvermogen bezit is reeds voor de
helft zeker van slagen.

Druk N. V. Vónksteen — Lsngemark



jjo: 307,- DIENSTGEHBIM. - 26 October 1951.-

Onderwerpt "HET PBHHOE1" en \f'. r/^_ / • '/Y
"DE VEHDELTQHGEF'.-

Bi,1 lagen : twee.-

.A^E,A.-A A H : K.A>/E,A.- en H.B.-
V A K

Hierbij gaand gelieve U aan te treffen:

^ Ie.- een exemplaar van No:2, Hooi en Oogstmaand (Juli en
x Augustus ) 1951» van het "Leidend maandblad van het

Algemeen Diets Jeugdverbond" (A.D.J.V.) "HBO? PEMOEH"
en

2e.- een exemplaar van No:6, Hooi en Oogstmaand (Juli en
Augustus) 1951» van het "Jongensblad van het A,D.J.W
"DE VEBDELJOHGEN".-

Deze beide exemplaren werden mij gisteren - 25 dezer -
door "SPIL" verstrekt, echter met het uitdrukkelijk verzoek,
dat hij deze gaarne zal terug ontvangen, aangezien hij geen

•B«m»MjTaiiMiaaTiBau^iauffi^^
i?, & \ meerdere exemplaren daarvan te zijner beschikking heeft.

,„ PP'J ,,*.•-•' Kaar U uit de inhoud van bijgaand nummer van "DE VEN-
y\\ f V - t *y

^^f'^i,^^ DEUONGB1T* moge blijken, komt daarin op blz.2 en 3, een uit-
-v -- ft' n^.n 'p ..

\,*^f', voerige beschouwing voor over Arnold MEIJES« te Oisterwijk,
i,-t>* l , ,fo" fajfs* • " '

,*' ̂ 1 van dé hand van de zich noemende: Henk VAK BEMEKOM. omtrent
—"~ persoon,"SPIL"enige tijd geleden/aan ons inlichtingen
heeft gevraagd. fclu

Gezien het feit, dat dergelijke rechts-extreme perso-
nen en groeperingen thans onze bijzondere aandacht verdienen
en de inhoud van beide bijgaande bladen in verband daarmede
voor het betrokken Afdelingshoofd van onze Dienst, wellicht
enig nut kan hebben, moge ik U adviseren, deze bladen te

) doen foto-copieeren, waarna ik deze gaarne spoedig van U
/ zal terug ontvangen, ter overhandiging aan "SPILH.-



_: j-108.- DIENST GEHEIM. -

Onderwerp i "HET EENNOM" en

"DE VEflDEUOHGEM"

v
Bij lagen : twee.-

26 October 1951.-

A A N j K.A,
V A N : W.-

.A.- en H,B.-

komen:
Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe-

Ie.- een exemplaar van Ho:3» Herfstmaand (September)
1951 van het "Leidend maandblad van het A.D.J.V."

"HET PEMOM", en

2e.- een exemplaar van No:7, Herfstmaand (September)
1951 van het "Jongensblad van het A.D.J.V."

"DE VEHDEUONGEN".-

Met betrekking tot het op de achter-pagina van
bijgaande bladen vermelde adres voor "Eijksned er land11,waar
deze verkrijgbaar zijn, n.l. "ASGO", Tongelresestraat,255-b,
*e EIISDHOVEN. berichtte ik U bereids het één en ander bij
d.z.z.schrijven,Ho:551, d.d.6 Juli 1951.-



'TEPOLITIE BRUNSSUM VERTROUWELIJK BRUNSSTÜ, 5 November 1951.

: geen

Betr. Waltmand-

de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

1 s-G r a v e n h a g 9

i
W |

Haar aanleiding van Uw schrijven dd. 15 October/1951, no. 115890,
hetwelk mij door de Heer Commissaris van Politie te Heerlen ter afdoe -
ning werd toegezonden, moge ik U beleefd het volgende berichten.
| WALTMANS Hendrik Jan Gerard werd op 28 Maart 1930 te Brunssum ge -

\J boren uit het huwelyk van Jan Joseph Bartholomeus Waltmans, geboren
te Nuth op 24-8-1898 en Philomena Hubertina Kleintjes, geboren te Nuth
op 7-12-1903» Hy is de tweede zoon van de 5 kinderen uit het gezin en
woont hiermede samen aan het Lindeplein 4& te Brunssum. Ha 5 klassen
van de lagere school te Erunssum te hebben doorlopen, ging hy op ll-js
rige leeftijd naar het Sint Gerardus Majella pensionaat van de Arme
Broeders van Sint Franciscus aan de Pannesheidestraat te Bleyerheide,
gemeente jferkrade. Van 1942 tot 1944 was hij internist van het Bis -
schoppelijk college te Weert, waar hij een cursus Middelbare Handels -
school.volgde. Vandaar ging hy voor dezelfde opleiding naar het Sint
Bernardinus college te Heerlen, waar hy in 1945 met succes het examen
Middelbare Handelsschool deed. In 1947 haalde hij aan deze inrichting
het einddiploma H.B. S. A. Vervolgens ging hij naar de Katholieke
Economische Hogeschool te Tilburg en deed daar met succes Propadeutis<
examen.| Thans studeert hij aan deze school sociale en politieke weten -
schappen. Hij heeft steeds actief deelgenomen aan het studenten ver -

, énigingslevenj zo was hij Bondssecretaris van de Katholieke Limburgse
/Jongeren Studenteiibond, hoofdredacteur van het studentenweekblad
!"Vikipg", hoofdbestuurslid van de Ne^ei^^dse_S_tudenten Vereniging
vóór feereidfaétwatie, terwijl hij thans nog lid is van de Europese Fe-
.derarï¥t'en~B*wiglng^ Voorts was hy bestuurslid.„van _deJC._V.P. jongeren
in Limburg.| Me t het oog op zijn studies ^heef t 'hy voor al deze functies
bedankt. O&k was hij als correspondent verbonden aan de Nieuwe Rotter •
damse Courant^? de Volkskrant, d e Gazet van Limburg en de Limburgia
pers. Hy was mwle-'Organisator van de ^runssumse Kunstweken 1951, meer
in het by" zonder voor culturele lezingen. Hierdoor kwam hy in contact

•^A/jinet dr. Wim Jorissen. leraar te Brussel, waardoor zijn interesse voor
1/de Vlaamse beweging ontstond. Samen met Jorissen wilde' fty een Algemee

v Nederlands maandblad gaan uitgeven om de Benelux gedachte te ver -
breiden. Op uitnodiging van Jorissen bezocht hij het Paascongres 1951
der Vlaamse jongeren en wel met een Nederlandse delegatie van KVP-joE
geren. Op di t congres kreeg hij van het Algemeen Diets Jeugdverbond ee
uitnodiging om op de "Rodenbach-Male" te Gent het woord van de Neder
landse Jongeren studenten te laten horen. Hij heeft hieraan gevolg ge-
geven en is op 29-7-1951 naar Gent.gegaan met zijn broer_Jan Frans Ge-

geboren op 1-5-1933 te Brunssum, Lftuis Tjalling
geboren 5-11-1929 te Brunssum, student, wonende te Brunssum,

kerkstraat 83 en Ber Pgnders, wonende te Heer. Zy zijn liftende naar
Gent gegaan, omdat de middelen voor een normale reis ontbraken.

-Lingsma-

>
\



- 2 -

Lingsma is student aan de Groninger Universiteit. Van moeders zijde
heeft hy familie in Gent, welke hy ging bezoeken. H.J.G. Waltmans
heeft op deze bijeenkomst het woord gevoerd, waarbij hij heeft gepleit
om ts komen tot êln groot Nederland, om aan het imperialisme van
Duitsland en Frankryk te kunnen weerstaan. Ook thans heeft hy' nog veel
contact in Belgi8 en ontvangt onder meer "De Standaard", terwijl hy
voorts het inmiddels opgeheven b}ad "Het pennoem" van het Algemeen
Diets Jeugdverbond ontving. Het gehele gezin Waltmans, met inbegrip van

"betrokkene, staat als zeer goed katholiek en als een zeer net gezin
bekend. Zy'n ouders hebben een goed renderende fotozaak in deze gemeente
Betrokkene is voorstander van de Groot Nederlandse gedachte en meent
dat Nederland met de Valamingen samen tot een grootmacht kan uitgroeien

Ongeveer 14 dagen geleden heeft hij terplaatse, • samen met dr. van de
|Wey, Pater van het Carmelietenklooster in de aangrenzende gemeente
Merkelbeek een phylosofische club opgericht.

De Inspecteur
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NOTA
Van: KARA

UITGEBOLKt

Op 28.12.1951 werd aan Spil brief 121178/CBS/1236
geschreven, waarin hem de inhoud van de nota van
KB, nr. 121178 dd. 10.12.1951 w»rd medegedeeld.

21.2.1952



n.a.v.schr.Rp Maastricht 121178, zie
Aan KA.BA ftlb*~. u __J3Ö.JLlJ6865 en schr. Brunssum 121779,
*-- » -R „ .̂ T ƒ ,- PTTTT" - "^Tri zie CO 115890?an H.B. ^
10. i s121178

VII AV 3

In antwoord op de nota van Spil D.Aé/1-067/V*1109 d.d. 20.8.1951
volgen onderstaand de personalia van»
1» Peter Willem HS88US, geb. te Hoensbroek, 28.11.1926, R.K., wonende

te Hoanabroek, Overbroekstraat 43.
Heggen ia secretaris van de Vereniging Vreemdelingenverkeer Zuid-
liaburg, waarvan het kantoor gevestigd ia te Valkenburg.

2. Hendrik Jan 3 er ar d WAItfHAJTS, -geb. te Brunssua 28.5*1930, wonende
te Brunaaua, Lindeplein 4a.
Waltmano studeert politieke en sociale wetenschappen aan de R.K.
Economieoae Hogeeohool te Tilbiirg; hij is lid van de Buiopeae
Federalisten Beweging en bestuurslid van de Jongeren Organisatie
van de K.V.?* in Ii»bmrg*
Met een delegatie van K,V.P.-Jongeren heeft hij het paaacongree

/door 1951 van 4e Vlaamse jongeren bezooht en ia aldaar̂ /het Algemeen
Diets Jeugdverbend uitgenodigd om op de Rodenbachaale te öent
namena de Rederlandee jongeren het woord te voeren.
Zijn belangstelling voor de Vlaamse Beweging sou gewekt zijn
door Dr wii Jorisaen, leraar te Brussel.
L

Y (B ?P) H.B.
10 Deoeaber 1931 -



Vertrouwelijk ïTo.I.B» 395.
3

Bericht op Dw s chr.d.d. 15.10.51 HO. 116865 Vertrouwelijl|:/25 OCT 1951 ̂

Betr i Inl. over Drs .F. Heggen. ACD/

'ïv

Naar aanleiding van het gestelde in Dw
hierboven aangehaald schrijven bericht men mij als volgt»

*De volledige personalia Is Peter- WLllern HEGGEH, geboren te
;|'v Hoensbroek 28 November 192&, ongehuwd, Nederlander,R.K. wonende

te Hoensbroek, Overbroekstraa't 43.
Heggen voornoemd is secretaris van de Vereniging Vreemdelingefl)

Verkeer, Zuld-Llmburg, waarvan het kantoor gevestigd is te Valken-
burg. Daar Heggen voorno-emd alleen tijdens de kantooruren te Val-

<j

kenburg verblijft, is in Valkenburg omtrent^het verder gevraagde
niets bekend. Einde *".

23. lü. 1951.



B.
D.A./1-067/W. 1219.

/Onze nota's W. 1141 dd. 10-9-51.
• W. 1109 dd. 20-S-5L.

/ ,

A-

Op 20-8-51 en op 10-9-51 hebben wij u
aanvragen overgemaakt, de eerste betreffende Henk
..VAN BEHHEEOM en Jan VIN BRABANT; de tweede betreffende
Henk WAL'MANS 'en Dr1 Piet HEGGEN.

i

Zouden wij er bij u mogen op aandringen
om zo spoedig mogelijk net antwoord op deze aanvragen te
kunnen bekomen ?

De 17e October 1951.



*I»1SÏI1Ï1 TAB
BIHHEHIASDSE

1 S OCT. 1951 '
'a-Oravenhage, 15 Ootober 1

Betr.:

VII AV 3

SB 116865 f

I». He,
over

Mij werd geiaeld, dat Drs Plet Haggen, woonachtig te
(I.), regelaatig arfelkelem pufeliftert lm iet

Vlaaaae dagblad HDe 8tanda|irdB, aleaied* dttaïwerkelijk*
belangstelling aou tomen voor de Vlaamse jongarenbewögin

Ik moge U veraoeken alj lm kennis te doen stellen
set zijn volledige personalia en hetgeen 0 betreffende
ssijn politieke gezindheid bekend ie.

IE? HOOFD VU DE DIE 535.
&e*e,

Aan te fee«r Dietriotecoiamandant
der Rijkapolitie
te
M A A 3 T R I O H T. «J. G. Crabbeudom



'ff- ' WAI/EMA-HS- is vermeld in d* z. schrijven r
Hot^-.cL^d^HB-'S.l, onderwerp: "Het*
Vlaams-Nationaal Zangfeest te Gent".-

Qmtrent Dr s. Piet .HE.GGEN. werd één en
ander bericht bij d.z.schrióven,No:
232, d. d. 20-4- '51, onderwerp: "Congres
der Vlaamse Jongeren". -

W.-



\\; 11Q9

r 2 8 ME. 1951 f\- f i

^Het' zou ons ten zeerste verheugen moesten wi j
kunnen beschikken over de volledigenidentiteit van de
genaamden 'ffALTMANS , Henk wonende te Brunssua en Drs Piet
HBGGSN.

heeft alhier een toespraak gehouden op
de «Hodenbachtaale11 te Gent op 2.1-7-51 en HSGrG-M schrijft
regelmatig artikelen in het dagblad "De Standaard».

De 20e Augustus 1951.

•



c
Van: KA^SA

Op 19.11,51 werd aan Spil onder brief mr.
118532/®iS/,1184 de inhoud van de nota vam
HB aan KÂ SA dd.9.11.51 nr.118532 doorge-
geven.

•O-

-,', ft*

'•v'VvÊtó

'' '%jÈVt *•>-"!> ,'V-̂'

.



n.a.v.Schr.Spil 118.532. aie CO
H O T A . . _^
"• " / ; //r ~̂ -~,

lUlffyr'.^
Aan KA.IA -̂-̂,:̂' ,
Van E.B.
Betr.i A. Henk van Bennekom.
, 1. Jan van Brabant.

In antwoord op de nota's van Spil W. 1141 d. d. 10 September
1951 en W. 1219 d. d. 17 October 1951 dien© het navolgende.*?
A. Vrijwel met zekerheid kan thans worden vastgesteld, &al
"" de naam Henk van Bennekom als pseudoniem wordt gebezigd

door:
Hendrik fterrlt SCHÜMACHSS, geboren te Amsterdam 13-11-^19,
wonende te Maartensdijk (bij Utrecht), Prof Pullelaan '12.
Omtrent deze Sohumacher werd ïï reeda bij mijn nota 102952,
d. d. 24 Februari 1951 bericht. j

3?ot deae conclusie zijn onderstaande vermelde feite»
aanleiding:
1. In de » Vendel jongen", het Jongeneblad van het Algemeen

Diets Jeugdverbond (A. D. J, V.) 2e jaargang - Wintermaazu
1950 no. 1, publiceerde Henk van Bennekom een artikel
genaamd "Midwinterbrief".
In deae "Midwinterbrlef " , gericht aan de Dietse kamera-
den, die om wille van hun volkse overtuiging verblij-
ven in de gevangenissen, rijkswerkinrichtingen en
straf gevangenis s en van de Koninkrijken Nederland en
België, luidt de aanhef:
"Kameraden,

"Een jaar geleden nog deelde ik jullie lot, at ik
"met jullie het grauwe brood, dat de gevangenen wordt
"toebedeeld, droeg ik het bruine kleed, dat jullie nog
"altijd niet hebben mogen afleggen. Aan de voor avond
"van de dag echter, waarop de Paus de Heilige 'Deur in
"cle^ S t~Pi é ter IT ogende , ̂ onisJLoô ẑ i cĥ voor mij ̂jeT jgoorf ,
""welke leidt iaaar h@ V vrije leven* Eet rieilig laar
"werd voor mij niet alleen in bovennatuurlijk opzicht,
"maar ook loa van elke geestelijke overweging, een
«jaar van bevrijding-», betreffende

2. uit de ba&rtófMBtexvoorhanden zijnde gegevens $chu-
macher is gebleken, dat hij op 23 December 1949._dp.g
op de vooravond van de 'dag, waairot) > è» Paua door het
openen van de lÉeilXgé p«nr het Heilig jaar 1̂ 0 ia?
lujLdte, la vrijheid i» geetf|d.
Óp genoemde dalum werd Schuma*cher voorwaardelijk kwijt-
gescholden (afloopdatum 1 Januari 1952): het door hem
nog niet ondergane gedeelte van de straf (S jaar Rijks-
werkinrichting! , hem bij arrest van het Bijzonder Ge»
rechtehof te Arnhem op 2? Juli 1947 opgelegd, terzake
lidmaatschap van de N.S.B., dienstverrichting bij de
Muasertgarde en het r̂f. j wil lig in vreemde krijgsdienst '
treden bij de laf f en SS.

B. De identiteit van de in vermelde nota* s genoemde Jan
van Brabant, waarschijnlijk ook een pseudoniem, kon nog
niet worden vastgesteld.

Wanneer hieromtrent nadere gegevens ter beschikking
staan aal u bericht worden geaonden.

(B
1951.



UITTREKSEL

Uit!

,,/1-ObV/W.
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SEP 1951

Het zou ons ten zeerste aangenaam zijn de
identiteit te kennen van de genaamden Henk. .7̂ 11 .üEî ĤlCO..
en Jan V^w BRABAw'i'. *" .......

Eerstgenoemde staat waarschijnlijk in verband raet
het Algemeen Diets jeugdverbond en is medewerker. van het
blad "De hendel jongen", de laatstgenoemde heeft alhier
tijdens de Rodenbachtnale te Gent een boodschap gebracht.

De 10e september 1951.



ïto: 411.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp; "Herverschi.1 ning van het
Weekblad "OPSTAHDING".-

Eij lagen : één.-

24 Augustus 1951.-

A A H

V A H

H.B.-

W.-

Met verwijzing naar
d.d.21 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, moge ik
U hierbij gaand doen toekomen, een exemplaar van No:29,d.d.
18.8.1951 van het - na een onderbreking van vier weken -
weer verschenen Vlaams-̂ ationaal-Weekblad "OPSTAEIDING".-

Zowel de kwaliteit van het papier, als het gebezig-
de lettertype, verschilt aanmerkelijk met de vroeger ver-
schenen nummers van "OPSTAKDIHG", zodat het vermoeden ge-
wettigd is, dat dit blad op een andere drukkerij is gedrukt,

Omtrent het vermoeden, dat hierbij van een in Ne-
derland gevestigde drukkerij gebruik is gemaakt, kon nog
geen bevestiging worden verkregen.-



No: 401*- DZEHS'TGEHEIl.- 21 Augustus 1951.-

; "Het Ylaams-^tionaal-We ekblad
"OPSTAHDIIW.-

Bin lagen : één.-

A A E : B.B.-

V A H : W.-

A
1-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een bericht uit de "Gazet van Antwerpen" van Trijdag,
10 Aug.j .1. , betreffende het sedert enige weken niet meer ver-
schijnen van het Vlaams-Nationaal-We ekblad "OPSTANDING". or-
gaan der "Vlaamse-Concentratie".-

Naar van betrouwbare zijde werd vernomen, zijn de
redenen daarvan, dat er de laatste tijd elke week grote moei-
lijkheden met geld en copie waren.

De geestelijke vader van "OPSTANDING" was de Antwerp
Xj se Advocaat: Mr «Walt er BOUCHERY. die als politieke delinquent

lange tijd voortvluchtig was en ongeveer drie maanden geleden
-te Antwerpen - waar hij bleek te zijn ondergedoken - werd ge-
arresteerd.

Mr.BOUCHERT beschikte persoonlijk over wat geld en
had in nationalistische kringen in Vlaanderen nogal relaties
onder gefortuneerde denkgenoten.

Zolang hij was ondergedoken, verscheen "OPSTAKDISG"
regelmatig. Ha zijn arrestatie begon het te haperen. Het wa-
ren altijd dezelfden, die voor het geld moesten opdraaien -
(vooral Dr.VOEEMAÏÏS, arts - en Mr.PEETEES, advocaat, beiden
te Antwerpen) - alsmede voor de -copie. Dit begon hen te ver-
velen, mede door het feit, dat geen geschikte personen wer-
den bereid gevonden, de propaganda voor het blad intens te
voeren.

Sinds een veertiental dagen is Mr.BOUCHEKT weer op
vrije voeten gesteld en - naar van een insider werd vernomen-
zal "OPSTANDING" in de naaste toekomst weer verschijnen.

Om de kosten te drukken, zijn thans plannen in over-
weging genomen om het blad eventueel op een drukkerij in Ne-
derland te doen verschijnen.

Zodra deze plannen in uitvoering overgaan, hoop ik
U daaromtrent nader te kunnen berichten.

Omtrent de vrijlating van Mr.BOUGHEKÏ werd nog ver-
nomen, dat deze is geschied, nadat hij zich schriftelijk
heeft verbonden, in woord noch geschrift, tegen België te
ageren".-



ONDERGANG VAN
« OPSTANDING »

Naar verluidt is i Qplanding »,.
het blad' van de Vlaèittée Concen-
tratie, sedert een "drietal weken
niet meer verschenen. Daaruit
wordt het besluit getrokken jdat
het blad de pijp , aan Maarten
heeft gegeven.

Men heeft de indruk dat de
linkse en dé ytallingantischè bla-
den deze qridergang nog meer be-
treuren dai} dé dungezaaide le-
zers van « Opstanding ». Zij zul-
len er voortaan inderdaad moeten
van afzien te putten uit het proza
van dit blad, dat zij bij hun niets
vermoedende lezers bij voorliefde
lieten doorgaan als representatief
voor het flamingantisrne en de
stromingen in de Vlaamse vleugel
vaft de C.V.P.

Inplaats van ongelijk te beken-
nen en te erkennen, dat « Opstan-
ding » ten slotte niet veel bete-
kende, heeft « Le Peuple » al een
andere oplossing gevonden. Met
dodelijke ernst schrijft het rode
blad dat « Opstanding» overbo-
dig was geworden, vermits de
C.V.P. de zaken behartigt die het
Verdwenen orgaan vroeger ver-!
dedigde...

De "GAZET VAN AMWEHFEH"
van Vrijdag, 10 Augustus 1951.-



MINISTERIE VAN
BINNENIANDSE ZAKEN
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Betr.: Waltmana

VII AV 3

s-Uravenhage, 1951.

Op Zondag 29 Juli J.l, werd in het kader van het
Vlaams-Hationaal-Ziangfaeat te Sent een »gn-nRodenbach-
Malt" gehouden, zijnde een bijeenkomst van de "Heel-
Hedarlandse Beweging* (politiek Sroo*~Hederlands ge*
richt). De leiding hiervan was in handen van een groep
anti-Belgisoh gezinde neo-Vlaams-nationalisten. Enige
Nederlandse Jongeren, waaronder de student Waltaans,
die te TTwent woonachtig zou aijn, namen deel aan ge-
noeoide Rodenbaoh-Male.

Waltmans zou voor de bijeenkomst ook vooraf propa-
ganda hebben gevoerd in persartikelen en aou op de bij-
Qenkomst het woord gevoerd hebben.

Ik moge 17 verzoeken mij in kennis te stellen net
de volledige personalia van Waltmana, alsmede van alle
mogelijk politiek terzake dienende gegevens betreffende

persoon en van eventuele medestanders in Uw gemeente,

HET HOOFD TAH Dl DIE8SÏ.
^? , Bamena deze,

Aan de heer Commissaris
van Gemeentepolitie
te
H E E R L E g.

Ontv, bew:— -
Rappel ; ^->-

Antwoord : ..li.L.!.
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Onderwerp^: "Het Vlaams-Nat i onaal-
Zangfeest te

A A E : Wnd.-H.B.-

V A N : W.-

-̂ UK—.. /y:^
11 Aüai951

ACD//
tStsJL-^J*-* *-* ̂ ^ t̂̂ -k -̂̂ ^2 Vsi

Hiermede moge ik U berichten, dat ik - met
betrekking tot bovenvermeld onderwerp - van betrouwbare Lim-
burgse zijde, het volgende vernam:

"Op Zondag, 29 Juli j.1.werd in het kader van het
Vlaams-Nationaal-Zangfeest te Gent, een E*g."Rodenbach-Male"
gehouden, d.i. een bijeenkomst van voorstanders der z.g.
"Heel-Hederlandse (politieke Groot-Nederlandse) Beweging?.-

De leiding hiervan is in handen van een groep neo-
Vlaams-nationalisten, die op volstrekt anti-Belgisch stand-
punt staan en bij verschillende gelegenheden proberen de ge-
lijkgezinden langzamerhand weer bijeen te brengen.

De deelnemers aan de "Rodenbach-Male" hebben zich ook
tussen de deelnemers aan het Vlaams-Nationaal-Zangfeest ge-
voegd en aldaar op luidruchtige wijze uiting gegeven aan hun
anti-Belgische gevoelens, o.a.door demonstraties tegen de
Belgische driekleur.

In de Vlaamse pers is tegen dit misbruiken van het
Zangfeest voor anti-Belgische demonstraties geprotesteerd.

Deze "Rodenbach-Male" is, evenals het zo roerig ver-
lopen Vlaamse-Jongeren-Congres omstreeks Pasen van dit jaar
te Antwerpen gehouden, bezocht geworden door enige Kederland-
se Jongeren, De radicalistische tendenz blijkt o.a.nogal
aantrekkingskracht uit te oefenen op sommige Limburgse jon-
geren, die in Limburg zelf worden opgevoed in een lichtelijk
chauvinistische pro-Limburgse geest.

De propaganda voor de deelname aan de "Rodenbach-Male"
te Gent, onder Limburgse Jongeren, werd in Limburg gevoerd

t/ i door de student: WALMA3SIS te Heerlen. Hij bood o.a.propagan-
da-artikeltjes aan voor deelname aan de Rodenbach-Male", aan
enkele Limburgse dagbladen, die deze echter niet plaatsten.

Het is niet aan te nemen, dat de Limburgse Jongeren,
die alle soort van Jeugdcongressen bezoeken, het nu precies
eens zijn met alles wat op die congressen wordt beweerd en
behandeld. Zo is ook moeilijk aan te nemen, dat de groep
K.V.P.-Jongeren, die in het begin van dit jaar vorenbedoeld
Vlaams-Jeugdcongres te Antwerpen bezochten, het met de doel-
stellingen daar verkondigd, eens geweest zijn.

Dit vragen bedoelde jongeren zich echter niet af en
er is onder hen een zekere voorliefde voor radicalisme vast
te stellen, waarbij het radicalisme in Vlaanderen hen bijzon-
der schijnt aan te trekken".T
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Ho: «- DIEE3TGEHEIM.- Augustus 1951.-

Onderwerp;"Vlaams nationalrtische
Pers-organen".-

Bijladen j één.-

A A K : wnd.H.B.-

V A H : W.-

/ n

X' ' /"«"<- Onder aanbieding van bijgaand exemplaar
an het maandblad van het Algemeen Diets Jeugdverbond "HET
PEMQENV Ho:l, Zomermaand (Juni) 1951, moge ik U met betrek-
king tot bovenvermeld onderwerp, het volgende berichten:

•j a.-

h' ••• k; ü-tt /frc.f.-s,1*

f' ,:

Blijkens de aankondiging, op pag.6 en op desachter-pag.
van b44e4and nummer, is ['Het Pennoen*^ en fDaJTendel,-] on-
gen ;eworden en zullen deze afzonderlijke maandbla-

b.-

c.-

den voortaan gezamenlijk in één uitgave van 12 blz.wor-
den uitgegeven bin de uitgeverij "Oranje" te St-Amands-
berg bij Gent«(B.),—
Omtrent het maandblad "DB BLA.UWVOBT" werd gedurende het
laatste jaar niets meer vernomen, zodat d.z.voorlopig
wordt aangenomen, dat dit blad eveneens in "Het Pennoen"
is opgelost.-
Met betrekking tot het maandblad van de "Roeland-Vend e Is
getiteld "VTTO_I^_G13SÜX", waarvan als medewerker op-
treedt de bij ons bekende: VAN BLQKMITO, Gijsbertus. Ge-
rardus. geb.24.12.1922, student te ÜTHECHO?. werd de laat'
ste tijd evenmin iets vernomen.
De bijzondere aandacht moge worden gevestigd op het ar-
tikel in bijgaand nummer van "Het Pennoen" van de hand
van: J.D.DOMKLA HIEÜWENHUYS"IHEGAARD. die bij ons ver-
moedelijk wel bekend is "én" op het vraaggesprek met Pater

' Wouter LUTKIE^ vermeld op de achterpagina en wiens foto
ook voorkomt op blz.5»-C>:
Omtrent deze Wouter LICTKIE rapporteerde ik U uitvoerig
bij d.z.schrijvën71o:266, d.d.23.5.1948.-
Het te Gent uitgegeven wordende maandblad van de "Soli-
daristische Beweging", getiteld "SOLIDAHI5ME". werd de
laatste maanden niet ontvangen.

f.- Het "Vlaams Nationale Weekblad" - "OPSTAHDING" - en het
"" Vlaamse Weekblad voor Orde en Vrijheid " DE WEG", is -

na 14 Juli 1951 nog niet weer verschenen.
De redenen hiervan zijn niet bekend.-



- 2.-

Het weekblad "OPSTA1DING" wordt geacht te zijn het or-
gaan van de "Vlaamse Concentratie", welke wordt gevormd
uit leden van de rechter-vleugel van de C.V.P. (Christe-
lijke Volkspartij).-
De "Hederlandse Concentratie" is een meer zuiver op het
vroegere "VERDHJA30" afgestemde organisatie, vandaar
dat bijdragen van leden van het bestuur der "Hed.-Concen-
tratie", met name: Mr.W.EEEECTK en Dr.A.J.VBRBHÜGH. bei-
den te DOHDEECHT, begrijpelijkerwijze eerder worden ge-
publiceerd in "DE WEG", dan in "OPSTATOIKG".-
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C I R C U L A T I E
Niet langer houden dan dagen
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dat.
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Aantekeningen:

l 50 - 15000 10212 - '51 - 43

ZIN WIJ WERKELIJK MET 5 MILLIOEN?
'——~

Mensen en macht voor
hieuw offensief
Een week Vlaams nieuws bij nader toezien

Verschillende verschijnselen mogen
in de Vlaamse strijd tot optimisme
stemmen.' Met is zo goed als zeker
dat de minister van Binnenlandse Za-
ken jian het taalgrensprobleem een
gunstige oplossing gaat geven. Een
eensgezinde en hardnekkig gevoerde
strijd der Vlamingen bereikt hierme-
de het doel,

Ty?ee feiten

Ia een belangrijke verklaring heeft
het Algemeen Chrlstelnk Werkers-

erbona- aeze week medegedeeld dat
iet 'eveneens zl.1n plaats In de Vlaamse

Beweging zal innemen. Het welsla-
gen van een leebtnjaal is misschien
op zichzelf genomen niets bijzonders.
Toch' heeft de hulde die aan Jozef
Clottens werd gebracht ons met een
gevoel van vertrouwen vervuld.
' De honderden aanwezigen waren

niét dóór hun organisaties opgecom-
mandéerd, maar waren spontaan sa-
mengekomen. Zo kramen uit alle

1 kringen en uit de imiBést'uiteenlopen-
de beroepen. WO hebben soms het
gevoel dat de Flamihganten zelf hun
aantal .te la^g schatten.. Op 5 mil-
lipèh Vlamingen vormen zij ongetwij-
feld een :mindërheid, maar dan toch
een zeer sterke minderheid die mis-
schien wellicht binnen zeer korte tijd
tot een meerderheid kan groeien.
Dat moet — naar wij menen — het
enige ""onmiddellijke doel van de
VJaéjnse Beweging zijn : uit eigen
scho'ot_H!lU'fesentatteve organen schep-
pen die" Kunnen spreKen en nandelen,
niet~mnnmg 'flè abstractie"* Vlaande-
ren >, maar in naam van orie mil-
lioen en misschien zelfs meer levende
Vlamingen.

Snelheid

Iedereen weet, dat hfertoe het over-
bruggen der tegenstellingen en een

di|ls. 'Jozef Caoijjjfeiitegi 'dp'pj
niïinister 'WrfDjsC^eeir-rör*»??
wer,» .genoemd.. I" ?«» eerlijke en
onaanvèentbaïe. persoênV^Sid^jEpn

ten' r^lï tójiinwlnde HÖltlngén tot
stahdykotten. YÏ13 w'ensen dat hi^rtog
het ogenblik jniJge beleven waarop

^Tnrft dS.^rty'nftar de Vlaamse massa
geiejfa is en de Vlaamse Beweging
daarna met een snelheid die deze
hardnekkige strijder van hét eerste
uur nog zou kunnen verrassen, ook
haar laatste doelstellingen zal be-
reiken.

Velen hebben in het verleden vol-
gens de regel gehandeld dat Vlaanise
en Spciale Bevpeging onafscheidelijk
verbonden zijn. In de organisaties
kwam dit echter niet altijd tot zijn
recht. De sociale organisaties hebben
de laatste jaren snel een grote macht
Verworven. Indien deze macht tegen-
woordig (jok voor de Vlaamse idealen
wordt Ingezet, dan betekent dit dat
de Vlaamse Beweging thans zeven
mijlslaarzen zal kunnen aantrekken.
Enkelen zullen misschien in deze be-
slissing van het A.C.W. een ppging
zien om de Vlaamse Beweging te an-
nexeren. Wij niet : de Sociale Bewe-
ging is op vanzelfsprekende wijze in
de Vlaamse Beweging uitgemond.
Men l?ze er de nuchtere besluiten
Van het A.C-W. op na. De leiding der
christelijke arbeiders heeft de Vlaam-
se Beweging nodig voor de culturele
vorming van haar leden. « De Vlaamse
bewustwording van de arbeiders is
.niet te scheiden van de alzijdige stof-
felijke én geestelijke ontplooiing wel-
ke de vrucht moet zijn van de ar-

beidersopvoeding en van dé arbeiders-
emancipatiebeweging. »

Eén dag * ' ï.
Wij zouden hetzelfde in negatieve

termen willen herhalen ,; de.denatio-
imlisattevan de Vlaamse volksmassa,
zoals te Brussel geschiedt, Brengt
s&iaUè tóe aan de mengelilke ea^fjietd
yah de arbeiders. De denationalisatie
is tegelijk een sociale declassering,
ook al gaat zfj verborgen achter de
illusie van de gedenationaliseerde dat
hij op deze wijze de maatschappelijke
ladder opklimt. Het is niet eens no-
dig Flamingant te zijn, en het vol-
staat over enig sociaal inzicht te be-
schikken om deze ontworteling te
bestrijden. Daarom verwachten wij
dat het A.C.W. méér zal doen dan
alleen zijn organisaties in Vlaanderen
voor de Vlaamse bewustwording in. Ie
zetten. Wil, hopen steeds dat het *ok
de Waalse Christelijke Sociale Orga-
nisaties'van de menselijke en-sociale
verwoestingen die het gevolg zijn van
een denationalisatie zal kunnen over-
tuigen en dat eindelijk de gedachte
der volksgemeenschap 'de basis jzal
zijn van een politiek die zich van het
Noorden tot het Zuiden van het-land
uitstrekt. «Van Vlaamse zijde»,' al-
dus de verklaring, «is eveneens be-
langstelling vereist voor gewettigde
Waalse eisen.» Wij willen deze be-
vestiging tot de onze maken en zeg-
gen dat er een Waals probleem be-
staat waarvan de Vlamingen de op-
lossing moeten bevorderen wanneer
hiertoe op hen een beroep wordt ge-'
daan.

ter BrusstjpTJte bewustwording der
Vlaamse massa is hier hoofdzaak.

Indien de. Vlamingen die in het
Brusselse wonen of werken slechts
één enkele dag in de omgang met
elkander uitsluitend Nederlands Zou-
den , spreken, da» ,!(pudea < zij; jeen zo
duidelijk besef van hun aantal en
kracht kragen* ,dat iet van dat ogen-

ik^ftï het-BciMfielï», vraagstuk Voor
•ie kwart opgelost zou zijn. Het

overige kwart van het probleem, de
opruiming van, de wettelijke-, sociaal-
economische en administratieve onge-
lijkheid zou dan snel kunnen volgen..
Op één dag kan de bewustwording
der Vlaamse massa echter niet wor-
den bereikt. Indien de grote sociale
organisaties zich hiervoor Inzetten
kan het echter snel gaan.

«Ons Zelf Alleen»
Er zal .natuurlijk ook een Vlaamse

zelforganisatie in een of andere vorm
moeten 'komen. Jn_nlaats van in dé
ricnnng van een Vlaamse Volksbond
wordt deze thans gezocht in (Te op-
richting van een Vlaamse Vnlkaraad.
een grote organisatie die het Vlaamse
land zou overkoepelen. • Wij weten* dat
deze werkwijze het gevaar meebrengt
dat de beslotenheid van de nieuwe
organisatie kleiner zou zijn. De
Vlaamse Volksraad moet geen scha-
duwparlement worden, zonder be-
voegdheid en macht maar met des te
meer compromissen. Er is een tijd
geweest dat de Ierse Sinn petn ook
in Vlaanderen een symbool was, en
dit betekent «Ons Zelf Alleen». Met
andere woorden : wij zullen zelf de
organisatie opbouwen die ons volks-
bestaan kan beveiligen. Wjj mogen'
niet klein zien : de sociale .organi-
saties hebben bewezen welke 'macht
buiten de Staat opgetrokken kan
worden. Wfl geloven dat op Vlaams
gebied hetzelfde in korte tijd kan
bereikt worden.

Het moei/sara ontstaan van een
Vlaanise Economische Baad schijnt
ons In het ongelijk te stellen. WJj
wachten nu sedert jaren geduldig op
het resultaat van de eindeloze bespre-
kingen die hierover worden gevoerd.
W(j denken .dat dé Vlaamse openbare
mening, dit wachten stilaan ben
wordt en eindelijk zal willen horen
wie voor 'het negatief resultaat van
de besprekingen totnogtoe verant-
woordelijk Is. Misschien jsai; deze vast-
stelling sommigen aanzetten om nu
eindelijk met iets voor de, ing te ko-
men. Dat het moeeUjk is bewast ten
overvloede de recente oprichting van
een Limburgse Economische Baad.

Direct doel

Het A.C.W. heeft in zijn besluiten
ook de sociale gevolgen Van- de re-
pressie behandeld. Men mag dit pro-
bleem niet met het Vlaamse vraag-
stuk vereenzelvigen, zegt net AiC.W.-
bestuur terecht. Maar he'twüst op de
sociale zijde van de: repressie die
lijke en zedelijke ellende Heeft ge-
tienduizenden landgenoten in stoffe-
dompeld, ' ! ' : .

• De heer Jozef Clottens sprak ver-
leden Zondag in het rttSBChien ont-
roerendste gedeelte vnn rijn toespraak
over de duizenden .tweederangsbur-
gers die thans het land :»frelien «met
boeken en met pharmaceutisehe pro-
ducten». De gevolgen van de repres-
sie zijn wel een Vlaams probleem, en
de «snelle en doèltreffeliaé mstttre-
gelen» waarvan het A.C.W. spreekt
blijven behoren tot de meest voor de
hand liggende laken die een verruim-
de Vlaamse Beweging onmiddellijk
kan bereiken.
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EEN, de Dietse jeugd is niet
verslagen! Moeizaam weliswaar
herstelt zij zich na zware crisis-

jaren, zoekend en tastend, aarzelend
soms maar steeds met verbeten moed
en bewonderenswaardig uithoudings-
vermogen. Naast de georganiseerde
Dietse,
erf

rommel te beschouwen en de nieuwe
jeugd, de toekomst van. onze lage
landen. Deze nieuwe jeugd die nog
dwepen kan met Rodenbach zonder
daarom blind te zijn voor de werke-
lijkheid van deze tijd. De jeugd die
gelooft, hoopt en strijdt in deze
grauwe jaren. De jeugd, die zon ziet
waar anderen slechts schaduw me-
nen te ontwaren.

besluiten met het striemend oordeel
van Lodewijk Dosfel: « Vlaanderen
gaat ten onder aan de durfloosheid en
de lafheid » ...of zal het zijn met de
profetische woorden van Ernest Van
Der Hallen: « Dit nieuw geslacht zal
harder zijn dan het vorige, en tevens
milder, het zal eens de dagen kennen
van opstand, en het uur beleven
waarop voor de eerste keer sedert

K.A." ij veren, met .
Dietse kernen voor de

tijd de schuit! van de inrichters was.
Zal de Rodenbachmale ook volgens

deze jongst gevestigde traditie verlo-
pen of wordt ze DE aanzet voor een
nieuw begin? Aan u het antwoord!
Uw geestdrift, uw talrijke aanwezig-
heid, uw geloof, uw inzetbereidheid
zullen het bepalen.

Op 29 Juli aanstaande moet de
Dietse jeugd bewijzen of ze nog grote
dingen kan verwezenlijken. In Gent,
de vechtstad^ waar Rodenbach en zijn
vrienden het eerste studentencongres
belegden, zullen wij het bewijs moe-
ten leveren van onze levenskracht en
levenswil. Te Gent, burcht van steen,
zullen wij elkaar vinden in de scha-
duw van zovele trotse Dietse torent:
de vergrijsde kampers uit het AKVS,
de getrouwen van het Diets Jeugd-
verbond, het Algemeen V),



DB
toe het stuwingselement zijn. Daarom
roept ze naar Gent op: alle Dietse
jongeren, om het even in welke or-
ganisatie ze ook staan. Die dag moet
werkelijk in het teken staan van dat-
gene wat ons bindt en niet van wat
ons scheidt. De Dietse strijd is niet
het alleenbezit van een of andere or-
ganisatie doch een strijdfront met
vooruitgeschoven posten, hoofdlinie
:n achterhoede, waar de ene voor-

"\r meer presteert dan de andere
"maar de inzet van allen noodzakelijk

is.
Niet iedereen is geroepen om in de

voorste gelederen te strijden, wij zijn
allen niet even sterk in durf en daad-
kracht. Omstandigheden, mogelijk-
heden, ouderlijk en ander gezag Sgê-\n hier bovendien de overwegende \. Het idealisme van vele jongeren V

wordt veelal aan banden gelegd
binnen de perken van een verregaand
realisme gehouden, waarin het ver-
kwijnt en doodloopt. De meeste
ouders zien nu eenmaal liever hun
kinderen rijk worden en minder
schoon leven (om het niet. erger uit
te drukken), dan dat ze zich helemaal
inzetten voor een ideaal dat hun wei-
nig persoonlijke voordelen brengen
kan.

De Rodenbachmale zal dan ook
een gewetensonderzoek en een zweep-
slag zijn, voor jong en oud. Allen
zullen er zijn die nog geloven in en
willen strijden voor ons Dietse volk.
Allen die nog bereid zijn om iets te
doen en zien niet achter allerhande
drogredenen verschuilen. Allen die
weigeren te verbranden wat ze vroe-
ger aanbaden en die geen papier-
Dietsers geworden zijn, de stugge
nonconformisten die het vertikken
hun jeugdidealen als romantische

Nieuw leven kiemt utt puitiufli en
en jonge kracht uil dood. Een fris geluid
klinkt op uil wat noch jeugd noch uitzicht kende.
Kinds weer dit volk zich lol zich. zelve wendde :
c'tm nieuw geslacht staal op. in Noord en 7Ju\t\.

Hijst dus de vlay en roert de zware trommen!
Uil duizend jonge harten kiemt het zaad.
VVi/ wisten 't wel : dit bloed kan nooit verstommen,
icant neergang lokt de laffen slechts en dommen.
l» zoveel kloeke vuisten jeukt de daad.

Andrres van drr Kru

Naait hen verwachten wij ook de
Diets denkende en strijdende jonge-
ren uit de KSA, het VVKS, de Chlro
en welke jeugdgroepering ook. De
Rodenbachmale roept allen op die
voor dit volk nog iets willen wagen,
die niet aangevreten zijn door het
heersende conformisme. Ook de niet-
georganiseerde jongeren en de leden
uit de Dietse losstaande groepen i ZH-
vermeêüwf|es, aini-Mrnou^ Wülam
Van Saettlffgê..., ALLEN worden die

De Rodenbachmale weze een kaak-
slag voor de afwezigen en een spoor-
slag voor de aanwezigen. Wie er niet
komt, zwijge voortaan over Dietse
strijd en heropstanding, aan praters
en betweters hebben we in het Vlaan-
deren van heden zeker geen tekort!

Van u, jeugd uit het Dietse Zuiden,
hangt het af of deze Rodenbachmale
slaagt, ja dan neen. Zullen we moeten

eeuwen de mannen van dit land zul-
len opataan en vechten voor wat
mannenrecht en mannenvrijheid is. »

Wij hebben gedurende de voorbije
jaren vele manifestaties gekend, Mei-
boomplantingen, Paascongressen en
dies meer. Er werd daar steeds veel
gepraat en hard geroepen, maar het
zaad dat men uitstrooide verwaaide
in de wind, wat eerlijk gezegd niet al-

om met ons te belij-
den :

« Wilhelmus van Nassouwe,
» prins van het Dretse bloed.
» Uw weinige getrouwen,
» heffen het zwaard ten groet.
» Het zwaard aan 't hart gesmeden,
» in een subliemen brand.
» Uw sporen zullen zij treden,
» als prinsen zonder land. »

< l . S t a l i s

HET A. D. J. V. EN DE JONGE ARBEIDER
Ook in de wereld der arbeidersjeugd i*

het een zoeken en een tasten naar een be-
witste vorm die gestalte geeft aan geest en
laven van de'jonge werker. Stond de jeugd
van een vorige generatie in vuur en vlam
wat betrof de verwerkelijking der Marxis-
tische I nternaHonale, on ce h uidlge jeugd,
gerold door de wals van een tweede wereld-
oorlog, fttaat verloren bij de ruïne van «en
wereld die sterk en hecht leek. Cynisch en
geestelijk bijna apathisch staart deze jeugd
rondom tien, zonder liefde, zonder geloof en
zonder moed. Het enig* dat ook de harten
van onze arbeidersjeugd nog in beroering
schijnt te kunnen brengen, is datgene wat
de wereld van 1951 verstaat onder vermaak.
Maar^ook dit, en hoe kan het anders, wordt

meestal In een btaséstemmine ondergaan
'die de ouderen met een machteloos gebaar
verbaasd doet «taan. v

De oorzaak van dit geestelijk anarchisme.
van deze geestelijke ontsporing, is het vul-
komen ontbreken van een geeHteHjk funda-
ment. De levensbeschouwing der ouderen
ts vaak van een dergelijk gehalte, dat de
jeugd er schouderophalend aan voorbijgaat.
Ken poslUef belijden ontbreekt veelal even-
als een gerichte daad om het belijden vrucht
te doen dragen. Verwonderlijk is het dan
ook niet dat onze arbeidersjeugd beu Is vun
de goedkope dogmatiek en d« stom vervelen-
de steeds geheven wijsvinger van een ge-
slacht wiens hoogste ideaal een wit boord
en pon goedgevulde lieurs is. Het hart komt

er minder op aan en de ziel speelt helemaal
geen rol. Ken hart onder een blauw boete-
roen, een vette werkkiel of een bonte boe-
zelaar...? Wat ouderwets, wat hopeloos be-
lachelijk, wat onaesthetisch! Het Ideaal
« burger », rustig in de plooi en drinkend uit
een kopje met een gouden biesje, dat IH
reaifottHCh, dat i«t practisch. Al het andere to
utopie.

Diep \n de harten van onze jonge meuten
vreet het venijn van de teleurstelling. Want
onze jeugd, ook onze arbeidersjeugd, is een
teleurgestelde jeugd. Ito jonge handwi, die
het mooie van hun dromen wilden strelen,
grepen in de- doornen van het materialisme.
Hel door God In leder normaal klndarhart

(Vervolg np M*. 3.)
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L öietse vooBtRekkens J
ARNOLD MEYER

Tot de [HTsonen in Noord-Neder-
' land, die in de dertiger jaren en in de

tijd der Duitse bezetting konsekwent
en zonder terughouding de heelneder-
landse gedachte hebben uitgedragen,
neemt Arnold Meyer een niet-onbe-
langrijke plaats in. Ook al is het niet
mogelijk het resultaat van zijn ar-
beid in statistieken, procenten of in
getallen vast te leggen, behoort hij
toch tot de mensen, die erin geslaagd
«jfl ds Jjefdc voor alje Nod«J«adetx

regelen, werd hij aangezocht een lei-
dende functie te vervullen in één der
nationalistische groeperingen, aan
welk verzoek hij gevolg gaf. Na een
meningsverschil, clat hij met ver-
schillende andere leidende figuren in
deze beweging had, namen, verschil-
lende functionarissen het besluit hun
strijd alleen nog maar onder zijn lei-
ding voort te zetten. Op zijn 29* ge-
boortedag nam hij de leiding op zich
van het Zwarte Front, dat een radi-
caal-Dietse koers zou varen. Het ra-
dicale^ karakter dezer groep kwam
niet alleen tot uiting bij de stelling-
name ten aanzien van de problemen,
welke verband hielden met Groot-
Nederland. Ook in andere opzichten
wilde Meyer van geen marchanderen
weten. Het behoeft dan ook geen
verwondering te wekken, dat vele
partijpolitieke» zich met hand en
tand tegen dit Front verweerden.
Het gevolg hiervan was, dat het op
alle mogelijke manieren werd tegen-
gewerkt en Arnold Meyer om wille
van zijn inzet voor het volk drie
maanden in de gevangenis moest
doorbrengen. Deze gedwongen rust
gaf hem de gelegenheid zich te be-
zinnen op de beginselen van zijn be-
weging en op de methoden, welke
gevolgd zouden moeten worden om
deze beginselen ingang bij het Neder-
landse volk te doen vinden. Na het
uitbreken van de oorlog tussen Duits-
land enerzijds en Engeland en
Frankrijk anderzijds in September
1039, maakte hij de uitbouw van

lei opzichten heeft dé Leider vut het
Nationaal Front bewezen deze moed
wel te bezitten. Hij durfde ziéh ook
een geestelijk ideaal stellen en daar-
aan blijven vasthouden. Zijn strijd
was juist het felst gericht tegen de
personen', die onder de dekmantel
van geestelijke idealen, trachtten tot
macht of rijkdom 'te geraken met
geen ander oogmerk dan eigen- of
groepsbelangen te dienen. Als pries-
terstudent was het voor hem een
hevige teleurstelling te moeten vast-
stellen hoe kruiperig sommigen zijner
medestudenten waren om, daardpor
verzekerd te zijn van een succesvolle
carrière. En toen hij later door ge-
heel Staats-Nederland trok om de
idee der volksverbondënheid uit te
dragen, regende het aanklachten en
werd hij voor allerlei rechtbanken
gedagvaard, omdat hij de eer van de
machtigen en aanzienlijken zou heb-
ben aangerand. Hij vocht voor het
recht en was daardoor vaak genood-
zaakt negatief te zijn. Toch lag aan
al zijn denken en handelen een groots
positief ideaal ten grondslag.

Zijn beweging zag alleen kans van
slagen in de kracht van haar natio-
naal ideaal. Zij had meerdere doel-
einden — bij voorbeeld een omwen-
teling van bestuur en een nieuwe
sociaal-economische orde — maar
één daarvan achtte zij doorslagge-
vend voor succes: een sterk sprekend,
een levend nationaal ideaal. En dit
nationale ideaal van Zwart en Natio-
naal Front was Groot-Nederland. In
het bijzonder de hereniging van
Vlaanderen en Holland voelde Meyer
— in navolging van Prof. Gerretson
— als een mogelijkheid om het drei-
gend onheil van het verlies der kolo-
niën te keren, terwijl hij in dit natio-
nale ideaal tevens een economische

Nederland met de heel-NederJandae
gedaante in aanraking zijn gekomen
en waarom tij zich tot deze idee-aan-
getrokken gevoelden. Van Arnoki
Meyer i» dit bekend.

Op het college van de Patera
Kruisberen werd te* ippnren in Ne-
derlandse taal- en letterkunde door
Pater Linneb*nk. Voor deze priester
bestonden tV,,-ïlh het om de Ne-
derlandse Meetkunde ging, geen
grenzen en h!j wirt zijn leerlingen zo-
danig te bezielen voor zijn vak, dat
zij zelf op onderzoek togen in de lite-
ratuur. Wie ' zich in de Zuidneder-
landse letterkunde verdiept, komt in
aanraking met problemen, waarmee
men in het Noorden niet zo spoedig
geconfronteerd zal worden, niet al-
leen omdat het vraagstuk van de
strijd voor eigen wezen zich hier niet
in dezelfde vorm opdringt als in
Vlaanderen, maar ook omdat de
kunstenaar in het Noorden zich min-
der aan zijn volk gebonden weet clan
het geval is met de vele vooraan-
staande Nederlandse letterkundigen
in het Zuiden. Arnold Meyer dus
kwatn daardoor in aanraking met de
Vlaamse strijd en toen reeds werd de
grondslag gelegd voor zijn latere
heelnederlandse instelling. In het bij-
zonder gevoelde luj zich aangetrok--
ken tot Guido Gezelle, uit wiens werk
ook en vooral in het Zuiden duizen-
den Nederlanders, behorende tot ver-
schillende generaties, de kracht heb-
ben geput tot de strijd voor een vrij
volk en waarin Meyer in de allereerste
plaats het natuurlijke element be-
wonderde. In zijn studie-jaren leerde
hij vele gedichten van de priester-
dichter uit het hoofd. Zijn interesse
beperkte 'Zich overigens niet alleen
tot Gezelle. Ook voar Rodenbach be-
stond grote belangstelling, evenals

medestudenten.
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Sint Arnoud werd ten tijde van
Graaf Boudewijn V te Tiegem uit
zeer edele en rijke ouders geboren.
Zijn moeder Meinsinde kwam voort
uit de familie der graven van Leuven,
Bergen en Namen. Zijn vader Vol-
brecht, edelman van Brabant en beer
van Tiegem, behoorde tot de familie
van de H. Godelieve.

Over de eerste levensjaren van
Sint Arnoud weten wij zeer weinig.
Enkel dat zijn moeder hem Cristo-
phorua d.i. drager van Christus wilde
noemen, maar zijn vader stond erop
dat hij genoemd werd naar zijn doop-
getuige heer Arnulphus van Oude-
naerde.

Uit zijn eerste jongelingsjaren zijn
enkele wapenfeiten bekend, die er-
over getuigen, dat Arnoud een sterke,
jonge Vlaming was. Jaar op jaar
kwamen de rijks- en landsgroten te
Utrecht bijeen. De Vlaamse Mark-
graaf, de Hollandse dijkgraven en de
Duitse Keizer, om in tornooien, loop-
rennen, jachtpartijen en worstelin-
gen uit te maken wie de sterkste rid-
derschap bezat.

Jaar op jaar brachten de Vlamin-
gen de overwinning .mee naar huis...
Het jaar 1064 dreigde echter een
schandjaar voor hen te worden.
Reeds hadden de Duitse jagen drie
even méér neergeveld dan de Vla-
mingen. Op de vier tornooien hadden
de Vlamingen er amper twee gewon-
nen.

W.V.;w«*ten.;

eente jaar proeftijd werd hem dan
ook door de abt van het klooster het
ambt van aalmoezenier voor de ar-
me mensen toevertrouwd. Hij moest
giften en aalmoezen uitdelen aan de
talrijke armen, die rondom de Sint-
Medardus-abdij woonden. Daardoor
kon hij zijn liefde tot de paupers vol-
doen.

Voor zichzelf was hij buitengewoon
streng. De monniken ondervonden,
dat hij soms zijn lichaam met wissen
van braambossen, waarvan de door-
nen hem erg pijn moesten doen, om-
gordde. Boven die wissen droeg bij
dan nog een ruw boetekleed. Toch
bleef hij altijd blijmoedig.

Na de dood van zijn geestelijke
leider, de monnik Ërchold, vroeg Ar-
noud aan zijn Vader Abt de toelating
om, gelijk zijn' geestelijke leidsman
gedaan had, ia een kleine kluis als
echte eremijt te gaan leven. Drie jaar
en zes maanden leefde hij in zo grote
eenzaamheid, dat hij met niemand
sprak, tenzij in geval van uiterste
noodzakelijkheid.

Na de dood"van Vader Abt Renald,
in wiens handen Arnoud zijn gelof-
ten had afgelegd, werd een zekere
monnik Pontino door toedoen van de
.koning van Frankrijk abt van het
klooster. Wegens onregelmatigheden
werd deze enige tijd daarna door de
bisschop van Soissone afgezet.

De monniken van Sint-Medardus
trokken samen met de bisschop naar

.schop van Soisson was er dan ook
maar één roep door de stad. Arnoud
moet onze nieuwe bisschop zijn! Weer
moest hij zijn dierbare kluis verlaten
om bisschop van Soisson te worden
en dag en nacht bezig te zijn met het
heil van zijn volk.

De geruchten uit zijn dierbaar ge-
boorteland Vlaanderen werden echter
met de dag pijnlijker. Het kersten
Vlaanderen, het land van St Amand,
St Omaar en St Elooi was één nest
van misdaad en tweedracht gewor-
den.

Graaf Boudewijn V was in 1067 ge-
storven en liet twee zonen achter:
Boudewijn VI en Robrecht de Fries.
Boudewijn VI huwde met Richildis,
gravin van Henegouwen. Hij had ook
twee zonen. De ene kreeg Vlaanderen,
de andere Henegouwen. Gravin Ri-
childis, die 'n eerzuchtige vrouw tvas,
bleef meester spelen over de Vlamin-
gen. Ze deed belasting op belasting
betalen. Dat konden de vrije Vla-
mingen niet kroppen. In het Noor-
den, langs zee en duin, waar de
blauwvoet vliegt over de vrije, brui-
sende Noordzee, staken de kerels hun
koppen op. Weldra vlamden de nood-
vuren, de brandende pektonnen op
hoge masten, langs de kust.

De Vlaamse voetknechten met hun
knotsen, de flink gedrilde boogschut-
ters, de strijdlustige ridders, trokken
op en sloegen het leger van Richildis
kort en klein in de beroemde slag bij

noud n vrede en vergiffenis in de
naam des Heren ». Het was een heor-
lijk ogenblik voor hem, toen hij op
de drempel van de kathedraal van
Rijsel Robrecht mocht ontstaan van
de banvloek. Voor Arnoud zelf brak
nu een zware tijd aan. Gans Vlaan-
deren moest hij doortrekken om
overal de vrede te prediken. Van
Brugge naar Oudenburg, van Ouden-
burg naar Torhout, van Torhout naar
Gistel, enz. Vooral Oudenburg is met
Sint Arnoud verbonden. De Heer
van deze plaats schonk hem de wijd-
vermaarde Sint-Pieterskerk met ha-
ve en goed om ?r een abdij te stich-
ten. Klein en groot sloegen de hand
aan het werk en in 1084 deden de
eerste monniken hun intrede in de
nieuwe abdij.

Zeven dagen tung preekte Arnoud
te Oudenburg. Armen en edelen ston-
den samengepakt in de ruime- abdij-
kerk om het schone woord van tlf
grote Arnoud te aanhoren. Al die
vermoeiende werkzaamheden hadden
hem echter uitgeput. Op 26 Juli IOH4
iia de H. Mis, toen Arnoud van het
altaar afkwam viel hij bewusteloos
neer. Het harde kluizenaarsleven, de
lange haastige reis naar Vlaanderen,
de geweldige vermoeienis van het da-
gelijks urenlang preken hadden zijn
hart verzwakt. Het zou nog een klei-
ne maand duren voordat hij de aarde
zou verlaten. Op 16 Augustus gaf hij
temidden van zijn monniken de geest.

.. *Iü.i... *- .-«•-•« iti. : i, -tij-_^.,..-....- —™;» *
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Mot Vaandel Getrouw
IV

c volgende nacht reeds ston-
den Lo's mannen reisklaar:
Dolken en rapieren waren

vlijmscherp gemaakt, de pistolen en
musketten blonken en de vrouwen
hadden honderden kogels gegoten.

Te voet trok de rebellentroep naar-
de kust np. Voorop reed een verken-
ner te paard en achteraan volgde een
achterhoede van drie man.

Verschillende van Lo's volgelingen
waren mannen die de zee kenden, en
wisten hoe ze met een boot moesten
omgaan. Twee konden er met kanon-
nen schieten en de overige wisten als
di* beate Spaanse aoldenier rapier en
musket te hanteren. Een legertje dus,
zeer klein in aantal doch met genoeg
durf en moed bezield om een regiment
aan te vallen. Bij morgendauw be-
reikten ze de duinstreek zonder dat
ze een Spanjool ontmoet hadden.

Barend legerde zijn mannen in een
bosje boven op een duintop, van
waaruit ze de ganse omgeving konden
overzien. Schildwachten werden uit-
gezet en Barend zelf trok met la, na
enkele uren rust, op verkenning.
Voorlicht ig liepen ze in de richting
van het zwin, waar de Spaanse kust-
wachter gewoontijk gemeerd lag. Lo
die hier goed thuis was, deed Ba-
rend plotseling teken om te gaan lig-
gen. Plat op de buik kropen ze tegen
een hoge dichtbegroeide duinhelling
op, het minste gerucht kon hen ver-
raden...

— Daar! wees Lo triomfantelijk,
dt> boot ligt ar.

afgesproken sein in 't water te duiken
en naar het fregat te zwemmen.

Lo liep onversaagd door het duin-
zand voorop, hij hunkerde er naar de
Spanjolen eens duchtig op het hoofd
te slaan. Muisstil naderden ze de boot
tot op een honderdtal meter, dan
bleven ze staan en Lo vezelde:

— Vooruit, Jeroem, jij begint de
dans. Vergeet niet te vloeken en te
tieren zoals alleen een Spaans solde-
nier dat kan.

Jeroem liep op het fregat toe, hui-
lend en scheldend, terwijl Lo en zijn
maat hun musketten afschoten.

-— Caramba! Geuzen, hulp, ze ver-
inoorden mij. Mij, José Carlingo,
achterkleinzoon van... verduiveld,
ze hebben mij geraakt! Hulp!

Op de boot werd er alarm gegeven.
De schildwacht loste in het wilde een
schot, waarna geschreeuw en gevloek
de nacht vulden.

— Caramba! Ze vermoorden mij!
Jeroem lag in het zand te kermen

en zijn zogezegde aanvallers bogen
zich over' hem heen. Maar wanneer
een dozijn Spanjolen met blote sabel
op hen toestormden, sloegen ze haas-
tig op de vlucht. Eigenaardig genoeg
volgde hun slachtoffer hen en Lo
bootste handig de scherpe roep van
een nachtuil na...

Dit sein was voor Barend en de
zijnen besterhd. Ze stortten zich in
zee met.de wapens tussen de tanden
en zwommen naar het fregat. De
achtergebleven soldaten die naar hun
makkers aan wal uitkeken, werden
onverhoeds door deze bende wcter-
duiveU in de nek besprongen. Voor
ze hua.-wapens konden
lagen

Jeroem kwatn het dek opgehold en
in zijn vuisten omknelde hij een vlag.

— De prinsen vlag! triomfeerde hij
en hij stak ze de hoogte in.

— Leve Oranje} galmde het nog-
maals over het dek.

— Omhoog die vlag, beval Lo en
Jeroem klauterde vlug in de grote
mast.

Weldra wapperde het Oranje-blan-
je- bleu in de vrije Noordzeelucht.
Neen, hier waren de Spanjolen niet
meester. Toen iedereen een kooi ge-
vonden had, hielden Barend, Willem
en Lo een korte krijgsraad. De eerste
slag hadden ze gewonnen doch de
Spanjolen zouden zich daar maar niet
zo bij neerleggen, snellere oorlogsbo-
dems dan dit fregat konden het Ba-
rend en de zijnen nog vreselijk moei-
lijk maken.

— We zullen moeten afwachten
wat ze doen, merkte Lo rustig op. En
als ze ons te na komen, dan zal het
hard tegen hard gaan!

Toen de nieuwe dag aanbrak was
het fregat reeds een heel eind gevor-

derd. De zit- stond wnelig en een lich-
te nevel belemmerde het uitzicht. Lo
wreef zich in d<* handen want hadden
zij het moeilijk om hun boot boven
water on in d<- guede richting te hou-
den, gebcurlijke achtervolgen zouden
het evenmin gemakkelijk hebben.

Barend'» troep vorkeerde in een
uitstekende stemming, de mannen ge-
hoorzaamden als beroepsmatroxen.
Lo was de geknipte leider om deze
ruwe kerels onder de duim te houden.
Hij hield iedereen aan het werk, deed
de kanonniers aan hun stukken oefe-
nen en brulde het ene geuzenlied na
het andere:
Gelijk Ja meeuwen rialloot t pof den,
van land naar zee van zee naar land.
en nauwlifks rialen in de vloeden
op golven schuim, op dulnenzand.
Zo zwalpen wil op vrije hanen,
i'an dijk naar diep van diep naar dijk;
(lesclteurde zeilen onze vanen;
een wrakkig schip ons Itele rtfk!

I. STALI8
l Vervuilt i:i vullend nummer)

VLAAMSE HOEDEBS
Plaat op telut van Cl*m. de Ridder
en een tekening van Pit.

Deze plaat werd uitgegeven ter gelegen-
heid van Moedarkenidag- 1961, doch kan
zekerlijk door elk* Vlaam» knaap ook aan-

Hoe het zij, dit boek U van harte aanbe-
volen voor oudere leien. Het ma» la f**a
Dletae boekerij van onze itormen ontbre-
ken. H.OJS.

is ï
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sequenties getrokken, welke erin op-
gesloten lagen : Groot-Nederland.
Ouden alle omstandigheden bleef hij
dit ideaal trouw. Toen hij in 1938
op een congres van nationaalgezinde
g'roeperingen uit geheel Europa werd
uitgenodigd, verdedigde hij daar fel
i-i, zonder terughouding de Dietse ge-
duchte tegen de aanvallen van een
vertegenwoordiger uit België van
Puul Hoornaerts zogenaamd Natio-
naal Legioen. In zijn woonplaats
0 i ster wijk organiseerde hij kampen
voor Noordnederlanders en Vlamin-
gen, waaraan uit het Zuiden werd
deelgenomen door Herman van Qote-
sjliein en zijn mannen van de Vlaamse
\Verfbrigade.

Anderzijds ontving hij ook steun
uit het Zuiden. Er was een tijd, dat
He Nederlandse regering hem de mo-
gelijkheid ontnam zijn bladen te la-
ten drukken. In verband hiermede
werden zijn uitgaven in Vlaanderen
tjedrukt, over de grens gesmokkeld
1 ui i in de kringen der Haagse en
Amsterdamse hooggeplaatsten weer
.schrik en ontsteltenis te weeg te bren-
gen. Drie maanden in de gevangenis
opgesloten, bereikten hem tal van
brieven, ook uit Vlaanderen, waar zijn
strijd met sympathie werd gevolgd.
Kn uit elf cel teruggekomen, wees hij

zonder omwegen op het doel, waarop
ons volk zich zou hebben te richten:

'i De volkeren, groot en klem, zijn,
» voor zover zij nog levenskracht be-
» zitten, in de opmars van hun vol-
»komen eenheid en onafhankelijk-
ii heid. Begrijpt gij, kameraden volks-
» genoten, dat het voor ons, Dietsers,
)> en voor ons, mensen, die boven allee
» hun eigen volk willen dienen, tijd
D wordt aan onze éénwording te den-
>i ken T Begrijpt gij, dat zonder die
» éénwording Dieteland in Noord en
ii Zuid gevaar loopt in de vaart der
» volkeren verloren te gaan? Het is
ii hoog tijd, dat dit in rust, of liever
» in schijnrust verzonken Noord-Ne-
i) derland wakker wordt geschud en
>i dat het bekent: ziedaar onze broe-
» ders in Vlaanderen, met wie wij sa-
» men de toekomst zeker kunnen stel-
» len, zonder wie Parijs al lang gere-
» geerd zou hebben aan de oevers van
n de Amstel. »

Arnold Meyer was de eerste, die na
de Duitse bezetting van Nederlands

^grondgebied in het openbaar stelling
TÏSfti tegen de nationaalsocialisten in
Staats-Nederland. Pas toen hij zijn
stem had laten horen, durfden ook
anderen openlijk actie te voeren te-
gen de N.S.B.-ers. Desondanks heb-

hen mensen als Van Duinkerken en
Gooien M»yen vaderlandslievende
houding en zijn moed toch in twijfel
getrokken en werd hij opgesloten in
de honger- en moordkampen van het
Londense vluchtelingencomité.

Het is te betreuren, dat hij na de
oorlog van het volkse beginsel is af-
geweken, toen hij zich schaarde aan
de zijde der Nederlandse annexionis-
ten, die grote stukken grondgebied
wilden afscheuren van het Duitse
Rijk om die bij Nederland te voegen.

Wij weten niet of deze Noordhol-
landse boerenzoon, die tijdens zijn
Udense studiejaren Brabant op harts-
tochtelijke wijze heeft leren bemin-
nen, in de toekomst nog een rol van
betekenis zal spelen in de Dietse be-
weging. In elk geval behoort hij tot
degenen, die vele honderden in
Noord-Nederland dichter heeft ge-
bracht tot het'ideaal van een hecht-
verbonden Diets'volk. Hij bundelde
letterkundigen, hoogleraren, arbei-
ders, schilders, boeren, katholieken,
heidenen en Calvinisten in zijn Na-
tionaal Front. Van zijn Zwart Front
ging een aantrekkingskracht uit op
doelbewuste jongeren, die in deze
nergens zijn weerga kent.

Om dit mogelijk te maken heeft
Arnold Meyer zichzelf geheel en al

ONÏ&IOETING
Wanneer unze

kers » (zie « De

landen, is onze eerste taak. En steede
wanneer wij hier in het Noorden uit-
trekkéri, ontmoeten wij dragers van

in deze lichtstreep van de hemel de
vendels opmarcheren. Schouder aan
schouder trokken zij voort, de licht-
streep volgende tot aan de foto. Daar
negen zich de vanen totdat het mars-
bevel van een jonge stem weerklonk.

Wij hebben afscheid genomen van
de Dietse moeder en zijn teruggewan-
deld over de straten en pleinen van
een regentenstad. Een stad waar de
regeringsgebouwen een stempel druk-
ken op het geheel. Een stad waar een
Hidderhof is en een Gevangenpoort.

gegeven.'Zijn-leven stond en «taal in
het teken .van het offer en hoe luw
het anders, waar hij op 28 Hei 1033
— toen hij zich had verzoend met
de gedachte nimmer priester te wor-
den — volgens zijn biograaf, Louis
Knuvelder, schreef:

» Dezer dagen vroeg ik, gedwon-
» gen door de omstandigheden, ont-
»heffing van mijn verplichtingen.
u Zo langzamerhand is mij alles ont-
ii nomen. Maar het is goed zo. We
» moeten naakt voor God komen te
» staan. »

Dat is Arnold Meyer ten voeten uit.
En wij mogen dan in vete opzichten
met hem van mening verschillen, wij
mogen zijn houding niet altijd even
juist hebben gevonden, niemand kan
ontkennen, dat hij behoort tot de
zuiverste en onbaatzuchtigste strij-
ders, die de Dietse beweging in de
laatste twintig jaar heeft gekend.

De jongeren, die iets hebben mee-
gemaakt van deze jaren in het volkse
front sullen zijn offers niet vergeten.
De jeugd van nu zal mede in zijn
voorbeeld de kracht vinden om de
vaan der volkse heropstanding ver-
der te dragen.

tuut en een Bijzondere Rechtspleging
samenkomen. Een stad waar armoede
en rijkdom, volksverraad en Diets
geloven, terreur en afweer, liefde en
haat dicht naast elkander wonen.
Een stad waarboven, ondanks alle
verzet, toch de Blauwvoet klapwiekt.

Er zong geen lied in ons hart op
deze wandeling langs de parlements-
gebouwen. Er brandde alleen maar
een wil in ons sterker dan ooit bereid
te staan. Om meer dan ooit te vech-
ten om de ziel der Dietse jeugd. Om

dan ooit de daadkracht in ons
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Een A. D. J. V. - Eenheid treedt aan !
m ihtweppeivöe,stoute steöe

Op 11 Juli 1920 viel, op de Grote
Markt te Antwerpen, een jonge man
neer in zijn bloed, getroffen door een
kogel toen hij ter verdediging van het
bedreigde Leeuwenvaandel toesnel-
de: K Gij raakt de vlag niet aan, of
gij zult over mijn lijk moeten stap-
pen! n Het werd werkelijkheid: twee
dagen later stierf Herman van den
Reeck.

Onder de naam van deze moderne
Sneyssens strijdt thans de Antwerp-
se A.D.J.V.-eenheid voort «de on-
vo l vochten strijd i>. De jeugd van
strijdend Zuid-Nederland is echter
xó anders uit de Tweede Wereldoor-
log gekomen dan die andere na-
oorlogse jeugd, waaronder Herman
van den Reeck leefde en streed. Toen
zoals nu, was ongerechtigheid en ge-
weld het beproefde recept tegen de
dragen der volkse wederopstanding.
Herman maakte kennis met dezelfde
moeilijkheden en methoden: ver-
drukking en bedreiging, waarmede
men ook thans nog het volkse be-
wustzijn en de Dietse levenswil poogt
te smoren.

Hoe anders echter is het gesteld
.net de jeugd zelf, — de jeugd die
nochtans in de gehele geschiedenis
van de Dietse strijd als pionier in de
bres stond, met onvermoeibare geest-
drift en offer-vaardigheid, de jeugd
die toch steeds het vaandel voorop
heeft gedragen, de jeugd waaruit, ge-
slacht na geslacht, de voormannen,
de werkers en de vechters zijn voort-
gekomen.

Uit de moeriemeie van 1914-1918
hadden honderden jonge mannen de

hij openstaat voor adel en schoon-
heid, en in de plaats daarvan overal
laagheid, ondeugd en drek krijgt, al-
les wat de beerlijkate vermogens in
hem brutaal schendt, — niet alleen
deze, negatieve, elementen van hoog-
nodige jeugd-zorg, maar, zo mogelijk,
en in ónze ogen erger nog: het ont-
breken van elke verheffende bezie-
ling, onder de druk van een algemeen
en schijnbaar niet anders denkbaar
materialisme, dat als een afschuwe-
lijk dicht wolkendek geen enkele
zonnestraal van waar leven, van wa-
re schoonheidsvreugde doorlaat. De
verscheidenheid van vormen waar-
onder zich dit .verstikkende materia-
lisme aandient is daarbij van geen
tel; laat het genotsjacht zijn, sensa-
tiezucht, schaamteloos winstbejag,
Amerikanisme, ontering van onze
menselijke en daaronder niet het
minst van onze nationale waardig-
heid, — in alle geval zou in de Para-
bel aan de lijst der omstandigheden
waarin het goede zaad geen kans tot
vruchtbaar volgroeien wordt gege-
ven een hele opsomming toe te voe-
gen zijn. --.

Stel de dodende aanwezigheid van
dit zielloos materialisme vooral vast
in de overigens vrij grote verschei-
denheid van bezigheden en belang-
stellingen, die bij onze grootstads-
jeugd bestaat, één ding blijft steeds
over: dat een der meest specifieke
eigenschappen van jeugd n i e t of
v e r k e e r d wordt ontwikkeld, en
wel het vermogen om zich geheel, on-
bevangen en onberekend, aan iets te
geven.

laat staan dan: de enige elementen.
Hier geldt dezelfde maatstaf: het zo
eigen en kostbaar vermogen tot al-
gehele zelfgave van de jongen blijft
in dit alles onaangesproken. Inspan-
ning, offervaardigheid vraagt zulk
groepaleven jiiet, — we verkondigen
geen stellingen maar geven de on-
dervonden werkelijkheid weer. Het
voorkomen van misstanden, van erge
misstanden zelfs, willen we hierbij
geheel onbesproken laten, — het is
een oud twistpunt, dat ons in dit
verband niet aanbelangt. Feiten zijn,
dat de houding van deze groepen te-
genover onbesproken initiatieven vafi
de strijdende jeugd bij vele gelegen-
heden voor "de volksdanserswereld
enz. beschamend is, en dat een zeer
groot gedeelte van een jeugd, die in
een strijdformatie de ontplooiing van
haar beste vermogens had kunnen
vinden, door de hier besproken groe-
pen gewoon werd afgeleid en voor-
goed on-jong gemaakt.

Een aantal Dietse vendeljongens'

* Hit tiaat Af froirimff (JuffJ. *

genover onverminderd zijn eigen
taak geheel handhaaft, deze taak die,
zo kort als mogelijk samengevat, is:
de erfwacht en de stoottroep te zijn
van de strijdende Dietse jeugd, —
een taak waaraan ook het verdien-
stelijkste werk van andere kamera-
den niets vermag te veranderen. Het
A.D.J.V. heeft een eit;en onvervang-
bare, tegenover verleden en toekomst
verantwoorde opdracht, en daarom:
ook een eigen weg. Geen enkel werk

dat goed is, staat ons
derhalve in de weg.

Zo zien wij thans
onze moeilijkheden
en mogelijkheden. De
taak, die wij ons-
zelf gesteld nebben,
schrikt ons xuet af,
ook niet in haar
moeilijkste kotue-
kwenties. Geloof in
het goede van ons
werk, lidfde voor ons
dierbaar volk, OM
dierbaarst van al in
zijn jeugd, sterken
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HERINNERINGEN UIT ANDERE tUWVOETDAG
Het Is weer een hele tijd geleden dat Ju l--,

lle een* Iets speciaals van mij kregen, zo
Iets echt van Slnjoor tot Slnjoor, over pri-
vaatzaken. Wel, in vertrouwen kan ik jullie
wel verklappen dat er in «De Vendeljon-
gen » meer artikels van de «Herman van den
Reeck » eenheid verschijnen dan jullie kun-
nen vermoeden. Schuift allemaal wat dichter
bij elkaar, dan zal ik jullie op het spoor
brengen.

In Borgerhout is er een Turckstraat, en
de achterkant van dezelfde huizenblok heet
Sommestraat. Daar, op de zolder van een
garage, waa het heem van het A.V.NJ.-ven-
del «Herman van den R«ckt. Ik apreek
van 1BS8. Mijn oom waa toen hopman. Ik-
zelf knaap In dit legendarische vende).

Hei had heel wat laat geloden eer we van
de bewuste garagezolder tot een behoorlijk
heem gekonien waren. De voorbereidende
werken waren zelfs op bevel-van-hoger-hand
In zwembroek gebeurd. Het betrof namelijk
het opruimen van een met?rhoge massa lege
bussen, stukken band, oude vijzen en moe-
ren, gesneuvelde slljkbanden en verongeluk-
te koplampen. Dit alles was overgoten met
een jarenoude, allea doordringende oliesaus,
dte zorgde voor de onaantastbaarheid van
dit' onhygiënische geheel. Voor de jeugd
echter ia niets te zwaar, te heet of te sme-
rig. Het vendel zette zich In gelegenheids-
kledrj en aanvaardde de kleverige strijd.
Op «nkele avonden werd het boeltje op één
derde van de zolderoppervlakte teruggedron-
gen MI hij middel van appelslenklstonder-
delen netjes van het overige afgescheiden
en voor ons kritisch oog verborgen. De ven-
delkas werd vervolgens omgezet In echte
goele groene zeep. Dit waa de ouverture tot
het tweede bedrijf, dat zich eveneens af-
speelde In hogervermelde kledij. Wanneer
het schrobmateriaal tot op het hout was af-
gesleten waa de olie reeds netjes gelijkma-
tig over de oppervlakte verdeeld: Triomf
van de arbeid! De geschuurde ruimte; werd
In twee dejan gescheiden: De Inkom, met

heem. Een Vlaamse schouw, tafel» ea stoe-
len, banken langi de muren, enkele lagen
aapael en witte l en klaar waa Kees.

Onvergetelijke heemavonden waren de
vrucht van ons werk. Xljn grootvaders gra-
mofoon bracht de luidruchtige noot, en ver-
kondigde met een vervaarlijk llnkende neus-
stem het lied van de hoge toren en dat
Vlaanderen zijn banden moest verbreken.
Over banden hoorden we In die tijd andera
niet graag meer apreken. Kapotte platen
werden met veel zorg en velpon in ere her-
steld en vervolgden hun lied met lichte ato-
ring. Wanneer de gramofoonarm een beetje
vooruitgeholpen werd ging het echter beat.

Dan hadden we nog een theepot die ons
— enkel door toevoeging van water — steeds
weer nieuwe thee .bezorgde mits verlenging
van de kooktljd. En wat voor een pruts waa
de Nlbelungenachat vergeleken bij wat on-
ze muurbanken onder hun scharnierende
zitplaatsen verborgen! Daar hadden wij b.v.
de boekerij, met op alle bladzijden verbleek-
te letters van het danig lezen. Het keuken-
gerei, met onze wondertheepot en de nodige
Instrumenten tot het verorberen van panne-
koeken, gelukte en mislukte. Verder de
knutaelkast die ons leerde handig zijn en
«chone dingen maken voor mindec bedeel-
den. Dan apraken we nog niet over de af-
deling gezelachapaleven, waarin leder zijn
zin kon vinden. Veel bad dit alles' one niet
gekost; mtta een kleine reparatie hier en
daar en een offerke van ieder Is zoveel te
bereiken. _

Er waa ook een pretentieloze brandhout-
klat, die ona op lange winteravonden gezel-
lig In een half rondeke samenbracht bij de
ronkende kachel, waar we met de atoofhaak
bijna puttekena konden induwen van 't da-
nig gloeien. Dan zongen we er duchtig op
los met atampbegelelding, in den beginne
om de vriezeman 'uit ons tenen te krijgen,
en daarna van puur enthousiasme.

Van ona humeur maakten we In die tijd
een erezaak, wie slecht gezind waa durfde

Ook op dagen van Mgeastand en belegering
waa dat zo. Ik zie In de vragende ogen van
Ortwin en-Herwig en «egtried dat ze niet

- goed weten wat ze- over die belegering moe-
ten idenken.-Dat zat ze:

Wij woonden In dezelfde hui» «blok waar
ook ons heem in was. Het andere woorden:
het eind van onse hof werd gevormd door
de hoge achtermuur van de garage. Toen
nu de hopman vernam dat de voorstanders
van de wereldrevolutie bij middel van knup-
pel* de leer van Lenln. In onze tascliUsebe
hoofden meenden in te prenten, schreef hij
eenvoudig de dienstbevelen op Turekatraat
In plaats van Sornméstraat. de van «Her-
man vaü den Reeck» vielen dus bij ons

binnen en defileerden — tot groot vermaak
van de buurtschap — naar hun heem over
hofmuren, ladders, platte daken, goten, om
tenalotte door het dakveneter te verdwijnen.
De ijzeren ladder die toegang verleende tot
het heem werd Ingetrokken, men zette een
lange neu* naar beneden en het Vendel
vaagde verder zijn fascistische voeten aan
de « ware democratie >, door de vergadering
te beginnen met een dre'unende Vlaamse
Leeuw, juiste plaats, juiste tijd.

je «eet wal, dat steegje zonder ainfdtt «Jt-
geeft lp dr CarnoUtraat. Paar vsrdwêtn
Kanaal voor en na elke leijudirlng la d*
ingemaakte kast om «r Hln warkktoren to
verwisselen met *Un uniform of omgekaatd.
Daar ook vond -d* hopman op zekere dag
bij zijn thuiskomst ane kamers leeg sa rij*
hele Inboedel «trsamald onder d* koepal.
De wraak" wa» dan In zulk» gevallen Ijzing-
wekkend, maar het vendel doorstond alle»
kahn en waardig, zelfa met een glimlach.

Zo waren dia van «Herman van dan
Reeck». Vraagt het maar aan de «mus»
of aan de « duvel t, aan de « witte » at aan
't «venneke». Och, wat zeg ik, Ik .weel sa
zelf* niet eens meer wonen. Kr zijn er ve-
len getrouwd. Er gingen er naar het front
en kwamen nooit terug. Er leven er In bal-
lingschap gelijk de hopman, de vroegere
hopman van «Herman van den Reeck >.
Hij Is nog dezelfde als toen, dat hebben
jullie kunnen merken aan zijn artikel In
< De Vendeljongen >. Hij houdt van d* daad,
en hij houdt van vendeljongens omdat dat
hetzelfde Is. Begrijpen Jullie dat het ham
weemoedig gestemd heeft diezelfde traditie-
volle naam te zien voortdragen door ten
even fris en volhardend vendel. En begrijpt
~ge nu het verband tussen t Herman van den
Reeck > fn de brief van een banneling?
Maar dat is natuurlijk allemaal onder ons
hé, mannen, dat blijft tn het land van Rijen.
Was ik destijds niet een klein knaapje ge-
weest, dan had Ik dit ook niet kunnen ver-
tellen, want dan zou Ik gevaren zijn zoal*
de mus en de duvel, het venneke en de
witte. Nu zijn we heropgevoed.

H,

Qpoet uit konqo
MIJN BROERS
ALLEMAAL.

De regen kt*tart
legen dn ruiten, em
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S tormer, in volle ernst...

DE VLAAMSE STUDENTENBONDEN
Onder deze hoofding verscheen in

het dagblad «De Standaard)) van
19.6.1951 in de rubriek « Standpun-
ten » een bijdrage waaruit wij het
volgende overnemen:

" Al behoren deze studentenbon-
den nu ook tot het verleden, toch
doet het goed deze dingen nog eens
te mogen lezen. Kan. De Coene staat
hier trouwens niet alleen. Terecht
herinnert hij aan de brochure van
oud-Minister Rubbens: „De opvoe-
dende waarde van de katholieke
Vlaamse studentenbeweging." Ook
vele anderen hebben de uitzonder-
lijke betekenis van het vroegere stu-
dentenleven geprezen "en voor zijn
opvoedende waarde getuigd.

u De weemoed waarmede Prof.
Kan. De Coene aan deze studenten-
bonden terugdenkt U niet alleen de
weemoed van de ouderwordende man
die terugdenkt aan zijn jeugd. Het is
de weemoed van de opvoeder en
priester die treurt over de vernieti-
ging van een der schoonste en waar-
devolste instellingen die wij op pae-
A&gdgisch gebied ooit bezeten heb-
ben en waarvan de verdwijning .nog
steeds* zulke grote. leemte nalaat bij
onze jeugd. Want wat men ook zeg-
gen of denken moge, wij blijven bij
de overtuiging: de vernietiging Van
4e Studentenbonden l» de groottte
ramp die op godtdiensttg en ndelfjk

DV.) gecentraliseerd in het Jong-
Volkse Front, dat in Vlaanderen
heerlijk werk van instandhouding
heeft verricht.

»Later heeft ook de K.S.A. de
Vlaamse opvoeding van het J.V.F,
overgenomen. Niet alleen het tijd-
schrift K Jong-Volkse Front », in dat
groot aristocratisch formaat, nemen
wij nog dikwijls ter hand'. Maar de
geest; Se geest van Vlaamse strijd-
vaardigheid, lijkt helemaal veran-
derd, om niet te zeggen verkoeld, en
in vele gevallen versteven: pit feit,
dat trouwens in-« Hernieuwen n niet
voor het eerst'wordt onderlijnd, ver-
vult vele mensen met een heimwee-
vol verzuchten, dat .schaars in een
licht hoofdschudden' tot uiting komt.

» De Vlaanue Beweging werd gered
door rfe rtaUonalitten.

"» Deze idee, die niet alleen in be-
paalde extremistische kringen wordt
verkondigd, bevat, zoals alle slag-
woorden, waarheid en leugen. De ge-
schiedenis leert immers dat iedere
beweging in een extreme vleugel vol-
ledig wordt geïncarneerd. Die vleugel
d r a a g t de beweging, slaat toe, en
maakt tenslotte geschiedenis. Ben
kleine terugblik op de jaren die zo-
pas verlopen zijn, laat dit besluit
kenmerkend vooruittreden. »

De vraag blijft open of het n i e t -
w e g w e r k e n van het A.K.V.S.

Wie de moed heeft in zichzelf te
kijken, de eigen tekortkomingen durft
onder ogen zien'en er zich onbarm-
hartig om geselen kan, is een bewust
levende meng. We kunnen de levens-
wijze van onze gebuur niet gaan rich-
ten, als de onze zelf toonbeeld ia van
richtingsloosheid, lamlendigheid, ge-
brek aan offervaardigheid, woorden- ,
kramerij die ver van elke daad ver- '
wijderd blijft.

Wanneer wij aan onze stormers
stuk voor stuk de vraag stellen, hoe-
veel tijd ze wekelijks besteden aan
ware A.D.J.V.-werking, zouden wij
voorzeker tot beschamende antwoor-
den komen. Stormer zijn, zou noch-
tans moeten betekenen: op de voor-
posten staan. Helaas, het moet ons
van het hart, vinden wij de A.D.J.V.
stormers gewoonlijk in de achter-
hoede, waar ze zich veelal bezighou-
den met haarklieverijen terwijl hun
jongere broeders op de voorste schan-
sen het hete vuur trotseren.

Erg eervol is deze vaststelling niet,
doch hoe beschamend ook, lijkt het
ons eens nodig die stormers zodanig
en zolang te prikken tot ze ofwel de
achterhoede, ofwel het A.D.J.V. ver-
laten, Hoe we dat gaan doen, zullen
wij hier niet verklappen, maar dat
het zal gedaan worden, daarop kun-
nen jullie rekenen.

Onze stormers, die zich zo'n beetje
de aristocratie van het A.D.J.V. wa-
nen (God alleen weet om welke re-
den), menen over het algemeen dat
al het schijnbaar kleine onbenullige
werk maar door hun jongere broers
moet gedaan worden. In afwachting
spelen zij zo'n beetje rentenier tot
het uur H. zal slaan waarop zij als
een pietwals zullen in beweging ko-
men, om als het laatste bataljon op
het slagveld te i

wel van de boom vallen als i
duchtig tegen de «tam trapt, alleen de
rotte vruchten echter komen op die
manier naar beneden.

In Califonüe leefde eens een man
die ervan droomde goud te vinden,
rijk te worden en het tot iemand van
aanzien te brengen. Die man wae nog-
al poëtisch aangelegd en hij beleefde
zijn droom in zangen en gedichten,
doch wachtte er «oh wel voor een
poging te doen om zijn droom te
verwezenlijken. Hij bleef ergen» in
een stadje luieren, zong en dichtte en
leefde van de aalmoezen welke hij
daarvoor ontving. (Lijkt dat niet een
weinig op een stormer die van grote
dingen droomt en die op het werk
van kerels, jongkerels en knapen
teert?)

Zekere dag stelde een nuchter
iemand aan onze dromende zingende
dichter de vraag of hij werkelijk wil-
de goud vinden.

De dromer antwoordde gretig van
ja.

— Ginds, zei de vrager en hij weee
naar de hoge ruwe bergketen aan'de
einder, daar kun je er vinden.

De dromer was van dit antwoord
zo ontsteld dat hij onmiddellijk op
stap toog met spade en houweel. Dan
heeft hij honger en dorst leren ken-
nen alsmede de vreugden en schadu-
wen van zware arbeid. Dag en nacht
hakte hij op de harde rotswanden in,
zonder veel resultaat, met geringe
hoop d_qch met een sterk geloof. Vaak
keek hij van zijn verweerde gezwollen
handen op naar de hemel, die blauw
was en schoon... En toen hij do uit-
putting nabij was, vond hij het be-
geerde goud.

Stormer, doe als deze man uit Cali-
fornië. Werp je dn>oin niet van je af,
maar smeedt hem tot DAAD! Wil
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Volgen» de wijze waarop mijnheer

Pieters minachtend over Clae-
sens spreekt schijnt het niet

moeilijk iemand anders te beoordelen,
ja te oordelen. Zelfkennis blijkt ech-
ter in deze tijd zeldzamer te zijn dan
een strijdbaar artikel in de huidige
jaargang van « De Vlaamse Linie ».
Zelfcritiek ontbreekt nu ten enen-
male volledig.
. Dit geldt voor elk menselijk indi-

vidu, evenzeer voor iedere gemeen-
schap. Een grondige inventaris van
eigen kundigheden en gebreken is
even noodzakelijk tot alle actie als
het opmaken van activa en passiva
in een nijverheidsinstelling. De jeugd
heeft hieraan bovenmate nood. Zij
is spontaan en wil met hare idealen
zegevierend stormlopen tegen on-

verttefKjn)g«n,

hen gegrond zijn.
Zolang zgn, heel-Nederlanders de

wijsheid in pacht hebben over de
strijd, en buiten een boottochtje naar
Sluis of een wandeling naar Kadzand
nooit de door hen zo misprezen maar
in feite zo geëerbiedigde grens over-
gestoken zijn, hapert er iets. Wan-
neer men liever een Franse krant dan
een Nederlands weekblad koopt
stemt dit tot bedenken. Indien nog
verder goedmenenden die de grens
oversteken, in een koffiehuis van
Breda, uit volkse belangstelling de
waard over de plaatselijke W.A. be-
ginnen te ondervragen, in een Neder-
landse jeugdherberg N.S.B.-liederen
zingen of Hpuzee schreeuwen, dan
moeten wij vaststellen dat heel-Ne-
derland voor hen alleen een .UJeolo-
gtMh '

van overheidswege geschiedt.
Vergeten we niet dat de doorsnee

Noord-Nederlander zich slecht zal lid
maken van een gevestigd en algemeen
geacht organisme. Een Dietse natio-
nalist is in Noord-Nederland tegen-
woordig bijna even zeldzaam als een
haar op een kaal hoofd. Zonder
Noord-Nederland blijft het ideaal
van de Verenigde Nederlanden in
tegenspraak met zichzelf. Uit Noord-
Nederland zou ons juist de g r o t e
steun moeten toekomen. Diets Noord-
Nederland is nooit zeer talrijk ge-
weest. Op zekere ogenblikken heb-
ben organisaties van meer politiek-
extreme richting de gedachte aan
Heel-Nederland willen in minder of
meerdere mate tot hun monopolium

FOTO
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werking buiten enkele kleine kr
niet bestaande is.

Wederzijds moeten we elkaar leren
kennen: bij elke gelegenheid de grens
over. Door onze reizen maken we
Noord en Zuid aan elkaar vast. Ge-
leid bezoek dient in het Noorden o.a.
de banden met en invloeden van het
Zuiden aan te wijzen, dit gebeurt na-
tuurlijk niet door bloembollenvelden
te bezoeke'b. In Zuid-Nederlandse
huisgezinnen\e men een tijd-
lang Noord-Nederlanders op. Vriend-

uit-



Het ideaal, dat hem jarenlang aan-
dreef tot het offer van zijn tijd, van
al zijn bezittingen, zelfs van zij» vrij-
heid, bepaalt echter nog altijd de
richting van, zijn denken; « Wees
overtuigd win mijn belangstelling in
alles wat Groot-Nederland dichterbij
[brengt, u zo schreef hij onlangs aan
een A.D.J.V.-kaomraad in het Dietse

'Noorden. Ook behoeft het geen ver-
andering te wekken, dat verschil-

-—nde personen, die in zijn beweging
zijn gevormd, behoren tot degenen,
die de A.D.J.V.-werking in Noord-
Ni-derland steunen.

Arnold Meyer kan in onze rubriek
« Dietse Voortrekkers in Staats-Ne-
derland >> niet gemist worden.

Op 5 Mei 1905 zag Arnold Meyer
op een boerenhoeve in de Haarlem-
im-rmrerpolder, als achtste kind in
pon vroom katholiek gezin, het le-
venslicht. Als gevolg van de ziekte
vnn zijn moeder moest hij op kost-
school in Ondenbosch, waar hij zich
zijn rnoping tot het priesterschap be-
wust werd. "Thuis teruggekomen, ging
hij «Ik* dag per fiets van Hoofddorp'
naar Amsterdam om Grieks en La-
tijn te studeren. Na dit een klein jaar
te hebben volgehouden, vertrok hij
naar Uden in de Brabantse Peel, waar
hij op colloge bij de Paters Kruis-
heren "werd geplaatst. Vandaar ging
hij naar het seminarie Hageveld,
eveneens in de Brabantse Peel, dat
hij na twee jaar verliet om verder te
studeren op het groot-seminarie van
hot bisdom Haarlem te Warmond in
Zuid-Holland. Hij beëindigde zijn
studies niet, hetgeen een grote te-
leurstelling voor hern was. Hij doolde
door geheel Europa om tot rust te
komen in het Franse dorpje Laville-
neuve (Haute Marne), waar hij het
boerenbedrijf uitoefende. In Neder-
land verblijvende om enige zaken te

at ii tot het Nederlandse volk ge-
wend, nu richtte hij naast een nieuw
weekblad, << De Weg », eveneens het
K Nederlandsen Dagblad » op, welke
publicaties zo mogelijk nog feller
Diets getint waren dan di«, welke tot
op dat ogenblik verschenen waren.
Op 13 December 1941 werd het Na-*
t ionaal Front door de Duitae Rijks-
tommissam, Dr Arthur Seyss In-
quart, verboden, Arnold Meyer trok
zich te Oisterwijk terug. Van zijn
aanhangers vochten er aan het Oost-
front tegen de bolsjewieken, terwijl
anderen daarentegen in het verzet de
Duitsers en het Nationaalsocialisme
bekampten. Na de verdrijving van de
Duitsers uit de Nederlanden, werd
ook Arnold Meyer gearresteerd. Hij
•.vist echter uit het Nederlandse
ohristen-iiumanistische concentratie-
kamp te Vught te ontsnappen, waar-
na hij in clandestien-yerschijnende
publicaties de schandalen der bijzon-
dere rechtspleging aanklaagde en
dooi onthullingen over de gedragin-
gen van bepaalde lieden tijdens de
bezettingstijd, zelfs de loop der Ka-
merverkiezingen in 1946 in sterke
mate wist te beïnvloeden. Na in de
vrijheid datgene te hebben gedaan,
wat hij als zijn plicht zag, begaf hij
zich vrijwillig in gevangenschap. Hij
werd tot vier jaar gevangenisstraf
veroordeeld. Na zijn vrijlating vestig-
de hij zioh weer te Oisterwijk in
Noord-Brabant, waar hij thans nog
verblijft en in zijn onderhoud voor-
ziet door het kweken en verkopen
van champignons.

Reeds uit bovenstaand summier
overzicht blijkt, dat Arnold Meyer
tot de bijzonderste mensen in het
Noorden behoort. Slechts weinigen
zijn er, die allee en allen durven trot-
seren. Niet velen hebben de moed
teger. de stroom in te gaan. In veler-

gelegde gewo* fat net rasne m un sohoMo,
werd bugiaiui «neer eem harde kont te-
mm verlangen*. De koude «werkelijk-
heid» schijnt overwinnaar. Een jeugd zon-
der God werkt BH geniet

En toch» toch zonken wij de» jeugd. De-
ze hopeloos schijnende jongen» «n meisjes.
Zonder ultaondertng en zonder naar uiter-
lijke omstandigheden of vertoon te ldjk«n.
Ook onn> arbeidersjeugd!! Wellicht U bet
voer velen en zeer zeker voor hen die to vol
« werkelljkheMszIn > mijn, een utopie. Maar
wat heden ean utopie l», wordt morgen wer-
kelijkheid, iel DosfeL En dit onverwoestbaar
geloof, dat «preekt uit de woorden vaq een
onzer geestelijke lelden, Is ons geloof. Het
geloof van ledere Jongen en elk meisje van
het Algemeen DMa Jeugdverbond. Daarom
ndlen wij ons nooit laten weerhouden om
te delven en te graven In de harten van
onie dletae Jongen» en melftjnt. Begrijp mij
goed, gij nette witboorddragende burger,
tronend'te zelfgenoegzaamheid: NOOIT zol-

. wtj on* l»t*n weerhouden en NOOIT
krijgt Uw «werkelljkheidaziii > on» GE-
LOOF kapot. Wij moeten werken en woelen
In het Jeugdleven omdat God het on» ge-
biedt. Omdat er voor on» geen grovere reali-
teit bestaat dan God en Dtetsland. WIJ, ge-
trokken uit de nuuaa van dete jongerenwe,
reld, rijn de enigen die In stut zijn te be-
grijpen hoe groot de nood l» en hoe fel de
storm woedt in de harten van onxe jeu^d.
Alleen wij, omdat wij on» door het A.D.J.V.
bewust van onze «aak geworden zijn. Wij
zijn on» bewust, dat deze wereld zonder God
zich kapottoopt. Wij weigeren om op de
puinhopen van eigen ellende ie darwen! Wij
willen gericht leren en geloven, dat God de
jeugd, ome Jeugd van UU. een taak laat
verruilen. Eem taak, zo groot en zo zwaar,
dat vrij n> Binder God en zonder geloof
niet zouden kunnen volbrengen. Het l« deze
opdracht die «n» portfef doet belijden, die
geen «Uwegen, of vsaghMmi kent, die on»
met Chriatut doet (vaan en offeren. Her-
haaldelijk is het door on* verbond bena-

bkjft «at etirWnatrervoad en la deze krbta-
tocht «afiai de ou>«»««\IIHgfaH d. tegen de
toenemende chaos, de ateuMtmatice vernnu-
perlng, marcheren wij onder bet kruk. En
nlMndenjk zal in du teken toch de sege
behaald worden. In het verleden hebben wij
meerde» IdealUtktche jeugdfrontea gtnien.
die geestdriftig de strijd aanvaardde* maar
moeiten stranden omdat het fundament
Christus ontbrak. Ontbreekt dit, dan ont-
breekt het leven, de enige realiteit. Uit weer-
houdt miwchlen meerderen om zich ut unie
rijen te «duwen. WIJ zijn echter geen op-
portunisten en luDen dit ook niet terwllle
van een schijnbaar aucoe» worden. WIJ blij-
ven 'marcheren alz een chrlMenjeugd, haat
of spotternij ten spijt Voor de jong* arbei-
der zijn dete begrippen wellicht vervaagd.
Het zegt hem niet* meer. Het l» goed voor
ouderen, geestelijken, zemeuuir» of moeder*-
klndjes. De werkelijkheid voor hem r* de
dreunende machine en de toornde band, de
«topwatch en de S% opslag. Inderdaul mid-
delen die In de mate'rlaltatlsche wereld duel
geworden zijn maar voor om altijd uitvloei-
selen van de materie blijven. De machine
en de lopende band blijven middelen, un-
ieker vaak minder prettige, maur slechtu
middelen van het hedendaagse bedrijfsleven.
Doel en streven Is de mens zelf, f» het Hchep-
snl God*. Deze normen zullen het uiteinde-
lijk van al die anderen wlnnm omdat God
deze normen «telt. Wanneer ook de junge
werker bewuct wordt, dat God ren andere
koer* heeft dan de materlaltottacbe drijver
met de stopwatch, dan gant het Uoht schij-
nen voor ome arbelderajriird. Dan wordt
deze Jeurd rioh bewwt dat de weg van ona
Verbond de enig Joint» weg U, Dan zullen
Chrlatm en Dietkland ook voer ben werke-
lIJkheM zijn. De vruchten van deze zeker-
heid; van dit bewust* wUlen, zullen een ge-
lukkigere toekomst, een betere* maatschap-
pij en een inniger verbondenheid met Chris-
tin, onze Heer, lijn.

niCK Andfw.



populier, die midden bet strijdperk
stond. Ook in het steekspel bleef Ar-
noud de overwinnaar. Bij zijn terug-
komst in het ouderlijk huis vernam
hij, dat zijn vader ondertussen ge-
storven was.

Kaanden duurde het eer Vrouwe
Meinsinde van haar smart en wee ge-
nas. Haar man was ook zo ellendig
aan zijn einde gekomen. Het paard
had hem op de jacht plotseling uit
het zadel geworpen en tegen een
boom geslingerd, zodat hij met ge-
broken schedel op slag dood neerviel.

^ Meinsinde durfde het niet uitspre-
ken, maar zij dacht soms dat het een
straf was. Had Volbracht zich niet
steeds hard en nukkig verzet tegen
Arnouds schoonste droom?

Na de dood van zijn vader wilden
de keizer van Duitsland en de konin-
gen van Engeland en Frankrijk hem
tot hoge bedieningen verheffen: le-
geraanvoerd^r, hofridder en zo meer.
De hand van prinsessen en edele
vrouwen werd hem aangeboden, geld
en goed. Arnoud weigerde beslist. Hij
voelde zich thuis nog zo rustig om
zijn moeder te troosten.

Tien maanden waren nu voorbij
sinds vaders dood. Moeder was haar
leed te boven en na haar zegen ge-
vraagd en bekomen te hebben, ver-
trok Arnoud naar het Sint-Medardus-
klooster te Soissons (een stad in
Noord-Frankrijk). Op de trappen
van het kloosteraltaar legde hij zijn
schitterende wapenrusting af en trok
de monnikspij aan. Arnoud diende
aan de-andere monniken tot voor-
beeld in het vasten, waken, bidden
en andere boetplegingen. Vele Bra-
banders en Vlamingen, zowel geeste-
lijken als wereidlingen, voelden zich
door zijn voorbeeld aangespoord om
ook naar het klooster te gaan. •

Arnoud bleef echter onder de mon-
nikspij even dapper als hij geweest
was onder de ridderharnas en na het

voudig te leven en nu wilden ze hem
een erepoat geven. Zijn vlucht baatte
echter niet, want zijn tocht voerde
hem steeds terug naar de Sint-Me-
dardusabdij. Langer Gods plan weer-
streven, zou voor hem na ongehoor-
zaamheid geweest zijn.

Gelijk hijzelf geleefd had, zo was
hij bok als abt. Sommige monniken
waren daarom niet tevreden over
hem. Hij droeg altijd versleten kle-
ren, vergat nogal dikwijls de op be-
paalde feestdagen gebruikelijke toe-
spijzen voor de monniken, enz.

Een zekere monnik Odo, die veel
contact had met de koning van
Frankrijk, raadde de vorst aan om
abt Arnoud te dwingen hem in de vele
oorlogen te vergezellen en op zijn
kosten de soldaten te doen onder-
houden, die de abt als leenman aan
de koning moest bezorgen. Philips I,
die de ridderlijke krach t toeren van
Arnoud nog niet vergeten was, liet
zich dat geen tweemaal zeggen. Abt
Arnoud weigerde vlakaf. « De mon-
nik draagt het kruis en niet het
zwaard! » De koning was woedend
en herinnerde hem eraan, dat al zijn
voorgangers en al de andere abten
dezelfde diensten aan de koning van
Frankrijk hadden bewezen, omdat
zij zijn leenmannen waren en ook
wegens de grote landgoederen, die de
abdij door de mildheid Van de koning
had ontvangen. Abt Arnoud noemde
dit alles een misbruik en weigerde
nogmaals.

Philips I stelde hem nu voor de
keuze: ofwel meegaan ten oorlog Of
geen abt meer. Abt Arnoud, had nooit
een aangenamer voorstel' gehoord.
Op staande voet legde hij Jirijter en
staf neer en werd weer kluizenaar.

Zijn kluis werd echter een vroom
bedevaartoord. Arnoud kon het niet
over zijn hart krijgen de mensen, die
om raad en hulp kwamen smeken,
weg te jagen. Bij de dood van de bis-

in kort* tijd
overhoop.

De Fries ree* recht als een getergde
leeuw en wist vlug al de oproerma-
kers klein te krijgen. Velen werden
vennoord. De verdaeht?n werden uit
Vlaanderen verbannen.

Robrecht maakte het echter nog
erger. Hij vergreep zich zelfs tegen
het geestelijk gezag. Te Terenburg
was een bisschop gestorven die de
banvloek tegen Robrecht de Fries
had uitgesproken. Tegen de wil van
de geestelijkheid stelde Robrecht nu
een nieuwe bisschop aan, die echter
niet door priesters en volk erkend
werd. Daarop trok de Fries zelf naar
Terenburg, beukte de gesloten kerk-
deuren open, rukte het kruis van het
hoogaltaar en sloeg het met zijn bijl
stuk. Slecht voorbeeld doet slecht
volgen. Gans Vlaanderen werd een
moordkuil. In de oude kronijken staat
geschreven, dat er in één jaar tijds,
in het Brugse alleen, 3200 moorden
werden bedreven.

De grote Paus, Gregorius VII, had
reeds meer dan één brief naar de
mislopen: graaf gestuurd. Robrecht
verscheurde elke brief met een luide
spotlach voor de gezant van de Paus
en deze moest dan nog zien, dat hij
gauw wegkwam.

De Paus, die medelijden had met
het vroegere zo .Vrome, thans zo'ver-
wilderde Vlaanderen, zocht .wie-hjj
toch naai. Robrecht de Fries zou
kunnen: sturen. Was er dan in gans
heb heilige Roomse Rijk geen man,
dTe Vlaanderen kon redden ï.

. Arnoud! BÏe zou het kunrjjm! Die
alleen L Arnoud uva» een~ Vkaaing!

Bisschop Arnoud weende, toen d»»
gezant van ̂ e Paus het, hem'kwam
melden. T«rug .naar-YJaanderen, om
er zijn volk 'weer- vroom en vreed-
zaam te maken. Samen met de ver-
bannen edelen trok Arnoud naariHo-
brecht de Fries. En wonder, door
zijn ridderlijke kalmte bekwam Ar-

witte nHntr ifleVtiiih poort rteat «r
nog recht «MUM* een gedeelte vu d»
kloostenooren. In de kerk staat d»
oud* sohriin van Sint Arnoud.

Abt Modertus van Aseobe s.g. vat-
te het leven van Sint Araoud in dei*
fijnzinnige bewoordingen tesamen:

« Een perste element in het vrede-
stichtetid werk van Sint Araoud wa*
zijn scherpe, onvoorwaardelijke stel-
lingname tegen alle onrecht, samen
met zijn van alle bitterheid vrije,
milde houding tegenover groot en
klein.

11 Een tweede element.wa» zonder
twijfel zijn gezond nationaal voelen,
zoals de Frank Sint Amand, de apos-
tel der vechtstad Gent, zoals de An-
gelsakser Sint Wüiibrord, de roem
van Vlaanderen» metropool Antwer-
pen, stelden a! de Benedictijner vre-
desboodschappers zich ten doel Chris-
tus, aan ons volk, en aan alle volke-
ren, ook nog heden te schonken, met
vrijwaring van eigen volkswezen, de
nationale cultuurvormen veredelende
door de katholieke normen van geloof
en zedeleer. » ,

Als Dietse Jeugd bidden wij met
innigheid het gebed, dat op 16 Au-
gustus, herdenking van het afsterven
van Sint Arnoud, door de Jeugd der
Lage Landen cal gebeden worden ;

n Arnoud, heilige ridder van' de
vrede, bid voor het arme Vlaanderen
van heden, opdat het eendrachtig zij,
om zijn geloof en zijn eigen Vlaams-
leven, gaaf en schoon te bewaren.»
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hellebaarden kloppen, grijnsde Lo.
Ik heb een strijdplan, jonker.

— Vertel op!
— Seffens, zei Lo en ze daalden

de heuvel af.
Onderweg zette Lo zijn plan uiteen

en Barend moest toegeven dat het
prachtig was. Wat zou het heerlijk
zijn met een gekaapte Spaanse boot
op de vrije Nederlandse wateren te

^,,-aren.' Als het opzet slaagde, zouden
ze Hendrik van Nassau wel bereiken
en hem de gelden voor Oranje over-
handigen.

Zodra het goed donker was, toog
Barend luet zijn rebellen naar het
zwin. Het Spaans fregat lag als een
spookgedrocht roerloos op het water.
Aan dek brandden twee lantarens en
de gemeten pas van een schildwacht
echode dof boven het eentonig ge-
kabbel der golven uit. Lo sloop met
twee mannen naar de overzijde van
de inham, waar het fregat gemeerd
lag. De anderen stonden onder het
bevel van Barend klaar om op een

plank. Barend deed
anker lichten, de bootshaken deden
hun werk en weldra dreef het fregat
midden in het zwin. Lo en zijn kor-
nuiten waren ondertussen na een
spelletje «houdt de dief» met de
Spanjolen, terug naar de andere oever
van de inham gelopen. Daar gingen
ook zij te water en zwommen vlug
naar de boot, die reeds de zeilen hees.
Van op de wal openden de Spanjolen
een geweldig geweervuur, dat echter
ophield wanneer een kogel uit. het
boordkanon in hun nabijheid insloeg.

— Aan ons de zege! huilde Lo.
— Leve Oranje, riepen de verove-

raars geestdriftig.
Lo stond op de brug, druipend van

't nat, doch hoog opgericht tegen de
felle wind. Hij bracht zijn handen
aan de mond en commandeerde:

— Roer, Noord-West... Alle zeilen
bijzetten... Nadien iedereen naar zijn
kooi. Jeroem...!

Geen antwoord.
— Jeroem, kerel, waar hang je

uit T
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*Charles de Coster: De leemde en de htld-
tutfUzc, vrolijke en roemrijke daden van
CUrnsptetrel en ij»im« Goediak In Vlaan-
derenUnd en etden. — Vertaling van Rl-
chard Delbecq en René de Clercq. — In de
Atlas-reeks uitgegeven door H. J. W, Beent
te Amsterdam. — 392 blz.

In een tijd, dat goede boeken zeldzaam
zijn, en alle publicatie» van welke aard
ook — duur, is het een gebeurtenis van be-
lang voor onze Dietoe beweging, dat men
een goedkope heruitgave aangedurfd heeft
van deze goede vertaling van Tijl Uilen-
spiegel.

De oorspronkelijke uitgave, die reeds vele
drukken beleefde, was al jaren lang uitver-
kocht. Jammer Is het alleen, dat In deze
uitgave niet de prachtige tekeningen zijn
opgenomen, welke Albert Hahn Jr. voor de
eerste drukken van dit boek lieeft gemaakt.
Overigens we] te begrijpen, want de zet-
spiepel van deze druk is kleiner dan van de
oorspronkelijke vertaling, zodat hiervoor ge-
heel nieuwe cliché's nodlgxouden zijn ge-
weest. *

-'^<r — „e edele rneTfls
ii naar orde en wet. n

GOBTHE
Jf

Revoluties zijn steeds het werk van
minderheden.

&
<> Une vie austère est nécessaire a
» toua les hommes, dans tous les mi-
i) lieux. Une seule différence: l'austé-
» rite doit être imposée aux massea
n par la nécesaité (forces naturelles
ii ou jeu des institutions) et & l'éiite
» responsable par Ie choix de l» B-
.» berté. ..

r.ustave THIBON
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t; ,c
10 goed (ie namen van
ventig anderen kunnen noemen u dan
m dit zo volkomen juist. In dit vaak
zo kil i-n koud, nuchter en verstan-
delijk reagerend Noorden, leeft en
gtuwt een kern van mensen die vaak
de handen ineenwringen van spijt om
hun onmacht. Omdat hun geloof en
idealisme altijd het onderspit schijnen
te moeten delven tegen de geest van
berekening en winstbejag. Omdat het
'arre conservatisme van een dood-

Belopen dogma sterker schijnt dan de
laaiende daad van een radikaal stre-
ven, dat lak heeft aan conventies
maar daden atelt waar de liefde voor
Christus en Dietgland dit gebiedt.
Voor de oppervlakkige beschouwer is
het vaak moeilijk deze kern te ont-
dekken. Deze ziet de buitenkant. Het
starre masker en niet het onstuimig
kloppende hart. En dit hart, deze dy-
namische kracht, die in het vrrleden
do naam van ons Dietse Volk op aller
lippen deed zijn, is niet ondergegaan
in de vervlakking van vandaag. Dit
hart leeft en worstelt om dit Volk
zichzelf te doen hervinden. Dit hart
hoopt, verlangt en bidt. Dit .hart
vraagt niet hoe groot de offers zijn
die gebracht moeten worden, dit hart
brengt het offer als een levende daad
van een onverwoestbaar geloof in de
toekomst van de lage landen. Dit
hart wacht op deze daad. In. de ogen
van de nette burger, zijn zij, die dit
hart ui zich dragen, maar gering in
aantal. Maar bet getal heeft nog nim-
mer over hut lot en de toekomst van
een Volk beslist. De kleine bewuste
kern was in het verleden en is ook nu
de motor die het nationale Dietse ge-
loofsleven op gang brengt. Deze kern
bekend te maken met de fiere vlucht
van de BIn u w voet boven deze Dietse

ogen, jong of oud, zij stralen als zij
de blauwvoet zien die een stormende
jeugd voorgaat. Jongeren, die hun le-
ven hebben gewijd aan Christus en
Dieteland.

Het ia nog maar kort geleden dat
u-ij een dergelijke ontmoeting had-
den. Het zijn nooit ontmoetingen die
de wereld doordreunen of scheuren.
Maar voor ons is het, of er steeds een
stukje vernis afbarst van de Jan- .
Klaassenkop die men de goegemeente
de laatste jaren toont als het werke-
lijke gezicht van ons Dietse Volk.
Deze ontmoeting betrof een oude
Dietse vrouw. Wij bezpchten haar op
een kleine zolderkamer van goed twee
bij twee meter. De vrouw waa een
suikerpatiënte en haar ogen lichtten
op toen we « De Vendel jongen'» te
voorschijn haalden. Een zonnestraal
viel door een kier in het dak en het
leek ons een glimlach van God in deze
troosteloze armzalige omgeving. Wij
volgden de streep licht die rusten
bleef op een foto aan de wand. Een
open jongensgezicht keek ons lachend
aan. De jongen op de fotb droeg de
uniform van een legioensoldaat. De
oude vrouw, die onze blik gevolgd
had, fluisterde: «Hij sneuvelde in
Rusland». Toen grepen haar han-
den weer naar « De Vendeljongen »
en ontroerd klonk haar stem weer :
« Maar niet voor niets... » Ben traan
rolde over haar bleke wangen en een
bevende moede mond herhaalde :
d Neen, niet voor niets! »

Wij hebben zachtjes wat zitten
praten en vertelden van een nieuwe
jeugd met gewijde vanen. De streep
zonlicht bescheen nog altijd het ge-
zicht van de gevallen Oostfrpntstrij-
der en in onze verbeelding zagen wij

GKN8 KOSTRA. MMMdbM «at NOV (Ne-
deitoodM (MmtoflKhe vrrMmlftn*), VI,
nr 3 <Mei), 1W1.

Ter 'besprekhie ontvingen *c een 'nummer van
GENS MOSTRA. Eenl een «oord echter over de
Nederfattbene omabatidH tmmujlna (NGV)
waarvan Gmt norira net orgaan ii.-

De' NGV beoo(t UoWen. «m nWk- rang •>/ abinj
ook, Ie helpen nuf zrjw anJenoet naar d/n foor-
ouden. De NGV verklaart, daarbr) iBldrnkkefljfc :
het (• pon 'geen bfclong POOT ont, of V ren brulnne-
Itng Itnl at Jat V ree* enige ervaring fobl In Je

Er rijn Inderdaad heel wal jonge inenten die vcr-
lanfd hèkberVcV geichledenti van hou getlachl op k
maden. raaÉr er rijn er bijna evenveel die kei. na
enkele' verffeebé poghitfen. bij dtl verlangen gelaten
Hebben: 'De' moeifijUieden iatmeni «benen ken on-
overwinnelijk Iw. En inderdaad, fetfachnWe b een
weteiHchap. crr-Je nodige vakkennli U nodrf om er

Ie
Nu Ituanen ifcn Je befumebnfen dte nodlfe vak-

kenirii elfen — n^r' oWum^te Aatta kt) een vw-
enl|lnf >b de NGV. Het contact net «emea dV
reed. teel wat duedqUxsden: onder de fcnle keUien
kan ken heel wri lent> . v .

Maar niet atteen TOWT' kegtnneflnfen b. .een 0e-
>UcallloBcbe (enoocKiatl.»» rwódtaak, ook . voor
meer fevorderdeo. [«oen Int- hteft (nn.iin, dat
U gtU-w trM «M nrrDxUm atn onJvmmlnam,
die door «noWtarwJ, «tJMK KM- .

Hoe amJUfcelljk I. een'faOacknVdhJ. verenHln.
niet voor-ket <»*Jtoeieo en kei pnCiScere» na de
door-de led» fefW ontdejdd*«en. En wik U nW
akWa.oaitq.9eV -W ook ha.lc.Ü.ck.^en frat^ brille,

marl licfi onverwijld in contact re ilelkm ml kot a*
rrebirliuil van de NGV. i
II. Ai»terdan. W 2. Vraagt daar ten*. ,
bhnemuen. alle mogelijk taltchtrnfen,

Hri ii doarbrj van groot belang Jat
en Sanlsncderlanden «anenwerken In
rnlehifcn. Er rifn Irarwenj roecU VlaaeaM

Morkl kei beihrar nn de NCV al >tjn
aanwenden ooi de leden op een degelijke
vormen en Ie leiden,
kebben - zeker In Belg» - «H» een
trouwen t.o,v. amatepn, en met aottoef
timaleun faan veda) vluf <n c?per.|akklf, «•/?
oncrlilKn Ie «nrk. Vele lamtlló 1 1 lulu |*j l
volledig venalale ilambomen e*
kwam er op aan Ie bewijzen dal men van <
wai) c» toevee] amateuri rijn et riet dfe l
mgelopcn djn? En hoeveel anatean rijp i
met de waarbeld bewast een loopje l

We herbalen: modd bet Beafta.';
bewljien dat amateon R)ch degeWr «n i

Wc W*"- tro«re» reef «ertro .̂— l
De aflevering van Cm »o*« fcaw l̂,,
dal du NGV de (oede «eg i.

In de gecyeerde .aflevering vaf^
ve u«n: «enealogbcne. Itfat
met de keraldlek en o>
Verder: l»ekke.orel<tn*r. ,
nc«logbch< nridmhen.
mtrtel «uuta de leden «n de NÖV
Inanen rteflen hi verknl «M Urj

We kerhaler, on
de NGV. e. word hd. D»
l! 6.46 per jaar. «•' n*t
nren«t V&U* tonliHm

Vlam W»> «r

dte r̂ oV JBrt ...n^r.̂ n^r.o.k l»^
'of «il dte .eeUnfen krt Ie da«n. fff», -e de

Men irtt een jmpocta



toohtalî t in een bettte wt«M, in een
schoner land, in een groter Tolk. Zij
geloofden in het Recht en üx eer
Orde waarvoor het schoon moest zijn
te strijden en te offeren. Zij geloof-
den voorei in een heerlijke toe-
komst, waarvoor zoveien uit hun volk
htm bloed hadden gegeven, en waar-
voor zij tot elke inspanning bereid
varen. «Een groter Neerland is nabij;

j zijn 't de wereld schuldig! » Zij
Tladden een ideaal, en nieta zou voor-
taan te veel gevergd zijn, geen offer
te zwaar oiu het te verwezenlijken.
Ook tegen hen werd geweld gepleegd,
maar geen geweld heeft de bezieling
van die jeugd kunnen verstikken:
jaar na jaar groeide in haar rangen
een keurkorps aan van vastberaden
volkse strijders.

Uit K onze D wereldoorlog daaren-
tegen is een moede jeugd gekomen,
ontgoocheld om de vele onechtf-
gebleken leuzen, ontwricht en mee-
gesleurd in de geweldige verwarring
der harten en der geesten, geslagen
en ontzet door de vele verschrikkin-
gen van oorlog en naoorlog, niet meer
weerbaar tegen de velerlei ontaar-
ding die de geest van het zuivere
idealisme heeft aangetast, een gerede
prooi voor al de vervalsverBchijnse-
len, ontwapend door het ontbreken
van alle toekomstzekerheid.

Voeg daarbij, voor de grootstad,
die Antwerpen is, meer dan op het
platteland, de rampzalige druk van
het gehele milieu waarin de zielen
van de jongens tot ontplooiing moe-
ten komen, niet alleen de zorgwek-
kende overmacht van neerhalende in-
vloeden, zoals bv. het voor het open-
baar leven schandelijke peil van alles
wat de jongen alleen nog maar te
z i e n krijgt op een leeftijd waarop

daar,
gemene tijdsgeest, jammer genoeg
ook andere, zeer tastbare en vaak
onoverkomelijke moeilijkheden.

Er zijn daar vooreerst de ouden.
Nog afgezien van de mate waarin het
idealisme in hun eigen leven heeft
plaats gemaakt voor het reeds ge-
laakte materialisme, en de weinig ou-
derlijke onverschilligheid jegens de
belangstellingen en bezigheden van
hun jongens, zoals we dat veel te
vaak moeten vaststellen, is daar
vooral het grotemensen-onbegrip te-
genover alles wat een strijdbare
jeugdforraatie voor het jongensleven
betekent of kan betekenen; een jam-
merlijke onverschilligheid en meestal
bepaald een afwijzend optreden te-
genover de reeds zo belangrijk ge-
noemde drang naar idealisme en on-
verdeeld beleven ervan. Ouders die
dat in hun jongens tegenwerken ple-
gen erger onrecht aan hun jongens
dan oorlog of na-oorlog aan velen on-
der henzelf ooit heeft berokkend. We
achten deze verburgerlijking even
misdadig als de invloeden van de
straat.

Een ander verschijnsel ter verkla-
ring van de afwezigheid van een gro-
ter aantal goede krachten in het
A.D.J.V. 'te Antwerpen, is, hoewel
niet tot Antwerpen beperkt, maar in
de overmaat, in de on-maat beter,
toch wel meer typisch Antwerps: de
plaag der trekkers- en volksdana-
groepen. Plaag... er^is op deze beti-
teling reeds menig woedend protest
gekomen. De feiten spreken echter
klaarder dan alle protesten. Volks-
dans en trekken z ij n inderdaad ele-
menten van jeugdleven, daarom ech-
ter nog niet eersterangaelementen,
laat staan dé elementen bij uitstek,

staan in de Jeuyigiwp -Sint
Ueze groep met^onbjtwUtharq

krachtelT. Het zat üj"3ë toekomst niet
anders* worden. De bewuste verstar-
ring en de afzijdigheid van de strij-
dende, jeugdbeweging voor geheel

JZuid- en Noord-Nederland is niet al-
leen onverantwoordbaar : het moet
tot verschrompeling leiden. Een
.groep die naar doelstelling en naar
mogelijkheden geheel bij onze Dietse
jeugdorganisarie hoort, kan deze le-
vensonechte engheid en het afwijzen |
van zijn eigen basis niet ongestraft;
blijven volhouden. De jonge kamera-1
den uit Sint-Arnout horen, juist om
deze kameraadschap, bij ons. Echt
leven laat zich niet blijvend dwin-
gen. WH Sint-Arnout als groepsver-
band de functie van dwangbuis voe-
ren, dan zal het leven zelf vroeg of
laat daarop het — allicht geweldda-

Andere Dietse jongens staan in an-
dere groepen en verrichten er, naar
wij durven verwachten, goed Diets
werk. Wel zouden we voor de toe-
komst graag zien dat deze wapen-
broederschap ook in nauwer kontakt
met het A.D.J.V. tot uiting en ver-
steviging kwam.

Voor de Jeugdgroep Willed van
Saeftinge kunnen wij, om het écht
jeugdleven dat wij er weten leven,
en om het goede in opzet en uitwer-
king, slechts waardering hebben en
wensen dat er voort vruchtbaar werk
worde gepresteerd. Het is overigens
duidelijk, dat het A.D.J.V. daar te-

Reeck wiens bloedvlag wij verder
dragen: « wij weten, als j«rij vallen,
eens volgen duizendtallen dé Dietse
vrijheidg

p ro. d e S m e t

eU &•&}•»
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— Hopman, hebt U geen lortpM: Ynl)n
broek is gescheurd.

— ToetpelJen beslaan n i r t in hel Ne
derlands. Plet. tluittptltUn e v e n -
m i n , i'eibghtulupetaen w e l . Maar
dor je niet beter de nrheur dichl Ie
naaien? Immer» al» (C »traki op die
speld zitten gaal. zullen we nog grap-
pen beleven. En dan kom (e me nog
een cviÜgheiiLipflcl vragen, deze keer
dan om je vel toe te spelden.



•EN WOOBDfB VOO* l
Enkele maanden werken wc afzonderlijk

ais HCbur «n w> hebben reeda vorderingen
gemaakt. Niet zozeer in wat bet aantal le-
den betreft, maar in eigen vorming en in
ons eigen witten A.DJ.V.er te worden. We
moeten en we kunnen toch nog beter. Ik
weet, bet. Is niet gemakkelijk vooruitgang
te maken temidden van een opgehitste en
nietbegrljpende massa, maar we zingen zo
dikwijl! «Wie niet dapper l» kan bij ons

-•niet etaan».
We zijn allen vrijelijk naar het A.D.J.V.

gekomen met de vaste overtuiging onz volk
te dienen. Nu we in het A.D J.V.-front «taan
moeten we ons ook totaal aan het A.D.J.V.
geven. Kr zijn te Antwerpen te weinig men-
een die zich totaal aan het A.D.J.V. geven.
Willen we on» totaal inzetten dan zullen we
groeten. Dan gaat voor ons de glorieuze
heerlijkheid open van .wat Rodenbaeh ala
«prachtig dragende toekomst» voor ogen
stond. Willen we om echter niet totaal ge-
ven dan wacht .ons maar een ding en dat Is:
«De roemloze ondergang». Kr zullen er
rondom om wegvallen, we weten het Het
Is bij ons niet zozeer de kwantiteit maar de
kwaliteit die telt. Dat wil niet zeggen dat
we niets vullen doen om de < halven » zolang
mogelijk bij on» te houden en er totale ven-
deljoogeni van te maken.

We moeten ook totaal wezen In on* kris-
ten zijn. We moeten ons leven richten naar
God, «de absolute meester van hemel en
aarde». Krlstus moet voor ons een model
zijn.
• Zegepralend staat hij daar; '
»Hij relict ons de hand en marcheert ona

voorop.
> Hij is alles:
> Vertrekpunt en Doel en Leider naar het
,s doel» (Ratf Richter.)

We moeten allen leiders worden, niet in
technische zin van het woord maar door ons
voorbeeld. Daarvoor moeten we vooral zelf-

gezag te winnen zonder het te sodcen en
het volle vertrouwen van de mensen te win-
nen zonder dit »« te jagen.» We moeten
overal een voorbeeld xljn en onxe verant-
woordelijkheid beseffen, c Naar uw persoon
oordeelt men Kerk en Dietsland.»

We moeten onze kameraden aanzetten ook
deel te nemen aan onze grootse expeditie die
er in bestaat ons volk groter, schoner en
zuiverder te maken, door ons zelf. We zul-
len nog bard moeten kampen eer we iets
bereiken zullen, maar laat voor ons de woor-
den van Ern. y. d. Hallen «Strijd Is voor
ons vreugde» werkelijkheid worden.

We ataan voor het .groot kamp en daarna
zetten we het vierde verbondsjaar In. Laat
het kamp de bekroning zijn van ons Diets
jeugdleven om met onze andere A.D.J.V.-
kameraden en met vernieuwde krachten bet
vierde verbondsjaar in te zetten dat voor
Antwerpen DIS DOORBRAAK moet worden.

Kameraden, kerels van de eenheid H. v. d.
Reeck, Were-DI. Houdt zee en... «eind als
een soldaat». ^ -̂-*«——•••••„^

Schlr. Bob Hulstae?

ONZE KERELS OF

Na gezamenlijk de H. Mis te hebben bij-
gewoond en na bet ontbijt vertrokken wij
met de tram tot Schoten: We .waren een
klein plöegje, maar dat laat niet weg dat het
er gezellig aan toeging. Vanuit Schoten de-
den we een kleine marsj naar het Konings-
hof waar het Leutereest doorging van de
z.g. Vlaamse jongeren.

Op het Koningshof krioelde het van blau-
we hemden met Oranje dassen. Wat zegt U...
alleman! ADJ.V.er»? Neen wel, zij die het
AJXJ.V. veelal als vijand nummer EEN be-
schouwen en toch dezelfde uniform dragen.
Zij bekeken ons met een lage blik maar onze
kerels — voor niets en van niemand schrik
— rechtten de hoofden en hielden zich fier.
Wat kan hen een grote massa schelen! We

: middel-
punt der belangstelling. Links en recht»

.hoorden we door volksdansers leggen :
c Daar hebt ge de rostventoordcrs weer.»
Ja, xij weten het verduiveld goed dat we de
rustverstoorderi zijn. Daar waar wij ver-
schijnen worden zij op, hun plicht, gewesen.
We zijn voor de beren een balk In het oog.

Na de morgendlenst kregen we een vaar-
nartijtje, waar we met de nodige natte kle-
deren vanaf kwamen. Anton, onze Antwerp-
se utrop, die een dikke regenjas aan had,
was de moedigste1 als het er op aan kwam
van met water te gooien naar de anderen
die daar In uniform-hemd zaten.

Na het eten kwam de colportage die min-
der goed gelukt is. (Wat heel goed te be-
grijpen Is: volksdansers interesseren zich

, Immers niet meer aan de Dietse jeugdbewe-
. .ging.) Indien we naast de optocht zouden

gecolporteerd hebben zouden we wat lappen
op onze kop gekregen nebben. Spijt ajles en
allen hebben we dan toch gecolporteerd.

Bij bet begin \-an het feest hebben we
onze pakken mede genomen en onze dienst
voortgezet terwijl de z.g Vlaamse jongeren
aan het feestvieren waren.

Met een lekkere zwempartij en een korte
marsj door de prachtige hoekjes van onze
Antwerpse Kempen gingen de «Rustver-
stoorders» allen goed vermoeid en voldaan
huiswaarts.

R. H.

en nu en Jon een reisverhaal of zo iets
vaat onder de evenaar, van bij Je echle,
onepureerbare zwartjes.

Groei Antwerpen van mif en blijft om
het vaandel geschaard*, < als een wal van
trouwe ». Gare Je Heer, Jat we Herman
van Jen Reeck waardig werJen.

Hmi-Zee, taalt wij houden zee,
En vliegl Je Blauwvoel. ilorm op zee'.

HERMAN

U-i»; stormt het, het stormt oewtUla.
Zo t* ook J, Dutte longen: van namjSÜ,

l een extremajt in de bemte dn,
Zo brengt dit tempeeil ml/n geJaAlan

bij lulue, en hel ilemt me meemnelltQ
Dertien laar nationale feugjbaoegfng
gaan door mijn geetl, hel afaren fiere
laren. Jaren van onbezorgd en vrolijk
longeruleven, foren van kamp en andere
van vervolging en kerker, maar allemaal
fiere jaren. En ik ben degenen denkbmaf
dte mil deze lijd gegeven hebben: mr/n
leugdleiden, ml/n lameraaVn, onze to-
geralandfn die ook hel hunne bifdrot-
gen, en ara Heer, die aflos regelt.

Een conclusie ui.' die dertien ja»su
slaat onomilootbaar vatt: de nnor/Tni»
kfkheiJ en de opvoedkundige uraantf
der itrtldende jeugdbeweging. En nMti
moei Je zaak van op afttand bektjietn
om zich bewutl Ie worden van de giet»
plaat, die door deze feoadbewtftng fcu^
genomen wordt in een fongerugemoed.

Eigenlijk moesten ze ara aOsmaal MM
maand oj drie onder de evenaar gatto-

'ken hebben telkent we een dtentt ver-
zuimden waar geen absolute reden toe
wat; telkent we een tcheef gezicht trok-
ken op een dient! In bar weer of een
nog minder aangename. Bil onxe terug-
keer in het vendel zouden we juichen en
zingen In nog lolliger omstandigheden^

Eens komen we toch in laagland terug,
al duurt het misschien ooi lang. te oud
van laren it men nooit naar Je toaacf-
beuvgtng. men kan enkel te oud looraen
fan geetl om daarin mee te voelen, en
God beware me voor die kwaal.

Wal we kunnen doen hier voor het
A.D.J.V. zal gebeuren: abonnenten aan-
werven voor i De Vendelfongeny, teke-
ningen maten door c De Vendellongrn •

•i



ze onderwijsinstellingen van boog tot
laag: goede vruchten groeien slechts
aan een gezonde boom!

Om hun konsekwente nationalisti-
sche houding werden de Vlaamse stu-
dentenbonden, werd het A.K.V.S.—
om de gevreesde naam te noemen —
v e r m o o r d .

En — het zeggend met een woord
.in Prof. Goossenaerts — wanneer

'men een stukje ideaal uit het hart
van de jeugd rukt, dan komt de reit
mee.

Men U erin geslaagd het nationa-
lisme bij het grootste gedeelte van
onze studerende jeugd uit te roeien
en wie deze waarde niet in ere houdt
bescbouwe dan maar bet nevenge-
schikt resultaat op godsdienstig en
zedelijk gebied.

En daarom zeggen wij in het A.D.
J.V.: terug naar het A.K.V.S. opdat
die geest over onze jeugd vaardig
worde.

De werkelijke oorzaak van dit pro-
bleem ontwijkend — zelfs zonder de,
bedoeling aan historiek te doen kan
het feit A.K.V.S. onmogelijk verzwe-
gen worden wil men de waarheid niet
verminken — lezen wij in het Juni-
nummer van « Hernituwen» (Lijf-
blad voor Hernieuwen van de inter-
diooesane Federatie K.S.A. - Jong-
Vlaanderen) van de hand van Fer-
nand Bonneure in het hoofdartikel
volgende zijdelingse bevestiging van'
wat n De Standaard » schreef:

>i Er ig sindsdien veel veranderd;
en het is nog maar een jaar of vijf-
tien geleden. Berst werden de oude
Vlaamse studentenbonden, met hun
fijne, historische namen (een mooie
omschrijving van het A.K.V.S. - Red.

déze tijd — door eijn bestaan, willend
en wordend, bevestigen.

.*• JONGENSKAMP
~ VAN HET A.DJ.V.

Van 4 tot en met
16 Oogst zijn onze
vendeljongens te
Houthalen (12 km
boven Hasselt) op
kamp. Op Zondag

12 Oogst wordt aan belangstellenden
gelegenheid geboden een bezoek te
brengen aan het kampeerterrein,
's Avonds grijpt een groot kampvuur
plaats.

NATIONAAL ZANGFEEST
Het A.D.J.V. zal met jongens- en
meisjesbeweging — gelijkberechtigd
naast de andere jeugdbewegingen —
deelnemen aan ordedienst e.d.m.
Eenzelfde gezonde regeling zal hope-
lijk een serene atmosfeer omheen de
komende IJzerbedevaart bepalen.

ROOENBACHMALE
Het ligt in de bedoeling der inrich-
ters dit eerste initiatief jaarlijks in
steeds groter afmetingen-te herhalen,
opdat — naast de gevestigde Hoog-
dagen van het strijdende Vlaande-
ren: Nationaal Zangfeest en IJzer-
bedevaart — het jonge 'strijdbare
Vlaanderen minstens jaarlijks in
eenheid zou samen staan om zich te
bezinnen over blijvende en onmid-
dellijke strijdwaarden, en zijn strijd-
bare beslistheid telken* stijlvol te
uiten.

men in Juin hoofd, waar z» «pT|t alle
geleerde theorieën geen oplossing
voor vinden. Ze zijn oud genoeg ge-
worden om iets van de wereld en zijn
pomperijen te doorzien, en ze vragen
zich af waarom mijnheer X en mijn-
heer Z, die ook- eens in de jeugdbe-
weging stonden nu maar zus en zo
leven.

Ze hangen te zweven tussen het le-
ven der ouderen en de idealistische
levenshouding die de jeugdbeweging
hen oplegt. Ze worden van hier naar
ginder geslingerd, stoken overal hun
neus in en vergeten dat er zoiets als
het A.D.J.V. bestaat, waar noeste
werkers en staalharde kerels worden
gevraagd. Ze zingen soldatenliederen
en vergeten soldaat, dit ia dienaar
van hun volk, te zijn.

Ze dromen van opstand tegen alles
wat rot en slecht is, doch laten zich
door alle kwalen van deze tijd sterk
beïnvloeden en denken er niet aan
dat een volhardend zich geven aan de
jeugdbeweging, daartegen het enige
verweermiddel is. Af en toe springen
ze wei eens uit hun vel en dan voelen
ze zich sterk genoeg om de ganse
wereld te veroveren. Maar men wordt
geen wereldveroveraar voor men
zichzelf veroverd heeft.

Ze schreeuwen om tucht en zijn
vaak de meest tuchtelozen. Ze roepen
om inzet en zijn bang voor een kleine
colportage, misschien is dat wel strij-
dig met hun stormerseer! Het A.D.
J. V. moet groeien, grommen ze doch
ze vertikken het de ladder tegen de
boom te zetten om de appels te pluk-
ken, die hoog boven hun bereik in de
lucht hangen. Ze denken geUjk Do-
kus, de boerenknecht, dat de appels

qoösqeloof
Het •belangriiksle, dal wij alt Vott bt-

ziften, is ont geloot IrfCod en la Chrtt-
lus. Dit bezit Is a» bron win ont leven
en fan ome kulluur. Dé geesleu^ke
waarde onzer Germaans mythologische
en runenreslanlen wordt </oor mif ï*t»r
niet ontkend, wel integendeel, maar ttt Je
oorlogsjaren i* gebleken, dat In Jen nood
ALLEEN CHRISTUS helpt.

Onze Skandinaafse broeder* hebban
altijd harmonie weten te scheppen tutten
Germaanse mythologie en levend Chris-
tendom. Laten wil op dien weg voort-
gaan, Heel-Nederland ten heil

Onze volksgenoten, die niet meer in
Christus kunnen geloven, of nimmer In
Hem geloofd hebben, zijn te beklagen,
want zij zi/n ARMER Jan u>l,. Vr'tl lijn
rtfkf mensen, ook al heeft men Aaltenden
onzer tot parla's gemaakt en alles ont-
stolen wat aardse goederen betreft.

Maar als Vlaanderen de eeuwen U'il
blijven trotseren. MOET CHRISTUS
ZIJN BRON BLIJVEN. Getelte zou
zeggen: 'l Vlaanuche Volk is diepkerslen
van geloove.

Christus wortelt IN ALLE VOLKE-
REN, ook in ons volk. Christus is een
volkse man. Hij wortelt niet In dan
Staat, al raadt Hij den Slaat het xlfne
te geven*

Het verleden heeft den nadruk op hot
BLOED gelegd. Akkoord. Het Men
legge den nadruk op den HEKJOKN
GEEST.

Alleen uil dien Geest Is herleving mo-
gelijk en den Zege.
M a r c e l V a n d e V e l d e



nebben
geen open oog voor zelferitiek. Wan-
neer iemand gebroodroofd wordt, ge-
vangen gezet, zijn meubelen stukge-
ilagen of verbrand, dan il hij inder-
daad weinig vatbaar voor de opwer-
pingen die uit de rangen van zijn
vervolgers komen. Indien hij over de
middelen beschikt zal hij in een gast-
vrij land een onderkomen zoeken, of-
wel zich in de binnenlandse geeste-
lijke emigratie terugtrekken. Dit is
en was steecis het geval met leden
van vervolgde bevolkingsgroepen,
secten, politiek « onbetrouwbaren ».
Verbittering blijft een slechte raad-
geefster. Waar men reeds uit de ge-
meenschap gestoten werd, bouwt
men dan op de koop toe nog een
muur om zichzelf heen.

Er wordt aan de heel-Nederlandse
nationalisten verweten onwerkelijk
te zijn in hun opvattingen over de
volkse eenheid, in Middeleeuwse har-
nassen te vechten vóór de hereniging
met een land dat ze eenvoudigweg
zelfs niet kennen, aan « Geistesspie-
lerei» van enkele fantasten te doen,
de onverbeterlijke outsiders te willen
uitmaken.

Men kan zich hiervan afmaken
door eens het boekje open te slaan
van de tegenstander tot bevrediging
van de krantenlezende medestander.
Men kan wijzen op de werkelijke
eenheid van het Nederlandse volk
doorheen de geschiedenis en — wat
meer is — wijzen op het Nederlands
bewustzijn bij de stichters van de
Vlaamse Beweging. Er zijn hierom-
trent een aantal bewijzen aan te ha-
len, die natuurlijk zo doorslaande niet
zijn al s het betoog van het ezels-
brugske van Pythagoras in « Kijk-
kast » van Pater Fleérackers. Dan
hebben we echter in alle levende en
dode talen gezwegen over de heel-
Nederlanders. We vrezen te moeten
bekennen dat veel opwerpingen tegen

ve waarden die moeten in evenwicht
gebracht worden met de meer dyna-
mische natuur van het Zuiden, dat
toont aan dat men geen open oog
heeft voor de fijne letterkundige
genres van boven en onder de Moer-
dijk, in een land waar economie en
tinantie op het wereldplan aantoon-
den dat we meer zijn dan Pallieters,
Uilenspiegels of onderwerpen voor
folkloristische romans. We moeten
open staan voor Nederland zoals het
is, niets is vrij van gebreken. Ook
niet het door de bourgeois-geest aan-
gevreten Noord-Nederland. En toch
is er iets waar we kunnen naar op-
zien. Reis met militaire verlofgangers
van Rotterdam naar Amsterdam en
vergelijk die met soldaten in de-
zelfde uniform welke ge ziet zitten
tussen Antwerpen en Mechelen. Hon-
gerde jaren verdrukking-Hebben het
Zuidelijk volksdeel zijn levenskunst
ontnomen.

Op een ogenblik dat de ganse offi-
ciële politiek gericht is op de samen-
werking tussen Noord en Zuid wordt
dit gedaan zonder de Vlaamse Bewe-
ging, die van haar oorsprong af heel-
Nederlands gericht was (de ongelo-
vigen en onwetenden verwijzen we
naar de Blauwvoetagenda 1952). Dit
stemt bijzonderlijk tot nadenken
wanneer we vaststellen dat in Noord
en Zuid (ongewild of niet) een kli-
maat geschapen werd waardoor de
Utrechtenaar en de Gentenaar zich
beiden beginnen leden te voelen van
een groter geheel. De heer Harmel,
Waal en Minister van Openbaar On-
derwijs, heeft onlangs in een rede ge-
sproken over de banden die Noord
en Zuid aan elkaar binden en geheel
speciaal gewezen op de gemeenschap-
pelijke taal. De afkeer voor al wat
van staatswege gaande is heeft de
nationalist ook h e l p e n buiten de
toenaderingspoging te houden die

"belangstelling opgewekt wo
tussen Noord en Zuid. Onbekend
maakt onbemind. Over niet* wordt
zo veel theorie verkocht in Vlaamse
middens als over de Nederlandse een-
heid, en niets anders moet zo prac-
tisch en zo delikaat mogelijk aange-
vat worden.

Jeugd mag nooit voor werkelijke
toestanden terugschrikken, integen-
deel, ze moet er haar taak soms gro-
ter door zien worden, in omvang en
waarde. Welnu we moeten kunnen
inzien dat in Noord-Nederland een
vaste vorm van Heel-Nederlandse

ven zullen er toe bijdragen dat d«
toenaderingspogingen die van staats-
wege ingericht worden een vatte en
volkse inhoud krijgen. Het xijn ook
de enige vormen waardoor mon 4*
doorsnee Noord-Nederlander aan het
werk zal krijgen. Kortom wanneer d«
Noord-Nederlander het Zuiden waar-
lijk kent en de Zuid-Nederlander
zich in het Noorden niet onhancHf
zal voordoen, dan eerst hebban wa da
Nederlanden vatbaar gemaakt vaar
ruimere éénwording.

J a n O l s • n

Regionalisme van de Cultuur
Al is er dan ook in onze tijd een

grote scheiding van de geest in dui-
zend en één systemen en stelsels, nog
steeds hebben velen de hoop niet op-
gegeven deze wereldbeschouwelijke
en culturele toren van Babel af te
breken. Het streven naar internatio-
nalisme poogt dit via de organisaties
voor wereldeenheid, Europees fede-
ralisme en wereldrechtsorde te ver-
wezenlijken. Op het terrein van de
kunst, de wetenschap en 3e gods-
dienst kunnen de mensen van de
aarde elkaar nooit verstaan, als de
mens niet verandert. Welnu, de laat-
ste eeuwen gaven te zien een verhef-
fing van de economische en techni-
sche beschaving, maar een degrada-
tie van de menselijke beschaving, een
ondergang van de cultuur. In het
technische en economische kunnen
vijanden op een ander gebied met el-
kaar handel drijven, van elkaar de
productiemethoden overnemen, op
cultureel gebied is deze handel uit-
gesloten. Het ware goed als de heren
van de UNESCO dit inzagen. Zij
menen, dat via een import en export
van boeken en films een culturele
eenheid bereikbaar is. -

C u l t u u r e n t e c h n i e k
Dit onderscheid tussen de tect(-

nisch-economische en de
culturele wereld menen wij to i _
aangeven met de woorden cultuur j
techniek. De techniek kan men
ternationaliseren, ie federeren »,
cultuur niet. De cultuur heeft.
eigen regionale sfeer nodig, om '
lijk tot bloei te komen. De
leeft in de familie en het g)
het volk en de natie. Het int
nale heeft geen eigen sfeer. 'HM fe&.'
ternationalistne is anonimiteit, auto*
tuatisme, mechanisatie en eenvormig-
heid. In het internationale, overga»
k'ver d aan technische en eoonomU
sche beginselen, zijn de mensen i
valent en gedwongen te leven
overeenstemming met de gewoonten
en gebruiken, de wanstaltige taal, de
civilisatie van de massa, onder de
verstikkende druk van de pen, de
radio en de film. Daar worden de
menselijke wetten, hoedanigheden
en normen verloochend en dat men-
selijk wezen veracht, dat nog affec-
ties heeft voor zich zelf, dat niet in
de 'massa wil ondergaan, dat niet*

(vervolg op fcfe. j^

,1



'K'ET P E N N O E N

P R O F ES S O R SPE L E E R S

t* nafta*
•n stro*** blik tn **n hspaalrtj- auatar
v** «MtJan, Haar stijl als, v*ratt*rUjkliitf
vu tanatiijk* lÜaVJHUI an JolTB*>i»taili —
tnMriljke en BltsfflJk« Imttamty — dl* b*>
sa* professor gpaleon In boa* mats,
*De g«neratl« v«n professor Spatoem —

een grote g«n«ratte, komend onmiddellijk
na die van Rodenbaeh — bad in haar Jeugd
gadWMpt met het < Ter Waarheid » van de
vader der BlauwvoeteriJ. Tot de achoonaten
uit die genaraUe, tot hen die gezworen had-
den: «Mijn teven voor Vlaanderen...», be-
hoorde ook öpeleers.

Br 1« ge*o enkele reden waarom de jon-
geren van nu smalend of geringschattend
zouden neerkijken op een generatie die be-
weaen heeft — «oals Wie* Moens eens

treef In verband taet Dosfel — « dat idea-
-rtti niet bestaan om er van te dromen, maar
om er voor te léven en. als het moet, te ster-
ven! »

Als een kleine, tengere buitenjoogen kwam
R Speleera terecht in het «Instïtut Saint-
Joseph » te StrNiklaas-Waas. Daar bestond
toen geen enkele * Vlaamse» klasse; alles
was er Frans — voor Vlaamse kinderen —
tot Mits In de kleutersafdeling. Wel werd
de katechlsmua in de volkstaal onderwezen,
en er was per week één uur c langue ria-
nt ande».

De kleine Speleers .werd er in de hoogste
«Franse » klasse geplaatst, maar donderde
de derde dag naar de laagste. Hij was ech-
ter, toen reeds, een wllakrachtlg werker,
en een week later zat hij In de tweede, nog
drie dagen later In de derde, en ruim veer-
tien dagen later opnieuw: in de hoogste
«Franse * klasse. Op het einde van de tri-
mester waa hij de eerste In bijna alle vak-
ken, ook In het Frans. En toen begonnen
de plagerijen...; omdat hij nooit-,. Vlaams
sprak, en men hem dus het gehate signum
niet kon aansmeren.

* Klein, blo en braaf > rat hij tijdens de
speeltijden teruggetrokken in het «katje».
verkocht er kaatsballen, leerde er Latijn,
en las er de historische romans van Cona-
clence. die verbannen waren {gevaarlijke
lektuur!) uit de bibliotheek van de scho^
lieren. Bpeleers waa toen Speleer* nog niet,
want In 1889-1889 stond op zijn naamkaartje
te lezen:

Waa het niet Jan Boon dl*, verlangend
uitziend naar de < Vlaamse gentleman >,
Toussalnt van Boelaera roorstelde al» zoda*
nlg, en hem o,m. ng «gebuid In een wolk
van slgmrenrook » ? TousaaJnt van Boelaere
m«f een gentleman geweest zijn naar het
hart van Jan Boon' — professor Speleere in
rik geval WM «en «heer», uiterlijk en in-
nerltjk. Hat wu bij h«m niet enkel kwestie
van «*n goede klearmaker; die waa er ove-
rigen», net «oals de sigaren. Haar, er waa
noc veel méér.

Ben Jonfftr gealacbt dan dat waartoe Jan
Boon babooru »ocht MU tijdlang haar heil
in bat wwerven m ultbwld«n van € stijl >.
riofeator' Bpalewv had c stijl >. Dat waa bij
hem Mkar ntat* uffltaJra, nieU.

Van bet Institut
naar bet .'_ " _, „,„„.
daar begon "net Het het̂ ésen vfci «De
Vlaamsche Kelkop», een studente nalnmnak,
en een brochuurtje over « Onze Vlaamsche
Nationaliteit». Hij bad vroeger reeds aan
«IJ n moeder de werken van Conscleuce voor-
gelezen, en in de tuin « De Leeuw van
Vlaanderen » gespeeld en ook « Batavia »
(waarom de jongeren steeds doen geloven
dat de flaminganteb - pas in... 1931 Noord-
Nederland ontdekten?) Raymond werd nu
Relmond, waa In dat college te St-Niklaas
een voorman van de studentenbeweging, en
daarbuiten de stichter en jarenlange leider
van de «Katholieke Vlaamsche Jongstuden-
tenbond van Oost-Vlaanderen >.

Dan naar Leuven. De vlaamsgezlndheld
voerde Relmond Speleers niet naar de Ger-
maanse philologle, want hij verkoos de me-
dicijnen. In het rumoerige Leuven van die
tijd — de tijd van O. K. de Laey, Cesar Ge-
zel Ie, Jef de Qoek, Jules Fersijn, August
Borms, Karet Heynderlckx, H. van der
Spurt, Jef van den HJynde — was er niet
enkel bier ea suokerïge romantiek, lor ,wérd
ook gewerkt voor Vlaanderen, en boe! Kei-
mond Speleera wu schrijver van c Het Tijd
en Vlijt», actief lid van d* «Vlaamsche
Sprekersbond > en van bet btBtorlsch-litte-
ralr colloquium « Buter », medeopsteller van
*On*. I*v«n», lid en bestuurslid van de
Oostviaamae Gonwgilde, lid van de strij-
dende Vlaamse prapagandaolub «De Ker-
]fng«» (de Vlaamae Ksrrt), medestichter

: van 4e St-ThomascongregaUe."'

lags- an -wWbocHWri niet ütt b*t oog, aa
so gebetad* bet, dat «da Gentse Roden-

-
kwatt ou «r op d* attobtükjB-

vargad*ring van «Jong taaa* Moedig» —
opgvrteht door de vijftienjarige IxwUwijk
Dosfel — «In kernachtig*, gloedvolle taal»
t« spreken over bet doel der studenten-
beweging.

De jongeren van thans mogen er genist
van overtuigd lijn: da mannen die in 18BQ
twintig jaar waren, waren volgens de ver-
houdingen van die tijd verbazend «jong»,
en diw modern. Toen er nog lang geen spra-
ke was van «trekken », zag de collegestu-
dent en zijn makkers er b.v. niet tegen op,
tijdens de vakantie een voetreis te onder-
nemen vanuit het Land van Waas naar
Brugge. In hun organisatie vormen «n -leven
waren zij hun tijd ver vooruit; en 'wat
hoofdzaak is: hun werk beeft vrucht ge-
dragen, op korte en op lange termijn,

Eens het doctoraat In de geneeskunde be-
haald, was Re lm on d SpelAera een tijdlang
assistent in de oogheelkundige kliniek van
de Leuvense universiteit, daarna, te Berlijn.
Hij vestigde zich te St-Nlklaas als oogarts,
maar kreeg vlug- te Gent, als geneesheer-
directeur de leiding van het spoedig zeer
befaamd oogheelkundig gesticht Zandberg,
dat zijn kllënteel trok uit heel het oude,
historische Vlaanderen, Zeeuws- en zgn.
Frans~Vlaanderen Inbegrepen.

Die ongemeen drukke praktijk was voor
Dr. Speleera geen graag aangegrepen voor-
wendsel om zich langzaam terug te trekken
uit de Vlaamse Beweging. Hij was mede-
stichter en langjarig voorzitter van de Kar
tholieke Vlaamse Oudhoogstudantenbond
van Oost-Vlaanderen, voorzitter van Tak
Gent van het Algemeen Nederlands Ver-
bond; medestichter en bestuurslid van het
Vlaams Secretariaat, lid van de Tweede
Commissie voor de vernederlandsing van
de Gentse universiteit. Als zodanig slaagde
hij er in, de wetsontwerpen van Louis
Franck en Paul Fredericq te doen verwer-
pen en eensgezindheid te bereiken op een
formule van Dosfel — wetsontwerp dat tn
1911 In de Kamer neergelegd werd door An-
seele, Van Cauwelaert en Franck.

Dr. Speleers was daarbij — de opsomming

j afntonig v worden, maar d* vroegen
ntan i*Wd*n al t* geredelijk alfl

dromers geminacht — besten-
djg actief med*w»rk*r van, de Vlaams* gs-
AtakundJge congressen, WÉorger der me-
étachsr uitgaven Van d* Vlaamse ïougres-

^êan, medestichter van de Vbuunee refereer-
iroodfcn, mexh*facht«r en hoof dopflteller van
het eerste «Vlaams tijdschrift voor zieken-
verpleging », stichter en leider van de twee-
de «Vlaamse School voor ziekenverple-
ging», (1), medestichter en lid van de Anti-
malthtuianistenbond (waaruit bij ontslag
nam uit ergernis om een toespraak van Mgr
Mercler op een der éérste vergaderingen).

En al dat dag- en nachtwerk voor Vlaan-
deren — op zichzelf reeds genoeg om een
mensenleven te vullen — .werd verricht
door een oog-, oor-, neus- en keelarta met
een ongemeen drukke praktijk, die daaren-
boven nog de tijd vond om op de hoogte te
blijven (en méér dan juist dat!) van de vor-
deringen der wetenschap op zijn terrein.

Dan kwam de oorlog 1914-1918, en met de
oorlog de vuurproef: het Aktivisme. Ifoer
dan de helft van de toen nog.levende leden
van de Hogeschoolcommlssle 1907 stonden
op de ene of de andere manier in het Ak-
tivisme; ook Dr. Speleers. Hij was een der
organisators van de Vlaamse Universiteit,
die in 1916 door de Duitse bezetters te Gent
ter beschikking van de Vlaamse jeugd ge-
steld werd. Hij werd er professor in de

"oogheelkunde, waa gedurende enige maan-
den plaatsvervangend rector, en hield, bij
het begin vpn het derde academisch jaar, in
October 1918, de openingsrede.

•' Het a£ of niet aanvaarden van het pro-
fessoraat had aan Speleers zoveel gewetens-
augat niet gekost als aan zijn uiterst nauw-
gezette vriend Dosfel. .Speleers was trou-

wens; .in-^da grond aan veel maar politiek'
Ingesteld*, natuur dan Doatet Voor hem be-
stond «r geen oftnbUk twijfel: «
'eitait was wettig en wettelijk.» tn »rarn
nochtans was ook hij een niaa van da wet-
telijkheid, dat bij nooit aanvaardde, lid te
worden van de Raad van Vlaanderen. Als
officier van de Burgerwacht had hij, vóór
1914, trouw gezworen aan d« grondwet; hl)
voelde zich steeds gebonden door die eed,
en beschouwde de Raad van Vlaanderen als
een revolutionnaire instelling. Ondanks het
aandringen van katholieke leden van de
Raad, van Dr. A. Depla o.m, — die het
standpunt verdedigden: de katholieken moe-
ten in de Raad van Vlaanderen positie ne-
men tegen vinnige liberalen als Dr. J. De
Decker en Leo Meert, zoal* xe dat met suk-
ses gedaan hadden in de Universiteit —
bleef Speleera op zijn standpunt, zoals trou-
wens ook Doafel: de Universiteit was wet-
telijk, de Raad niet.

Enkel zij. die nooit of nimmer met profes-
sor Speleers te doen hadden, zouden in die
fiere, eerlijke, onbuigzame man ook maar

**n Twvem van knechtschap kunnen w-
moed«n. HIJ voetde «lob nooit klein, aekar
niet t*g*fw*r da Duitsers — waarvan hij
sommige hoedanigheden wal bayonJcida.
Tijdans een der vergadering* n t» voorbe-
reiding van de Vlaamse HogtMhóoX waarop
ook Duitscn aanwezig waren, wwd er ojn.
gesproken over Dosfel, dl* net Iwm ftan«e-
bodwri 'professoraat geweigerd had. Profas-
sof von Bissing, zoon van de Duitse gou-
verneur-generaal Freiberr vnn Bissing en
een autocraat, zich sterk voelend door het
gezag van rijn vader — Het zich In minder
heuse termen uit over Doste!. Speleer* stond
dadelijk recht: « Wanneer \ Donfel aanvalt,
hebt U met ons gedaan! * Professor von
Bfosinf? kon zijn verontschuldigingen aan-
bieden.

Sterk op cijn standpunt van de wettelijk-
heid, was professor Speleers In 1918 dan ook
vastbesloten te blijven, om zich desgevallend
te verantwoorden tegenover het Belgisch
gerecht. Toch vluchtte hij op 18 October
1918 naar Nederland, omdat bij meende,
zijn verplichtingen tegenover de Belgische
Staat te mogen opzeggen, nadat die Staat,
door plundering en brandstichting In de
huizen der Akttvitten toe te laten, zelf zijn
verplichtingen niet bad vervuld. Door bet
ongestraft dulden van dergelijke uitspattin-
gen had de Staat, volgens Speleers, zijn
recht op trouw en het vertrouwen in de ge-
rechtigheid fijner rechtbanken verbeurd.

Tijdens het proces der Vlaamse Hoge-
school — waarin Doafel tot tien jaar hech-
tenis veroordeeld werd — werd Speleers bij
verstek tot twaalf jaar dwangarbeid ver-
weven.

Omdat zijn Belgisch diploma In Neder-
land niet geldig waa, studeerde professor
Speleers in, IJIS '̂SO te Leiden, «n vutlgd*

*efa tn igfi u Bbtdbmn. «UB taisai oar-
riere werd a] ao Hbitterand ala atjn eerst*,
en spoedig was hij dé oogarts tn Noord-

(1) De vroegere flaminganten hadden im-
mers geen oog voor sociale wantoestanden...
volgens mensen, die nooit de geschiedenis
van de VI. Bew. bestudeerd hebben.

Vlaanderen, wat «HL ra
kwam in een brochure
wegfcsg eesi i i l l i i i l beweAg. M
iKMilJ, Baarin bij, naar aanleiding va
een voordracht, door Frans van Canwelaert
In Nederland gehouden, mat zijn bekende
en geduchte grondigheid afrekende met de

' drogredenen van de mlslelder der Vlaamse
Beweging.

Met spanning volgde professor Spe l verf
de ontwikkeling van de nationale beweging
In het Zuiden, en zodra de * ultdovlnga-
wet» van 1929 hem toeliet, weer over de
grens te komen, verscheen hij regelmatig
op nationalistische plechtigheden. Zo was
hij o.m. aanwedg op de herdenking van
het Aktivisme door de Dietse Bond voor
Vrouwen en Meisjes, te Gent In 1937, en op
de Aktlvlstenhulde van het D.J.V. te Diks-
muide, op de vooravond van de IJzerbede-
vaart, eveneens In 1937, Op verklexings-
avonden kan men hem zien in «Halper-
tuus > te Antwerpen, de ene sigaar na de
andere rokend, wachtend op de uitslagen.
Af en toe trad hij zelfs op als spreker, o.a. te
Dendennonde, bij een Dosfelherdraking fn

TOT AANDENKEN

vun Je Hooggeleerde Heer

Proffetfor Dr Med.
Reimond H. L* SPELEERS
Oogarts» Oois N«OB- en KeeJurt»

geboren te Waaimunterv op 9 Maart 1876

en zacht In J* Heer onuUpen te A*Itl,
op 29 April 1951.

Na «n langdurig ziekbed,
voorden van de lutit? H.H. Sacramenten.

Grote talenten had God hem gegeven, vooral
een scKerp en helder ventand. een Itloelce geest,
die nooit moe werd te vonen en Ie ordenen.

Geen woord pute beier in rijn Uuoen dan
het bete woord «Ter Wauheld» van AuWhl
Rodcnhach. de bezieler d)ner jeugd. Evrn zeer
man van Geloof, nli man van Wetenschap, ver-
bond hl} betde - Wetenschap en Geloof - tot
heckMe eenheid In het leven. Naart de IleFde
voor de Waarheid, zo slerL en ook zo edel. wu

in hem: <k drang naar Rechtvaardigheid. Dw
liefde en dra drang vormden de teem zeil* van
dfn vrezen, richtten en bepaalden zijn hele werk-
zaamheid. Ge*n wonder, dal men hrm vond op
de voorpoilen van de Lamp tol redding en vrr-
hcffmg van OM volk.

Omdat nij trouw wu aan hel Wnre en Rerhle.
daarom trof hem. In de volle krarht drr mannen-
jaren, hel lot vu de balling en werd In de ouder-
dom, de beproeving tol hel bitter einde lijn oVel.

Even groot als zijn liefde voor de waarheid en
voor de rechtvaardigheid WM rijn Mde voor hrt
Mende mensdom. Aan ontelbare zfekm heeft hl)
zijn beste krachlen gegeven, edelmoedig, onbaat-
zuchtig, onvermoeibaar, zo lang als hrt hrm mo-
gelijk wu.

Dierbare vrouw, die alles dapper mrt mij ge-
draffen hebt. geliefde kinderen en tflf. mijn volks-
genoten, verheft uw harten tol God: IU|kl op-
waart* naar het lichl der Ikhlrn. de Vader der
volken.

De Heer zlf uw trooster en uw bmcncrmr/.
De HMT. die ik sleedt heb genoemd i mliti

Schilt ende betrouwen > ontVange mijn ziel l»
7l}n eeuwig Ri|k.
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1U2, «n bij d« onthulling van Doefels graf-
monument. In 1SW. len redenaar ra de ei-
genlijke zin wu hij nk« niet; daarvoor
wu bij veel t« academlaeh, en de Jongeren
•naktan wel een* naar bet einde v*n sljn
noolt-korle lezing. Hui die lezingen waren
steeds uitent venorgd naar de vorm, met
een wetenschappelijke zorg voor bet julete,
dragende woord, gesteld en gezegd >ln een
lieflijk Nederland». Voor de geschiedenis
van de Vlaamae Beweging zijn ze van grote
waarde.

In de loop der jaren wu profeasor Spe-
leers ook Eowat de officiële redenaar ge-
worden bij de begrafenissen van overleden
aktiviaten, bv. bij de begrafenis van Ro-
brecht De Smet. Angetvalllg waakte hij, dat
het ware beeld van het Aktlviame en van de
Vlaamse Beweging van vóór 1914 niet zou
geschonden of verminderd worden.
. In diezelfde bekommernis.-publiceerde hij
anno 1939 een brochure: «Lange beschoi»-

• wingen over een kort» Inleiding. Een korte
ƒ bemhonwbig over lajogv voordrachten. De
' VlaanaV^^JteibJKidë^n de gebonden*

held rtrr TTnV|l»ni1rn mnrnT rlohttljneii.»
Daarin zette hi] als zijn mening uiteen, dat
die «nieuwe» richtlijnen (van het Verdina-
so) volstrekt niet nieuw, maar tamelijk oud
waren, en in feite neerkwamen op het ver-
doexelen en ontkennen der nationale doel-
einden van de Vlaamse Beweging, als een
kapltuleren voor de werkelijke hinderpalen.
Vrij scherp ging hij o.m. te keer tegen
Frans van Cauwelaert, die, naar het schijnt,

professor Speleers aJ evenmin In- het hart •
droeg. Wie die brocmue ilt'luji» thans h$r-'
leest moet vaststellen Bat' «g KiBiljv»! -«r
van, helaas, op menig punt maar al te xeer
gelijk had.

In de Zomer van 1MO keerde professor
Speleerc terug naar Vlaanderen. Ben rustig,
eervol en meer dan verzekerd bestaan te.
Eindhoven gaf hij op omdat hij, zoal* bij
«egde, < op post wilde lijn •. Hij aanvaard-
de een benoeming als hoogleraar In de oog-
heelkunde te Gent — volgens hem geen
nieuwe benoeming, want hij .was In 1918
wettelijk benoemd, en de afzetting In 1918
wan onwettelijk. Ook werd hij lid van de
Raad van Leiding van'het V.N.V. In het
raam van die beweging was professor Spe-
leers een opvallende verschijning. Waar hij
in uniform verecheen: klein, gezet, waar-
dig, deed hij menigeen denken aan een
Duits admiraal, en wel bepaald aan een of
andere figuur uit de zeeslag bij Helgoland.

Hij behoorde tot de commissie die verslag
uitbracht over de massamoord te Katyn.

Bij de genade van de Amerikaanse pro-
paganda is het nu zeer civiek-Beïg-Ucb, aan
de Russen de schuld te geven van die
slachting. Enige jaren geleden echter niet
Omwille van zijn aandeel in het onderzoek,
en omdat men de kans niet mocht laten
ontsnappen, een groot Vlaming ten onder te
brengen, werd professor Speleers in 1944
aangehouden, opgesloten, en versleept van
gevangenis naar concentratiekamp en om-
gekeerd. Was hij te Lolceren nog merk-

waardig zelfzeksr, zodat hij ook de mssrl
afgestompte beWak.™ onuag en eerfeièd. in-
boezemde, zo w*s MJ, toen hij voor da
krijgsraad, verscheen, nog slechts een Beha-
duw. Hij .werd tot twintig jaar veroordeeld,
om geleidelijk verder te vervallen. Voor
verwanten, vrienden en strijdgenoten was
het uiterst pijnlijk vast te stellen boe de
geest van deze. weleer zo nauwgezette, voor-
name, beschaafde geleerde langzaam ver-
gleed in bet duister. Toen wij In Februari
1960 de eer hadden hem te bezoek .n in het
2lekenkamertje te Aalst waar hij toen ge-
ïnterneerd was* zocht hij naar herinnerin-
gen uit verre jaren: Leuven, de strijd voor
de vervlaanudng van Gent, het Aktlvlsme.
Langzaam en afgemeten, met een uiterste
zorg voor het enig-paaeende woord en de
juiste schakering, vertelde hij... en was af
en toe nog eens even vinnig en slagvaardig
als toen hij ona in 1941 waarschuwde voor
theorieën over «het volk» waarin al te
weinig belang werd gehecht aan de beteke-
nis van de tejal voor een volk, in de eerste
plaats voor óns .volk. Uaar dan plots af-
wezig, hulpeloos, zijn toestand beseffend,
zuchtte bij: c In de cel hebben ze 't mij aan-
gedaan... »

Toen wij, oneindig treurig, naar huls
keerden, ruiste ons in de oren de klacht
van de gebroken oude man: cfk neb een
zware tot betaald Mn Vlaanderen-.»

.*
Verachaeve heeft eens het (misschien niet

erg fraaie) beeld van de dog gebruikt; wen-

. _ . . _ vastbijten aan wat te vo
deren wflMn veroveren.

Professor Bpeleen was een van die al U
zeldzame doggen. Hij was ook — aoala
weleer de dichter Andlams schreef over
Bobraeht de Boet — sen «nijdige kerel «K

Vlaanderen beeft op bet ogenblik, naast
rijn jeugd, zijn hoop... al niet veel meer dan
do herinnerlnf aan en de verering van zijn
doden. Onder de grote doden neemt profes-
sor Speleers een ereplaats In.

i W a a s l a n d e r
Graag verwijzen vrij, voor wat profeasor

Speleers betreft, naar een zo oorspronkelijke
als merkwaardige bijdrage, vooral over de
wetowhanemen. gpeleers, In « TTrtr.snhsp .
pelljke TUdlngM», jrg. XI, Juni 1(61, Nr t,
blz. 1OT.

Ook naar «Opstanding», jrg. 3, nra U en
29, G en 12 Hel 1951. Jammer genoeg kun-
nen wij niet verwijzen naar «De Standaard
der Jeugd», de <Jeugdllnle» of «Ons Le-
ven ». Vrezen de redacties van die bladen
misschien dat hun jonge lezers te veel prac-
tisch idealisme zouden hebben? Hadden zij
er bv. niet op kunnen wijzen dat de student
Relmond Speleers een der pioniers was die,
meer dan vijftig Jaar geleden, te Leuven
met andere studenten, o,m. Robrecht de
Smet, de beweging voor A.B.N. In gang
zette. "

(Vervelg van Mz.'l)

voelt voor Butlinkampen, dat -niet
met duizenden anderen aan een uni-
versiteit massacratisch wil studeren,
dat niet naar de automaat gaat, maar
zelf zijn eten kookt. Voor de grap zei
iemand het, maar het zal de toe-
komst van ons allen worden, als wij
zo verder gaan : <i Waarom zouden
wij een gezin opzetten, zelf de sokken
stoppen, de kinderen opvoeden en
het eten koken, wij hebben toch de

de ruimte en de tijd, maar vooral met
de tijd. Hij heeft een band met de
natuur, het plantaardige en het dier-
lijke, met de gehele schepping en
vooral met de schepping, die is ge-
weest, en waarvan slechts de belang-
rijke ervaringen zijn overgebleven.
De moderne mens is imperialist en
heeft zich aan de tijd ontworsteld
om zich tot de ruimte te kunnen ke-
ren en deze als een goddelijkheid te

.aanbidden. De goede mens kan zich

in die strijd de aderverkalking, de
bouwvalligheid en de innerlijke leeg-
te der democratische machthebbers
en machtgevers der Lage Landen aan
het licht komt. Op veel manieren
kunnen wij de ondergang der Dietse
beschaving zien, zowel op het poli-
tieke als het niet-politieke terrein.

Er zijn separatistische tendenzen
bij de heersende klassen, een streven
naar isolement, tot uitzonderlijke
stelling en zelfhandhaving op kosten

tocratie nodig, de weinigen, die in
dienstbaarheid aan de menselijke ge-
meenschap ten bate van de velen
hun werk doen. Het internationalis-
me kent alleen de aantallen van de
eigenschappen der mensen, niet de
persoonlijke hoedanigheden. De cul-
tuur is regionaal gebonden aan een
bepaalde geestelijke aristocratie en
heeft niets gemeen met de economi-
sche en technische wensdromen van
bankiers, financiers en politici, met
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van bekrompen kleinxiaigheid, de
natie U dé oorzaak van de reeks van
oorlogen voor de nieuwe beschaving.

De internationale benden van fa-
brikanten, kapitalisten en bedriegen
doen hun bent deze ideeën de massa
in te pompen. Eenvormigheid is hun
doel, om zo beter te kunnen heersen.
De mens, die anders is dan de velen,
ia lastig. Deze lastige vent is de man
behept met gevoelens voor religie,
kunst, zucht naar waarheid, goedheid
en Schoonheid, verlangen naar liefde.
De mens, zoals wij hem zien, is voor
hem een banaliteit, een reactionair
wezen uit vroeger tijden. De moderne
mens ia een wetenschappelijke vorm,
onderwerp van statistieken, logische
redenaties en natuurwetenschappelij-
ke onderzoekingen. De moderne mens
heeft geen geest, hij ziet niet datgene
wat het ene onderscheidt van het
andere.

Wij erkennen dat onderscheid.
Daarom verwerpen wij een democra-
tie, die massaficatie predikt en in
practijk brengt. Daarom zijn wij
voorstanders van de geestelijke aria- <
tocratie. Want alleen deze aristocra-
tie kan de volkomen verdwazing en
ondergang van de moderne samenle-
ving tegenhouden.

De goede mens ziet de gevaren van
deze tijd en poogt iete te doen, in
zijn persoonlijk leven en zijn betrek-
kingen met de gemeenschap. Hij kan
aan de vloek van zijn tijd ontkomen,
want di persoonlijkheid van de mens
is een werkelijkheid, die boven de
maatschappij staat, boven de econo-
mische, technische en sociale pro-
bleemstellingen, boven het atomisme
van de moderne maatschappij. Hij is
verbonden in een hecht verband met

maar aan de natie, het gezin en de
dorpsgemeenschap. Daarom is ook
het regionahome in de kunst en de
cultuur bepalend voor bet karakter
van de cultuur. --

Goed, slecht en edel kunnen alleen
menselijke personen zijn, en mense-
lijke gemeenschappen van bloedver-
bondenheid, geestverbondenheid, his-
torische traditie doortrokken. En de-
ze mensen en gemeenschappen krij-
gen hun eigenschappen juist daardoor
dat zij zich boven de algemene le-
vensbelangen verheffen en hun eigen
klasse-beperktheid overwinnen in
een dienst aan het geheel, met hand-
having van hun eigen persoonlijke en
nationale waarde. Verstand, karak-
ter, liefde en deugdzaamheid is iets,
dat niet bepaald wordt door een be-
paalde klasse, maar door de persoon-
lijkheidswaarden van een bepaald
volk. Daarom is het ook onverant-
woordelijk niet aan iedereen het zijne
te geven, aan iedereen evenveel kans
om zijn capaciteiten tot ontwikke-
ling te brengen, zowel de arbeiders-
jongen als de zoon van de burge-
meester. Bepaalde groepen mensen
worden geremd in hun gerechte op-
gang naar hogere ambten. Deze rem-
mingen zijn niet onveranderlijk. Zij
kunnen door de al-dietse zelfbewust-
wording en door de opheffing der re-
gionale culturen uit hun rust en zelf-
genoegzaamheid verholpen worden.
Het is al-dietse plicht zich voor deze
bewustwording in te zetten en te er-
kennen de waarheid, dat iedere ho-
gere stand de kracht van het volk
vreest, het volk niet durft te laten
mee strijden in gelijke kansen. Zo ia
het ook in Die taland. Zij durven het
volk niet te laten meevechten, omdat

geestelijke aristocratie hebben vaker
cultuurloze proleten uit de leidende
kringen de meest begaafden uit lage-
re milieus tegengehouden. Een revo-
lutie was in Rusland en Frankrijk
hun deel...

Ons volk heeft er belang bij, dat
de geestelijke aristocratie niet aan
een bepaalde klasse gebonden is,
steeds de meest begaafden uit alle
kringen omvat. Ons streven moet in
deze richting gaan. Daarom moeten
wij ook strijden tegen de indeling der
volkeren naar hun financiële positie
in jeugdbeweging e.d. Wij moeten
een volksjeugdbeweging hebben en
geen klassebeweging, een volkskies-
recht, -pers, -radio en geen klassen-
strijd.

Het is onze plicht de onderdruk-
king en uitbuiting der mensen door
andere mensen zedelijk en geestelijk
te veroordelen en te aanvaarden diep
in ons hart het streven naar een ge-
recht en sociale menselijke ordening
en door menselijke initiatieven en
activiteiten de menselijke vrijheid te
vestigen en de strijd om een betere
toekomst te voeren.

Bij deze strijd van de Dietse jeugd
speelt de sociale oorsprong geen we-
zenlijke rol. De geestelijke aristocra-
tie heeft altijd de meest verscheidene
elementen omvat : adel, klein- en
grootburgerdom, boeren en arbeiders,
ambtenaren en priesters en intellec- .
tuelen. De historie heeft ons bewe-
zen, dat de geestelijke aristocratie, en
daar gaat het toch om, dat de profe-
ten en religieuzen, de hervormers en
filosofen, de geleerden en dichters, de
musici en kunstenaars tot alle klassen
en standen behoorden. ledere cul-
tuurkring heeft zijn geestelijke aris-

WU LAZEN VOOR U„

Maandblad nn d* « Mouvement d'Ao-
tioa UnlvenlUlre «t CulturaU*» <var-
tannwoordlging voor Vuwndmn De-
ruat bij advoaaat Jooi Wllnota, M«r-
catortrt M te Antwerpen).

Het doet om aangenaam uu In bet twee-
de nummer een bijdrage te lauu over
Vlaanderen. De eente drie nummert beralk-
ten om (Januari-Vebniarl-ltaart). Hel blad
ataat een Europa nor dat gegioud»eat ia!
zijn op de aterk doorgevoerde nationale or-
dening van elk volk. Het la ona totnogtoe
onduidelijk In hoeverre de redactie eet,
bondgenootacnap van zaltatandlge volkeren
wenat, dan wel een algemeen gezag. De
geeat II tri» en atrljdluatlg.

Lezing van dit blad kunnen wij aanbeve-
len aan de ouderen on»r leun, die het
nodige voorbehoud op phlloaophlaeh gebied
kunnen maken. De «telling op godadleMtla-
gebied lijkt on» niet genoeg gedefinieerd.
Het derde nummer bevat op de eerate blad-
zijde een stuk over Puen in Chrurtelljke
Keest geechreven naut een in kader ver-
achijnend citaat van Renan. Het doet on*
eveneens onaangenaam aan op blz. 6 van
het Februarinummer, ter gelegenheid van
een bespreking van Braalllaeha Anthologie
van de Grlekae Letterkunde op een bepaald
ogenblik vaat te atellen dat echrijver de Blj-
belae achoonheid van bet volledige Oud-
Teatament niet begrepen beeft. We begrij-
pen achrljver niet waar hij (de auteur van
het artikel) het heeft over recbtltreeka ge-
inaplreerde delen van de H. Schrift Volgen»
het concilie van Trente la de volledige Bijbel
(alle kanhonieke boeken) geiuaptraerd.

Op grond van de veraohenen nummer*
kunnen we het blad aan leden van de Jeugd-
beweging niet aanbevelen. Omwille van het
Hoede dat er in itaat willen wij dll wel
doen aan volwaaeen leze», die het nodig»
voorbehoud kunnen maken.
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Bij_öe jongste twee neöepUgen
De laatste weken werden geken-

merkt door twee nieuwe en zware
•logen voor de Nederlandstalige!! in
ons land. Het onderzoek over de
Uzertoren werd zonder gevolg ge-^
rangschikt en in de strijd om de taal-'
grens wordt de streek van Moeskroen
en de Platdietse streek, d.w.z. meer
dan 50.000 Nederlandsprekenden,
prijsgegeven.

DE UZERTOREN
Bij de uitspraak van ons gerecht

over de Uzertorenzaak wordt de
konventionele dwaasheid van de on-
partijdigheid van het -gerecht weer
uitgebazuind door flie lieden waaraan
alles schijnheiligheid en kruipengheid
is. Hetgene, waaraan ze zelf niet ge-
loven gaan ze de gewone mens weer
eens trachten wijs te maken.

Wanneer een beschuldigde bekent
aan de dynamitering van de Ijzer-
toren te hebben deelgenomen, dan
beijvert men zich om te verklaren
dat hij dronken was. En een oud-
partijvoorzitter vindt zelfs in de ver-
gadering van de kamergroep van de
C.V.P. dat dronken mensen vaak
bluffen en men aan hun woorden
geen geloof kan hechten! Kan het
cynisme nog verder gaan? Welk is
dan toch de geheimzinnige band, die
de vooraanstaanden van de « grote »
christelijke partij ter hulp* zendt aan
onze « rechtvaardige » magistratuur?

Want het cliché van de rechtvaar-
digheid van ons garecht is een grove
misleiding! En iedereen weet het! De

' -- -
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tiek voorgelegen heeft, namelijk dat
een Vlaamsgezinde rechtloos was!

De socialistische Waal Goudan,
volksvertegenwoordiger voor Oude-
naarde, moest waarachtig niet meer
komen verklaren in de Kamer Don-
derdag 21 Juni 11., dat het gerecht
der bevrijding oorzaak is van de ont-
aarding, dat de rechtbanken waar-
achtige rechtbanken van de Franse
Revolutie waren en dat ze toegaven
aan de eis naar bloed van het gepeu-
pel. Wij wisten het al lang.

Wat het verder verloop van het
onderzoek in de zaak van de Ijzer-
toren betreft, we maken ons geen en-
kele begoocheling. Omdat er wat veel-
geprotesteerd wordt tegen deze n on-
begrijpelijke » uitspraak zullen de
orchestleiders de protesten het zwij-
gen opleggen met een zogezegd nieuw
onderzoek en onder het gevleugeld
woord dat het .gerecht zijn loop moet
hebben én niet mag beïnvloed wor-
den. Dat we van een hoofdzakelijk
franskiljons gerecht ondertussen niets
te verwachten hebben omdat de on-
nederlandse geest bij hen evenzeer
aanwezig is als bij de andere hogere
franskiljonse leidende kliekjes, is ons
ook duidelijk.

Een andere zaak evenwel valt hier
niet uit het oog te verliezen. Vele
hogere C.V.P.-bonzen zullen met een
glimlach van voldoening vastgesteld
nebben dat de vervelende volksver-
tegenwoordiger uit de Westhoek ein-
delijk wat van zijn stuk gebracht
wordt. Ze hebben er zelf flink helpen
voor zorgen? De man met de baard,

Qt gez
: voorzitter-

schrikt geweten van gewone volks-
mensen in slaap te wiegen heeft
»< Schildwacht » — en niemand van
ons zal het verwonderen — weer de
hoofdvogel afgeschoten. Heel die
zaak van de Uzertoren komt neer op
een overwinning, beweert hij, want
niemand heeft de aanslag op het mo-
nument nog durven goedkeuren. Na
de oplossing van de .koningskwestie,
waarin tenslotte hett C.V.P. stand-
punt gezegevierd heeft met « de ver-
zoening rond de troon», die nu in
Juli bereikt wordt, is de zaak van de
Uzertoren een even grote overwin-
ning! Als er geen andere schildwacht
aan de nieuwe Uzertoren zal opge-
steld worden, gaan we een nieuwe
overwinning te gemoet met nieuw
puin. <( Schildwacht» speelt al even
gemakkelijk met de overwinningen
als dat zijn naam- en stamgenoot, de
parlementsvoorzitter, gorgelt over de
u hogere belangen van het land ». Bij
deze woorden richt dan telkens ieder-
een zijn blikken naar de voorzitters-
zetel waartegen reeds zo veel hogere
Avlangen van het Vlaamse land schip-
breuk hebben geleden opdat toch die
zetel maar dezelfde bezetting zou
houden.

DE TAALGRENS
Komt er bij de Uzertorenzaak weer

eens duidelijk tot uiting dat men aan
Vlaamsgezinden en aan symbolen
van Vlaamsgezmdheid zich straffe-
loos kan te buiten gaan, dan is de
huidige evolutie van het taalgrens-
probleem een veel erger feit. Het is

de Vlaamse
ilcentrum om

matigden gelegenheid en tijd gehad
om te bewijzen wat ze altijd voorop-
zetten, dat de radikalen ongelijk had-
den en zij gelijk. We stollen vut dat
de Vlaanugezinde krachten in de een-
heidspartij tot hiertoe zich hebben
laten ' bekeren tot passiviteit in
plaats dan dat ze hun partijvrienoVn
overhaalden tot een aktie ten voor-
dele van het Nederlands leven in
België. Na de koningskwestie leveren
nu de zaak van de Uzertoren en van
de taalgrens het zoveelste bewijs. De

gematigden zijn niet opgewassen te-
gen de pro-Franse krachten die voor-
al in de finantiële kringen de zaken
leiden. Het parlement heeft daar
zelfs niet veel in te zeggen. Het
wordt meer en meer zuivere facade.
Terwijl echter voor de oorlog door
de aktie van Grammens de ganse
taalgrens grotendeels voor ons her-
overd was, verliezen we ze nu terug.
De huidige taktiek bewijst dus eks-
perimenteel dat ze verkeerd is en wat •
verkeerd ia moeten we over boord
werpen.

Hun opmerking dat de politiek van
de radikalen in de oorlog verkeerd
was gaat slechts gedeeltelijk op. Heel
wat radikalen bleven afzijdig, ande-
ren waren niet pro-Duits en dienden
uitstekend de belangen van onze be-
volking, zoals Roinséf, slechts een
klein gedeelte voerde een pro-Duitae
politiek. Die pro-Duitsers waren even
verkeerd als degenen die zich nu le-
nen tot een prn-Frans gedoe. Frank-
rijk is altijd minstens even verlek-
kerd op ons geweest als Duitsland, eri
De Gaulle huldigt mi nog publiek een
Ri jnpolitiek! Van geen enkel vreemd
land zijn wc trouwens zo naïnf van
veel goeds, te verwaoh
Frans, noch Duits, ttöch



het

zen. We kennen
en Ooethals oog, waar het recht,
vaardig gerecht van on» klein lan-
deke België, <i de wereld door be-
roemd om zijn objectiviteit en on-
kreukbaarheid n, liever zijn handen
waste in het bloed van onschuldigen
dan oen ernstige pr>ging te doen om
het Vlaamse dialtkt vari twee dora-
pelaars te begrijpen.

Maar waarom nog oude koeien uit
de gracht halen. Hebben we allemaal
het proces Vindevogel niet gevolgd en
is dat ten slotte niet slechts een
scherpe uiting geweest van het be-
ginsel dat aan gans de repressiepoli-

xo maar dadelijk door de parlemen-
taire komtptie te laten opslorpen. Nu

hem onderduims hebben helpen
Kleineren, zullen ze hem grootmoedig
de partijsteun toezeggen. Het ia hun
typische methode om rechtgeaarde
en zelfstandige volksvertegenwoordi-
gers in te schakelen in de vormeloze
parlementaire massa, die dient om
de paar grote bonzen hun tweede-
hands spelletje te laten spelen in
's lands bestuur, na dit van de geves-
tigde franskiljonse u pool » van in-
dustriëlen en vrijmetselaars.

In het bedenken hoe het opge-

« C A A N D E Z E L F K A N T »
Gedichten door Marcel BEERTEN, privé-uitgave, slechts ver-
krijgbaar op adres van de dichter: Dorp, 13, Zolder. Prijs: 70 £r.

Ziehier een schitterend debuut door iemand wie het er allerminst om
te doen is. te schitteren maar om te getuigen: een legioensoldaat biedt ons
de litteraire neerslag van zijn uiterlijke belevenissen en innerlijke ervarin-
gen aan het front, in de etappe, achter de tralies.

Veel wordt ons soms aangediend als literatuur wat in feite minder is,
slechts lekt uur; deze bundel is méér dan loutere literatuur, hij is tevens
een menselijk en een tijdsdocument. Hij geeft ons een kijk op de tragedie
die wij in de oorlogsjaren <i Oostfront » noemden en een dieper inzicht in
het zieleleven van een dier door eigen volk zo weinig begrepen en zo hard
bejegende Vlaamse legioensoldaten, die eigenaardige groep mannen « die
droegen het erfdeel van dichters en geuzen », zoals Beerten zelf het uit-
drukt.

Talrijke verzen die Beerten ons biedt zijn — kan het anders? — ruw
en rauw, grimmig en cynisch, maar alle mogen, menen we, eerlijk heten
want levensecht. Niettemin durven we hopen dat 's dichters gemoeds-
stemming geleidelijk zal kenteren naar een mildere toonaard, want we
geloven niet dat Beerten hard is uit zichzelf — slechts harde tijden heb-
ben hem zo gemaakt — en betrouwen erop dat hij zijn innerlijk even-
wicht zal terugvinden.

Wat de loutere woordkunst aangaat hebben wij over Beerten's bun-
del niets dan goeds te zeggen: wij vrezen zelfs enigszins dat de jonge
dichter moeite zal hebben om in zijn volgende productie hetzelfde peil te
evenaren. Uitmuntende gedichten zijn o.i. o.m. » De Boodschap », H Hij
was geun zeventien », <i Ons heimwee dwaalt», en zeker de onovertrefbare
ballade « Vrouw Griese u. (U. van de Voorde noemde deze ballade: K een
poëem, een grote letterkunde waardig».)

Met belangstelling zien wij uit naar volgend werk van de ons sympa-
thieke dichter die wij gaarne veel crediet geven.

• T o o n v a n L o o n e i k

Moeskroen en gans de Platdietse
streek prijsgeven, .waar meer dan
50.000 Vlamingen wonen. Het bete-
kent niet alleen de ontaarding van
die 50.000 Vlamingen maar ook een
verlies van honderden ambten voor
Vlamingen. Men heeft wel gediskus-
sieerd om de zes Voerdorpen roet hun
3.500 inwoners te behouden, maar de
Platdietse streek schijnt men niet
eens te kennen als Limburgs dialekt
sprekend gebied! En die Platdietse
streek rond Montsen, Kelmis en Mo-
resnet, waar geen 10% Fransspre-
kenden wonen telt 25.000 inwoners.
Ook over Eupen en omgeving heeft
men het blijkbaar niet nodig gevon-
den te praten. Het argument om
Moeskroen bij de eentalig Franse ge-
meenten te rangschikken is bij de
Franssprekende leden typerend voor
hun veinzerij en hun brutaliteit. His-
torisch is Moeskroen Waalse grond,
beweren ze. Waarom verzetten ze
zich dan tegen het feit dat we Brus-
sel dadelijk helemaal vernederland-
sen. Waarom rangschikken ze dan
Borgworm, dat in de 18' eeuw Neder-
landssprekend was, niet dadelijk bij
de eentalig Nederlandse gemeenten?

Maar wat is er met de heer Verro-
ken gebeurd, die we toch als over-
tuigd Vlaamsgezinde kennen? Heeft (

men deze jonge parlementair ook al
geassimileerd? Was hij niet opgewas-
sen tegen > de ontvangsten bij de
franskiljonse heersers in de taaigrens-
streek, die hem objoktief moesten
voorlichten? Was hun diplomatische
radheid hem te sterk? Wij zullen ons
in elk geval nooit neerleggen bij een
gebeurlijk officieel verlies.

DE TOESTAND VROEGER EN NU
Wanneer wij nu de jongste, twin-

tig jaar van onze geschiedenis over-
zien, dan moeten we drie periodes
onderscheiden.

De laatste zes jaar hebben de ge-

nocfa Amerikaans, AttÉteJ
Nederlands u oni rioet-r

Wat de vooroorlogse-£
treft stellen we vast dat de radflattl
nationaal voelenden in het offensief
stonden. Er zou geen man op Brus-
sel mogelijk zijn geweest moest de
koningskwestie zich toen gesteld heb-
ben en zo Vlaanderen toen achter
hem stond. De koningskwestie zou
door ons gewonnen zijn gewomt, net
zoals de zege voor de vernederland-
sing van de Universiteit te Gent door
de radikalen afgedwongen werd. Er
zou geen sprake van geweest zijn zo-
als nu dat men Ronse zou bestormen
om het te verfransen. Ze zouden even
vlug buitengestormd zijn geworden!
Slechts bundeling van radikalen
bracht toen een herleving in de Ne-
derlanden. Ook nu blijft ons slechts
die weg open. Deze weg moet dus «n
zal gevolgd worden.

W i m J o r i s s e n

c HET PENNOEN »
Leidend Maandblad van het

Algemeen Dleta Jeugdverbond (JLDJ.V.I
Voorlopige voortzetting van

« De Blauwvoet».
JAARGANG 2 — NUMMER t

Verschijnt maandelijks
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Jaarabonnement 70 fr.
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INLEIDEND BEGINSEL

Deze geharnaste tijd stelt aan ons, jonge generatie, hoge eisen.
Het komt er thans op aan te weten hoe de eeuwige menselijke waarden
nu, te midden van de huidige chaos, volledig kunnen beleden en be-
leefd worden. Het grote probleem dat zich daartoe stelt is te weten hoe
wij ons een levenshouding zullen weten te veroveren die een diepere
zin geeft aan ons doen en laten.

Onze belangstelling gaat geheel uit naar de ontluikende nieuwe
wereld waarvan wij, Nederlanders, ons als voorname geestelijke bouw-
meesters moeten aanzien. De Dietse Jeugd in staat stellen aan dit
bouwwerk mede te werken en erin de haar toekomende, vooraanstaan-
de plaats in te nemen is het doel van het ALGEMEEN DIETS
JEUGDVERBOND.

Het algemeen Diets Jeugdverbond is volstrekt onafhankelijk en
wil dit ten allen tijde blijven.

Door het scheppen van een nieuw jeugdtype, bewust van zijn taak
tegenover zijn Volk en van de zending van dit Volk, wil het de jonge
generatie der Lage Landen een fiere en sobere levenshouding voorhou-
den, haar aldus voorbereidend op de zware taken die zij zal te vervul-
len krijgen.

Wij streven ernaar dit proto-type van de Dietse jeugd zo zuiver en
zo volledig mogelijk te belichamen in de ons toevertrouwde jongeren.

Aldus vormen wij in de diepte een keure, die door haar geloof en
door haar kunnen een uitstraling verkrijgt waarmee onze levenshou-
ding doorheen de ganse jeugd van ons volk wordt uitgedragen.

Het Algemeen Diets Jeugdverbond stelt het volgende voorop:

— de basis waarop moet worden gebouwd is de ongerepte christe-
lijke levensbeschouwing en deze moet haar weerslag vinden, voor-
eerst in het persoonlijk, doch mede in het maatschappelijk leven.
In deze zin noemen wij ons Christelijk en heel-Nederlands.

— de taak van een jeugdbeweging is er in de eerste plaats een van
opvoedende aard. Doch in een tijd zoals wij nu beleven, wordt
de jeugd best door de strijd voorbereid op « een leven vol strijd ».

— elke standsindeling der jongeren is te beschouwen als een over-
blijfsel van verouderde burgerlijke vooroordelen. De besten, de
ofjervaardigsten, diegenen die het diepst deze tijd aanvoelen, zal
men minder in de zgn. « hogere» standen vinden dan wel in de
zgn. «lagere». Niet het bezit, noch de geestelijke ontwikkeling

bepaalt de adellijkheid, doch de rechtschapenheid, de heldhaftig-
heid en de onbaatzuchtigheid. Daarom aanvaarden wij slechts
jongeren, die aan de nodige morele eisen voldoen.

— niet de minste vijandigheid tegenover andere christelijke jeugd-
formaties willen wij in onze rangen aankweken noch onderhouden.
Toch willen wij onze jongeren het bewustzijn geven dat ZIJ in
de eerste linie staan, dat ZIJ de zwaarste slagen hebben op te
vangen en dat HEN de eer moet toekomen de beslissende door-
braak te bevechten. Het is onze fierheid dat de brutaalste slagen
van onze vijanden op ONS zijn gericht.

Het Algemeen Diets Jeugdverbond wil zijn en is: een hecht ver-
bond van keurgroepen dat de kampvaardigsten onder de jongeren van
Dietsland verzamelt om ze geestelijk en moreel uit te rusten voor de
geweldige opdrachten die het Volk der Lage Landen in de komende
tijden te wachten staan.

Na jaren tasten en zoeken, vooral in het licht van een nabij ver-
leden, heeft het Algemeen Diets Jeugdverbond zijn inhoud vastgelegd.

Het is een der schoonste tradities van ons Nederlandse Volk dat
het de waarden die aan het leven inhoud gaven wist te kristalliseren in
vrijbrieven en keuren.

Onze inhoud werd samengevat, in het licht van bovenstaand be-
ginsel, in een keure, bestaande uit zeventien punten, wier concrete
verwezenlijking in de ons toevertrouwde jongeren, de harmonische
eenheid zal doen ontstaan van het Diets jeugdtype dat wij ons Volk
schenken willen, zoals onze Nederlanden een levende eenheid zijn van
zeventien provinciën.

Eens zullen dreunen op de banen der geschiedenis de eerste stap-
pen van het jonge, marsbereide Dietsland!



KEURE

1. Het Algemeen Diets Jeugdverbond is de zelfstandige, christelijke,
heel-Nederlandse jeugdbeweging en vormt als dusdanig de orga-
nisatie der christelijke en Diets-bewuste jeugd in de ganse Neder-
landen.

2. Het Algemeen Diets Jeugdverbond bekent zich konsekwent tot
het Nederlandse (Dietse) Volk, een natuurlijk gegroeide en levende
eenheid van stamgebieden en gouwen. Ontsproten uit een samen-
gaan van Franken, Friezen en Saksen heeft het zich in de loop
der eeuwen gevestigd in de Lage Landen bij de Zee, van Abbekerke
tot de Dollart. Het heeft een eigen karakter, eigen deugden, eigen
stijl en een eigen zending en behield de ongebroken kracht van
zijn wezen, spijt slagen der geschiedenis, spijt staatsgrenzen, spijt
innerlijke verdeeldheid en verbastering.

3. Het Algemeen Diets Jeugdverbond ziet zijn voornaamste taak in
wat Berten Rodenbach reeds vooropstelde : het vormen van een
knape die telt een hele man.
Het wil de jongeren boetseren naar het ideaal-type van de Dietse
vendeljongen, het Dietse meisje, en maakt alles aan dit essentieel
vormingswerk ondergeschikt.

9

Het Algemeen Diets Jeugdverbond is een christelijke jeugdbewe-
ging. Het erkent geen zgn. «humanistisch» ingestelde groepen.
Niet-confessionele, in God-gelovende jongeren kunnen worden aan-
vaard zonder dat de godsdienstige geest der groepen erom wordt
gewijzigd.
Tegenover de Rooms-Katholieke en de Protestantse Godsdienst
staat het op het standpunt: Rooms-Katholieke jongeren in Rooms-
Katholieke groepen, Protestanse jongeren in Protestantse groepen.

6. Het Algemeen Diets Jeugdverbond gebruikt als voornaamste op-
voedingsmiddel : de strijd. Strijd van elke jongere persoonlijk tegen
het lagere in zichzelf, gemeenschappelijke strijd tegen de moderne
vervlakking en vermaterialisering in de samenleving, strijd voor de
vervolmaking der eigen persoonlijkheid, gemeenschappelijke strijd
voor de hogere waarden die het leven zin en inhoud geven.

7. Het Algemeen Diets Jeugdverbond wil bij de jongeren volgende
deugden aankweken: konsekwente godsdienstbeleving, zedelijke
grootheid, offervaardigheid, hardheid tegenover zichzelf, innerlijke
weerbaarheid, orde en tucht en vooral een levendig besef der Dietse
volkseenheid en -zelfstandigheid.
Door het bevorderen van deze deugden wil het er toe komen wer-
kelijke persoonlijkheden te vormen die door hun ganse levens-
houding deze deugden bij ons Volk zullen uitdragen. Het Alge-
meen Diets Jeugdverbond gaat hierbij uit van de gekenmerkte per-
soonlijkheid van elke jongere, die het enkel wil veredelen en naar
omhoog tillen tot het zo dicht mogelijk benaderen van het ideale
jeugdtype dat het vooropstelt.

4. Het Algemeen Diets Jeugdverbond verwerpt uitdrukkelijk elke
vorm van politieke jeugdbeweging en elke politieke invloed in de
jeugdbeweging.
Zijn werking volledig houdend in de sfeer van een idealistische
levenshouding, wil het zijn jongeren in staat stellen om later, als
gevormde persoonlijkheden, elke gemeenschapsplicht ten bate van
ons volk te volbrengen.

8. Het Algemeen Diets Jeugdverbond erkent in het raam der jeugd-
beweging geen standen noch sociale verschillen. Elke jongere, van-
waar die ook kome, die de inhoud van de jeugdbeweging onder-
schrijft en naar beste vermogen beleven wil, is welkom.
Het wil de waarde der jongeren enkel afhankelijk maken van wat
ze zijn en van hun wil om te worden, in een gemeenschapsstrijd
om dezelfde persoonlijke en gemeenschappelijke idealen.

5. Het Algemeen Diets Jeugdverbond staat op het standpunt dat de
Godsdienst een grondwaarde is die in de jeugdbeweging als dus-
danig moet worden beleefd. Geen neutraal gedogen van de gods-
dienst maar een konsekwente en intense beleving in het raam der
jeugdbeweging zal er een waarborg voor zijn dat zijn opvoedings-
systeem op de enige eeuwigheidswaarde blijft berusten.

9. Het Algemeen Diets Jeugdverbond heeft voor jongens en meisjes
dezelfde grondslag. Het verwerpt uitdrukkelijk elke gemengde
jeugdbeweging in naam of in feite, en waarborgt de eigen specifieke
werking van jongens- en meisjesbeweging, aangepast aan jongens-
en meisjesaard.
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10. Het Algemeen Diets Jeugdverbond wil in zijn vormende werking
alle eenzijdigheid vermijden en in zijn activiteiten de harmonische
ontplooiing der persoonlijkheid bevorderen: geen soldaatjesspel,
geen sportclub, geen studiekring, maar tuchtvolle dienst met gees-
telijke scholing, kulturele vorming en gemeenschapsspel, aangepast
aan ouderdom en aard.

11. Het Algemeen Diets Jeugdverbond erkent de primerende waarde
van het gezinsleven, waarvan het de opvoeding enkel op zijn ter-
rein wil aanvullen. Jeugdbeweging is meer en meer het noodzake-
lijk aanvullend opvoedingsmidden geworden, waar gezin en school
soms onmogelijk het hoofd kunnen bieden aan de kwalen van de
moderne tijd.
De jeugdbeweging verheelt zich niet dat ze in sommige gevallen
het enig opvoedingsmidden zal zijn en neemt hierin haar zware
verantwoordelijkheid.

12. Het Algemeen Diets Jeugdverbond hecht grote waarde aan een
wezenlijke stijl, die het ziet als een veruiterlijking van het innerlijke.
Het verwerpt elke parade en schijn als zijnde een vergrijp tegen-
over elementaire levensoprechtheid.

o

16. Het Algemeen Diets Jeugdverbond voelt zich de voortzetting te
zijn van een traditie die Berten Rodenbach met zijn Blauwvoeterie
heeft gevestigd, die door het A.K.V.S., A.K.D.S. en D.J.V., alsmede
door de Dietse jeugdformaties met partijinvloed, alhoewel met
spijtige vergissingen, in wezen ongerept werd verder gedragen,
ook door de tweede wereldoorlog heen, in het Nederlands verzet
der Dietse Blauwvoetvendels, dat het eigene verdedigde tegen het
vreemde.

17. Het Algemeen Diets Jeugdverbond voert zijn werking in de geest
van grote figuren die zijn inhoudswaarden belichamen: op het
gebied der nationale eenheid : Willem van Oranje ; op het gebied
der nationale grootheid: Joris van Severen; op het gebied der
Dietse jeugdbeweging: Berten Rodenbach, Lodewijk Dosfel en
Ernest Van der Hallen.
Het wil zijn jongeren het besef geven van verbondenheid met en
voortzetting van de Klauwaerts, de Geuzen en de Brigands en al
degenen die voor het heil der Nederlanden hun leven offerden.

13. Het Algemeen Diets Jeugdverbond stelt de verhouding tussen de
jongeren onderling in het teken van een eerlijke en ongedwongen
kameraadschap, die offeren kan, maar tevens door haar eisen de
naaststaande meevoert naar hoger op, in een gemeenschappelijke
strijd om dezelfde levensidealen.

14. Het Algemeen Diets Jeugdverbond voelt zich in de strijd tegen
de moderne vervlakking één met de jeugd die deze strijd onder
andere vormen voert. Het zal echter door zijn totale onafhankelijk-
heid van invloeden die niet deze van de jeugd zijn, op christelijk-
Diets gebied principiëler en zuiverder kunnen werken. Het wil
daardoor een stimulans zijn voor deze jeugd.
Het brengt zijn jongeren dan ook het besef bij dat ze in de voorste
strijdlijn staan.

-G

15. Het Algemeen Diets Jeugdverbond beschouwt zijn jeugdbewegings-
techniek als een uitvloeisel van zijn inhoud en geest en als dus-
danig in alles eraan ondergeschikt.
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L LIDMAATSCHAP

1. Alle Dietse jongens en meisjes kunnen vanaf hun achtste jaar lid
worden van het ADJV.

2. Om lid te worden moet het kandidaat-lid zich bij de plaatselijke
leider of leidster laten inschrijven.

3. Nieuwe leden maken een proeftijd door. De bevoegde leider of
leidster oordeelt na twee maanden of de belofteproeven voldoende
gekend zijn en de voorwaarden tot aanvaarding in het ADJV aldus
zijn vervuld. Dan kan het lid worden aanvaard door de Verbonds-
leiding op voorstel van de verantwoordelijke leider of leidster.

4. De opname van nieuwe leden gebeurt op een plechtige verzameling.
De Verbondsleiding overhandigt het beloftekenteken, samen met de
lidkaart, na aflegging van de belofte. Het dragen van het ADJV-
kenteken is slechts toegestaan (en dus verplichtend) na het afleggen
der belofte.

5. Elk lid betaalt een vaste bijdrage, vastgesteld door de Verbondslei-
ding. In deze bijdrage is de verzekering tegen burgerlijke aansprake-
lijkheid en ongevallen inbegrepen. Bovendien betalen de leden een
maandelijkse bijdrage van S, - Fr., waarvoor hun het kampblad
gratis wordt bezorgd.

6. Alleen de Verbondsleiding is bevoegd om een lid uit te sluiten.

II. LEIDING

De algemene leiding van het ADJV berust bij de Verbondsleiding,
die zelfstandig leidt en beslist.

De verbondsleiding wordt in haar taak bijgestaan door de Verbonds-
raad, bestaande uit de door de Verbondsleiding benoemde leiders en
leidsters der verschillende eenheden van het ADJV.

De Verbondsraad bestaat uit een Verbondsraad-jongens en een
Verbondsraad-meisjes, respectievelijk als orgaan van de jongens- en
meisjesbeweging.

Naast de Verbondsraad is er ten behoeve van de Verbondsleiding
een Jeugdraad bestaande uit persoonlijkheden die, alhoewel om gron-
dige reden niet practisch met het ADJV verbonden, de keure onder-
schrijven en hun steun aan het ADJV willen verlenen. De taak van-
deze Jeugdraad is zuiver adviserend.
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III. INDELING

a) Vendeljongens
Naar ouderdom worden de vendeljongens ingedeeld in :
— <knapen (8 tot 11 jaar)
— jong-kerels (11 tot 14 jaar)
— kerels (14 tot 17 jaar)
— stormers (boven de 17 jaar)

Naar het aantal worden de vendeljongens ingedeeld in :
— ploegen: met een ploegleider en een voorman bestaande uit 10

jongens.
— scharen: met een schaarleider en bestaande uit 4 ploegen.
— vendels: met een hopman (vendelleider) en bestaande uit 4

scharen.
Een vendel is een volledige ADJV-eenheid en bestaat uit:
een knapen-, een jong-kerels-, een kerels- en een stormersschaar.

b) Dietse Meisjes
Naar ouderdom worden de Dietse meisjes ingedeeld in :
— jong-kerlinnetjes (8 tot 11 jaar)
— kerlinnetjes (11 tot 14 jaar)
— kerlinnen (14 tot 17 jaar)
— Gudrun-meisjes (boven de 17 jaar)

Naar het aantal worden de Dietse meisjes ingedeeld in:
— ronden: met een rondeleidster en bestaande uit 10 meisjes.
— pennoenen: met een pennoenleidster en bestaande uit 4 ronden.
— scharen: met een schaarleidster en bestaande uit 4 pennoenen.
Een schaar is een volledige ADJV-eenheid en bestaat uit: een jong-
kerlinnetjes-, een kerlinnetjes-, een kerlinnen- en Gudrun-meisjes-
pennoen.

IV. UNIFORM

a) Vendeljongens
De uniform bestaat uit: korte zwarte fluwelen broek, blauw hemd,

oranje das, zwarte dasknoop, zwarte hoge
schoenen, bleke kousen met korte boven-
kous in zelfde kleur, zwarte riem met ko-
peren koppel, zwarte broodzak op rechter-
heup.
Het belofte-kenteken wordt op het hemd,
linker bovenarm, gedragen,
's Winters zijn korte fluwelen uniformvest
en zwarte skibroek toegelaten.



Kentekens der eenheden:
ploeg: ploegwimpel (zwarte wimpel met zilveren blauwvoet en

ploegnaam).
schaar : pennoen (oranje pennoen met blauwvoet).
vendel: vaandel (oranje vlag met volledig kenteken en oranje-blanje-

bleu franjes. Het vendel draagt de naam van een groot
Dietser. Deze naam komt op de vlag in blauwe letter),

b) Dietse meisjes
De uniform bestaat uit: zwarte rok, beige bloes met korte mouwen,

oranje das met zwarte dasknoop, zware
bruine schoenen, witte sokken.
Het belofte-kenteken wordt op de linker-
mouw gedragen.
's Winters is een bruine uniformvest toe-
gelaten.

Kentekens der eenheden:
ronde: rondewimpel (oranje wimpel met blauwe blauwvoet en ronde-

naam).
pennoen : pennoen (oranje pennoen met blauwvoet).
schaar: vaandel (oranje vlag met volledig kenteken en oranje-blanje-

bleu franjes. De schaar draagt de naam van een grote
Dietse figuur. Deze naam komt op de vlag in een blauwe
letter).

V. KENTEKEN

Het kenteken van het ADJV bestaat uit: blauwvoet en cirkel. In
uniform wordt geen kenteken gedragen, in burger steeds.

VI. GROET

De groet bestaat uit een kort en krachtig WERE-DI! Geen arm-
gebaar : een stevige handdruk volstaat.

VIL GRAAD EN FUNCTIE

In het ADJV onderscheiden wij de eenheden en de diensten. De
diensten zijn er enkel ten behoeve van de eenheden en worden geleid
door actieve leden der eenheden. Voor jongens- en meisjesbeweging
zijn de diensten en de eenheden volledig gescheiden.

a) fongensbeweging :

Tot het Kader behoren: ploeg- schaar- en vendelleiders en de hier-
mee gelijkgestelde leiders van bijzondere eenheden.

O

Benoemde leiders hebben een graad. De benoeming geschiedt door
de Verbondsleiding na het volgen van de Kaderschool Berten Roden-
bach. De benoemingen gebeuren jaarlijks ter gelegenheid van de
geboortedag van WÜlem van Oranje op 23 April. Elke benoemde
leider legt de eed af.

Niet benoemde leiders hebben een functie.
Rangorde : de functie geldt boven de graad.

Graad- en Functiekentekens:
Een leider die nog niet is benoemd draagt het functiekenteken van

de graad die hij uitoefent.
1. Voorman : een zwarte streep op beide passanten.
2. Ploegleider : graad: een oranje streep op beide passanten.

functie: kleine groene koord van borstzak naar
hemdknoop.

3. Schaarleider: graad: twee oranje strepen op beide passanten.
functie: kleine witte koord.

4. Vendelleider : graad : drie oranje strepen op beide passanten.
functie: kleine oranje koord.

5. Leden van de Verbondsraad: Dietse kleuren in koordje aan de
basis der passanten.

6. Verbondsleiding: passanten omzoomd met Dietse kleuren in
koordje.

b) Meisjesbeweging :

Tot het Kader behoren : ronde- pennoen- en schaarleidsters en de
hiermee gelijkgestelde leidsters van bijzondere eenheden.

Benoemde leidsters hebben een graad. De benoeming geschiedt door
de Verbondsleiding na het volgen van de Kaderschool Rosa de Guch-
tenaere. De benoemingen gebeuren jaarlijks ter gelegenheid van de
geboortedag van Willem van Oranje op 23 April. Elke benoemde
leidster legt de eed af.

Niet benoemde leidsters hebben een functie.
Rangorde: de functie geldt boven de graad.

VIII. DIENSTEN

Worden uitgewerkt naarmate ze voor de eenheden noodzakelijk zijn.
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Deze brochure werd in opdracht van de Verbondsleiding van
het Algemeen Diets Jeugdverbond in Wintermaand 1949 uit-

gegeven door de uitgaven Oranje te Gent.

Verantwoordelijk voor uitgave en opstel:
S ta f V e r m e i r e , Prinses Elisabethstraat 29, Sint-Amands-
berg (Gent), aan wie alle rechten zijn voorbehouden.
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U 1 T T R E K S E L

Dat.:

Par,

i.:ei 1951.-

Onderwerp;"liet "VEBPIKASO" van P.Fl^SYN en
*7

j ,

!' a MC., ;95

A H : 3.II.-- - Jj

k l

V A H : IV.- t - Xs-

Let verwijzing naar d.z.sciirijven,No:24<3
d.d.25 April 1951 - betreffende bovenvermeld onderwerp ~
een als bijlage daarbij gevoegdjbxemplaar van Ko:14,d,d»21
April 1951 van Let Y.'eekblad voor Orde en Vrijheid ~"DÏÏ V/IK
waarin opgenomen een artikel van de hand van de SecrêTari's
van de "Nederlandse-Concentratie" - Dr.A.J.VEEBHUGH, te Dord-
recht,-gelieve U hierbij gaard aan teTrefTen een exemplaar
van Ko:'15,cl.d.28 April 1951 van grenoend weekblad, on blz.2
waarvan wederon een van Dr_,VEHgRUGH afkoiastig artikel is af-
gedrukt.-

*fe« -***?



28 April 1951.-

Onderwerp; "Het "VEHOII;ui30" van P.P^

één.-

UirnÜEKSËL

o,a.v.i
Dat.:
Par.:

1951

ACÖ/
-'i K . l

C ader aanbied i:ifj van bijgaand exeir:pla<jr
van Ko:14,d.d.21 .\pril 1951 va a het "..'eekblad vcor Oi'de en
Vrijneid" - "JL V.>^G"- zijnde het orgaan vsn de Verdinaso-
-roep o nu e r leiding van Paul P^R3YN te .iutwerpèn,'~ïïiQg;é ik
Jv; aandacht vestigen op tiet op blz,$ en 2 van dit nui;Lr.:er
ai'gedruJcte "Brief uit holland", kennelijk van de h;md van:

' * I^r...-.J.V.ii;R3lilJGH, te Dordrecht, die - zo;ils bekend - als
Jecr'etaris van de "Nederlandse Concentratie" optreedt, waar-
uit derntIve de tusccn beide ^enoende groeperingen bestaan-
de verwantschap kan v?or<Jen afgeleid.

Tevens moge ik verwijzen nu ar de op blz.4- van bij-
gaand nuifir.er veriielde "üeuoluties van het Paascongres der
'/Isunise Jongeren iy^In,- /

Lutrent dit Paascon^res - hetwelk te *>.n.tvierpen.
op 7- en. ó ..pril ,1.1. v.erd <;"ehouaen - bericntte ik U be-

reid s één en ander bij d .z.3chrijven,iiro:232 t d.d.20 April



&7 20 April 1951.-

Onderwerp;"Congres der Vlaamse Jongeren".-

Bij lagen : twee?.-

C

A A K : B.II.-
V A H : W.-

OP KAART
At P/

2 5 APR. 1951

*ie 6,

Met verwijzing naar d.z.schrijven,Kot204,
d.d.6 April 1951» met als bijlage een exemplaar van No:13
van 51 Maart 1951, van het Vlaams-Nationaal-Weekblad" -
"OPSTIAHDING", waarin afgedrukt een aankondiging betreffende
het op 7- en 8 April 1951 te Antwerpen te houden "Congres
der Vlaamse Jongeren11, waarop als vertegenwoordiger uit
Noord-lederland, Drs.Piet HEGGEN uit Valkenburg (L) de groe-
ten zou overbrengen, heb ik de eer U hierbij gaand te doen
toekomen, een exemplaar van No:15 van 14 April 1951 van het
weekblad "OPSTANDING", waarin ik hoopte aan te treffen een
uitvoerig verslag over bedoeld congres.

Uit publicaties in de Belgische pers is inmiddels
reeds gebleken, dat dit congres - ook al weer als gevolg van
de onderlinge verdeeldheid in de kringen der Vlaamse Jonge-
ren - min of meer een fiasco is geworden, welke indruk even-
eens wordt gewekt uit de inhoud van het, op blz.J van bij-
gaand nummer van "OPSTANDING" afgedrukt artikel, onder het
opschrift:"Ha het Paas-congres der Vlaamse Jongeren".-

Een ambtenaar van de Dienst van "Labile" te Antwer-
pen is op dit congres aanwezig geweest, doch - zover bekend -
is daarop door Nederlanders niet het woord gevoerd, terwijl
de aanwezigheid van vorengenoemde Drs.Piet HEGGEN, uit Val-
kenburg, ook niet is opgemerkt.

Wel werd vastgesteld, dat de bij ons bekende: Woute-
rus Leonardus LUTKIE, geb.te 's-Bosch, 23.2.188?, H.K.prie-
steren publicist,' wonende te Nuland bij 's-Bosch, A. 172,
Huize "Soli Deo", op het congres aanwezig was. Het is echter
niet gebleken, dat deze daar in het openbaar het woord heeft
gevoerd *

Op het op 3- en 4 April Ig48 te Antwerpen gehouden
Paas-congres der Vlaamse Jongeren, werd door W,L«LÜIKIBt
namens een Nederlandse afvaardiging, wel het woord gevoerd.

Op W.L.LÜTKIE heeft betrekking het schrijven van
"Spil",Hos B.B.A./1.067/f.50i d.d.16.4.1948 j dezerzijds
rappor t, No: 266, d. d. 23.5.1948 en uw brief ,Io:3473>-Geheim,
d.d.4 Juni 1948.-

Tevens gelieve U als bijlage - rood-genummeri II -
hierbij gaand aan te treffen, een verslag over bedoeld Paas-
eongres, uit het Brusselse R.K.dagblaf "Dl SÏAHDAIED1*, -
Antwerpse editie van Maandag, 9 April 1951 - naar de inhoud
waarvan ik ü moge verwijzen.



- 2.-

Haar U daaruit moge blijken, in het gestelde aan
het slot van dit verslag, onder het opschrift:"Slotrede",
werden ook uit Nederland de broedergroeten overgebracht.

Of dit door afgevaardigden persoonlijk, dan wel te-
legrafisch, of schriftelijk geschiedde, blijkt daaruit even-
wel niet".-
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AMNESTIE
noodzakelijker dan ooit! .at Hieronder de tekst van het referaat

.door Mr F. Van der Eist tijdens het
P&ascongres der Jongeren te Antwer-

|pen, gehouden :

Waarom eisen wij jongeren amnes-
tie ? Om meerdere redenen.
l Omdat wij de repressie, zoals ?ij
gevoerd werd, onmogelijk kunnen
aanvaarden ats een werk van gerech-
tigheid, als iets waaraan de eerbied
voor de wet en het recht zouden ver-
bonden zijn.

Zij die ons oproepen voor een poli-
tiek van humanisme, van eerbiedi-
ging van de Rechten van de Mens,
die zij plechtig geproklameerd heb-
ben, hebben zelf op een Ignobele wij-
ze alle grondprmclepen van ons
recht en van de Grondwet geschon-
den en met de voeten getreden.

1° Uitzonderlijke rechtbanken * de
speciale krijgsraden . werden opge-
richt, in strijd met art. 94 van de
Grondwet: «Buitengewone rechtban-
ken noch commissie n kunnen, onder
welke benaming ook, in het leven
worden geroepen.»

2° Deze uitzonden ijk e rechtbanken
werden op willekeurige wijze, samen
gwteld, door willekeurige promoties,
en boden niet de waarborgen van on-
partijdigheid door de Grondwet ge-
elst,

8° De beklaagden werden voor een
willekeurige rechtbank gebracht, vol-
gem keuze van het openbaar minis-
ter i e, door de onbeperkte bevoegd-
heid der uitzonderlijke rechtbanken,
In strijd met de traditionele begrnse-
len nopens de bevoegdheid en art. g
van de Grondwet.

4° Jtetfoaotieve strafwetten warden
uitgevaardigd onder de huichelaeh.

door M te r F. VAN DER ELST
dat gans hun leven in dit leken ge-
staan heeft.

Wij weten dat zij daarvoor hun
eigenbelang en hun bestaanszeker-
heid verwaarloosd hebben en meestal
zware offers brachten, velen hebben
daarvoor hun leven gegeven en de
anderen hun [even blootgesteld. ,

Wij weten dat geen van hen die wij
hier bedoeien het opzet gehad heeft
zijn volk te verraden, dat geen van
hen gehandeld heeft uit lagere motie-
ven die ten grondslag liggen aan het
verraad.

Wie zo ver gaat zijn leven bloot
te stellen en zijn eigenbelang op te
offeren, vrijwillig en zonder er toe
verplicht te zijn, voor het welzijn en
de toekomst van zijn volk, Is steeds
eerbiedwaardig In onze ogen.

Dat men gepoogd heeft deze men-
sen, die tot de eerlijksten en de Des-
ten van ons volk behoren, door de
modder en het slijk te sleuren geeft
de maat aan van de kleinheid van
hun tegenstrevers die er steeds in ge.
slaagd zijn de dienst aan hun Vlaams
ideaal Tn overeenstemming te bren-
gen met de dienst aan hun eigenbe-
lang, die rijk en machtig geworden
zijn en in de Belgische «taal de hoog-
ste posten bekleden zonder dat de
Vlaamse kwestie «pgelost werd ot de
houding van die Staat veranderde.

De vaste overtuiging dat de meeste
van hen die in Vlaanderen in de col-
laboratie gestaan hebben handelden
in een geest van alichtsvervulling,
in dienst van het Vlaams nationaal
ideaal, dat zll behoren tet de besten

en onbaatzuchtfgsten onder ons, legt
ons de plicht op, afgezien van het
feit, of zij zich al of niet vergisten, of
zij al of niet fouten bedreven hebben,
deze volksgenoten die getroffen wer-
den in de zware strijd voor ons volks-
bestaan te verdedigen en vooral hen
de plaats terug op 1» eisen waarop
zij recht hebben.

III Er is nog een andere reden wat
om wij amnestie eisen.

Wij weten maar al te goed hoezeer
Vlaanderen door de repressie getrof-
fen werd. wij beseffen dat de repres-
sie het wapen geweest is dat in volle
scherpte gericht werd tegen de
Vlaams-nationalisten en de Vlaamse
Beweging in het algemeen. Hoofd-
zaak was niet de bestraffing van z.g.
verraad, hoofdzaak was wraak te ne-
men op hen die er reeds voor de
oorlog In geslaagd waren de macht-
hebbers in de Belgische Staal in het
defensief te dringen waar zij weiger-
den de Vlaamse volksbelangen te er-
kennen en te eerbiedigen, die toen
reeds verwerven posities bedreigd
hadden. Is men niet zeer ruim en ver-
gevensgezfnd geweest tegenover de
economische collaborateurs, tegen-
over al diegenen die maar niet be-
hoorden tot de vooroorlogse opposi-
tie ? . -

Werd hier niet de gelegenheid aan-
gegrepen die aangeboden werd om
onder de mom der gerechtigheid af
te rekenen met de Vlaamse oppositie?

De Vlaamse Beweging werd een
Slae tOeB«HiBnrt wflarv*n »ii Tloh -lot

heeft kunnen herstellen tot op de dag
van vandaag en waarvan wij de
rampzalige resultaten onder ogen
hebben.

Wij moeten slechts overwegen wat
er lam geslagen werd of in verban-
ning gedreven : hogeschoolprofesso-
ren, academici, leraars, letterkundi-
gen, -Kunstenaars, onderwijzers, ho-
gèrtt, i lagere ambtenaren...

Reeds stierf verschaeve in het bui-
tenland. Moeten mergen ook Daeis,
Wies Moens, Servaes en anderen •
namen die voor ons jongeren beho-
ren tot het kultuurpatrimonium van
ons volk - in ballingschap sterven?
Zullen margen geen anderen in bal-
lingschap gedreven worden ?

voor het herstel onzer volkskracht,
voor het Herstel van ons kultuurle-
ven, om wille dus van ons hoger
volksbelang is amnestie noodzake-
lijk.

IV Om morele redenen ten slotte
eisen wij jongeren amnestie.

Wij willen geen bezoedeld huis
overnemen en gij, ouderen die de re-
pressie hebt voorbereid en doorge-
dreven en die U thans legen amnes-
tie verzet, hebt voor ons jongeren
geen werk van rechtvaardigheid ge-
il-en, doch gij hebt als kwijlende
grijsaards, verloren In de kronkel-
wegen van uw oude, politieke haat,
u zelve en uw eigen nest bezoedeld.

WIJ willen UWE vuiligheid niet
in ONS huis.

Wij jongeren willen het leven in-
Kaan zonder dn hvnnthM»* HE* ••"

Het Boek van BORNS !
De nagelaten geschriften van Dr. A. Borms

zijn gepubliceerd!

Neem kennis van het boek "BORMS" dat o.m. bevat:

Het dagboek, in de gevangenis geschreven
Het verhaal van zijn aanhouding door hemzelf
Zijn" laatste brief in fac-simili
Het ooggetuigeverslag van zijn terechtstelling
Een schitterende studie

Dit boek is het e'erste van de reeks "Den Vaederlandi getrouwe"
waarin Oom VAN ASSCHE, Joris VAN SEVEREN, Staf DE CLERCK
e.a. figuren bahandeld worden

•
Voorwaarden:

afzonderlijk: gebrocheerd Fr. 10O,
gebonden Fr. 12O, -
luxe-ex. Fr. 35O. -

Intekening voor gans de reeks: gebrocheerd Fr. 78.
gebonden Fr. 98,-
luxe-ex, Fr. 250.-

Te bestellen: Boekhandel F. DE VOLDER
Belgièlei 145 - Antwerpen

- Tegen terugbetaling;
- door storting op postrekening Nr 49.88.66 van F. DE VOLDER,

Antwerpen («Je de bespreking op bladzijde 3j

in de voorbereiding der repressie «n
het uitvaardigen der uitzonderlijke
wetgeving betrokken : De Schrijver,
Delfosse, Tschoffen.

1° Sedert de bevrijding : vier Jaar
op de zes en half die sedertdien ver-
lopen zijn was een katholiek mfnis-
1er van Justitie en rechtstreeks ver.
antwoordellj* dus voer de repressie...
Delfosse, Verbaet, du Bug de War-
naffe, G r ego i r e, Struye, Moreau de
Meten, Carton de Wiart, Moeyersoen.

a° Sedert Juni 1950 heeft de katho-
lieke partij de absolute meerderheid
en regeert alleen het land.

En vreselijke verdenking rust op
haar... en wat heeft *U tot op heden
gedaan om deze verdenking weg te
nemen, wat heeft zij gedaan voor de
afbouw der repressie ? Spreekt zij
zich niet uit tegen amnestie? Heb-
ben deze katholieken gehoor ver-
leend aan de oproep van Z.H. 4e
Paus? Wat doen zijdet de christe-
lijke naastenliefde? Weten zij niet
dat de meeste der getroffenen n chris-
ten mensen zijn zoals zij?

Celden voor hen de geboden van
God en de Kerk niet ?

Moeten zij de rechtvaardigheid niet
nastreven «n het onrecht bestrijden?

Wij jongeren willen dat de on-
grond wettelljkheden en het onrecht
ongedaan gemaakt worden. Wij wM-
Jen dat zuivere toestanden gescha-
pen worden.

Wij zijn van oordeel dat eerste
zware verdenking weegt op hen d re

parias werd geschapen, een probleem
in het laven geroepen dat zwaar
weeg i op de toekomst van het land.

Dat de partijen thans bewijzen dat
zij het hoger belang van het land
boven hun partijbelang stellen... dat
hun vaderlandsliefde geen voze leu-
xe fSj een masker voor verdoken doel-
einden.

V Want er is nog een laatste reden
waarom wij amnestie eisen:

Vefe jongeren, onze kameraden,
werden rechtstreeks of onrechtstreeks
door d& repressie getroffen.

Want ook de kinderen werden en
worden gestraft en getroffen voor
hetgeen de vadera of de oudere broers '
gedaan hebben ; ook de kinderen der
fncivieken worden als minderwaar-
dige gestempeld.

In het leger, in de magistratuur,
in de administratie, overal in de
sleutelposities van de Staat worden
zij geweerd.

Dat ztj n onze kameraden en wij
ztjn solfdair met hen,

Een zoon kan in het leven van zijn
vader afstand nemen in de politiek
en andere wegen gaan...

Maar een zoon kan geen staat, geen
regime, geen partij steunen die zijn
vader tot een-paria stempeSt...

Daarom : Amnestie.
Ik heb tot nu toe niet gesproken

over de collaboratiepolitiek.
Het Is ook niet nodig, want wij ne-

men voor deze politiek geen verant-
woordelijkheid. Zij behoort definitief
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en fooden niet de waarborgen van on-
partijdigheid door de Grondwet ge-
ëist.

3" De beklaagden werden voor een
willekeurige rechtbank gebracht, vol-
geiia kejjze van het openbaar minis-
terie, door de onbeperkte bevoegd-
heid der uitzonderlijke rechtbanken,
in strijd met de traditionele beginse-
len nopens de bevoegdheid en art. 8
van de Grondwet.

4° Retfoactfeve strafwetten warden
uitgevaardigd onder de huichelach-
tige mom van de. z.g. interpretatieve
wet of de straf die geen straf is.
Schending van een der grondprlncie*
pen van net recht en van art. 9 der
Grondwet.

5° De confiscatie der goederen,
door rfe Grondwet verboden {art. 12)
werd ingevoerd onder de mom van
*e schadevergoeding aan de «laat-
burgerlijke partij.

8° t>e burgerlijke dood, door de
Grondwet afgeschaft en verboden,
(art, 13), werd In feite terug inge-
voerd door het verval van rechten.

Daarbij komt dat de taak van da
onpartijdige onderzoeksrechter opge-
dragen werd aan de vervolgende
partij: het Openbare Ministerie, in
de persoon van onbekwame substi-
tuten.

Daarbij komt de schending van da
rechten der verdediging : er is meer
dan één geval Vindevogel, er rijn er
honderdtallen.

Daarbij komen de valse getuigenis-
sen *ulf haat of eigenbelang der tour.
gerlijke part f J en. Flagrante gevallen
van meineed bleven ongestraft,

Kèm iemand oen geval van ver-
volg f ng wegens valse eed in de
40.000 processen ?

Daarbij komt de onmogelijkheid
van zfch fatsoenlijk te verdedigen,
van getuigen ten ontEaste te vinden
of te doen horen.

Ten slotte is het ons maar at te
duidelijk dat in vele gevallen de aan-
gevoerde feiten slechts voorwendsels
waren om personen Ie treffen wegens
hun vooroorlogse politieke bedrijvig-
heid of wegens hun opinie, dit in
strijd met art. 14 van de Grondwet
dat de vrijheid van mening waar-
borgt.

•Om deze redenen on mede om de
mateloze overdrijving In de bestraf-
fing weigeren wij jongeren aan de
repressie de eerbied die men ver»
sohuldigd is aan het Gerecht en
*i«n wij do afbraak van dit monu-
ment van rechtaverkrachting en on-
rechtvaardigheid.
II Voor ons'staat het vast en Is het
onloochenbaar dat diegenen die ver-
volgd en gestraft werden, op uitzon-
dering van enkele gevallen van ge-
meen recht en van de gevallen van
zuivere economische collaboratie d i.
zonder enige politieke overtuiging,
na, politie*o delinfcwenter zijn. voor
ons, Jongeren telt hier het inzicht,
de bedoeling.

Welnu, wij weten met stellige ze-
kerheid dat zij die deze politiek ge-
voerd of gevolgd hebben, gedreven
werden door de oprechte bekommer'
nis voor het welzijn en tfe toekomst
van ons volk.

Wij weten dat zij meest allen
Vlaams nationalisten waren d fa tot
levenstaak gekozen hadden de zware
en ondankbare taak voor ons volk
.een waarachtig vaderland en een op-
rechte «taat te veroveren ter beschut-
ting van en* eigen volksbestaan, en

slaagcf zijn de dienst aan hun Vlaams
ideaal in overeenstemming te bren-
gen met de dienst aan hun eigenbe-
lang, die rijk en machtig geworden
zijn en in tfe Belgische Staat de hoog-
ste posten bekleden zonder dat de
Vlaams? kwestfe-^apgetost -werd xrf -de
houding van die Staat veranderde.

De vaste overtuiging dat de meeste
van hen die in Vlaanderen in de col-
laboratie gestaan hebben handelden
in een geest van plicht a vervulling,
in dienst van het Vlaams nationaal
ideaal, dat zij behoren tot de besten

reeds verworven po&ïtres bedreigd
hadd«n. is men niet zeer ruim en ver-
gevensgezintf geweest tegenover de
economische collaborateurs, tegen-
over al diegenen die maar niet be-
hoorden tot de vooroorlogs* opposi-
tie ? . •

Werd hier niet tfe gelegenheid aan-
gegrepen die aangeboden werd om
onder de mom der gerechtigheid af
te rekenen met de Vlaamse oppositie?

De Vlaamse Beweging werd een
slag toegediend waarvan zij zich niet

DE PEN OP DE WONDE
Jacobus, had onze Kapitein Drie-

star tegen ons gezeid, U moet abso
lniit van die Dr Nicodemus weer een
stukje trachten los te krijgen, want
verschillende lezers zijn nu eenmaal
op dat nicodeems proza ten zeerste
gesteld.

Twee uur later stormden' wij triom-
fantelijk de werkkamer van onze
hoofdredacteur opnieuw binnen en
overhandigden wij hem drie volge-
schreven velletjes papier waarop het
volgende te lezen stond :

— Ben je daar weer, Jacobus? Je treft
het goed ! ik kreeg daar juist het be-
zoek van een trouwe kameraad die
er maar lelijk uitzag. Naar het schijnt
lijdt de arme jongen aan «sinistro-
cardie», zo noemt de dokter dat Zijn
hart ligt namelijk veel te veel naar
links' («si ni ster-links»). Zoiets kan
zeer gevaarlijk zijn. Dit doet mij er-
aan denken, dat er nog een veel er-
gere - geestelijke en morele - kwaal
bestaat waardoor raiïlioenen mensen
aangetast zijn : arbeiders, intellec-
tuelen, politiekers, pastoors, enz. «Si-
nisiropathie» zou ik dit willen heten,
zijnde de neiging om al wat links
staat deugdelijk en vooruitstrevend
te vinden en tevens al wat naar
rechts zweemt als achterlijk, reac-
tionnair. «fasjistisch» en wat weet ik
al, in de ban te doen,

Neem bijvoorbeeld de arbeiders.
Men heeft ïiun wijsgemaakt, (lat zij
alleen hun heil mogen verwachten
van 'n steeds grotere uitbreiding van
de macht van de Staat. Veten onder
hen geloven, dat als de laatste parti-
culiere werkgever zal zijn afgeschaft
en er nog slechts een enkele baas
zal overblijven, met name de Slaat.-
de wereld in een echt paradijs zal
omgetoverd zijn. Zulke dwaze illu-
sies zijn een zeker sympjoon van een
gekarakteriseerde sinistropathie t Hoe
is het mogelijk iemand zulke dingen
op de mouw te spelden ! Weten wij
al niet, dat in England en in Frank-
rijk het juist de'reeds genationali-
seerde bedrijven zijn waar het perso-
neel het meest te klagen heeft ? Daar-
bij komt nog, dat eens de laatste par-
ticuliere baas uitgeschakeld, mét ma-
thematische zekerheid het stakings-
recht afgeschaft wordt, immers, wie
zou het aandurven het werk neer te
Seggen wanneer hij in dienst is van
God-de-Staat, zou zich schuldig ma-
ken aan een «aanslag tegen de vei-
ligheid van de demokratische volks-
gemeenschap» en wordt, net zoals
in Ruslanü, tot asociaal wezen uitge-
kreten. Hij behoort dus in een «her-
opleidingscentrum» !

Zekere nevenverschijnselen van de
sintstropathie zijn anders wel een»
vermakelijk t« noamen. Was het aitt

Truman dip enige lijd g&l?den, in 'n
radiorede, alle oude en moderne « t y -
ranneni verwenste en te dier gelp-
seaheid Gangis Khan, Mussolïni, Hit-
Ier en de Franse Koning Louis XVI
over een kam scheerde. Zelfs 't link-
se republikeinse Frankrijk nam dit
Harry zeer kwalijk. En Auriol, tij-
dens zijn jongste bezoek aan wa-V«
hington, bracht de president der V,^p
als geschenk een collectie oude land-
kaarten mede die destijds eigendom
waren geweest van een der dochters
van... Louis XVI i Overigens, wat zou
Parijs - bakermat der linkse demo
cratie ; wel zijn, waren de Franse
sans-culloten einde der achttiende
eeuw met zichzelf consekwent geble-
ven en hadden ze alle oude gebou-
wen en kunstwerken uit de «donkere
periode» - VersaÜIes, de prachtige
oude Parijse kerken, enz. - vernie-
tigd T Ware dit gebeurd, dan zou de
Vilte-Lumlère niet eens meer een be-
zoek waard zijn ! Het .grote- demo-
cratische Frankrijk is alleen maar
groot voor zover het nog op zijn cre-
actionnair« verleden teren kan...

Natuurtijk zijn onze sinistro- eri
judeopathen er in geslaagd, in alle
internationale organismen de plak te
zwaaien : te Straatsburg, in de UNO.
de Unesco en elders. Ook in het z.g.
«Internationaal Comité voor de stu-
die van de Europese vraagstukken*
hetwelk tot de bevinding is gekomen,
dat in oorlogstijd de massale volks-
verplaatsingen een hinder voor de le-
gers en voor de veiligheid van de
burgers betekenen. Blijkbaar konden
in Mei 1940 die vluchtende Comité-
heren wegens de vele mensen die de
wegen bezetten, met hun auto moei-
lijk vooruit...

Hoe dan ook, voornoemd comité
heeft een voorstel ingediend met het
doel, als het nog eens oorlog wordt,
de gewone burgers te verplichten
thuis te blijven en zich dadelijk te
laten «registreren met het oog op hun
mobilisatie ten einde hun bescher-
ming te verzekeren.» En vermits dat
internationaal ding, zoals betaamt,
zeer links en democratisch georiën-
teerd is, zal wel onderverstaan wor-
den, dat zulke regeling niet geldt
voor de «democratische leiders» wier
bewegingsvrijheid bij oorlogsgevaar
in geen geval belemmerd mag wor-
den : vooral niet de vrijheid om er
stilletjes uit te muizen en naar Lon-
den of Washington te trekken...

Geloof mij vrij, Jacobus, het wordt
hoogtijd het huichelachtig en nood-
lottig gedoe van al die «linkse praat-
jes» aan de kaak testellen en andere
mannen aan het stuur te zetten. An-
ders loopt het zeker mis !

Opgetekend door
JAGOBD*

wij wnien geen oezoeaeid huis
overnemen en gij, ouderen die de re-
pressie hebt voorbereid en doorge-
dreven en die U thans tegen amnes-
tie verzet, hebt voor ons jongeren
geen werk van rechtvaardigheid ge-
tluar.-, doch gij hebt a PB kwijlende
grijsaards, verloren in de kronkel-
wegen van uw oude, politieke haat,
u zelve en uw eigen neet bezoedeld.

WIJ willen UWE vuiligheid niet
in ONS huis.

Wij jongeren willen het leven in-
gaan zonder de hypotheek die gij
ouderen er voor meer dan een ganse
generatie wilt opleggen. Wij doen
niet mee aan uw werk van haat, om.
dat wij niet geloven in uw eerlijk-
heid.

Hoe zouden wij hunnen geloven
in de eerlijkheid van de COMMUNIS-
TEN die de repressie geëist hebben
en zrch t eg on amnestie verzetten om
vaderlandse en democratische rede-
nen? Wat betekent die vaderlands-
liefde en die democratie voor hen?
Weten wij dan niet dat hun houding
door andere, verzwegen drijfveren
en bedoelingen bepaald wordt ?

'': l»(f"^1 gerechtigheid, alleen maar
7 gerecftïigheid die £ij willen ? W La zal

het geloven.
En waarom zijn de SOCIALISTEN,

van Isabella Blum en Max Buset tot
Paul-Henri Spaah legen amnestie?
Is dat ook alleen maar uit vader-
landslievende motieven en om w Tl Ie
van de rechtvaardigheid ?

Zijn deze aanhangers van het Mar-
xisme, van het .Proletariëra aller
landen verenigt U- en van de revolu-
tie van het proletariaat legen de ge-
vestigd» «taten, da vertegenwoordi-
gers van de vaderlandsliefde gewor-
den 7
£ijn zij eerlijk? Zijn partijpolitie-

ke bekommernissen hun vreemd ? Is
het hun niet te doen om de verzwak-
king van het rechtse Vlaanderen en
of andere verzwegen doeleinden die
het licht schuwen?

Hebben zij hun mensen, die in de
oo t labo rat ie betrokken waren, nl«t ge-
red en beschermd 1 Ook om wille van
de rechtvaardigheid en uit vader,
[andslfefde ?

En de Waals* nationalisten en de
Walen In 't algemeen ?

Wat zijn hun beweegredenen?
Zijn zij het niet die ons, prlvatim

de vraag stellen : .Waarom «t&ekt gij
uw fransojuillons niet rn de gevange-
nis in plaats van uw collaborateurs.»

Dat is ten minste juist geil «n, an
fterlijk. Doch het belicht ook hun
houding ten overstaan van het am-
nestjeprobleem.

Ten slotte Is er de Katholieke par.
tij, die hoofdzakelijk een Vlaamse
partij is.

Wij kunnen de linkse minderheid
in Vlaanderen moeilijk verwijten dat
zij niet optreedt als verdedigster van
het door de repressie getrofffen
rechtse Vlaanderen. Maar wat ge-
zegd van de rechtse meerderheid ?

Op de katholieke partij r.ust een
vreselijke verdenking.

«His fecit qui prodesl...* Zij tooh is
de erfgename, zij is met bult gaan
lopen; de stemmen en de zetelt der
nationalisten...
Zal zij de» verdenking nog langer
op zich laten wegen? Is haar aan-
deel in de repressie niet groot ge-
noeg?

1° T» Londen: drie katholiek* mi-
nister* «f %ud minister»

ten mensen zijn zoals zij ?
Celden voor hen de geboden van

God en de Kerk niet?
Moeten zij de rechtvaardigheid niet

nastreven en het onrecht bestrijden?
Wij jongeren w Ellen dat de on-

grondwettelijkneden an het onrecht
ongedaan gemaakt worden. Wij wil-
len dat zuivere toestanden gescha-
pen worden.

Wjj zijn van oordeel dat een te
zware verdenking weegt op hen die
voor de repressie verantwoordelijk
zijn; dat trouwens het hoger en wel-
begrepen belang van het land eiöt
dat dit abces zou weggenomen wor-
den '. honderduizenden werden door
de repressie getroffen, een kaste van

Een zoon kan in het leven van zijn
vader afstand nemen in de poiitieh
en andere wegen gaan...

Maar een zoon kan geen staal, geen
regime, geen parij j steunen die zijn
vad-er tot een .paria a-tempeit...

Daarom : Amnestie.
Ik heb tot nu toe niet gesproken

over de collaboratiepolitiek.
Het is ook niet nodig, want w t] ne-

men voor deze poMtieh geen verant-
woordelijkheid. Zij behoort definitief
tot het verleden, en wij hoeven ar ons
niet over uit te spreken. Indien er
vergissingen, fouten, afwijkingen ge-
weest zijn, dan zijn de verantwoor-
delijken zwaar genoeg gestraft ge-

vervolg blz.3

Hier Radio-Opstanding
— Wie is <ie beschermheilige van het
centralisme ?

Keiaer Caligula die eens de wens
uitdrukte, dat hét Romeinse volk
slechts een hoofd had, opdat het ge-
makkelijker met een slag' afgehakt
kou worden...

+
— Volgens de «Libre» zouden in Bel-
gisch Kongo, zekere blanke kinderen
er genoegen in scheppen df. negers
ml te schelden en zelfs af te troeven.
Natuurlijk kunnen hier slechts «fas-
jistische» en Duitse invloeden in het
sp*l rijn; maar hoe dit te bewijzen ?
Zou die meneer Blun dat Boms niet
kunnen ?.

+
— Dat voorstel van deu N.S.B, om
een «rnstilut d'Education Civique»
op te richten heeft in burgerdeugd-
zame, officiële kringen verbazend
weinig succes gehad.

Wijzelf zijn er zeer warme, partij-
gangers van, aï was het maar om
eens eindelijk te weten te komen wat
eeht civisme is...

*
— Mannen die «namens de weer-
stand* onschuldigen en zelfs jonge
kinderen neerschoten^ worden nog
Immer door onze militaire rechtban-
ken met klank vrijgesproken.

Als men zelf onschuldigen naar het
eiecutiepeleton " stuurde, kan men
toch niet al te streng zijn voor dezen
die een «vaderlandse vergissing» be-
gingen.

— Een van d.e hoofdbeginselen van
het echt resistantiahsme luidt ion
a imer f : «Liever ho-nrtprd onschuldi-
cfnn neergekogeld dan een enkeSp \~nr-
jsdrt- laten leven».

— Onzt- socialisten hebben «lus ^p.pi^-
beerd Vlaanderen Vee re^ns i c u n i
dekken.

Vergp^I's, \vant VlaiuKleren t - l i i f i
pfMi freslnten -hoek voor wie ijr i i f f i
oprecht van houdt.

+
- X u o j f h e e f t iemand zij u teven \\-\\-

!<?n- tvaf ï i ?n om in het eigen land ii"i:
•bezettmfsstatuut" te verdedigen, isl-
ilus de Duitse sociaal-demnkraat i.«r-
lo SchmicX

Die Duitsers hebben voorwaar :*'h'
pretent ies . Nu beginnen ze zich j!
n f te vragen voor wie en voor tv.ii
men hf n wil doen vechten !

*
— De jonge staat Pakistan lieefl tm-
delijk zijn nationaal lied. Voor 't
ogenblik is het nog geheim, maar één
van de ministers za] het zingen bij
de eerstvolgende parlementsvergade-
ring (iContinental Daily Mail»),
Zingen in het Parlement wordt na-
tuurlijk als iets zeer ultzonderlijks
beschouwd in Pakistan.

In België is dat dagelijkse kost;
zelfi... muziek maken met lessenaars
ia hier doodgewoon.

DIKTUS

Een Prachtig Geschenk!
Wie vanaf heden een sttunabonnement van een

jaar (350 Fr.) neemt ontvangt gratis de bronzen sier-
schaal eigenhandig geslagen door de bekende Vlaam-
se edelkunstsmid Cassiman uit Dendermonde.
Deze aierschalen hebben een doorm. van 50 cm. en
lijn vervaardigd in roestvrij ijzer. Zij zijn genummerd
en getekend door de kunstenaar. Zij hebben een
kunstwaarde van minstens 1500 Fr.
Het bedrag van 350 Fr. kan gestort worden op post-
rekening 1705.17 N.V, Uitgaven Luctor, Antwerpen.

Wie reeds een steunabonnement betaald heeft kan
desiersehaalontvangen mits vóór 15 April a.s. een bij-
komende storting van 130 Fr. te doen.



f Een Internationaal SOLIDARITEITSFRONT
der NATIONALISTEN door Dr* Otto STRASSER

DE DODEN ZIJN MINDER GEVAAR-
LIJK

De doden spreken niet, zegt de
volkswijsheid. Wij begrijpen dan ook
de steller van een bijdrage 'versche-
nen 1n «Vooruit, die betreurt dat zo-
vele zwarten, wien men slechts pe-
kelzonden kon aanwrijven terecht-
gesteld werden, terwijl o.m. een Ge
rar<I Romsée thans vrij uitgaat. Een
dode Komsée ware minder gevaar-
lijk dan een levende Romsée. Hel
moest eens gebeuren dat het gewe-
zen VÏaains-nationaaï kamerlid voor
Limburg zijn spreekwoordelijk en ge-
weteussecmir fair-play liet varen en
zijn mémoires publiceerde, hierin 'n
ruime plaats voorbehoudend aan de
talrijke Bezoeken van rode dignita-
rissau die hesm hun opwachting
kwamen maken tijdens zijn procon-
sulaat aan Binnenlandse Zaken.
Romsée is trouwens niet de enige die
dienaangaande bescheid kan geven.
Niet alleen zijn Vlaamse en Waalse
kabinetchef, ook Alphonse, de deur-
waarder van de Kamer, die als deur-
waarder bij de secretaris-generaal
fungeerde kunnen dienaangaande
omstandig bescheid geven, om niet
té gowagen van het hoofd van de
door Romsée ingestelde persdienst,
de huidige directeur van -Le Peuple.

IN HET GEVANGENISWEZEN
Het Staatsblad publiceerde de be-

vorderingen in het kader van het ge-
vangeniswezen. Twee directeurs wer-
den lot de eerste klasse van hun
ambt bevorderd, namelijk de heren
Delrunlle, totnogtoe directeur te
Turnhout, die de opvolging van de
h. Dory te St Gilles zal waarnemen,
en Mertens, totnogtoe directeur van
de gevangenis aan het Pandreïtje te
Bru^e, die naar Antwerpen over-
zwaait. Het is merkwaardig dat het
net de directeurs van de twee meest
geduchte galeien uit het Belgisch
penitentiair stelsel, Brugge en Turn-
hout, zijn die zich in de gunst van
de ctirectie-generaal van het Gevan-
geni ? wezen mogen verheugen. Zij
handhaafden in hun penitentiaire
instellingen ten overstaan van de po-
litieke gevangenen een ijzeren tucht
die aan het inhumane grensde.
Merkwaardig is tevens dat de h. Del-
rualte van wïe iedereen weet dat hij
een liberaal is, -bij uitsluiting van
menig ander postulant, door een C.
V.P.-minister aan tiet hoofd gesteld
w«r.l van een eelgevangenis waar
nc-g meer dan achthonderd incivieken
v*rbli.jven -

*
BEGROTING VAN VERKEERS-
WEZEN GOEDGEKEURD

De heer P .W. Segers mocht zich
verheugen over de goedkeuring van
zijn begroting. Wij staan niet on-
sympathiek tegenover dit succes van
d* gewezen schepen van Antwerpen

vergallopeerd, vermits dit begrip
meer dan twintig jaar oud is ! Voor
liet overige lijkt ons de vijandschap
van (ie anti-Vlaamse tante zeer ror-
inaal te zijn. De ergste profiteurs
van het huidig centralisme zijn on-
getwijfeld de mannen van de frans-
kiljonse kliek die in <le CVP nog
steeds riet schone weer maakt; bij el-
ke struc turele wijziging lopen ze dus
gevaar iets van hun voorrechten te
verliezen.

Van haar kant, oordeelt de Gazet
van Antwerpen, dat de CVP goed zon
doen voortaan meer belang te hech-
ten aan czekere vraagstukken», o.m.
in verband met het behoud van de
eenheid onder de . Christelijke Vla-
mingen en de «Standaard- die deze
zienswijze bijtreedt acht het al een
resultaat, dat hier niet opnieuw met
de gebruikelijke dooddoeners uitpakt.

Hoe dan ook, het is onze innige
overtuiging, dat spoediger dan velen
denken, men in leidende kringen blij
Genoeg zal zijn naar de federale op-
lossing te mogen grijpen zoals ?€
door de Concentratie uitgestippeld
werd. De bewuste Vlamingen moeten
er slechts voor weten te zorgen, dat
ze tegen dien dag sterk genoeg zou-
dtn staan opdat ze bij de onderhan-
delingen die dan gevoerd zullen wor-
den, niet aan het korste einde zou-
dan trekken.

*
ACHT DOCUMENTEN

_ verklaringen van generaal vcm
,-Falkenhausen hebben in talrijke
Belgische bladen een ware storm
verwekt waarbij natuurlijk meneer
J. Cultuurschande van de Volksga-"
zet weer wist te onderscheiden. Voor
ons heeft het voor het overige niet
!• e* minste belang, of de gewezen be-
velhebber er ja dan niet goed aar,
gedaan heeft, er aan te herinneren
dat na de Franse capitulatie de late-
re Londoniters met Duitsland hebben
willen onderhandelen. Zeker is het in
lerter geval, dat ze dit wel hebben ge-
daan.

Er bestaan niet minder dan acht
officiële documenten waaruit dit al-
lerduidelijkst blijkt en die het gebrul
van de «Volksgazet» niet zal vermo-
gen weg te toveren. Wij dagan ten
andere dit orgaan uit deze stiricfcen,
waarvan wij hieronder nogmaals 'n
zeer beknopte samenvatting brengan.
ooit te publiceren l

1 Telegram van de Belgische rege-
ring tot de Minister van Argentinië
te Bern gericht, gedagtekend van 18
Juni '1940 waarin o.m. gezegd wordt.
dat zodra het lot van de Belgische
soldaten in Frankrijk en. van de
vluchtelingen geregld is, de regering
ontslag zaï nemen «ten einde de waar-
schijnlijke vredesonderhandelingen
te vergemakkelijken tussen Duits-
land en België».

2 Nota van de Minister van Argen-

waarin o.m. gezegd wordt : «Wij
hebben het ondernomen, met de be-
zettende overheid en de in het land
achtergebleven overheden in betrek-
king te trecten;»

6 Hel verslag van de Belgische
ambassadeur te Bern Davignon d.d.
3 Juli 1940, over de zending waarme-
de hij door Pierlot belast werd, n.I.
zich met de Duitse minister te Bern
in betrekking stellen, Daarin wordt
gewaagd van het stijgend ongeduld
van Pierlot om de onderhandelingen
roet de Duitsers spoedig te zien be-
ginnen.

7 De bekende brief van Pierlot aan
de heer Aunos, Spaans ambassadeur
in België, d.d. 10 luli 1940 waarin van
de mislukte poginge'n van de ïielgi-
sche regering om met Duitsland on-
derhandelingen te openen, gawftg
wordt gemaakt.

8 Het getuigenis van de heer La-
garde, directeur van de «Politieke
Aangelegenheden» aan het Qua-y.
d'Orsay, tijdens het proces Pétain af-
gelegd. Deze hoge ambtenaar ver-
klaarde toen, dat in Juli 1040 de naajj
Frankrijk uitgeweken regering via
de Franse regering Duitsland ver-
zocht had België het regime van wa-
penstilstand in plaats dal van capi-
tulatie te verlenen,

Hieraan ban men zien, dat het heus
niet de schuld van onze Londoniters
is geweest, zo ze niet de weg der col-
laboratie - net als een gewone Pé-
tain - zijn opgegaan. Van hen en van
hun vriendjes zouden wij derhalve
op zijn minst mogen verwachten,
dat ze wat... minder noten op hun -
patriotieke . zang zouden hebben l

ZICHZELF WAARDIG BLlM~/!
Het vonnis van de krijgsraad van

Antwerpen waarbij de verzetslieden
Rul, Coïson en Claessens werden vrii
gesproken is een waardig tegenhan-
ger van de vroegere vonnissen van
dezelfde rechterlijke Instanties 0.5e
een Vindevogel en anderen ter dood
veroordeelden.

De heer Rul en zijn mededaders
interesseren ons allerminst en ze zijn
in de grond minder te laken dan de
rechters die hen absolutie gaven. Wat
hun slachtoffer betreft, ofschoon ner-
gens bewezen kon worden, dat hij
legen de repressieve wetgeving had
gezondigd, het feit dat hij neerge-
kogeld werd, maakt hem al verdatht.
Wellicht zijn wij hier wreed en cy-
nisch, maar wij zijn in ieder geval
realistisch, Ten minste de verwanten
en vrienden van de vermoorde zulten
thans een juist idee hebben van het
Belgisch gerecht 1.. - - -•

SLECHTS TWEE PERCENT
Uit statistieken omtrent de repres-

sie aangelegd door Prof, Gilissen
van de Brusselse Universiteit, blijkt
Hnt nnrler rt» WPPflns nrvrlOITSfelten

Twee laken worden steedi duide-
lijker in d* strijd die geleverd wordt
door dezen die thans de wereld wïl-
len beheersen : Moskou's sterkte ia
't, dat 't overal . en dikwijls met goed
gevolg - met het nationalisme een
bondgenootschap tracftt aan te gaan.

Washington's zwakte is het daaren-
tegen, dat het hardnekkig weigert
liet nationalisme van de volken voor
zich la winnen.

Wie de successen door Moskou se-
dert de bolsjevistische revolutie -
vooral in de loop der laatste vijf ja-
ren - behaald, even onderzoekt, komt
tot de bevinding, dat Moskou in geen
enkel land van de wereld er in ge-
slaagd is, de meerderheid van 't volk
voor het communisme te winnen, dit
zowel vóór als tijdens of na de ves-
lifliiïg van de communistische dikta-
t u u r ! (Waarschijnlijk zou een onder-
zoek, zo het mogelijk was, uitwijzen,
dat zulks niet het minst voor Rus-
land zelf en de volken van de Sov-
j et-Unie geldt).

Al de successen van Moskou WIT-
den behaald dank 2ij een uitmuntend
geschikte combinatie van de com-
munlstïsche leidingswil met de na-
tionalistische aandrang der massa.
Dit is niet alleen het geval voor Chi-
na, Indo-Cliina, Korea, enz. maar
eveneens voor Polen en Tsjekoslowa-
kij. waar het veroveringsinstinct ge-
richt op de rijkdom van de Duitsers
- de Duitse Oostelijke provincies, hef
Sndetengebied - de eigenlijke hef-
boom is geweest die do'or Moskou in
voornoemde landen werd gehanteerd.
Ook vandaag is dit nog het geval.
want de roof van deze Duitse gebie-
den wordt slechts door de aanwezig-
heid van het Rode leger gewaar-
borgd.
- Aan de andere kant zijn wij gelui-
^ van de merkwaardige en in velt»
opzichten onverklaarbare houding van
Washington en van de z.g. Westelij-
ke mogendheden over het algemeen.
die de nationale krachten en bewe-
gingen der vo&pn met alle middelen
onderdrukken ofschoon diezelfde
krachten luist de meest vertrouwtoare
en kam p vaardige elementen voor de
anti-communistisohe strijd kunnen
leveren.

De ongehoorde, brutale bejegening
van het nationale Spanje, de met al-
le middellen doorgevoerde uitschake-
l ing van De Gaulles, het onderdruk-
ken en vervolgen van het nationale
Duitsland, opzettelijke verzwakking i
van het nationale China, het niet er-J

•kennen van de nationale beweging
in Inrio-China, enz. bewijzen, dat
Washington hel anti-communistisch
nationalisme even hardnekkig - en
misschien nog hardnekkiger! - be-
kampt als het anti-christelijke com-
munisme.

Daarom lijkt ons het ogenblik ge-
schikt om uit die vijandschap van
Washington en de z.g. Westelijke mo-
gendheden tegenover 't nationalisme
duidelijke conclusies te trekken. De-

C

ontwikkeling in eigen nationale vrij-
heid. Welnu, op de grondslag van de
zegevierende macht van het natio-
nalisme, van de erkenning van het
recht der persoonlijke en nationale
vrijheid ia een- vruchtbare samenwer-
king mogelijk tegen alle krachten
die de ene of de andere van die twee
vrijheden willen beperken of vernie-
tigen.

Juist het Duitse volk, dat men van-
daag in Oost en West door propa-
ganda en door geweld tracht te dwin-
gen stelling te nemen; dat volk waar-
van die regeringen Hte Berlijn en te
Bonn proberen wijs te maken dat er
buiten die keus geen uitkomst is :
juist dat Duitse volk druk ik op het
hart, dat de «derde weg» van de sa-
menwerking onder nationalisten niet
enkel mogelijk is, maar mogelijkhe
den biedt waarvan men zich nauwe-
lijks rekenschap kan geven !

Men stelle zich maar even voor hoe
de wereld er zou uitzien moest het
nationale Duitsland met het nationa-
le Spanje een talunie oprichten, even-
tueel versterkt door toevoeging van
tiet nationale Argentinië, het nationa-
le Portugal met zijn koloniën. Wat
zou het uitzicht van de wereld niet
niet veranderen, moest Jiet nationale
Duitsland enge betrekkingen onder-
houden met de nationale Arabische
wereld waarvan 't vrijheidsstreven in
Noord-Afrika even._ gerechtvaardigd
is als dat van het nationale Indo-Chi-
na. Men denke aan de ongehoorde
mogelijkheden die zulk Europees-
Arabisch vrijheidsblok zou bieden.
vooral indien het zich met het na-
tionale Indië en het nationale China
zou verstaan dank zij een wederzijd-
se erkenning van de gelijkheid van
rechten en het beslist verwerpen van
elke vorm van imperialisme : zowel
het rode imperialisme van Moskou,
het blanke imperialisme van England
en Frankrijk, het gele Dollar-impe-
rialisme van Amerika !

Hoelang nog geloven de imperial-
istische mogendheden, dat de onbe-
volkte gebieden in het zuiden van
Afrika. Australië, Canada, de overbe-
volkte hoge-druk-gebieden zoals In-
die, Japan en China weerstand zul-
]pn kunnen bieden? Alleen met geweld
is dit mogelijk en wij denken er
overigens niet aan hun dit recht tf1
betwisten. Maar ons gaat dit toch niet
aan l Wij hebben geen koloniën ! Wij
behoren tot de «Habe-Nichtse- en tot

de gebieden van hoge druk; waarom
zouden wij dan in de internationale
politie^ een stelling gaan innemen
die geenszins met onze belangen
overeenkomt ?

Juist het feit dat Duitsland tegen-
over de «grote wereld», tegenover de
aanstaande strijd om de macht in de
Indische en in de Stille Oceaan vol
strekt gedesinteresseerd staat, brengi
mede dat ditzelfde Duitsland, ook in
politiek en economisch opzicht^ bij-
zonder goed geplaatst is om z i jn
geestelijke solidariteit met het ge-
gronde streven van alle volken du-
onafhankelijk wensen te blijven, te

"beklemtonen en practisch door te voe-
ren.

Duitsland is alleen aan Europa en
aan Afrika geïnteresseerd, en zelfs
in Afrika z&l het de koloniale prac
tijken der oude heersersvolken voor
immer van de hand wijzen en zich.
samen met de overige Europese na-
ties, er zich toe beperken, uit Afrika
de grondstoffen te betrekken die voor
de «Europa-fabriek» nodig zijn. Voor
het overige zal het de Afrikaanse vol-
ken hun opgang naar de vrij h ei rï
gaarne gunnen.

Het is derhalve mijn innige over-
overtuiging, dat het de eigenlijke roe-
ping van Duitsland is, het «Front der
Vrijheid- te vormen door het tot
stand brengen van een samenwer-
king tussen de nationalisten van alle
volken en rassen, mits uitdrukkelijke
verwerping van elke vorm van impe-
rialisme, zowel op economisch als op
politiek gebied.

Nota van de Redactie : Bij liet lezen
van bovenstaand stuk zullen onze
lezers getroffen zijn geweest door de
onverbiddelijke logica die men in al-
le bijdragen van steller terugvind!.
Dr Otto Strasser plaatst zich hier na-
tuurlijk als Duitser op een zuiver
Duits nationaal standpunt, hetgeen
van zijnentwege absoluut normaal is.
Als Vlamingen en Nederlanders zul-
len wij wellicht de zaken enigszins
anders zien. Zeker is, in ieder geval,
dat Washington zich tot hiertoe zeer
weinig heeft bekommerd om de me-
ning van het gaaf nationaal geble-
ven gedeelte van Duitsland, noch van
de andere landen waarmede het wil
samenwerken en dit lijkt ons een der
voornaamste oorzaken te zijn van de
opgelopen teleurstellingen. l

ZEG HET MET BLOEMEN
EEN CARRIÈRE

Belga vertelde verleden week, dat
dhr Spaak als vertegenwoordiger van
«Ie U.N.O. zou afgevaardigd worden
naar Kasjemir.
— HPt innrt vn-n rtp. *mhRnen. die zich

PE CONCLUSIE
De Antwerpse krijgsraad heeft df

moordenaars vrijgesproken van een
eerlijk man en zijn onschuldig doch-
tertje.
— Om ooit respectabel te worden zal



een liberaal is, ibij uitsluiting van.
menig ander postulant, door een C.
V.P.-minister aan het hoofd gesteld
w«ril van een celgevangenis waar
nog meer dan achthonderd incivieken
vtrblujven -

*
BEGROTING VAN VERKEERS-
WEZEN GOEDGEKEURD

Dc heer P .W. Segers mocht zich
verheugen over de goedkeuring van
zijn begroting. Wij staan niet on-
symj^athiek tegenover dit succes van
(U gewezen schepen van Antwerpen
onid^t zijn mini ster ie ie dood ge-
pland werd door de «Libre Belgi:
que» en een paar Waalse haantjes
vooruit van de C.V.P., die hem niet
konden vergeven dat hij Melsbroek
als zuiver Vlaamse grond blijft aan-
zien.

Het heeft ons echter onaangenaam
verrast dat er geen enkele Vlaamse
kamerheer gevonden werd om de hr
Segers d» levieten te lezen wegens 'i
feit dat de politieke veroordeelden
nog altijd beroofd blijven van het
bezit aner postcheclcrekening, het-
geen hun wederopneming in de maat-
sehappij ten teerste in de weg staat.
BeltriS zal wel het enigste land van
da wereld zijn waar het bezit ener
girorekening afhankelijk gesteld
woT-1* van het bezit van een gfctuig-
febrift van goed gedrag en burger-
trcuw. Het komt ons onbegrijpelijk
voer dat de heer. Segers in deze z i j ] )
administratie de vrije hand laat. Wij
hcpf-ii dat deze opmerking zal vol-
toonde lijn om de hatelijke maarre-
gel te doen wegvallen, zoniet zall.»i
wij onze houding ten overstaan van
de Vlaamse Exeellentie en onder-
voorzitter van de Regering volledig
mcriftn harzian.

EERSTE REACTIES...

Voor aover wij konde» aaga&H,
werd het Belgtt-beriem omtrent de
Landdag van de Vlaamse Concentra-
tie waar deze zich voor een federale
•rrïenïng van de Belgische Staat uit-
sprak, door een vrij groot aantal
dagbladen overgenomen en zij die
eerst de oude : zeer totalitaire - me-
thode van het doodzwijgen hadden
beproefd, hebben ze achteraf moeten
opgeven. De strijdende Vlamingen
zullen hier weereens de gelegenheid
hebben gehad, na te gaan, welke
kranten ze moeten lezen, willen zij
volledig en onpartijdig worden voor-
gelicht over wat er in Vlaanderen
omgaat.

Het Handelsblad bracht de mede-
deling van Beïga op de eerste pag>-
na en onder een grote titel. De Fran-
HC bladen - Soir, Dernière Heure,
Province, Nouvelle Gazette, Gazette
de Charleroi, enz. - moesten het met
enigszins verkortere versie doen
waarvan wij bezwaarlijk kunnen
aannemen, dat ze door de Concen-
iritic zelf werd verzorgd, al meent
rfe Libre Beïgique dit te kunnen ver-
zekeren. De Dernière Heure is na-
tuurlijk van mening dat- het ogen-
Wlk... slecht gekozen is! Voor de
Vlamingen is het immers nooit «Ie
moment» ! Maar toen de linkse Wa-
len in Juli 1.3. de Statengeneraaï van
Wallonië door een staatsgreep wil-
ile uitroepen, vond het liberaal or-
gaan dit zeer normaal...

De «Libre Belgicrue» had er een hele
kolom voor over om te betogen, dat
d;t federaal plan een «oude oorlogs-
machine» was; alleen de subnatlo-
iiaHteit was iets nieuws, door de een
n? andere «obscure systeem-makers»
uitgevonden. Eens te meer heeft zich
•a h r ft n t TUL manier Jourdain lelijk

7üer beknopte samenvatting Dreugiu»,
ooit te publiceren I

l TÜ]egrara van de Belgische rege-
ring tot de Minister van Argentinië
te Bern gericht, gedagtekend van 18
Juni 1940 waarin o.m. gezegd wordt.
dat zodra het lot van de Belgische
soïdater. in Frankrijk en van <le
vluchtelingen geregïd is, de regering
ontslag zal nemen «ten einde de waar-
schijnlijke vredesonderhandelingen
te vergemakkelijken tussen Duits-
land en België".

£ Nota van de Minister van Argen-
tinië te Bern aan z i jn Belgisch col-
lega aldaar, gedagtekend van 19 Juni
1940 waarbij hij hem dit telegram
overmaakt en er aan toevoegt, rtat de
Belgische Regering voornemens is,
een van haar ministers naar de Ko-
ning ie sturen die zijn handtek-ïning
7,ou geven opdat de Vorst een nieuwe
regering zou kunnen oprichten, be-
voegd om te vredesonderhandelingen
met Duitsland te beginnen.

3 Een telegram van de Belgische
regering d.d. 19 Juni 1940, via de Nun-
eras naar de Koning te Laken ge-
richt waarin het heet: «Het ogenblik
is wellicht voor België gekomen om
met Duitsland onderhandelingen te
baginnen met h&t oog op het sluiten
van een wapenstilstand. De Belgische
regering is bereid hieromtrent met
de Duitse regering onderhandelingen
ie voeren. Zij meent nochtans, in bet
hoger belang van het land, dat liet
nuttig is, eerst met de Koning eon-
tact'te nemen*.

4 Ken brief van Éérste-minister
Pierlot, d.d. 26 Juni 1940. tot de Ko-
ning gericht, waarin o.m. opnieuw
aangedrongen wordt opdat met de
Duitsers onderhandeld zou worden
omtrent een wapenstilstand o J een
andere overeenkomst,

5 De boodschap van Pierlot d.d.
a? Juni 1940 «tot de Belgefl» gerïcnt

kogeld werd, maakt hem al verdacht,
Wellirtr, zijn wij hier wreed en cy-
nisch, maar wij zijn in ieder geval
realistisch. Ten minste de verwanten
en vrienden van de vermoorde zullen
thans een juist idee hebben van b«t
Btlgisch gerecht!..

SLECHTS TWEE PERCENT

Uit statistieken omtrent de repres-
sie aangeiegd door Prof. Gilissen
van de Brusselse Universiteit, blijkt
dal onder de wegens oorlogsfeiten
veroordeelde Belgische onderdanen
zicrh slechts twee percent gevallen
van economische collaboratie voorde-
den.

Zelfs de bekende krokodil Larock
van «Le Peuple» is over dit uiterst
gering percentage hoogst verbaasd.
Het is ook waar, dat de meeste per-
sonen die van economische collabo-
ratie verdacht werden, alles behalve
strijdende Vlamingen waren.. Onze
antï-Vlaamse auditeurs hadden Jar-
halve alle redenen om ze te ontzien.
teii als ze dan toch iemand wegens
zulke collaboratie wilde nijpen, trach-
ten ze noch iemand te vinde^v^'e s 1̂ 1
vlaamsgezind bekend stond. -J ^

Overigens, reeds vóór het einde
van, 1945 hadden de liberale bonzen
die anders 20 hysterisch vaderlands
wisten te doen, er wel voor gezorgd,
dat hun talrijke gecompromitteerde
politieke vriendjes en oorlogsprofi-
tenrs geer. haar zou worden gekrenkt.
Want ook in dit opzicht is de hele
repressie een akelig, misselijk treur-
en klnchtspel geweest 1

En straks wordt waarschijnlijk ook
de geneesheer-bandiet Rinchard even-
eens vrijgesproken of althans vïndt
men er iets op om hem en zijn «on-
bekende . hooggeplaatste beschermer»
op de »en of andere manier te réd-i
den!

Er wordt van U gezegd, mijnheer
de President, dat TJ een eerlijk en fat-
soenlijk man zijl en wij wilïen dit
gaarne geloven. Onder de Franse po-
Hiiekers is d.tt anders wel een zeld-
zaamheid. Maar hoe eerlijk U ook
moge zi]n, U hebt uw huidige posi-
tie aan een regime te danken dat op
leugen en bedrog steunt. Want het
Frans demokratisme - zijnde een le-
lijke ontaarding van de oorspronke-
lijke demokratie - is de ontkenning
zelf van het leven, hei houdt zich al-
leen staande dank zij een fictie.
Frankrijk worctt op dit ogenblik ge-
regeerd door en bende profiteurs en
opvreters die allerminst het land
achter zich hebben. En de nieuwe
verkiezingswet die deze bende on-
langs heeft uitgebrouwd, wijst er wel
opf dat zij bereid is, tot de allergek-
ste combinatie haar toevlucht te ne-
men om haar dictatuur te handhaven.

Dat demagogisch demokratisme is
bovendien gekenmerkt door 't angst-
vallig verbergen voor de ogen van 't
volk, van de zeer onprettige werke-
lijkheid. .Dit volk mag Immers niet
gewaar worden, dat de Franse Staat
dicht bij het bankroet staat; het mag
vooral niet weten, dat er voor Frank-
rijk te kiezen valt tussen de volgen-
de oplossingen: ofwel een Noord-
amerlkaans protektoraat te worden,
ofwel een Moskovitische satellieten-
staat. Wel ie er nog een enkel mid-
del om aan dit dubbel gevaar te ont-
snappen, n.l. een krachtig nationaal
herstel, dank zij aanzienlijka verho-

President AURIOL
ging der productie - dit betekent ech-
ter voor eenieder : harder werken -
en tevens 't onmedogend onderdruk-
ken van alle -staatsparasitisme, m.a.
w. het afschaffen van alle overtollige
staatsuitgaven. De politieker? die U
aan de macht hielpen, meneer de Pre-
sident, willen natuurlijk van zoiets
niet weten, daar het uitphinderen
van de staatskas stop te zetten voor
hen op zelfmoord zou neerkomen...

Het heelt ons dan ook geenszins
verwonderd, dat de door U in de V.
S. afgelegde verklaringen er hoofd-
zakelijk op berekend waren, de vele
knoeierij en van het Frans regime
goed te praten. U hebt dat trouwens
op een vrij plompe manier gedaan
en wij kunnen ons moeilijk voorstel-
len dat ds Yankees uw flauwe grap-
jes ernstig hebben kunnen opnemen.
Al uw welsprekendheid in de States
had tot doel, de onderdanen van Tm-
man te doen- slikken, dat indien de
fransen in 1940van de Duitsers zo
lelijk rammel hadden gekregen, dit
niet hun eigen schuld was en verder,
dat d.e' tegenwoordige Parijse poli-
tieke knoeiboel uw land niet belet-
ten zal, een eventuele sovjetische in-
val zegevierend het hoofd te bieden.
Hiermede hebt U, meneer de Presi-
dent, uw gasten bloedig beledigd,
want een bloedige belediging noemen
wij het, iemand, die U zo vriendelijk
ontvangt, zulke afschuwelijke leu-
gens te proberen wijs te maken l

Thans begrijpen wij meteen, waar-
om het officiële Parijs de oude mare-

van het nationale i_mim, uclj „,„ ^.^
kennen van <te nationale beweging
in Indo-C. h i na, enz. bewijzen, dat
Washington het ant-i-communistisch
nationalisme even hardnekkig - en
misschien nog hardnekkiger! - be-
kampt als het anti-christelijke com-
munisme.

Daarom lijkt ons het ogenblik ge-
schikt om uit die vijandschap van
Washington en de z.g. Westelijke mo-
gendheden tegenover 't nationalisme
duidelijke conclusies te trekken. De-
ze conclusies kunnen niet anders zijn,
dan een zelfstandig stelling nemen
van het nationalisme zowel tegenover
Moskou als tegenover Washington
en tegelijkertijd het oprichten van 'n
bewust solidariEeitsfront van de na-
lionalisten.

Wat Duitsland betreft, hier dringt
zich deze weg des te meer op. daar
ook fle economische en culturele doel-
stelling van dit tand ctoor de leus
.Kuch Moskou, noch Washington» ge.
diend wordt, een leus die in de na-
tionale bewegingen' van alle volken
diepe weerklank zou vinden.

% Moskou zowel als Washington heb-
ben er belang bij het voor te stellen
als zou men verplicht zijn, tussen hen
beide te kiezen, als zou er werkelijk
geen andere uitkomst zijn dan zulke
keus. Des te meer belang hebben wij
erbij, het bewijs te leveren, dat ook
nog een derde oplossing denkbaar Is
nl. de oplossing van hel nationalis-
me.

Nog steeds bestaat er in het leven
der enkelingen geen sterkere maeiit
dan wil tot zelfbehoud, dan de wil tot
vrijheid en tot eigen ontwikkelings-
mogelijkheid. En nog steeds bestaat
er in het leven der naties geen ster-
kere drijfveer dan haar wil tot zelï- i
behoud, tot eigen ontwikkeling en tot l

ZEG HET MET BLOEMEN

chal zo'n blinde haat toedraagt en
waarom ofschoon het wel weet, dat
het hiermede in de ogen van de gan-
se beschaafde wereld Frankrijk vol-
dlg discrediteert, het er maar niet
voor te vinden is, de overwinnaar
van Verdun die naar de 95 gaat, ein-
delijk in vrijheid te stellen.

Wat de Franse regeerders Pétain
onmogelijk kunnen vergeven is na-
melijk het feit, dat hij in 1940 het
Franse volk de waarheid heeft dur-
ven zeggen, toen hij in zijn histo-
risch geworden toespraak over «die
leugens die ons zoveel kwaad hadden
gedaan, handelde en tevens niet aar-
zelde, cke echte oorzaken van de Fran-
se nederlaag op te noemen, zijnde 't
wanbeleid van de toenmalige politie-
kera die intussen terug aan het be-
wind zijn gekomen.

Ja, het Franse volk moet verder in
een atmosfeer van leygen leven. Het
mag b.v, niet eens vermoeden dat nu
reeü.9 ïn de streek van La Rochelle
en Bordeaux, volgens de onthullin-
gen v&n het Zwitserse tolad «Bund»
aan de Amerikaanse 3egeroverheid
grote terreinen werden afgestaan die
Franse officieren niet mogen betre-
den, zo ze niet in het bezit van een
Amerikaanse toelating zijn !..

Meneer de President, was het niet
te New-York dat U met confetti werd
beworpen ? Dat vastenavond-ceremo-
nieel paste inderdaad volledig in het
kader van uw optreden aldaar..,

> TUL SEVERUS

EEN CARRIÈRE

Belga vertelde verleden week, dat
dhr Spaak als vertegenwoordiger van
de U.N.O. zou afgevaardigd worden
naar Kasjemir.
— Het land van de schapen, die zich
laten scheren zonder te blaten.

NOG STEEDS GEEN NIEUWS

Substituut Willy Harcq (van de fir-
ma Rinchard en C°) verdween voor
zelfepuratie in de vaart van Charle-
roi.
— Uit het kanaal Gent-Terneuzen
werd nog altijd geen li-jk opgevist.

BEVESTIGD OPTIMISME

Wat zegden weer duistere azijn-
brouwers over de onverschilligheid
van de jeugd.
— Verleden Zaterdag en Zondag
heeft zij de Antwerpse straten her-
overd.

*ERSATZ

Wegens afwezigheid van dhr Pho-
lien, die hem niet vervangen kon,
belegde dhr Ros een congres om de
ware stem van het vaderland te la-
ten horen,
— Men hoorde alleen de zijne.

DER ALTE PAUC

Volgens Generaal voa Falkanhau-
sen kwam dhr Delfosse, die later te
Londen mee de repressie insceneer-
de, hem in Juni 1940 vragen, of hij
als minister van Verkeer in functie
mocht blijven.
— De Duitse Generaal redde de Bel-
ïiscbe minister uit de collaboratie.

GEEN NIEUWS

«Amerika's 'produatU Is in 1150 met
10% gestegen» müdt Reuter triom-
fantelijk.
— Onze handelaars voelen hst in hun
tas.

+

VALSE BEWERING

heren Spaak en Pierlot hebb*u
von Falkenhausen geant-

woord, dat ztj nooit aan collaboratie
hsbfien gedacht.
— Zij hebben gelijk. Ds Duits« rsgi-
ring haeft het belet.

DE ONVERBETERLIJKE

In Amerika heelt President Auriol
verklaard, dat Frankrijk in 1940 zijn
nederlaag kan toeschrijven, aan een
slecht lungerende Volkenbond
— En nu fungeert de UNp ook weer
slecht. Kr wil geen oorlog uit voort-
komen.

*
DE VRESELIJKE WAARHEID

Een minister heeft het paardenmid-
del ontdekt om de huidige «malai-
se, de wereld uit te helpen: «Wij
moeten de overdreven prijsverhoging
beletten.*
— Monsieur .de la Palisse leeïde ook
nog vijf minuten voor zijn dood.

DE CONCLUSIE

De Antwerpse krijgsraad heeft de
moordenaars vrijgesproken van een
eerlijk man en zijn onscJiuldig doch-
tertje.
— Om ooit respectabel te worden zal
het Verzet tot zelf-epuratie moeten
overgaan.

DE WIJZE BRITTEN

De Britse politie kent de namsn van
Schotse nationalisten, die de «aeone
stone» hebben ontvreemd, maar zij
kreeg de wenk deze nationalistan
niet te vinden.
— De Britse diplomatie kan wel eens
dwaasheden begaan - maar nooit
begaat ze vergissingen.

DE NOODLOTTIGE VREDE

Veel gerucht "in Amerika.. "Wind-
stilte te Moskou.
— In het Kremlin telt men de fail-
lissementen op de Beurs van Nsw-
York.

NUTTELOZE PROVOCATIES

^rfet Amerikaans Congres heeft be-
Moten, da Vrede in Europa sleflits
Ivier divisies waard is.
j— En toch willen de Russen niet
noebtjten.

%*

DE NIEUWE DAGERAAD

Ln die duistere dagen kwam. de
Vlaamse Volksbond tot stand «m
licht te brengen in de zielen.
— Het licht van een dwaallicht.

VERSCHERPTE CRISIS

President Truman heeft verklaard,
dat «O. L. Heer de Amerikanen in
Amerika de rijkdom en de macht
heeft gegeven om een grote aending
te volbrengen,»
— Wanneer de mens zich belast
voelt met een goddelijke zending, »e-
gaat hij gemakkelijk een duivelse
dwaasheid.

, OPSTAMÖII4G'
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AMNESTIE
^r noodzakelijker dan ooit

^vervolg)
Hel valt overigens niet te loochenen

dat deze collaboratiepolitiek in
Vlaanderen een eigen ka ra kier ver.
loonde, verwant o.m. met de Slo-
waakse collaboratiepolitiek van Mgr
T]ss«, verschillend van het karakter
dezer politiek m Wallonië, in Neder-
land, in Frankrijk.

• Kef l« een feit dat een belangrijke
fractie van d« Vlaamse Beweging de
weg der collaboratie ingeslagen is
gedreven door specifieke, Vlaamse
drijfveren.

De Vlaamse intellectuelen die in
1940 d« mannenjaren bereikt hadden,
•n di« gans hun jeugd In de strijd
ge&taan hadden voor de verdediging
van onze volks reohten, stonden
vreemd, zo niet vijandig tegenover
•en ~Sfaat en «en regering die zij
voortdurend hadden moeten bestrij-
den... Daarbij kwam de ontgooche-
ling van een strFjd waarvan men het
einde niet zag, eindeloze miserie van
tegenwerking en de sabotage...

Noch in het leger, noch in het Ge-
recht, noch In de administratie, noch
t* Brussel, noch in Limburg, noch in
de kolonie waren de toestanden voor
de Vlamingen bevredigend... Uit de-
z« wantoestanden groeide de ge-
moedsgesteitenis die voor een groot
deel aan de oorsprong ligt van de
•oliaboratiepolitiek In Vlaanderen.

Idien voor de oorlog het Vlaamse
vraagstuk op eerlijke wijze opgelost
geweest was zou het nooit zo ver ge-
komen zijn. Kier weegt een zware
verantwoordelijkheid op de Belgische
Staat en de machthebbers in dece
staat.

Moeilijk kunnen wij vergeten dat
men na de oorlog van bepaalde
Vlaamse zijde de lafheid zo ver ge-
dreven heeft te beweren dat deze po-
litiek met de Vlaamse Beweging niets
te maken had, dat Vlaamse motieven
er vreemd aan geweest waren. Men
wist zeer goed dat dit een grove teu-
gen was. Doch het volstond niet
Vlaamse mensen die In het 'heetste
van de strijd gestaan hadden in de
overtuiging hun plJcht te doen en
onze volksbelangen te verdedigen,
t» laten veroordelen, ultpfunderen,
vogelvrij verklaren, men wilde hen
ook treffen in hun eer, men wilde
hen door de modder «Iepen... Aldus
moest de kroon op de repressie ge-
zet worden. Deze gemeenheid, die
zelfs onze vijanden niet begaan heb-
ten, zullen wij deze «leiders der
Vlaamse Beweging! niet licht ver-
geven...

Voor ons telt het eerlijk inzicht,
waarvoor een leven van strijd getuig-
de. In een nationale strijd veroor-
deeld te worden door de Staat die
men be*trIjdt. Is geen oneer, het is
vior echte nationalisten steeds een
eretitel geweest. «Het is een «er voor
mij voor Vlaanderen door Belgift ge-
boej<f te worden» verklaarde Dosfel
na de vorige oorlog.

Eerherstel hebben deze mensen niet
nodig.

Doch de gevolgen van hun veroor-
deling moeten verdwijnen, en dat
han alleen cfoor een algemene en
onvoorwaardelijke amnestie.

Wij willen niet meer horen spre-
ken van individuele maatregelen,
van geleidelijke afbouw, van verbe-
teringen en nieuwe oommissies.

Alleen amnestie kan een oplossing
brengen.

Reeds is het zeer laattijdig : de re-
pressie werd voltooid, de doden zijn
begraven, de meeste hebben hun straf
of het grootste gedeelte ervan uitge-
brel> het lijden is geleden..,

Dat men dus niet meer spreke van
een gen ad e maatregel, van een ge-
baar van christelijke naastenliefde...
Er zijn mensen in dit land die het
recht verbeurd hebben nog te spreken
van christelijke naastenliefde, nadat
zij idealisten, waaronder priesters,
TioaPs Dom Van ASsche en Eerwaar-
de Heer Spit*, hebben laten creperen
in de gevangenissen zonder dat een
woord* van protest over hun lippen
gekomen is.

Katholieken die geen gehoor gege-
ven hebben aan de smeekbede van
de Paus en die het Heilig Jaar lieten
voorbijgaan zonder zelfs een gebaar
te doen, moeten voortaan .zwijgen.

Laat ons ook duidelijk zeggen wat
wïj door amnestie verstaan: amnes-
tie is het schrappen der veroordeling
en dus van al haar gevolgen. Dat al-
leen is amnestie en wij aanvaarden
niets minder.

Déze amnestie willen wij algemeen,
op één uitzondering na : de zuivere
gevalFen van gemeen recht, d.w.z.
deze waar het politiek motief volle-
dig ontbreekt. Dat I» de enige uit-
zondering die wij willen aanvaarden.

Amnestie moet door het Vlaamse
volk veroverd worden.

Amnestie komt er slechts na een
harde en volgehouden strijd.

Daarvan zijn wij overtuigd:; wij
rijn geen nalvelingen, wij hebben
geen groot vertrouwen in de eerlijk-
heid en de etaatsmam/in onzer
politieke rs.
'Wij mogen ons niet laten afleiden

van de strijd voor amnestie door va-
ge beloften of voorspiegelingen, door
détailoplossingen oT welke argumen-
ten ook.

Het is waarschijnlijk dat sommige
politiekere het behendig zullen vin-
den bij gelegenheid zelf op te tre-
den als protagonisten van een zekere
amnestie.

Zelfs indien zij te goeder zijn kun-
nen wij In hen slechts bitter weïnig
betrouwen hebben: tol nu toe heb-
ben zij niets gedaan,

Wij.;moeten hen waarschuwen dat
wij ons niet drfór Ijdele woorden zut-
ten laten lijmen, dat wij n f et zullen

aanvaarden dat wij voor amnestie zijn
doch tezelfdertijd de politiek goed-
keuren van een Minister die zioh
ondubbelzinnig tegen amnestie uit.
spreekt.

W r j motten nee h*t btwij* krijgen
dat part J j belang, dus »igsnb*lanc,
voor hen niet d» hoogst* w*t i*-..

In 1937, twintig jaar na de vorige
oorlog, moesten de Vlamingen, eens-
gezind, nog betogen voor het beko-
men van amnestie...

Toen ook moesten wij het beleven
dat van de 73 parlementairen die aan
tfe manifestatie deelnamen, en die
zicb -plechtig verbonden op de eis van
algehele en onvoorwaardelijke am-
nestie, een aantal kort nadien in het
Parlement kapitUleerden toen er
moest gestemd worden...

Wij geven er ons rekenschap van
dat nu, zoals toen, het verzet zal ko-
men van Waalse en Brusselse zijde...
Wij aanvaarden de de collaboratie

in Wallonië MH ander karakter v*r-
toonde, doch wij aanvaarden niet
dat wij daarom onze problemen niet
zouden mogen «pioasen in het belang
van ons volk. Des te meer daar wij
er van overtuigd zijn dat de Walen
zich verzetten met de bedoeling ons,
te verzwakken.

Wij weten ook dat de dag dat e*n
einde g es te F d wordt aan tfe inmen-
ging en het medezeggenschap dar
Walen in onze aangelegenheden,
wanneer wij eigenmachtig onze eigen
problemen zullen afhandelen en be-
slissen, dat dan gezonde toestanden
geschapen worden in Vlaanderen,
dat het Vlaamse volksbelang dan de

. wet wordt waaraan ook de Vlaamse
politf etters zich zullen moeten on-
derwerpen, en de amnestie er komt.

WEEK TOT WEEK

het Paascongres der
Vlaamse Jongeren

Neen, het was geen Lente, ook al
was er meer dan één zwaluw.

Maar laat ons eerst en vooral hem
bedanken, die op dit congres de
spreekbuis was van het zuivere na-
tionalistische Vlaanderen: Mter Frans

-van der Eist! Inderdaad, wat althans
het gezonde deel van het Paascongres
betreft, werd het om zo te zeggen bï j^
na uitsluitend het congres van Mter
van der Eist.

Daar is zijn amnestie-referaat, neen
zijn amnestie-els l van der, Eist maak
te eindelijk eens gedaan met het ge-
bedel om individuele ma atr egeltje s,
om genade en om dit en om dat aal-
moes. Zijn betoog was Vlaams-natio-
naal van de eerste letter tot de laat-
ste. Het Vlaams-nationale Vlaande-
ren is Mter van der Eist dank ver-
schuldigd, omdat hij de honderd pro-
cent gebracht heeft, zowel wat zijn
eis tot amnestie als wat zijn tussen-
komst inzake federalisme aan^" ,
Vlaanderen is hem dank verscswi-
digd. omdat hij zich niet heeft laten
ringeloren door enkele "bleekneuzige
heren, die zich in het actiecomité be-
vonden en alles in de richting van
net conformisme en de braafheid wil-
den kanaliseren.

Ook de referaten Jos -Boogaerts en
M w Van Haegendoren moeten hier
gunstig onderlijnd worden.

De uiteenzettingen van Gust Pee-
rers en Herman Todts bleven in hun
essentiële gedeelten meer dan vaag.
De repliek van Peetera op de uiteen-
zetting van van der Eist over hef. fe-
deralisme kunnen we niet anders
dan droevig heten. Ze verwekte de
indruk dat de partij te ongelijk was
«n dhr Peeters de handschoen op dat
terrein maar liever niet opnam, tn
dat geval zwijgt men echter men be-
ter en tracht men 'niet pathetiek,
geestigheid en próteaj. op een Le-Ma
tin wijze dooreen te mengen. Bij
Herman Todts werkte het opeensta
pelen van frazen en termen eerder -
ondanks het redènaarstaient van de
spreker - ontnuchterend dan
opzwepend: men moet weten welk

is inzake Dietse Jeugdbeweging. Mr
Claus, gij zijt geen nationalist en
hebt het congres en zijn inrichters
een alles behalve goede dienst bew?
zen !

*E£N STRUDKONCRES ? WERDEN
RUITEN GEBROKEN?

± 'Die vraag moeten we bevestigend
beantwoorden, wanneer we ons be-

• "perken tot he{ van der Eist. gedeelte.
Dat was de juiste toon en die toon
werd gewaardeerd dor>r de overgro-
te meerderheid van de zaal. Maar
wat moeten we ervan, zeggen, dat
hepnalrle mensen «it het actiecomité

.het met eens met hem waren,
Dit kongres heeft ons geleerd, dat

het inrichtend comité op verre na
geen homogeen strijdend geheel is.
Daarentegen mag gezegd worden
dat een groot getal van de deelne-
mers op een vrij radikaal nationalis-
tische overtuiging staan en dat men.
v w"-"o- of laat met hen rekening zal
rr^^jn houden.

In dit verband willen we nog even
blijven stilstaan hij 'n paar uitdruk-
kingen, feitjes en incidenten, die
ziet) voordeden.

Er werd ten eerste weer veel ge-
sproken oves de rechtse eenhsidL
Gaan we ons zelf nu nog bedriegen.
De katholieke jeugdbewegigen, het
Jeugdverbond voor katholieke aclie
heeft dit kongres niet alleen gene-
geerd, doch zelfs op een handige en
perfieóV, wijze gezegd dat ze er nrets
mee te zien had t geboycot en gesa-
boteerd. Dat zegt genoeg over de zo-
gezegde eenheid. Er bestaat eenheid
als wij de nationalistische kop in de
schoot willen leggen, oh ja. maar zo
ver is het nog niet! Onderschrijft
het I.VJt.A. de eis voor de algehele
amnastie voor de Vlaams-nationale
idealisten, onderschrijft het de Diet-
se inhoud van de Vlaamse Beweging?
Komt er een Ja op die-twee vragen,

* dan kunnen" we Verder praten, maar
•erder niet l Wij laten ons niet meer
sollen en bedriegen.

Ten tweede het Incident rond de
Belgische vlag : bat men nu eens ein-
delijk zegge waarom die vlag aan-

ON FALKENHAUSEN CONTRA
' PIERLOT-SPAAK

Baron Von Falkenhausen heeft er
g-een "gras laten over groeien. Hij
ht-efi noch min noch meer verklaard
da: de regering Pierlot van de Pe-
tamislische collaboratie- gered werd
door de weigering van de Duitse
overheid op het desbetreffend voor-
stel van deze heren in te gaan.

Vlug als de wind hebben de heren
Hubert-Marie Pierlot ea Paul-Henn
SpaaU zich door een klinkende logen-
si iaf tnig van alle smetten vrij ver-
klaard. Wij meenden nochtans .dat
het verzoek tot terugkeer naar bezet
Beïgië van de Belgische regering van
PoinerR-Borcieaux-Vichy tot de ge-
scfnedHnfs behoorde. Dienaangaande
verscheen er omstandige kommen-
Laar onder de pen van wijlen Paul
Collin en, na de bevrijding, in kran-
T-H als «La Libre Beïglque».

Hei ware zeer interessant moest
h<et Duitse archief over de gebeurte-
nissen in verband met de wapenstil-
standskommissie van Wies-baden in
ex-u m-o gepubliceerd worden, Het-
zelMe geldt de correspondentie van
henaalde gezantschappen van dewel-
ke beweerd wordt dat de h. Spaak dp
bemiddeling inriep. In elk geval staat
HT een feit vast als een mijlpaal, het
is namelijk het terugzenden van elf
Belgische militaire eenheden die zich
in onbezet Frankrijk bevonden naar
rle heimat. Zouden de heren Pierlot
en Spaak ook beweren dat zulks ge-
beurde zonder voorafgaandelijke on-
rleyJiandelingen met de Duitse over-
heid er. dat dit onttrekken van sn i j r ï -
krjichten aan het latere bevrijrlings-
r-'is;£r een daad van vaderlandslieven-
de weerstand was? Loochenen tle l i .
F'itiloL en Spaak dat, op hun v^ur-
stel, bepaalde ministers - de hh. Guit
en Jaspar - die weigerden in Franit-
ri |K de kat uit de boom te kijken,
or.islafc' uit de schoot van de regering
bekwamen ? Durven zij beweren f. ut
deze maatregel bedoeld werd om nun
'.aler- afreis naar Londen te verge-
makkelijken en is het niet klaar al«
pompwater dat deze beslissing viel
ien einde een atmosfeer te scheppen
die gunstig was voor de terugvoer
naar België' ?

DRANG NAAR DE HEIMAT

De Vlaamse Bard, René Declereq,
dichtte in ballingschap aangrijpende
verzen die zijn hunkeren naar »het
dorpken en zijn toren en vaders zin-
gend wiel» vertolkten.

Deze gemoedstoestand was. m u t u -
t i s mutandis, nagenoeg <ieze van de
led&n der Belgische regering w Vi-
cliy. Het is betreurenswaardig dat
baron Firmin van den Bosch, de me-
dewerker van «La Libre Belgique. en
gewezen rechter aan het internatio-
naal gerechtshof van Kaïro,. o verle-
gen is. 'Hij zou aan deze gemoedstoe-
stand treffende bladzijden hebben
kunnen wijden.

Nog andere personen komen hier-
voorwin aanmerking. In 1940 werd de
h, Hendrik- Borginon, op zoek naar

Pjulet. Ge moet maar schaam t«vri j
z i j n ! verscheidenen leiders van üe
B.S.P. hebben inderdaad een ver-
zoekschrift ingediend tot strafvermin-
dering voor Poulet, die zich na zijn
veroordeling tot de rode bent beken-

" di*. Door het bedingen van een straf-
vermindering konden de heren La-
rocli. Soudan &. es. niet anders be-
doelen dan de voorwaarden te schep
pen tot de toepassing van de wet Le-
jeune op de voorwaardelijke i n vrij-
heidsstelling. Wat hun echter dwars
zit, is niet het ontslag uu de gevan-
genis van Ro-hert Poulet maar va:)
Romsée, van wie ze vrezen dat hij in
afzienbare t i jd nog een belangrijke
politieke rol zal spelen.

Nu, de h. Ludovic Moyersoen zal
weten wat te antwoorden. Poule;
werd tot de doodstraf verwezen, aiju
terechtstelling heeft aan een haartje
gehangen, hoe godvergeten zulks ook
zou geweest zijn, terwijl Romsée
sn i j is de huilende bende van de -Be]-
gïekse prrs slechts lot twint ig jaai
verwezen werd. Als tegenhanger van
tlaze interpellatie ware het ge wens,
dat de U, üewinier ïn de Senaat de
regering ondervroeg over de verkla-
ringen van de !i. von Falkenhausen
inzake de regering Pierlot. Hij zou
7.'.}i\g kunnen besluiten
met het voorstellen van üe oprichting
ener parlementaire onderzoekscom-
missie.

BSIXISABELLE BLUM UIT DE
GESLOTEN

J)e heer Spaai; heeft in de B.S.P.
zi jn slag thuis genaaid. Zonder recht-
sreeks tussenbeide ie komen, heeft
hij het zo weten aan boord te leggen
dat mevrouw Blume uit de rangen
van de partij gesloten werd. Zodoen-
de heeft hij de Belgische Passionaria.
die aan de bourgeois-arrivist van zijn
verschijning in het Parlement af een
broertje dood had, tegen de grond ge-
sihakt. Wie mevrouw Blume kent,
weet evenwel dat deze rabiate ver-
tegenwoordigster van het revolution-
naire socialisme spoedig op adem zal
komen en duchtig van zich af zal
bijten. 'r

Deze uitsluiting verdient nog een
andere beschouwing. Mevrouw Blu-
rne, die te Londen in een uniform
paradeerde dat 'n schout-bij-nacht
zou jaloers gemaakt hebben, is de
eerste van de Londense bende, die uit
de zogenaamde nationale partijen
gestoten wordj. Zij is op de hoogte
van al de intrigues in de schoot'van
de Belgische operette n regering te
Londen. Wij hopen dat zij haar ge-
wezen bentgenoten voor de" lens van
haar scherpe welsprekedheid zal la-
ten poseren,

Ue executie van mevrouw Blume
houdi tevens een beschamende les
in voor de C.V.P. Iedereen weet wel-
ke a'efaSle kwestie, op éérTha", al de
katholika Londoniens in de ontwik-
keling van de Koningskwestie ge-
speeld hebben. Zij waren de geeste-
lijke bondgenoten van de rode be-
zwadderaars van de Vo^st. Te Lon-
den hebben' zij -overigens de rot ge-



waarvoor een leven van strijd getuig-
de, In een nationale strijd veroor-
deejcf te worden door dB Staat die
men-bestrijdt Is geen oneer, het i*
VooT"«chte "nationalisten1 «teeds een
eretitel geweest. .Het is een eer voor
mij voor Vlaanderen door België ge-
boeld ta worden» verklaarde Dosfel
na de vorige oorlog.

Eerherstel hebben deze mensen niet
nodig.

n en wi^ in hen slechts bitter weinig
betrouwen hebben ; tot nu toe heb-
ben zij niets gettaan.

Wij; moeten hen waarschuwen dat
wij ons niet "drfbr ijdëTe woonden zul-
len laten lijmen, dat wij niet zullen
aanvaarden dat wij voor amnestie zijn
doch tezelfdertijd de politiek goed-
keuren van een Minister die zfch
ondubbelzinnig tegen amnestie uit-
spreek t.

12 April 1951
«Bonus, uw -beulen zijn de beulen
van uw Vlaanderen, het mijn.»

(R. De Clercq]

Vijf jaar na d« moord op Vlaande-
rena Krïstus...

Wanneer men eens de geschiedenis
zaL schrijven van de Vlaamse doden
der laatste zes jaar, zal men spreken
van helden en heiligen. De figuren
van eenvoudige volksjongens, die als
soldaten de dood ingingen, voor het
vuurpeleton van de Prins-Regent, of
doodgemarteld door een beestachtige
massa: Norbert Xeyrinck, Ketels,
De Vos, Pijüjser, Sleurs, Claes en
vele anderen.

Men zal spreken, men zal schrij-
ven over de officieren, die de hel-
dendood stierven : Theo Brouns, Huy-
fhe en vele anderen.

Het beeld zal oprijzen van ï,em,
die - nu ook vijf jaar geleden - relf
het bevel gaf tot het moordend «alvo:
Karel De Feyter.

Men zal de zegen afsmeken van
Vlaanderens heiligen en martelaars:
Bom Modest, Verschaeve, Vindevogel
•n vele anderen.

Men zal terugdenken aan haar, die
men ter dood bracht, omdat ze een
Vlaamse moeder was : Irma Laplace.

Hoe zal Vlaanderen terugdenken
aan hem, die bad voor zijn vijanden,.
de man die nooit haat kende, de man
aan wiens liefde- en offerleven vijf
jaar geleden door het Belgisch vuur-
peloton een einde gesteld werd:
Vlaanderens Kristus, Dr. AUGUST
BORMS. Hoe ? Reeds kent de jeugd
de Vlaamse Beweging niet meer, kan
ze daarom uit het verleden de kracbX
het voorbeeld en de lessen niet meer
putten, nodig om over de nederlaag
van gisteren heen, de strijd terug aan
te binden met niets ontziende Vlaams
nationale durf en scherpte.

Nog pas een paar dagen geleden
vond het Paascongres der Vlaamse
Jongeren plaats en geen der inrich-
ters vond het nodig ook maar het
kleinste woord te wijden aan de na-
gedachtenis van hem. die vijf jaar
terug op krukken naar de paal
strompelde...

Vlaamse Jeugd, leer toch het leven,
.de strijd en het lijden van Dr Bomis
kennen

Weet gij, Vlaamse Jeugd, hoe hij
reeds als student in de Vlaamse
strijd stond T .

Kent gij 'iets van zijn verdiensten
in iet land der Inca's ? Weet gij iets
van zijn strijd voor Frans-Vlaande-
ren T

Vlaamse Jeugd, weet gij iets af
van het .activisme, waaraan wij zo-
veel te danken hebhen? Kent gij Dr
Boraas' rol daarin ? Schonkt gij ooit.
aandacht aan het Bormproces, waar
een Staf De Clercq, een Goossenaers,

een E.P. Callewaert, CE E.H, Ber-
naerts. een E.H. Verschaeve het voor
hem opnamen. Waar een Franstalig
leraar, Servaïs, die met hem in Peru
was, getuigde : «Je lui ai toujours
connu un amour ardent pour son
peuple flamand.." Waar Dr Borms
zijn doodvonnis onthaalde op een
«Vliegt de Blauwvoet...»

Vlaamse Jeugd, Vlaamse .Meïs;es,
denkt gij nog wel eens terug aan die
«tien jaren in de Belgische kerker»,
toe meisjes en vrouwen aan de ge-
vangenispoort te Leuven gingen bid-
den T

Vlamingen, kunstenaars, geleerden,
en vooral gij, socialisten, weet gij
hoe bij de handtekeningen onder de
internationale petitie voor de invrij-
heidsstelling van Dr Borms de namen
stonden van een Romain Rolland,
een Galsworthy, een H.G. Wells, ja
een prof. Laski ?

Vlaamse Jeugd, weet gij. dat Borms
dan, vanaf zijn vrijlating tot'zijn
wegsleping in Mei '40 slechts gedre-
ven werd door zijn liefde voor zijn
volk T

Vlaamse Jeugd, kent gij het relaas
van zijn martelgang naar de Franse
concentratiekampen ?

En weet gij, dat Dr Borms. ran ar
zijn terugkeer in Vlaanderen, de
ganse oorlog door tot hij in '45 op-
nieuw aangehouden werd, weer en-
kel tij al wat hij deed, gedreven
werd door zijn liefde voor Vlaande-
ren T

Vlaamse Jeugd, weet gij iets van
dit laatste verblijf van de oude, li-
chamelijk gebroken, in de gevange-
nis ? Hoe hij daar voor zijn mede-
gevangenen een Üeilige was, hoe hij
daar zelfs de eerbied en bewonde-
ring afdwong der Belgische cipiers?
Weet gij dan, dat deie cipiers tot
de familie verklaarden: «Uw vader
sterft als een held !»

Herleest gij wel eens zijn fiere ver-
klaring voor de Krijgsraad ? ••*,

Vlaamse. Jeugd, Vlamingen, denkt
gij nog terug aan die 12e April, nu
vijf Jaar geleden, Dr August Borms.
de versleten grijsaard, «die oude door
de pest geslagen krukkenrenti, op
slechts twee dagen van zijn 68e ver-
jaardag, terechtgesteld werd, kalm,
onbe vree sd, met de grootste moed,
wetend dat het voor Vlaanderen wast

Weet gij dat alles, Vlaamse Jeugd,
Vlamingen?

Vlamingen, vergeet Dr Borms niet.
Bidt tot hem om kracht. Smeekt al-
len zijn zegen af over onze strijd.

Vlaamse Jeugd, wordt de uitvoer-
ders van het testament van Dr Borms,
maakt tot uw levensparooï zijn laat-
ste woorden :
«in houw» trouwe strijden wij voor
Vlaanderen totterdood.

Oletsland Hou-zwlc

indruk dat de partij te ongelijk was
en dhr Peeters de handschoen op dat
terrein maar liever niet opnam. In
dat geval zwijgt men échter men be-
ter en tracht men 'niet patheüek,
geestigheid en protest op een Le-Ma-
tin wijze dooreen te mengen. Bij
Herman Todts werkte het opeensta-
pelen van frazen en termen eerder -
ondanks het reden aarstalent van de
spreker - ontnuchterend dan
opzwepend : men moet weten welk
een inhoudswaarde woorden en zin-
nen hebben. Daar schuilde juist het
grote verschil tussen de spreekbeur-
ten van b.v. van der Eist en Todts.
M t er van der Eist bood iets substan-
tieels, iets wezenlijks. Elk woord had
zijn betekenis en zijn plaats en men
voelde daarachter de kracht van een
traditioneel Vlaams-nationale over-
tuiging, die er niet op uit is te pra-
ten en te overbluffen, doch ernstig
alles met Vlaams-nationale maatsta-
ven te meten. ^

Blijft er het referaat «Jeugdbewe
ging., gehouden door de heer
Wij gaan hier nu niet dieper
gaan. Het volstaat ervan te zeg
dat het ongelukkig was, op verre na
..niet strijdbaar nationalistisch, kort-
om ver blijvend van wat essentieel

h«t j.vjï.A. de eis voor de algehele
amnastie voor de Vlaams-nationale
idealisten, onderschrijft het de Diet-
se inhoud van de Vlaamse Beweging?
Komt er een ja op die twee vragen,

i dan kunnen we verder praten, maar
eerder niet! Wtj laten ons niet meer
sollen en bedriegen.

Ten tweede het incident rond de
Belgische vlag : Dat men nu eens ein-
delijk zegge waarom die vlag aan-
wezig was. Dat al die heren die zo
positief willen zijn ons nu eens ver-
klaren ; welke positief Vlaamse waar-
de heeft die vlag ? Een waarde die de
toekomst zal brengen zegt men ons !
Dat is een wissel waar de bankiers
maar weinig geld voor zullen geven!
Besluit; Het kongres heeft bewezen
dat het Vlaams nationalisme niet
dood is. Dat is al veel en .daarom wil-
len we de rest zo vlug mogelijk ver-
geten en er bij in koop nemen.

De radikalen moeten en zullen,
overwinnen, wanneer ze dit willen
«n zich volledig voor de zaak van
het-Vlaams nationalisme willen ge-3K"

schaar U rond de leuten :
AMNESTIE I FEDERALISME]

HET BOEK VAN BORMS
1 Samenvallend met de vijfde ver-
jaardag van de terechtstelling van
Dr Borms, verschijnt bij de «Baeken-
gilde Brederode» te Koekelberg
(Brussel) een lijvig boek van en over
de Grote- Vlaamse voorman. Een boek
dat ongetwijfeld stof zal doen op-
waaien, een prachtig boek, HET boek
van Borms.

Na een zeer sterke, «er boeiende
en ontroerende laren rbwchrij ving
van R. Math. Wijten* (welke per-
soonlijkheid kan er wel achter dit
pseudoniem schuil gaan ?) een stu-
die, op zichzelf een borg is, die
geen Vlaming in zijn bibliotheek
ZPU willen missen - wat al bijzonder-
heden, wat al anecdoten! - krijgen
wij geschriften van Dr -Bonus zelf.
Het was niet geweten, dat Dr Borms
in de gevangenis geschreven had en
voor milozen zullen deze stukken 1n
grote verrassing zijn. De nftïve, de
ontroerend-eerlijke Borms, de scho-
ne mens, zoals wij hem hebben ge-
kend, herleeft in deze bladzijden.
Op de hem eigen manier vertelt hij
hoe hij en zijn Rientje te Berlijn
werden aangehouden, per auto naar
Brussel werden overgebracht, in een
ander stuk, «Gods wegen» mijmert
hij over het verleden en subliem van
offervaardigheid is hei slot :

«In mijn cel 407 wacht ik nu gela-
ten de verdere gebeurtenissen af, IK
dank intussen den Allerhoogsten dat
Hij zijn dienaar door vele weder-
waardigheden en allerlei gevaren
heen, als aan Zijn hand, veilig heeft
gebracht en op de plaats waar Al-
brecht Rodenbach's gebed, dat ik zo
dikwijls herhaald heb en waarin mijn
vurigste verlangen ale Vlaamse strij-
der staat uitgedrukt, zon kunnen ver-
wezenlijkt worden:

.„mijn leven
voor .Vlaanderen en Vlaandaren voor
God, i
O t mocht ik, dat winnende, sneven J

Ook zijn dagboek, in ds gevangenis
bijgehouden, wordt ïn dit werk ge-
publiceerd : de vele kleine gebeurte-
nissen in de cel. datgene wat zoveel
Vlamingen hebben meegemaakt oT
nog meemaken, werden in korte aan-

r-tekeningen opgeschreven, en ook in
deze .kleine dingen - in het afstaan
van een appel b.v. - toont Dr Borms

„zich de edele, de offervaardige.
Het was een gelukkig idee de zelf-

verdediging van Dr Borms voor Je
krijgsraad te publiceren. Het is eigen-
lijk geen verdediging, hel is een aan-
klacht. Borms wist heel goed wat er
vooi hem" op het spel stond, maao
hij kende geen aarzeling en strie-
mend klonk zijn woord. Wij begrij-
pen, bij het lezen van deze bladzij-
den, maar al te goed, dat de kranten
over deze «aanklacht» gezwegen heb-
ben...

Een enig document, waar men koud
bij wordt, is de laatste brief van Dr
Borms aan zijn vrouw, in fac-simile
afgedrukt. Wat een kalmte, wat een
geloof, wat een vertrouwen spreken
uit deze brief...

Tenslotte krijgen we een ooggetui-
geverslag van de terechtstelling. Het
is gruwelijk en het is... groots. Een
volk dat martelaars heeft als Borms,
dat behoed wordt door heiligen als
Borms, dat volk kan niet vergaan f

Borm* is het eerste deel van de
reeks «Den Vaederlandt getrouwe»,
De verdere delen zullen handelen
ovr Dom Van Assche, Staf Declercq,
Vindevogel, Van Severen en nog an-
deren, wij hopen dat de uitgevers
die zware taak tot een goed einde
zullen kunnen brengen en wij kun-
nen niet anders dan de Vlamingen
aan te zetten kennis te maken met
het eerste boek!

Laten wij er ook onze vreugde
over uitdrukken dat de uitgave zeer
verzorgd is en dat is goed. Het uit- •
zicht van het boek dwingt reeds eeri
bied. af In wat zijn wij ver van de
onooglijke brochures l

icden der Belgische regering L2 VI-
cliy. Het ïs betreurenswaardig dat
baron Firmin van den Bosch, de me
dewerker van «La Libre Belgiquei en
gewezen rechter aan het internatio-
naal gerechtshof van Kaïro,* overle-
clen is. Hij zou aan deze gemoedstoe-
stand treffende bladzijden hebben
kunnen wijden.

Nog andere personen komen hier-
voorsin aanmerking. In 194Q werd de
h. Hendrik fiorginon, op zoek naar
de politieke weggevoerden, door de
regering te Vichy ontvangen en de
ministers De Schrijver en wijlen van
der Poorten vergezelden Borgindn
en Marcel De Ridder naar het «on-
centraliekamp van Le Vernet ten ein-
de aldaar opgesloten landgenoten
van een gewisse uitputtingsdood te
red-den.

De h. -De Schrijver zou bij zijn aan-
komst te Le Vernet, bij het zicht van
zijn haveloze -uitgemergelde landge-
noten zich hebben laten ontvallen:
• Nu kunnen we nooH meer naar Bel-
gië terugkeren».

Was deze «cri d« co3ur. niet het
bewijs van de betrachting der laUre
Londetiaars ?

HEREN, VEEGT VOOR EIGEN DEUR

De Belgische Persbond heeft een
motie goedgekeurd die een blaam is
voor de president der Argentijnse
republiek in verband met de zaaH
van het Argentijnse dagblad «La
Prensa..

Wij voelen er niets voor om ons
ter deze tot verdedigers van de Ar-
pentijnse autoriteiten op te werpen.
Een vrije pers is nu eenmaal niet
denbaar in een autoritair regime.
Maar de Belgische Persbond bij mon-
de van zijn voorzitter de h. Stljns,
moest de laatste zijn om zich legen
M i j zonderingsmaatregelen te verzet-
ten. Hij heeft hiervan altijd het voor-
beeld gegeven. Voor de oorlog werd
het lidmaatschap, van de Bond, waar-
aan op nationaal en internationaal
gebied talrijke voordelen verbanden
zijn, ontzegd aan de redacteurs van
«De Dag«, «Volk en Staat», «Le Pays
Reet», «De Nieuwe Staat» enz. De h.
Herman Vos i's er nooit' in geslaagd
lid te worden van de Persbond, zo-
Jang hij hoofdredacteur was van
«De Schelde-, wat niet wegneemt dat
rïe h. Vos als een fenomeen tot g&-
legenheidsredenaar op plechtige ver-
gaderingen van de Bond uitgenodigd
werd, zodra de rode obedientie hem
een plaats voorbehouden had aan de
regeringsbank.

Er is meer. Da terechtstelling van
een Jules Lhost, van een José Streel
en andere beroeps journalisten is 'n
misdaad geweest tegen de geest. D«
Belgische Persbond heeft nooit ge-
meend te moeten protesteren tegen
dezs weerzinwekkende executies. De
h. Stijns, die zijn zetbaas. de h. Ju-
lius Hoste, vergezelde naar Londen,
heeft evenmin getracht klaarheid te
scheppen In de kwestie van de col-
laboratie van .Het Laatst» Nieuws-,
het zogezegde «gestolen. Laatste
Nieuws. Wil de h. Stijns derwijze
zijn storm- en ürangjeugd. doen ver-
geten 7

EEN INTERPELLATIE

De toeialisten kondigen een inter-
pellatie aan over de :nvrijheidsstel-
ling van Gerard Romséê en Roberi

haar scherpe \velsprekeriheid zal la-
I L - I I poseren.

De executie van mevrouw Blume
houdt tevens een beschamende les
in voor de C.V.F', ledereen weet wel-
kt; nefaste kwestie, op één'na', al de
katholike Londoniens in de ontwik-
keling van de Koningskwestie ge-
speeld nebiien. Zij waren de geeste-
l i jke baridgenoten van de rode be-
zwadderaars van de Vor,st. Te Lon-
den hebben zij overigens de rol ge-
speeld van de managers der rode po-
tentaten, bij zoverre dat de heer
August De Schrijver aan een authen-
tieke socialist, de huidige B.S.P.-
volks vertegenwoordiger Fayat, de
essentiële politieke functie van ka-
biaetchef van z i j n departement toe-
vertrouwd had. Noch de pogingen
\-aii de commissie Van de Kerckhove,
noch "de lawine van verontwaardi-
ging, die het ganse C.V.P.-kraam
dreigde weg te spoelen, hebben ver-
n inch t d.e eedgenoten van het poli-
Jieke arrivisme er toe te bewegen ééii
enkele Loiidenaar te brandmerken,
nat slaan uit t$ sluiten.

;en, j

ALLE RESPECT, MENEER KIE-
BOOMS

In zijn a-vondeditie van Vrijdag 6
Apri! spreekt de «Gazet van Antwer-
pen" zich met enkele lijnen kordaat
voor politieke amnestie uit . Wij ver-
onderstellen dat deze beschouwingen
niel bu i l en het medeweten van de h,
Louis Kieboonis verschenen zijn. Ia
dit geval Hebben wij alle respect voor
de lirmding van de C.V.P.-volksver-
iegenwoordiger en burgemeester van
Wilrijk, die aan de nationale ver-
zoening <!e voorrang schenkt boven
l ie t pa l i l ieke ressentiment De heer
Kiebooms werd immers van 1940 af
naar een Duiis concentraliekamp ver-
wezen. Zi jn deportatie geschiedde op
de meesi arbitraire wijze. Zij ge-
beurde niei wegens verzetsdaden tij-
dens de oorlog maar alle vermoedens
wegens bepaalde politieke connexies
vour de oorlog. De socialistische con-
fraters* die voor de oorlog dageelijks
brand- en moordartikela tegen Adolf
Hitler Keten verschijnen, werden mei
rust gelaten. Üe h, Kiebooms moest
er echter aan geloven.

Wij liopen dat hij zal volharden op
de weg der verstandhouding onder
vroegere tegenstrevers tot het opwer-
pen van het éne front tegen cie Mos
kovietische vijfde kolom. Hij geeft
derwijze een les van politieke en va-
derlandsalievende wijsheid aan de
die-hards van tiet verzet.

Wij xendftn iedere week hon-
derden ex. van ona strijdblad
aU proefnummer naar sympa-
thisanten. Zend ons een adres-
lijst van goedgezinde personen
uit uw gemeente en wij doen
het overige. Indien gij onze
strijd voor recht en eerherstel
wilt steunen, help ons dan fOp-
fitanding» te verspreiden. Wie
«Opstanding» regelmatig leepi,
wordt een kamper voor de
Vlaams - nationale gejachte.



BIJ ONS IN VLAANDEREN
A.N.Z--KALENDER
14 April Antwerpen Voorttrekk«rs

'V.V.K.S
14 s- Antwerpen Casti-Con

cursus.
14 > Antwerpen Vlaamse

Zangknapen
15 » Londerzeel 't Daghet

in het Oostsn
16 » Antwerpen Vlaamse

Concentratie
16 > Mortsel K.A.V.
17 > Lier Vlaamse Jongeren
18 s Ronae Davidsfonds
19 > Evere V.V.K.S
21 » Antwerpen Casti-Con

cursus
21 » Merelbeke Speelplein

leiding
22 » Kalle (Brussel) Broeders

school
23 » Antwerpen Vlaamse

Meisjes
24 » Lier Vlaamse Jongeren
26 » Deurne N. Davidsfonds
28 > Antwerpen Casti-Con

cursus
29 » Turnhout K.A.J.
30 > Meisels Vlaam se Jeu gd

Voor alle inlichtingen betreff-anïie
zaïLgavonden, wende men zSch : Se-
cretariaat A.N.Z., Bedder-straat 13,
IX Torengebouw, Antwerpen.

»
«ZO ZONG BENOIT.

Heel het Vlaamse land huldigt Pe-
ter Êenoit in woord en geschrift, en
vooral met de uitvoering van zijn
muzikale scheppingen

Toondichter Ivo M»rte1rnans en
dichter Eugeen De Ridder voegden
hun onvolprezen kunde te samen,
om, oog op 't zuiver kunstplan, hul-
de aan «Vlaanderen's Harpenaar- te
brengen. Hoe kon dit doelmatiger
dan met een volks, geestdriftig, ge-
heel in de Benoit-geest opgevat hym-
ne, waaraan de kloeke marscadans
de gewenste stuwkracht verleent?

Woord, melodie en begeleiding
. versmelten tot een begeesterend

klankrijk geheel, waarop het, naar
wens tweestemmig te zingen keervers
de kroon zet. «Zo zong Benoit r,

Elkeen, voor wie de naam Benoit
en het besef van wat hij tot stand
bracht niet slechts een abstractie zijn.

bestellen het lied met de begeleiding
onmiddellijk hij de uitgever : Alge-
meen Nederlands Zangverbond, Bed-
denstraat 13, IX Torengebouw, Ant-
werpen. P.C, 963.36, of bij zijn mu-
ziekhandelaar - Prijs : £5 Fr.

«VLAENDEREN QNTHOUT,
Zondag 2S Juli 1951. roept de trota*

Gentse Stede U ter zingende bede-
vaart - Bereidt U allen ernstig tot
deze Vlaamse Hoogdag voor. Schaft
U de Peter Benoit-liederïmndel van
het A.N.Z. aan, want tijdens het Ue
Nationaal Zangfeest zullen de Peter
Benoit-liederen door meer dan 20.000
Vlamingen meegezongen worden.
Beste! : Secretariaat A.N.Z., Bedden-
straat 13, IX Torengebouw, te Ant-
werpen. - Prijs : 10 fr. - P.C. 963.36

EEN VOORSTEL
Verschillende Vlaamse verenigingen

en groeperingen üebben veel werk,
genoeg om er een secretaris op na te
houden. Er Is echter een grote MAAR
aan verbonden l De meesten kun-
nen een dergelijke functionnaris niet
betalen. Voor de kleine uitgave die
ze zich voor dergelijke post kunnen
getroosten, kan niemand deze taak
op zich nemen. Ze zijn dan voorna-'
melijk aangewezen op vrijwillige
medewerking, wat, niettegenstaande
de goede wil van deze medewerkers,
toch nooit geheel voldoening geeft.,
We willen al deze groepen een voor-
stel doen. Dat ze ons schrijven, met
meiaing wat voor werk ze regelma-
tig zouden willen gedaan hebbén, en
wat ze er kunnen aan besteden. Wan-
neer er voldoende belangstelling
blijkt te zijn, zullen'we al deze acti-
viteiten centraliseren en door de
kleine bijdrage van.ieder, zal het dan
mogelijk zijn dat iemand zich volle-
dig aan deze opdrachten, kan wijden,
zonder daarbij nog ander werk te
moeten doen.

Het werk dat we' hier bedoelen is
voornamelijk alle soort 'van secreta-
riaatswerk. Belangstellende groepen
schrijven aan de Redactie van «Op-
standing» onder de lettere «V.S.».

Kalender
14 APRIL:

Sportafdeling « Uilenspiegel > - lm
Weissen Ross! - Een avond in Ober-
bayern ,met tirolerdang en zang -
Zaal « Burgerkingr ï - Algemene in-
kom 25 fr- - 20 uur.

14 APRIL :
Waamae Zangknapen «Singhet ende
Weset Vro» ten. bate van weeskin-
deren zangertjes te Leuven. Inrich-
terjde groep «Willem van Saeftinghe»
- Zaal Cbncordia. Plaatsen aan 15,
2ö, 30, 40 en 50 fr. Lokatie vanaf 7
April van 11 tot 15 uur dagelijks in
c Concordia ».

15 APRIL
Brugge. Feestzaal Maagdenstr. 15 te
7.30 u. «Mevrouw Pilatus- van W.
Putman. - Kaarten r Kleine H. Geest-
straat 16, Brugge.

16 APRIL :
< Tijï * - Voordracht < Peter Benoit
en het Lied van Tijl » door W. De
Meyer.

19 APRIL
Brugge, Feestzaal Maagdenstr. 15 te
7.30 u. «Mevrouw Pilatus» van W.
Putman. - Kaarten : Kleine H. Geest-
slraat 16, Brugge.

£1 APRIL _r

Vlaamse Club - Billard Palace Jubi-
leumbal - 20 uur. - Orkest «De Zwer-^,
vers».
Brussel - Hof van Engeland - La ken-
straat . 19,30 u. - Publieke bijeen-
komst, ,

23 APRIL ;
Tijl-Voordracht «Valere De Pauw

.over zijn Werken.».
28 APRIL :

* Pailieters > - S! uitingsbal - « Bur-
ger king ».

30 APRIL :
< Tijl > Voordracht « Zuid-Afrika >
{begeleid met Z.-Afrikaanse liede-
ren) door D. Bogaerts.

5 MEI:
ANZ-AfdeHng Antwerpen: cOp de
Purperen Hei » (A. Freud'homme)
door een Kempisch Toneelgezelschap.

5 MEI :
<TiJ t> - Sluitingsbal in BlSard-Fa-
lace.

7 MEI:
c Tiji >-Voordracht « Grote Figuren
uit-onze Vlaamse Heldenstrijd - Re-
né De Clercq »wloor K. Dillen.

14 MEI :
< Tij.' >-Voordracht « De Ware Euro-
pese Vrede » door Adv. José Wilmots.

21 MEI
Tijl — Voordracht over « D e Schelde
en haar Oeverbewoners •.

27 MEI :
PaMieters-Reis dtoorheen- de Antwerp-
se Kempen. Inschrijving- in lokaal
* Omnibus > Hoek Suikerrui en Pie-
ter Potstraat,

28 MEI
Tijl — Voordracht over «De AnK
werpse Poesje en het Poppenspel >

ÉN OP POST

_ rNa de succesvolle voorlicluingsver-
" gatleringen richt de Vlaamse Concen-
tratie - afdeling Brussel, een eerste
publieke bijeenkomst in op 21 April
a.s. te 7.30 u. in 't Hof van Engeland
Lakenstraat (rechtover de Vlaamse
Schouwburg).

* Na een winter van innerlijke ̂ €a'
nisatie treden wij voor de eersteel81'
naar buiten. Wij zullen die dag Lam-
me Goedzak begraven en aantonen
dat de Vlaams Natioalisten ïn het
Brusselse weer op de bres springen.

Vanaf deze week zullen de ditda-
gen in ons lokaal BREUGHEL, La-
kenstraat 87 niet meer op Woensdag
maar wel op Dinsdag plaats vinden,
van 8 tot * uur.

GOED NIEUWS VOOR DE KAM-
PEERDERS

De V.T.K., kampeerafdeling van de
Vlaamse Toeristenbond, immer be-
kommerd met de belangen van de
kampeerders, heeft met een gunstig
gekende verzekeringsmaatschappij 'n
kontrakt afgesloten ter dekking van
d^ burgerlijke verantwoordelijkheid
^ . haar leden tegenover derden,

^rlet belang hiervan valt niet te ont-
kennen ingeval van schade (lichame-
melijke of stoffelijke, zelfs door
brand veroorzaakt) waarvoor de kam-
peerders aansprakelijk kunnen ge-
steld worden.

Inlichtingen op het V.KT,-Secreta-
riaat, kalandentoerg 7, Gent.

Kampeerders, sluit aan !

>MEVROUW PILATUS. te Brugge
Dit zeer actueel werk van Willem

Putman wordt te Brugge, in eerste
opvoering, door het Gezelschap «Gu-
drun» voor het ticht gebracht.

De vertoning gaat door op Zondag
15 April om 7.30 u. in de Feestzaal
d"er Paters Capuctenen, Maagden-
straat, 15,

Gezien-het succes in de kaartenver-
koóp werd een tweede vertoning
vast gelegd op Donderdag 19 April
om 8 u, in dezelfde zaal.

Voor kaarten zich wenden tot: Jef
Somers, Kleine H. Geeststraat 16,
Brugge.

+
DE VLAAMSE ZANGKNAPEN

Treden op Zaterdag 14 April te 20 u.
op in een Feest van de Jeugd én
Schoonheid met liederen van Pales-
trina, da Vittorïa, Waelrant, Bach,
Schubert, Benoit. Meulemans, Van
Hoof, Hullebroeck, Liebrecht; e.a.

Het Kamerorkest «De Minnestrelen»
verleent zijn medewerking. Plaatsen
van 20 tot 60 fr. Lokatie dagelijks
van 11 tot 15 uur in Schouwburg Con-
cordia Lange Gasthuisstraat 30, Tel.
33.S8.61.

Het feest wordt ingericht door de
Antwerpse Jeugdgroep «Willem van
Saeftinghe» Vzwd in samenwerking
met de grote kulturele verenigingen,
jeugd- en kultuurgroepen ten bate
van een Weeshuis voor Zangertjes.

De Volkskunstgroep iDE SCHALMEI.
houdt haar Lentefeest op 18 Gras-
maand In de zaal Gruter, "Mechelse
steenweg te Antwerpen. -

Begin stipt té 8 uur.
J +

Feestzaal Vrede St. Willibrordus,
Pastorijstraat 23, Antwerpen - Zater-
dag 5 Mei 1951: CERAC voert op :

PARKSTRAAT 1)
Geheimzinnig en spannend gebeuren
van AXEL IVERS - Voorbehouden
Fr. 30 - Nummering alle dagen van
14/16 u. op secr. en Zaterdag 4/5/51,
Vrede SJ Willibrordus van 14/16 u.

OPROEP
Voor het uitwerken van een project

zouden we graag horen van oud Ar-
beidsdienstleiders en leden (manne-
lijke én vrouwelijke jeugd}. Laat ons
eens weten wat ge zoal denkt over
de her-oprichting van een A.D., in
verband met de bestrijding der werk-
loosheid in Vlaanderen. Brieven aan
de Redactie van «Opstanding» onder
de letters «AD*. Ook andere belang-
stellenden mogen ons schrijven.

Borms leeft!

Indien al onze steunabon-
nenten voor een vriend of
kennis 'n sierschaal van de
bekende Vlaamse Kaost-
smid Cassbnan uit Deqder-
monde, onderschrijven én
het bedrag van 350 fr. op
postrekening 17.05.17 der
N. V.Uttgaven Lnctor stor-
ten, is de leefbaarheid van
" Opstanding " verzekerd
tot het einde van het jaar.

TIROLERBAL
"« Zupf die Fiedel, s ing ein Uedel,
L*asz die Sorgen all zu Haua.
Denn \vir tanzen, deiui wir springfen
Ins TirOlerland hinaus... »
Op Zaterdag 14 April, vrolijke

weekeinduitstap naar het Tiroler-
alpenland. Bezoek aan het Hoffbrau-
haus, aan «'t Witte Paard» en de
gezellige Burgbierbraukeller.

De uitstap wordt opgeluisterd door
de .bekende Tïrolerkapel o.l.v. Kapel-
meester Neegiers.

Deelname 25 fr. — Tirolerklectij
gewenst. — Vertrek te 20 uur, Burg-
brauhaus. Koningstraat. — Aan-
komst : niet verzekerd.

Plaatsbespreking : Agentschap
« Uilenspiegel» Handbal vereniging:,
telefoon 85.58.87.
Secretariaat Oedenkovenstraat 38,

Aanbevolen
Huizen

Op algemeen verzoek leggen wij
onder deze rubriek een lijst van han-
delaars en ambachtslieden aan die
menen aanspraak te mogen maken
op de klandizie onzer lezers,

GUNSTTARIEF der inlassïngen per
twee regels :

50 fr. voor 4 inlassingen ;
175 fr. voor een trimester of der-

tien inlassingen;
600 fr. voor l jaar, of 52 inlassin-

gen.
Al de aanbevolen huizen onder de-

ze rubriek zagen hun afzet verho-
gen sinds hun advertentie werd op-
genomen.

De voorkeur onzer lezers gaat van-
zelf&prefcend naar de adverteerders
van ons blad.

LOKALEN
Café «Wambach*, Groenkerkhofstr 7.
Lokaal «Tijl», Oude Koorninarkt 4.
Lokaal «Omnibus. Pieter Potstraat 2
Vlaamse Club, Statiestr. l Antwerpen
Lokaal «Cirano., V. Wesertbekestr 37

VERZEKERINGEN
Beirens. Lettertomdestr 43 Wilrijk.
R.L. Coulier. Th. Sevenslaan 106b,

Kortrijk.
F. Vanhoof, Brouwerijstr. 14 Kam-

penhout (Vlaamse maatschappij).
H, SCHOU, 137 Kerkstr. - Stokkel

(Brussel).
LEDERHANDEL

Mare Siebens, Van Wezenbekestraat.
PELTERIJEN

Pelsen Maes, Abdijstr 18 Antwerpen
SPORT- EN KAMPEERARTIKELEN

R. Van Oudheusden-Müssöhe, Viclor
Roosenpl. 15, Merksem. T. 33.64.S8
RIJWIELEN

Pieter Janssens. Grote Honstr. 95
SCHOENMAKER • ORTHÓPEDIBT

S. Van de Velde-Devos, Turnnoutsebh
171 Borgerhout Nergens goedkoper



Borms leeft!
Vijf jaar geleden werd Dr -Borms

gefusiljeerd. De verschillende manier
waarop «men» toen en nu daartegen-
over stelling neemt bewijst dat er
ook in de democratie tijden zijn waar-
in belangrijke volksdelen geen gele-
genheid krijgen om aan hun afkeer
uitdrukking te geven en dat diezelf-
de «men» geweldig kan evolueren.

We zullen de vraag niet beant-
woorden of Borms nog zou leven
ware hij Borms niet geweest. In ge-
schiedenis is Het steeds roekeloos
feiten te interpreteren die niet ge-
beurd zijn. Zeker staat het vast 'dat
Borms ook gestorven is omdat hij
Borms was.

Zijn naam was-een vlag. Zinne-
beeld was hij voor de Vlamingen,
niet omdat hij de bijzonderste voor-
man uit het activisme was, maar om
de wijze waarop hij tien jaren later
lang in de kerker voor Vlaanderen
geleden heeft zodat hij zeil de eer-
bied afdwong van de socialist Van-
develde die hem in de gevangenis op-
zocht. Wie hem ooit van nabij leerde
kr-nnen was gesticht door zijn dïenst-
beteiclheid. zijn idealisme, zijn goed-
hert! en zijn oprechte godsdienstig-
heid.

Zelden heeft de politieke haat en
razernij meer een karikatuur van 'n
man gemaakt als dit met Borms net
geval was. Voor de tegenstanders
was Borms het meest afschuwelijke
wezen dat de Vlaamse Beweging ooit
voortbracht. En wie onder hen had

'hem leren kennen?
I u zijn naam zag me het anti-bel-

giscïsme van de Vlaamse Beweging.
Men heeft het aïtijd erg gevonden
dat mensen zich tegen België tturf-

• de.i te kanten, Maar nooit baarde het
veel zorgen wat wel de oorzaken van
dit anti-belgiscisrae zouden kunnen
zijn

Waarom nu speciaal enkele wuor-
den tot de jeugd richten over Borms?
Omdat hij geen onbekende meer zou
zijn voor de jeugd ? Dat is de eerste
vraag op een andere wijze terug stel-
len.

De geestelijke problemen waarmee
wij jongeren van heden te worstelen
hebben en de herwaardering van zo-
vele begrippen is er de beste waar-

. borg voor dat we niet in een cultus
zouden" vervallen van wat voorbij is.
W& hebben echter nood aan concre-
te mensen van wie niet zozeer de ac-
tuele waarde van hun daeten en ge-
zegden van belang zijn maar, wel de
rcch'eeaartlheid waarmee ze die
gesteld of uitgesproken hebben. We
.hebben nood aan het voorbeeld van
mannen die als martelaren manmoe-
dig vóór een execuüepeleton durven
te gaan staan. En dat alles vinden
wij in het leven van Dr Aug. Borms.

Hij was een Oost-Vlaming .uit St
Niklaas, geboren op 14 April 1878 fin
werd'na gedane studies- te Leuven,
£«raar a tin het Koninklijk

te Antwerpen. Na een reis in Peru,
terug in Vlaanderen, mengde hij zich
actief in de strijd voor de verneder-
landsing van de Gentse hogeschool
en werd in 1912 de leider van de be-
wegig «Pro Westlandia» die propa-
gando-tochten inrichtte in Frans-
viaanderen.

Toen Wereldoorlog I uitbrak.
schreef hij als voorzitter van de Groe-
ninghewacht in «Het Handelsblad»
een artikel getiteld «Ze zullen hem
niet temmen», -ingevolge de oproep
van-Koning ALbert tot öe Vlamingen
om 1302 als voorbeeld voor ogen te
houden. Borms maande de Vlamin-
gen aan tot de strijd ter verdediging
van het grondgebied.

Hij heeft dan later niet dé hoofd-
rol gespeeld in het activisme. Zijn
houding was er een verzoenende tus-
sen de tegenstrijdige partijen. Dit
ziet men zo schoon uitkomen wan-
neer men b.v. het verslag nagaat
van de zitting van 23 December 1917
van de Raad van Vlaanderen waar-
op de uitroeping van Vlaanderens
zelfstandigheid gebeurde. Daarop
werd hij <lan gevolmachtigde voor
nationaal verweer.

Hij was het enige lid van de Raad
van Vlaanderen dat na de vijande-
lijkheden België niet ontvluchtte.
Integendeel, bij het einde van de
oorlog was hij op reis in Duitsland
en kwam speciaal terug naar Vlaan-
deren om er de moeilijke ogenblik-
ken midden zijn strijdmakkers door
te brengen. Een'tijdlang ondergedo-
ken werkt hij mee aan een sluikblad
Op 8 Februari 1919 werd hij in Brus-
sel aangehouden en op IS September
van 't zelfde jaar na een schitterend
proces, waarvan hij de morele over-
winnaar was, Pater Callewaert, Gy-
riel Verschaeve en de Belgische
rechtsgeleerde Picard komen o.a. op
als getuige ten gunste, Mters Van
Dieren en Schïltz zorgen voor de ver-
dediging, wordt hij ter dood veroor-
deeld. Bij zijn vertrek uit de recht-
zaal roept hij de aanwezigen een
«Vliegt de Blauwvoet» toe.

Steeds weigert hij gunstmaatre ge-
ten die hem later beperkingen In de
strijd voor Vlaanderen zouden kun-
nen bijbrengen. De strijd voor Vlaan-
deren gebeurd met zijn figuur-als
hoofdmotief. Bij een tussentijd! ge
verkiezing in Antwerpen op 9 Decem-
ber 39S8 stelt hij zich als candïdaat.
Het resultaat heeft het effect van een
bom. Hij hetcomt 83.058 stemmen te-
genover «,410 ten- voordele van de
enige noemenswaardige tegenkandi-
daat, de liberaal Baelden. Dit bracht
zijn Invrij&eiasstelling.-

Hij was in het bijzonder een vriend
van de nationalistische jeugd, die
steeds zeer radicaal de Heel-Neder-
landse richting verdedigde, waarvan
Dr Aug. Borms een hevig voorstander
was. Als oud-tóraar van Herman van
dar R e eek iprak bij regelmatig öp

diens graf, ter gelegenheid van de
jaarlijkse herdenkingen.

B ij het u itbreken van wereldoor-
log II werd deze eerbiedwaardige
grijsaard naar Frankrijk gedepor-
teerd en aan onwaardige behandelin-
gen blootgesteld. Een paar auto-on-
gelukken gedurende de bezetting
brachten zijn gezondheid zeer zwa-
re slagen toe. Nooit heeft-hij nog in
het nationalisme een eerste rangs rot
gespeeld. Hij hfeld zich bezig met de
naar zijn naam genoemde commissie
voor rechtsherstel en schadéveï ie-
ding aan getroffen activisten. TvVn-
over de Duitsers verwoordde hij zijn
houding door volgend zinnetje : «we
moeten onszeJf blijven».

In Augustus 1945 te Berlijn in een
ziekenhuis aangehouden werd hij op

.4 Januari 1946 door het krijkshof ter
dood veroordeeld. Zijn tweede pro-
ces is minder gekend, weinig waren
de getrouwen die het konden volgen.
In zijn verdediging wïjst hij op de
gevaren die Europa bedreigen en
intussen akkuter geworden zijn. Op

Blajjwvoetavond „Legioenjeugd"
de reeks rBlauwvoetavonden»—

''door het A.D.J.V. te Brussel ingericht
ging op Donderdag 5 April een bij-
eenkomst door in het teken van *Le-
gioenjeugd" waarvan de voordracht
over zelfde onderwerp het hoofdbe-
standdeel vormde,

Er was ruime belangstelling, doch
we geloven naar ouderdomsgehaVte
van de aanwezigen te kunnen vast-
stellen dat er maar weinig legion-
nairs voor dergelijke bijeenkomst
intereses hadden.

Door allerlei omstandigheden zijn
de Vlaamse Oostfrontsoldaten de laat-
ste maanden terug voor voetlicht ko-
men te staan. Ingevolge de beperkte
ruimte aan dit verslag voorbehouden
ïs het nier niet de'plaats om een zesr
genuanceerde houding te bepalen te-
genover het offer van zovelen die tot
de dappersten behoorden.

Er steeds een verschil in waarde-
ring geweest tussen het ofïer van sol-
daten die zich om het avontuur of-
wel om een gedachte, in de werkelij-
ke zin des woords in de strijd wier-
pen. In concreto zien we dit verschil
als groep, abstractie genomen,van
persoen, tussen het Belgisch expedi-
tiekorps dat naar Mexico toog om
keizer Maxi mi liaan te helpen en an-
derzijds onze volksgenoten die naar
Rome togen om er de Pauselijke Sta-
ten te verdedigen tegen de toenmali-
ge progre s sisten. Betreffende deze
laatste is het merkwaardig hoe wei-
nig talrijk zij waren uit onze Stre-
ken, die aan de oproep gehoor gaven,
nauwelijks een paar honderden. Ook
te onzen dage kap men h

zien tussen Korea vrijwilligere en
onze Oostfronters wat kwaliteit en
kwantiteit betreft.

De voordracht over «legioenjeugdi
werd gehouden door iemand die met
een ware apostelliefde zich geroepen
voelde om de geloofswaarheden on-
der de Le'gioensoldaten te doen stand
houden en soms terug ingang te doen
vinden. De spreekbeurt was belang-
wekkend door de rijke documentatie
aan beleefde feiten. Zoals de strijd
van onze jongens in '14-'18 was die
der OostlronteTs er een op twee fron-
ten: met de wapenen tegen de vijand
en met de gedachte tegen eigen
strijdmakkers en overheden om be-
houd van godsdienst, nationale gaaf-
heid en zedelijke onkreukbaarheid.
Ja, n« a! wat we gehoord hebben,
durven we beweren dat de moeilijk-
heden die onze Vlaamse legioensol-
daten hiervoor gekend hebben aan 't
ongelooflijke grenzen en daden van
waar verzet uitmaken. Moest het
eigen volk dit gew.eten en begrepen
hebben.

Dubbel tragisch is het wanneer
men al deze getuigenissen uit de
voorbije oorlog beschouwen in het
licht 'van de Duitse nederlaag en
van het dreigend kommunistisch ge-
vaar.

Deze voordracht was verder inge-
lijst met declamatie en samenzang. Na

"alle mogelijke opwerpingen tegen 't
houden van een dergelijke avond
overwogen te hebben moeten we eer-
lijk bekennen dat er niet kan getwij-
feld worden aan de zuivere katho-
lieke en heel-NederlandB€
f»a vïo de laricbUre.

12 April 194$, nu vijf- jaar geleden
werd hij op krukken naar executie-
paal gesleept. Ditmaal zou Belgié
zijn leven krijgen. 2ijn laatste woor-
den waren «Dietsland Houzee S De
jakhalzen en bloedhonden jubelden.
Een bepaald blad dreef het in een
artikel tot weinig katholiek aan-
doend cynisme. Het gekluisterde
Vlaanderen rouwde.

Jeugd van Vlaanderen, die dit leest,
vergeet nooit het voorbeeld van de-

edele man. Moest hij tot ons fcun-
; spreken da zou hij zekerlijk geen

,-raak vragen. Doch zijn belagsrs
hebben vergeten dat het volk van de
Klauwaarts, de Geuzen en de Boeran-
krijg reeds menige verdrukking en
menige executie doorstaan heeft en
steeds ïs het vergoten bloed van nur-
.telaren zaad geweest voor nieuwe
Christenen. Het is een teken van
zwakte een gedachte mat twaalf ko-
gelen te willen doden. Zij dte fier
zijn op Dr Borms zetten zijn werk
voort.

'3IGURD

smid Cassiman uit Deqder-
moncle, onderschrijven en
het bedrag van 350 fr. op
postrekening 17.05.17 der
N. V*Uitgaven Lu c tor stor-
ten, is de leefbaarheid van
"Opstanding" verzekerd
tot het einde van het jaar.

Aankondiging
EEN GOEDE RAAD '

Gij wenst een gemeenschaps-,
volksdans-, volkszang- of andere
avond in te richten. Een geschikt lo-
kaal is ongetwijfeld : -Vlaamse Feest-
zaal-, Belgiëlei 145, Antwerpen.
Tel. 39.58.52.

GASTHOF WAMBACH
Volledig pensioen

Huwelijks- en aadete feestmalen,
ook te o huize.

Mosselen — Eetmalen alle uren van de
dag — Matige prijzen.

GROENKERKHOFSTRAAT 7
— A N T W E R P E N —

«HET BLIJVE ONDER ONS.
Wij zoeken, voor verder uitwerking

van belangrijke uitvinding, enkele
personen die, mits kleine finantiele
deelname, met ons medewerken.
Klein rlslce. Mogelijkheden praktisch
onbeperkt. ,

Voor verdere inlichtingen gelieve
men zich te wenden aan de Redactie
van «Opstanding*.

S,

De personen aan wie in de maand
Maart geen kwijtschrift werd aange-
boden, en ons weekblad Opstanding
willen ontvagen, gelieven zo goed te
lijn 75 fr. op onze postchecltreke-
nig 1705.17 over te schrijven.

Jonge man, getroffenen, zoekt werk
bureelwerk of handenarbeid. Schrij-
ven onder de letters G.H. bureel blad.

m leöeR vUams huisgezin
moet öe siepschAAl, symeool
öep weöeuopstanöinq van
ons volk, puijken. stoet het
Beöfeaq van 35o£u. plus 15FR.
veRzenöiqsonkosten op óe
postRekenmq 170517 n. v. uit-
qiven luctOR - antweRpen

Wie helpt oud-legionnair uit de
nood en bezorgt mij werk. Vroeger
telegraafbcdiende. Op de hoogte van
bureelwerk. 4 jaar praktijk als elec-
trieker. Brieven aan de redactie on-
der Langemark.

VLAAMSE CONCENTRATIE

H£T SECRETARIAAT IS OPEN :
Alle werkdagen : • van 9 tot 13 u.

l» tot 21 u.
Tel. 39.58.58

PELTERIJEN
Pelsen Ma.es, Abdijstr IS Antwerpen

SPORT- EN KAMPEEHARTIKELEN
R. Van Oudheusden-Müssïhe, Viclor

Roósenpl. 15, Merksem. T. 33.64.28
. R I J W I E L E N

Preter Jansserts. Grote Honstr. 95
SCHOENMAKER - OHTHOPEDI8T

S. Van de Velde-Devos, Turnnoutseb.
171 Borgerhout Nergens goedkoper

_RADIO - HERSTELLINGEN
Rade, Huybr&chtstr 63 Antwerpen

Tel! 3>.43 26.
BOEKHANDEL

'l Galjoen. Fr. de l'Arbrelaan S Merk-
sem.

De Eeuwige Mei, Oudaan Antwerpen
ALG. SCHILDERWERKEN

G. Gerrits. Krugerstr 50, Hoboken
TAALLESSEN

Frans, Engels, privélessen. Verdus-
senstr. 43.
BOEKHOUDING-FISCALITEIT

Rik Hanssens, lic. Handels- en Pi-
nantiewetenseh., St Thomasstr 49
Antwerpen.
SOCIALE WETGEVING

F. Vanhoof, Lic. Hand. en Fin Weten
sch. Broüwerijstr 14 Kalmthout

VOOR ALLE STENCIL- * DUPLICA-
TORWEttK: ,
F. De Volder, Belgiëlei 145, Antw.
Tel. 39.58.52 (bureel • 9-12 en 19-21 u)

TABAK
Fr. De Boey, Markt IE Ekeren.

Tel. 41.04.6g Gr. en Kl.-handel le-
vert ook te Antwerpen.
U U R W E R K E N - JUWELEN

O. De Langhe, St Gummarusstr 39
WASSERIJ

Was-O-Matic. De Bosschaertslr 287.
Antwerpen-Kiel. Tel. 37.64.23.
COIFFEUSE

Gedipl., grootste ondersch. 16 j. prakt
vr. bepr. 30% vermind. op perm.
m.e. p!., manicure, teint. enz. En-
kel op afspraak. Schr, Bollansee.

~Brialmontlei £2, Antwerpen.
ALLE HUISHOUDAPPARATEN

op gas - electriciteit - kolen
Schrijven : R. Bauweraerts
Cruyslei 102 Denrne-2. - Tel. 39.86.C5

MAZODT - ESSENCE . OLIE
AÜTOS:

LUC. S. Canon, — 3, J.B. Dapairelei
Laken-Brusael.
PRIVAATLESSEN

Lager- en Middelbaar Onderwijs
Postbus 131 Antwerpen.
VOETVERZORC1NC

Marcel Sebrechts, Ploegstr 10 Antw.

ANTOON MERMANS
ALLE VERZEKERINGEN

Léven-
Brand-

Ongevallen

Turnhoutsebaan 10, Schilde
Tel. 81.64.99

Verantw. Uitg: B. Ceuppens-Laüwerj
Belgiêl»! 145. AatWirpan
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Antwerpse editie
van Maandag, 9 April

veroveren
moeten w r. ,_ ,.__,
leveren en ftlle cectarlsme vermij-
den.

•Na een kort antwoord van tiihr
Olaus wordt d« vwaadwma te 1330

Namkidagvergadering
Te 15 uur is hfrt cop^rw weerom

vergadwd.
Tlir O. Peeters Iiaaidelt over ac-

tuele Vlaamse .problemen. In zijn
vlot -voorga örageiï PePOïBa.t wï^ti
hüj op toet 'heèl-Néder.lftmfcë, solidia-
rlstlsoh-è aspect van .de Vlaarnse Be-
weging. Hij meent diat een leiding.
geve nd orgjin isine moet opge Hbht
worden dat over een 'concreet pro-
gram en een pa^enda actié-onëb1

Mter Varid«retet (BruBsel) hoydt
wn pleidooi voor federalisme maar
kan dhr Feeteïis irfét overtuigen, die
zich op rgroot-JEtoligischx standtmnt
stelt.

Na een bondige pedacfctenwisse-
litiig komt .dhr Flor. Grammens OD
het 'podium. Qntstuimig' toegej-uicBit
n«emt hij het woord ; Hoewel 'ife
zeer wrokkig zou mogen aijn tegen-
over d« B«l'gigohe i^-aat, haat ik e§k



I. DE NATIE: EEN ZENDING
• Aldus loopt de organische weg

voor de wederopbouw van de wereld,
overeenkomstig d* lessen van de na-
tuur en van de Openbaring, noodzake-
lijkerwijze Jan as deze goleidcli.ke trap-
pen ; herstel van de persoon, persoon-
lijke roeping, roeping van de groep,
nationale roeping ».

Dr. E. TOURNIER.

DE Staatkunde is de kunst om de Natie
te scheppen en in te richten met het

oog op <Je ontplooiing van de persoon. Wo
ht'bbvn Hit in een reuks artikels trachten
duidelijk Ir maken (1).

We hc-bbcn eveneens aangetoond dat de
Nutic do natuur l i jke door da Heer gewilde
gemeenschap is dio, in het leven van d? en-
keling, do rol speelt van voogd en voortstu-
weren voor hem aldus het middel is om zijn
eind bes tem m ing te bereiken.

mons; zij is énig. Zij vergt één enkel ant-
woord : het vervullen van een eigen roe-
ping.

Die roeping is énig; wordt zij niet ver-
vuld, dan ontbreekt in tul heelal een essen-
tiële zaak en er is een - mirakel • nodig om
de orde en het evenwicht van de wereld te
handhaven.

Deze roepstem stijgt uit het diepste van
ons wezen waor God haar doet weerklin-

ken en het antwoord erop, het volgen van
die roeping schenkt aan het menselijk we-
zen de waardigheid en de waarde welke
van hem een persoon maken. De roeping
fundeert, vestigt de persoon.

Inderdaad, de roeping onderscheidt de
persoon van ds rest van ds schepp'ng,
maakt van hem een zelfstandig wezen on
vestigt het recht op die .zelfstandigheid. De
roeping bundelt eveneens zijn krachten en
krachtsinspanningen en schenkt hem vrtda

amputeert men de stevige poten van de Ne-
derlandse Leeuw {«Leo Belgicuï») niet.

Zet men hem de poten af. dan is hij niets
meer dan een arm, beklagenswaardig dier,
dat zich op zijn buik voortsleept.

2. — Wanneer men e«n VoJk naar de
grootheid wil voeren — het werkelijk lei-
den, het richten — en dat is d? taik van
een elite, zelfs van een jongercn-élite —
dan maakt men er zich niet ongerust over
of er in de vergaderzaal lieden aanwez'g
zijn die nooit hun bekrompenheid zulk n
afleggen;

wanneer men de toekomst wil bouwen,
dan maakt men er zich niet ongerust over
te weten of de «fossielen • acccord gaan;

men tracht n:et iedereen tevreden te stel-
len, men tracht niet het water niet het. vuur
te verzoenen en men deelt niet aan de con-
grcssiston niet d ; kleins flamingantische
leeuw uit voor het knoopsgat, terwijl men
de grote Nederlandse Leeuw voor de kcer-

i zijde van het knoopsgat bestemt,
Men spreekt integendeel de consressïsten

toe in een toekomsttaai en merf verwerpt'
zelfa het vocabularlum, het slechte vocahu-
larium van Hat verleden: Socrates zegde;
• Slecht sprekt n berokkent schi.dc aan de
zielen ».

3. — Wij hebben op dit Congres veel ho-
ren proton cm:r onze kwalen; mnnr in Been
enkel referaat hebben wij ten slotto de oor-
ziuïk van onze kwalen horen aan de kaak
stellen; slechts twee mloipellanten hebben
het aangedurfd de werkelijke kwaal aan te
klagen : het reproe,

Misschien meende men i in.de goede toon
te blij ven • door op dit Congres niet aan
politiek Ie doen, zoals men zegt!

Welnu, in dit geval, zo men weigert klaar
te zien,

zo men weigert te zeggen wat men ziet,
dan zullen mUUoencn Congressen van dio

aard niet de minste verandering aan de be-
staande werkelijke malaise brengen.

Dat het Congres zich verder vormeie:
het zal beter doen.

L. D. C.

De voornnarmte taak vnn de Staatkunde met « de vrede der diepten p (2) zijn diepe ^
innerlijke eenheid. hen met name van de Stont bestaat erin de

nal.mial? gemeenschap weer krachtig en RC-
•snnd innkpn, upd^t ?•? ten yol]*» Vinnr rol vnn
vnnjjd en viiortsluwer van de mens zou kun-
m:n spelen.

Kon nnliimi.lc ftemcomchap is Reen natio-
nale fje meenschap indien ze een brij,is zon-
der een steikc eenheid of eon waarachtige
oimfhiinkcli|kheid, Zij IV gwn nationale ge-
mccmelinp indien zij niet één is en tevens
wel onderscheiden (van de anderen), oor-
spronkelijk, /el (stand iu..

Welnu He nationale Rcmcon.schap kan
«Ir" hom* eigen ïdf zijn, dicp-oorspron-
ktV',™, éóii et\k zijn krachtens
hel beginsel dat di« eenheid en onafhanke-
lijkheid vestigt.

Dit beginsel is: ccn enige, onvcrvanibnre
vendbiE.

Aldus beschouwd, kunnen we terecht
zeggen dat do Staalkunds de kunst is om de
Natie te vormen naar de vervulling van
haar roeping of zending.

In het vervullen van die zend'ng ligt het
wezen zelf van de Natie en uit het vervul-
len ervim vloeit al de rcsl voorl: de grote
wetten die de gestuite, de interne structuur,
de houding t.o.v. de Vreemde en het regime
van de Niilic beheersen.

DE HOEPINGSGEDACHTR

Alvorens de kern van het vraagstuk aan
Ursnjjden, zullen wij, voop hè

.Wol is ccn' riii'i/riji '.' l Tel. wn'o'rH y.rqf het
?.ocr HiJiri(.'ii :k : i,k' .'(jcpiii;.. i.s hut resultaat
van t'ci. vitpstem yvricht tot do mens, van
et-n • beroep • gedaan op du mens i lij, is
liet arüwfjord vnn du inens op die roepstem.

Er wordt niet gesproken von de roeping
van een eik of van een mier. De eik en d j
mier hebben geen roeping; zij hebben
.slechts ccn * bestemming « waaraan ze zich
niet vermogen te ontrekken, een lot waar-
aan ze m'c-t kunnen ontsnappen.

In die zin, heeft de merts geen bestem-
ming: hij is vrij , Hij is vrij zijn roeping te
volgen of niet.

Deze rot-pstcm richt uien tot iedere mens
in 't bizonder en is bizondor voor iedere

inner LijKe ecnneia. n
De roeping eist van de mens een voort- •RGSQlUtlöS VCtll hot

durend; keuze en verzakinj. Keuze van al- j*

~ï

l

wat haar dienstig is, verzaking aan alwat
haar in de weg staat. Deze keuze en deze
verzaking schenkt aan de mensc.ijkc per-
soon zijn heerlijkheid.

In de tota.e overgave en toewijding aan
xiju roeping put de mem een ongekende
heerlijke vreugde, terwijl hij in de ver-
geefse poging zich met alles onledig te hou-
den slechts bittere ontgoochelingen oploopt.

Alleen in het vervuilen van i>jn roeping
vindt de mens de volle ontplooiing van zijn
persoonlijkheid en wordt hij ingeschakeld
in de orde van de Godde.ijke Voorzienig-
heid die hem rechtstreeks naar de weg zi.ns
heils leidt.

Aldus is de roeping het * beroep • door
de Heer op de mens gedaan, opdat hij zich
geheel aan een bizondere taak zou toewij-
den, ten einde zijn volle ontwikkeling en
zijn heil te kunnen bewerkstelligen.

Wijzen we er terloops op dat er geen men-
sen zijn MAder roeping: er zij n slechts
mensen die hun roep.ng weigeren te volgen
of liever die zich aan hun roeping onttrtk-
ken.

Welk is de grobditlaf van de roepingsge-
d Ach te ? Men kan onmogelijk gewagen van
een roepstem, van een «bsrocp • zonder
zich af te vragen vanwaar die stsm kotnt,
-*ïp'&\p 'dpet.

Men kan op die vraag onmogelijk ant-
wpwdftn : « uit. on» diepste wezen » zond ar

.:fe!i tof t(.' vragen wiu deze stem 'daar Heeft
doen weerklinken.

Men kan zich dit onmogelijk afvragen
zonder te antwoorden: God, al weze hij ook
een onbekende God. De roeping veronder-
stelt de Voorzienigheid.

Iü een volgend artikel zullen wij han-
delen over de nationale rosp.ngsgedachte
of de zendingsgedachte van de nationale ge-
meenschap.

der Vlaamse jongeren 1851
1060 Vlaamse jongeren in congres verenigd op

J on 8 April 1951 te Antwerpen vork'srcn:

A. - GRONDSLAG EN DOEL

1. — Overtuigd van de blijvende wdïlijke zen-
ding van het Christendom;

Overtuigd van de grote betekenis die het heeft
in do ontwikkeling van de deugden v«n de mens,
voornamelijk de vroomheid, de rechtvaardigheid,
de liefde tot di> waarheid en de schoonheid, de
moed, de ridderlijkheid, de verantwoordeUjkheidc-
*in en de evenwichtigheid»

hebben wij tot duurzame plicht het Christendom
19 verdedigen en te bevestigen tot bereiking vni
on» slier eindbestemming; God, bron ven •!!*
recht e;i orde.

2. — Overtuigd van ds penoonljjkft bntemming.
de persoonlijk» rechten «n d* p:rsoonlljke isnding
van do nen*;

Overtuigd van de peraoonlifke dstlnsming van
elkeen aan het beschavingsw*rk;

hebben wtf 44 vobtnkU. pUcht dtr vn>rdigK-l<I
der gKttelijke vrijheid van de persoonlijkheid te
verdectiftcQ .«DJ t* b*syMtigen,

3. — Overtuiga dat da mens .dj:. doe'ma'.iT« bï-
vei!ising en zijn volle ontwikkeling slechts in ge-
meenschap kaa b-irtiken .

Qvfrtuifd van de gcboidonhBid van d« mïm
met de gemeenschap en, zijn partoori t^t Remeen-
seha? en omgekeerd *n, 4e daaruit voortvlosiandï
vrij aanvuurde pUchtabfttrochtlnï als baai van het
openbaar levon en "van het itaatibMt*!,

4. _ Overtuigd dat d. wor^Ujk: «b

erkennen da Vlaamse Jongeren nli>t Imtffor de zwi'
r2 hypotheek van colluboratia en rspros».» di* *an
normale volksnatioiule ontplooiing ramt «n In d*

Zij eisen daarom onverwijld ren algehien» en
onbeperkte amnestie toe te 'passen op «11e politieke
delinquenten, opdat zij een volwaardige pltatt in
onze maatschappij raudan kunnen litAtman.

C. - C-EVOLGTREK
KINGEN

1) Op kultnreel Kcbled.
De Vlaams» jongeren willen dit bat AJg. Bv-

schaafd Nederlands ondarhoudni
wordt *!« blijk van «DM voartdwmodf bakonmar-
nis, ferbi«d VOOf on» N>darla44H kvltuut «t. 1*
dwingen.

Da. Vlaamse jong*r*n Virï»lt*(i ilgh t*gm htt
feit dat do Nsdarlajid*» uutl in Frans Vlaandarfl.
niet op geliike basis mat da ander* ijn, 0t»*ld.>l«n
in Frankrijk arfcand wordt.

Da Vlaams; Jongeren wtnscn dat &*ti*itt*mfa-
gaü met Nrfer^Jid voelvuldigar pjttfr VÜ&tL door
middel van gemecruchapsrefzen^ uitwSaeUnf,
Btrijdcongrqtien, bijwonen van volkshofaacnool-
CimUMen, enz..

Da VlaamM jon^arvn vragen, aan ofuw jong*
intcJlectuelen vooral gebruik to makan van 4t un..
vcmiUire beurzen die in het kader van de Jeultu-
rclc- Bcr,«Iuxacc<x)rden te hunner beschikking wor-
den gehouden.

2) Op etonomlsch

l gecnixln^ de omwikkeling, van
eg itaat doch mtagvndnl t>?t d»

vrijheid w. de p;r*öonlykheJd<

i nntie hot
As opvoe-
na»r wel-

U) ZtT~.~H.4r DlnatD
Nr 11, 1351.

(2) Naar de titel van een

(wordt vervolgd)

Nr 7 on .pi Weg-,

van A. Huxley.

Nabeschouwingen over het
„ Congres der Vlaamse jongeren "

Een rcvoluUonnairc b2WORins is cs-
setitieel,.. één b*wcjrinft die niet wacht,
— die tiïot wucht op het antwoord, die
ntcl waclil op de tcnigslnff vnn de slin-
Ktr, die niut wacht up de tcruRsIaR van
<ïc Kclu-urlenisscn — ccn rcvolution-
nmrc bcwcffine is integendeel ccn be-
weging die steeds voori>p Raat, die
steeds voorwaarts R.iat, die altijd aon-
vnll. *

Ch. PEGUY

W IJ hobbpn do resoluties onder ogen
van het Congres tl H l de Jongeren te

-Antwerpen hielden op 7 en 8 April 1951.

Wjj hebben in de pers velu onjuistheden
en vele stommiteiten belroffends dit Con-
gres gelezen: wij «ti.n werkelijk ontzet over
de onwetendheid, over het onvrijwi.lig of
moedwillig verzwijgen van de waarheid en
hot gemis aan rechtvaardigheid, waarvan de
?.«n. goed-ingeliehte pers blijk geeft; deze
P-M-S U waarschijnlijk alleen goed ingelicht
omdat zo eon grote oplnge heeft.

DOÜO pers is één der mnchtigsle instru-
uu'nten geworden om dit Volk te verdwa-
zen.

Wij stappen daflr voorlopig over.

Wij hebben (Ie door het Congres aanvaar-
fie • Grondslagen - horen formuleren; wij
hebben ze golc7.cn en herlezen:

• prima:.t van de persoon, t.t.z. van de
tft't'stplijke bestemming van do mens
i;i\n Ai- bijzimdertï roeping van de

— essentiële rol van de kaders of van
de basis'gemeen5chepp£n, met het oog
op de • inwoïteling » van de mens;

— ecrste-rangsrol van d» werkelijks na-
tionale gemeenschap, die gebouwd is
op het rccle;

— en bijgevolg, noodzakelijkheid van een
nieuwe hergroepering van onz2 g?-
westen.

In deze « grondslagen » is er niets dat wij
niet volledig kunnen onderschrijven.

Wij zullen het Congres niet b?vitten om
het gebruik van een voorbij geil reef d s>oca
bularium, een vocabularium dat onjuist is
en ontleend aan romantische • fossielen • :
* volks nationale », * nationalistische jeugd-
groepen >, enz...

Wij zullen het Congres rilet b;v:tten om
zijn belachelijke pretentie een -geesten,ko
basis > te geven aan Benelux, t.t.z. om zijr>
belachelijke pretentie het leven te geven
aan die onwelkomen zuige.in3 van een Be-
nelux.

Wij zullen het Congres evenmin bevitten
om zijn niet minder bplachelijke en roman
tische pretentie levens-vraagstukken op te-
lossen door het.instellen van een «jeugd-
raad » — de hoeveelste ?

Wat wij aan te stippen hebben is ergsr
dan dit alles;

1. — Wanneer men spreekt ov?r een wer-
ke'.ijke gemeenschap, over de rol van de
werkcl.;ke gemeenschap, over ds rol van
de wcrkeli.ke gemecnschnp AST Nederlan-
den, verminkt men de Nederlanden niet

en h t- 1 vpiki^eh
de mens in de
c=htt> bevrijdende
le idt ;

Overtuiad dat d; bewust gcworde-
ideale kader is voor de oitwikkeli-ii; e
ding vai-i de mens en voor zijn streve
zijn en geluk ;

Overtuigd <?at de eecsteli k3 wn'.eid va-i hïl
volk der Nsderlaidcn naod.Takc'.iik; voorwaarde
is ven ome ontwikkeling tot p:?rsooTilijkVtd en
dat de geestelijke eenheid «lechts kan b?houd?n
blijven binnen het kader vai een organiicha orga-
nisatie beantwoordend aan do aard en hel wezen
van r-at volk ;

Wv^tj^-i w)j ui l dru k lelijk dnt n ̂  wil V van de
onlwikkelin^ en opvosdin^ vm de persoonlijkheid
het hwlnwlerlandl bewustzijn e:i d^ h-eln?der-
la*ldse eamcnhorigheld dienen opgewekt en ver-
levendigd.

B. - ALGEMENE GEVOLGTREKKINGEN

1) Op gebied van de moraliteit.
DJ Vlaamse jongeren willen dat onit Vo!kanntio-

nale gedacht» ral gedragen worden door een hoog
sn onaantaattaar moreel gezag wellen zijn gestalte
te danken heeft aan het Christendom,

2) Op gebied van hel regime.
De Vlaamse jongeren willen dat orue volksnatlo-

'wle gedachte gebonden is aai d 3 wilbogrcp^1'
wisselwerking vun de persoonlijke vrijheid en ge-
meenschapszin die de rechten en plichten tegen-
over hal gezin, het vulk en de volgeren bepaalt en
die een dictatuur orubr gelijk welk; VOrm uitsluit.

3) Op gebied van hqt Vo'ksnationn.e.
D? Vlaortiss jongeren willen dat de pcMtcülk?

basis van de Benelux zal gegrondv^t worden op
het bewustzijn van du eenheid van hal Nedorlands
vtilk, dut de geestelijke verwesenlijkingin van da
Benelux moeten dienst t on r jzumaa'tt wordïn aan
liet behoud en de ontwikkeling van d; eigen Nj-

aandatiht
_ — n nUuwa
d. iotiga VUn»h4«n in *lg«n

eld ie venchvtun..ring werl

:,) Het Leffcr.
Di Vlaams |ot\ï8rtn «Lsen dat hel legtr naast

!e goeit van,waarbaarbald eon nationale fltrheld
busit e» yel ïi.dat hft .MOT tol. «n «thool wordt
vtn. waara^ti» nutlpnaït opvoeding.

De Vlaa™i jongeren eiaon daarom onverwijld
een Vlaams voelend korps van hogere et. lager*
ofl'iclö^n di»wlA«t.hoofd van «pecu'irk Vlaamae
-unhedon ;

4) Ilepreuit HI epuratje.
DJ VlMm» jwnrtn rittn dit d« «eltm op do

••purolie onmlddailijfc »ud«l vrordxi l(g»«ti-fl
Zij ehen dat nulVt oo« op de toekom»! een a-n-
nettlewat »l> m»cnd vrerdan. Zij: venakaran uit-
drukkelijk nleUe lullen Iwl«n lolana ilawi
ilow.l gotn iilt l

S) rnzaVe Jtu|dbcW«i!n|.
De VtHcnsa -jMfivrtn dringen er op aan dat de

Lralujl.n van lul Paufongru dor Vl.amie lonije-
r^n 1918 iniake heelnrderlanda ttrtvm in alla

matterdHd, Xou uitgevoerd wpr^

eve;t njar J; vo:k.i?<?nheld,
voor dj toekomstige Euro-*

do a;.ue'e
r andw z3n-

Wij willen in on
ccn voorn'bcdjing
lies? solidariteit.

D= Vlaa^as jonjercn willen dat
Vl&amse beweging steels Cön hielnid,
ding volbrengt,

dat de Vlaams? beweging specifiek tot taal
op kultureel gebied d* g&lijkwfordrhïiJ van oni«
Nfd^r'aTidse kuituur en on;c Nederlandse persoon-
lijkheid In stijl en uitdrukking ts bevestigen en
dit ovttftl en op alle gebieden vai h?t mMÜ:tiap-
pelijk leven : in de familie, di school, di jeugdbe-
wegingen, het leger, de fabriek, de aiminiatratis.
hit gerecht, op de taalgrens, ta Br uwe l, in het land

D.- Vlaamse Jongeren drukken hun waardeliptf
;iit voor m verklaren tlch solidair met alle }eu|d-
lnid*rs die zich daarvoor reeds hebben ingexlt.

De Vlaamse jong«c»>. verheUgAn tith oV«r de
r'roeiende organiiatoriai^ie eanwpjrding van de v«r-
•ehtllcndc nationtU^tlipha jeugdgroepeii.

R) De Jongeren Raad,
De Vlnnmse Jongeren overwegen de oprichting

vut, ten Jongeren Hiad dia vrije rtchUiinm op
vijianii gebied «l kunnen gevan,

Zij willen dat d«« Jongir+rv R**d M«fd». *«n •
/cllstandig karakter. zal> ba waren, WnJindi in all*
; :m l,.:,kclijkh.ld lijn taait la kunnen.. varrt-Utn,

7) De uitvoering.
De Vlaams* Jongervn. willen dat. de bs.ijrfaf.ls

.a da uitvoering v«n d*w rawIuliM J»*t d«.in»«-
van de hoomt mogelijke energie ei. de
nllorvaardlgheid u. geschieden.

ft April, 1M1

Jf.lpiWt. i

•"" (

- ,
dat.de Vlaamsa beweging apodtiek tot t

op economisch gebied te verkrijgen dat d? Vlaams»
mfcteriëSe bc'sngen zouden beh>rtiid wwdin door
Vlamingen die de noden en de vsrlan^ens van dne
problemen-gemeenschap zouden begrijpen en wü*
ondergaan.

4) Op K«b'cd van de repressie en epuntle.
r i L Overtuigd dat de uitvosring van onze beginsel»
t, i klechls k*n geschieden Jn «n serwis a4no»f«r.

Verjaderingen Westerse Liga
Antwtipett

Vrijdag, 27 April, Ie 10 o. Z««l: Monleo
Care. Statitplein. • Voor trumaprekcnden.

Vrijdcï, 11 Mei, te 20 u. Zul: St. Jan, St.
J*i»p>in. * Voor nedcrliuidRSprekünden.
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Onderwerp:"Maandblad "HET PENNOEN"
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10 APR. 1951
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OP KAART
ACD/

PAR: € f

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen:

a.- een exemplaar van No:10 - Paasnummer 1951 - van het
"maandelijks orgaan voor het jong-Nederlands Died" -
"HET FENNOEN". en

b.- een exemplaar van No:2 - Louw-en Sprokkelmaand (Janu-
ari-Februari) 1951 van het "Jongensblad van het al-
gemeen Diets Jeugdverbond (A.D.J.V.)- "DB VEHDEUON-
GEN**.-

Uit de verschijning van deze beide bladen moge U
blijken, dat de innerlijke derdeeldheid der Vlamingen - waar-
omtrent ik melding maakte bij d.z.schrijven,No:202, d.d.6
April 1951 - evenals vroeger - ook tot de Vlaamse Jeugd is
doorgedrongen.

Met betrekking tot "HET PENNOEN" kan worden vastge-
steld, dat de bekende:"Bert VAN BLOKLANDV student te utrecht,
nog steeds als vertegenwoordiger van deze groep in Nederland
optreedt.

In bijgaand nummer van "DB VENDELJONGEN" vraagt het
artikel op blz.2 en 3» onder het opschrift "Dietse Voortrek- •

l! *X ' kers", ondertekend met;Henk VAH BENNEKOM, - kennelijk een* \ \ "
ĵ| Nederlander,ex-N.S.B.-er, of Jeugdstormer - onze aandacht.

Mogelijk is omtrent deze VAN BENNEKOM bij ons iets
naders bekend.

Blijkens de aankondiging op de achter-pagina, is dit
blad verkrijgbaar bij "ARGO", Tongelresestraat 255-b, te
Eindhoven. Alhoewel deze aangelegenheid als niet belangrijk
kan worden beschouwd, vimdt ü wellicht toch aanleiding om
via de I.D.te Eindhoven, eens te doen informeren naar de per-
soon (personen) en zaak, op genoemd adres".-
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ZALIG PASEN!
•

Verschillende heel-Neder-
landse jeugdkrachten slo-

ten een verbond (Bh. 5)

HERNIEUW UW

ABONNEMENT
(Zie Blz. 6)

POGINGEN TOT HERSTEL
•\yTOESTEN sommige heetgebakerde kampers uit de
•"!• eerste strijd voor een Nederlandse hogeschool of
deelnemers aan de flamingantenbetogingen uit het
einde van de votige eeuw door een moderne Ezechiel
uit de doden opgeroepen worden, wat zouden ze
teleurgesteld neerzien op de huidige stand van de
Vlaamse Beweging. Niet, dat geen stuk weg afgelegd
werd sindsdien. Doch na onnoemelijk, lijden van de
besten onder haar vertegenwoordigers is de Vlaamse
Beweging op een leer ernstige crisis uitgelopen, om
een gemeenplaats te gebruiken. Wie zou durven dit
enkel en alleen uit te leggen door de heilige schrik
(begin der wijsheid ? ! !) voor « l'état plus que gen-
darme». Het gaat hem veel dieper.

Ook zijn de chirurgen, wonderdoeners en kwak-
.

en heelmiddelen voor te schrijven. Tegenwoordig
schijnt men wondere uitwerking te verwachten van
het federalisme, de besten onder onze Vlamingen zou-
den zelf gans Europa van dit tovermiddel willen
doen genieten. De zfefee geeft echter blijk van weinig
opgeruimdheid voor dit purgeermiddel. Logischer-
wijze mort men toch eens terugkomen tol het logische
doel van de Vlaamse Beweging, tot de gedachte aan
de hereniging der Nederlanden, De rest is allemaal
tussenweg, maar dan ook niets meer.

Deze toestand laat ook niet na bewust of onbewust
zijn invloed op de gemoederen te doen gelden. Maar
was er bij de jeugd, maar. . . enkel die crisis op
nationaal gebied:

Ervaren jeugdkenners, leken als geestelijken, menen
soms te vermoeden, dat hoe paradoxaal het ook klinke
de tijd der jeugdbeweging als sociaal verschijnsel zou
voorbij zijn. Jeugdbeweging heeft een begin gehad
(we lazen nergens in de Bijbel dat Oud-Testamen-
tische Joden aan jeugdbeweging deden) en zal zoals
al het tijdelijke eens een einde nemen al brachten
de laatste jeugdgroepen het tot een ouderdom waar-
dig van veel Rederijkerskamers, Het slakkengangetje
van de grote jeugdorganisaties zal ons nu eenmaal
niet van het tegenovergestelde helpen overtuigen.

Teveel kunnen we bij de jeugd de verschijnselen
waarnemen van een geslacht dat te vroeg rijp is en
in de plaats van een ideaal te dienen burgerlijke

»'ii '"^
volwassen genoegens tt^Jjpt. In Amerf^as dit ster-
ker dan gelijk waar op te merken. Typisch hoe dit
dus samenvalt met het ontbreken van een sterk jeugd-
bewegingsleven. De overgang van het kind naar het
man-zijn gebeurt zeer snel, bruusk. Te vroege ver-
kering, te vroege huwelijken, te vroege materiële
beslommeringen zijn zovele kenmerken van jonge
mensen, die alleen in de jaren jong zijn, die nooit
de « Sturm und Drang » van de jeugdige inzet gekend
hebben. Onder invloed van de voortschrijdende me-
chanisatie kunnen we zelfde verschijnsel meer en
meer ten onzent vaststellen.

De jeugdbeweging is bij haar ontstaan bijzonder-
lijk, een geestelijke ingesteldheid geweest, een vlucht
uit een onwerkelijke werkelijkheid, een verzet tegen

_d_e jnpderne. irjaterialistische burgerlijke wereld in de
sta'd vereenzelvigen De' WénTnange"ett volgende' gene-
raties hadden nog een reactievermogen. Dat de jeugd
zich meer -en meer bij de levenswijze der ouderen
begint neer te leggen is heel erg.

We werden dö<5J| God als vrije mensen geschapen
en geloven niet in Deterministische levensopvattingen.
Het beste deel varjt. de toekomst van ons volk : de
jeugd, dierst door <3e jeugdbeweging gered te wor-
den. Nu meer dan ooit, nu het bestaan van de jeugd-
beweging in het gedrang gebracht wordt, is deze er
des te mfeer noodzakelijk. Er is altijd in de geschie-
denis kans om stroomop te -varen wanneer een schaar
vastberaden mannen de handen in elkaar slaan.

Voor ons, Hcel-Nederlandse jongeren, is deze op-
dracht dubbel hard. We staan niet alleen voor een
crisis in de jeugdbeweging, doch ook^L de geestes-
stroming die juist de K3?lster zou rr^^n zijn. En
het gehele geval is nog des re ingewikkelder door het
feit dat diegenen die deze dubbele moeilijkheid te
bekampen hebben onder elkaar verdeeld zijn.

Laten we enkele actuele plannen om hierin op een
of ander opzicht te verhelpen even onder het ver-
grootglas nemen.

1. Hen poging tot eenmaking van de heel-Neder-
landse jeugdbewegingen en groepen op initiatief van
enkele jongeren die zich tot eerste taak gesteld hebben
de onderscheiden leiders bij een « rondetafelconferen-
tie » samen te brengen. Een eerste vergadering ging
door op 3 Maart te Brussel.

2, Een andere gebeurtenis die voor de deur staat
is het tweede Paascongres der Vlaamse jongeren. De
inrichters zijn nagenoeg dezelfde van het Paascongres
der jongeren van de Katholieke Vlaamse Landsbond.
Dit laatgeborcn kind van de landsbondfamilie heeft
zekerlijk een dosis Vlaamse energie losgemaakt, posi-
tieve resultaten zijn moeilijk te bepalen. Men heeft
dit voor, dat bij het twc^4e Paascongr^de fouten van
het eerste een wijze lès^cunnen zijt^Pklein-Vlaams,
dericalisme (niet te verwarren met godsdienstig) en
partij-politieke invloeden*

We hebben een broertje dood aan congressen. Nu
stelt zich de volgende vraag. Ofwel is de bedoeling
enkel en alleen een congres te houden en vinden wij
dit doel te beperkt voor de geleverde arbeid. Ofwel

is het congres een aanloop voor verder actie en volgen
we met aandacht de verdere ontwikkeling zonder nu
een vast oordeel te kunnen uitspreken. De inrichters
hebben dit voor dat ze radicaal Heel-Nederlands zijn
(we zullen niet zoals de « Standaard der jeugd » van
15 Maart het vooropstellen van de hereniging spijtig
vinden). Er zal ongetwijfeld ook stelling moeten
gekozen op ander gebied. In elk geval is dit Paas-
congres een bewijs van de latente krachten die nog
in het nationalisme aanwezig zijn.

3. We kunnen niet nalaten even te wijzen op een
feit dat wellicht meer belangstelling verdient dan men
over het algemeen denkt. Leden van de meest ver-
scheidene jeugdorganisaties hebben zich in de loop
van de voorbije maanden ingezet voor de verkoop
van de Heldenhuldetombola. Het Ijzermonument
blijkt nog steeds een symbool te aijn naar waar1 alle
Vlamingen opzien. Dat leden van nationalistische en
b.v. K.A.-groepen zich voor een zelfde Vlaams motief
in de weer gesteld hebben, bewijst dat er in hét
onderbewustzijn minstens, onder alle katholieke jonge
Vlamingen, zin is voor een gelijklopende arbeid op
nationaal gebied.

- We zullen ons na bespreking van deze drie voor-
melde pogingen, wel voor wachten een klassieke cri-
tiek uit te spreken die er dan op zou eindigen
met een oproep om de enige ware weg op te gaan,
door schrijver aangegeven. We geloven echter dat om
tot herstel bij te dragen er nog iets diepers nodig is,
Verenigingen bundelen eigen leden maar scheppen,
hoezeer ze aan een werkelijkheid beantwoorden, niet
te ontgane begrenzingen-ten opzichte van niet leden.

Waar we geloven aan het overwicht van het ge-
schreven boven het gesproken woord lijkt ons het
beste middel tot «herzien » van de inhoud van de
waarden van onze strijd : zich te groeperen rondom
een blad. Vergeten we niet dat de verschillende
jeugdtijdschriften, voor een groot gedeelte, het enige
aan vormende nationale lezing is, dat onze jeugd
bereikt.

Het zou ons niet verwonderen dat men ons eerst-
daags leert dat het een Rus is die de eerste krant uit-
gaf. Baschwitz vermeldt in «De krant door alle
tijden» (blz. 39) dat onze collecties bladen er

(Zie vervolg op blz. 2)
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Paul Claudel wordt tegenwoordig blootge-
steld aan sterke aanvallen van wege dit ge-
deelte van de Franse pers die -haar geestes-
richting bij Charles. Maurras voort zoekt. In
het Aprilnummer 1950 van het tijdschrift
Matines wijdt Francois Ducaud-Bourget een
uitvoerig artikel aan de dichter onder de
uitdagende titel : Paul Clapdel est-il ua eert-
vain catholjque ? Daarenboven heeft hij ge-
meend op de akademische onsterfelijkheid
aanspraak te kunnen maken met dit schot-
schrift in luxe uitgave óp een boekenmarkt te
brengen.

Ducaud-Bourget antwoordt ontkennend op
de vraag die hij ongevraagd stelt. Deze criti-
cus heeft zich zelfs geleend tot een ander
gebaar dat nog meer verwondering wekte : na
de voordracht van Claudel's uitgekozen stuk-
ken, o.a. van passussen van V Annonce faite
a Marie, in Vatikaanstad in aanwezigheid van
Z, H. de 'Paus, liet priester Ducaud-Bourget
zich een interview afnemen door een van de
Parijse sensatie- en schandaalbladen met ge-
weldige oplage die de Franse openbare mening
helpen te misvormen.' Deze opvolger van
< Pourri-Soir » bloklettert : Z, E. H. Ducaud-
Bourget is 't niet eens met de Paus.

POGINGEN
TOT HERSTEL
VERVOLG VAN BLZ. l

van de oudste in Europa zijn : « Cou-
rante uyt Itilien, Duytschland Ec.»
f1618) ,—• «Tydinghe uyt verscheyde
Quaitiere» (1609) in Amsterdam.
«Nieuwe Tydinghen» (1605) in Ant-
werpen. De invloed van de Nederlands-
talige pers was 20 groot dat er Franse
(Gazette de Leydén) en Engelstalige
uitgaven waren.

De Nederlandse pers was onofnkoop-
baar. In « Het Dagblad » wijst R. Peers-
boom erop hoe in 1853 de redactie van
het « Algemeen Handelsblad » ondanks
aoonnementenverlies partij koos voor de
ontvoogding der Katholieken : « . . . en
trotseerde het verlies van een groot aan-
tal iezers, door bij de Apriïbeweging
partij te kiezen voor Thorbeke en daar-
mee voor het grondwettelijk recht der
R.K. op.vrije organisatie voor hun kerk »
(blz. 43). Schrijver gebruikt verder het
Franse Spreekwoord, dat vele redacties
wel eens zouden mogen overnemen :
« On ne peut pas contenter tout 'Ie mon-
de et son père».

Is het nu het ogenblik niet om langs-
heen een blad tot herstel van de Vlaamse
Beweging in het algemeen en van de
jeugdbeweging in het bijzonder te ko-
men ? De ouderen onder ons zullen zrch
herinneren wit destijds de invloed ge-
weest is van « Jong Dietschtand » rond
de jaren dertig, De kracht van een gees-
telijke beweging is aan zijn pers te
meten. De uitbouw hiervan is een van
de effectieve zaken die op het ogenblik
dienen gedaan te worden.

Jan ÖLSEN.

Wat ons, Vlamingen, opvalt in de argu-
menten samengeraapt door de anti-Claudelia-
nen is dat al de gekende « erfzonden » daar
terug te vinden zijn die gewoonlijk door de
Provencaalse1 school van de Aftion Franfatse
aan het Noorden verweten worden: het Sïurm
und Drang boven /* pr'tmat a 'a.raiion te
stellen, zich tegen de heerscrik^ij van het
cartcsianisme— un cartesianhme.de canon
schreef Maurice Bardèche — te verletten, het
cl/tssïeée minder te' waarderen, het mysterie
in acht te nemen, de Middeleeuwen te vereren
en lief te hebben, zich binnen de enge grenzen
van het Latijaendom en de Mediterriitneaanie
wereld niet thuis te voelen en eindelijk de
haard te zijn varï alle strekkingen en bewe-
gingen (romantisme, symbolisme) die l'équi-
libre, la mesure, m.a.w. tegen het akademisme
en het conformisme, in opstand komen.

De republikeinse ambtenaar, die Odes aan
Maarschalk Pétain, daarna aan Generaal de
Gaulle, enz. enz. schreef, mag in zijn loop-
baan het minder smakelijk schouwspel ten-
toongesteld hebben van de conjonctuurridder
bij uitstek. Hij is niettemin een der zeer
zeldzame schrijvers, die waardig zijn gebleven
van het vroegere, het echte, het waarachtige

^Frankrijk dat zijn aard, zijn roeping en zijn
verdienste aan zijn Frankische oorsprong ver-
schuldigd was. Drieu La Rochelle, een van
zijn politieke tegenstrevers, ft hem een
passende hulde gebracht. ^-^

Paul Claudel a reconstitue" Ie «gistre totaJ
de la raison délivree du retércissement ratio-
naliste et jouissant de toutes ses extensions
poetiques et mystiques, Claudel est Ie seul

— « Wij kennen "de grenzen van ons. leven
niet, voelen ze niet, willen ze niet... >

En de vergelijking zou een eindje verder of '
liever eindfoos verder kunnen getrokken wor-
den, volgens de meest vaste regels van de
« vergelijkende letterkunde ».
/'~V tegenstrevers van Claudel zijn yan'?.ijn

1 Iy_>rdse wezen wel bewust — de dichter zelf '
trouwens ook — en daarom zijn ze hem
vijandig gestemd. Pierre Laserre, die in de
kringen van het « nationalisme integ'ral », de
scepter van de litteraire kritiek zwoei en
onder de medewerkers van Charles Maurras
de opdracht had het Latijnse classicisme naar
de eisen van het « empirisme organisateur »
,te handhaven, schreef zonder omhaal van
woorden in * Lts Chapelles litiéraires » .'

c Jamais chez les plus abstrus penseurs ou
demi-penseurs (natuurlijk !)• germaniques, je
n'avais rencontre üne facon d'enchaïner les
idees aussi étrangèrt au* fa?ons dont je suis
capable de les lier moi-mème. J'y perdais
mon allem^jnd ».

Dit verwijt maakte -het leit-motief uit van
de aanvallen op Claudel, F. Dücaud-Bourget
sluit zijn bijdrage als volgt :

«Lorsque M. Charles Maurras, qui est
expert en beau langagé, écrit que celui de
M. Claudel lui semble êrre une traduction
d'un dialecte haut-allemand, je Ie crors bien

U de la vérité, l'auteur ayant avoue lui
e a une dame de mes relations qui me l'a

répété que,' seuls les Allcrnands pouvaient Ie
cómprendre: Dieu merci ! Il y a encore
beaucoup de - Francais qui n'entenderrt pas
cette langue »,

Claudel, de Franse Verschaeve

écrivain vraiment sain depuis Ie Moyen Age,
qui soit aussi vraiment grand *.

Claudel vertegenwoordigt, belichaamt, de
genius van zijn geboorteland, de * terroir»
van het Tardcnois, dat aan de Nederlanden
grenst en van. Dietse in-vloed diep doordrongen
is. Waar Barres de leerstelling van' «ta Terre
et les Morts» voorstelt, een typische uitdruk-
king van de statische levensopvatting van het
Zuiden (Barrès was werkelijk een Aavergnaat,
afkomstig van Lacroix-Barrez, wiens familie
zich toevalligerwijze in Lotharingen gevestigd
had), stelt Claudel voorop : la mer et les
t'ifaati, een niet minder kenschetsende uit-
drukking van de onstuimige Noordse neiging
naar het leven, de beweging, de toekomst in
eeuwige wording...

Een dankbaar onderwerp zou het zijn de
Cinq grandes Odes met de Zeesymphonietn
te vergelijken. Noch voor Claudel, noch voor
Verschaeve, beiden gevoed met hun Noordse
aard, beiden trouw aan de Noordse geest,
betekent de zee wat ze voor de Zuiderling
Francois Mauriac is i «Unitf /té, mono-
tonie, chuchotemcnt a'ccablé» O/ Claudel is
de Franse Verschaeve, een Verschaeve aan
wie de felle drang van de West-Vlaming
ontbreekt, toch niet onwaardig van de brui-
sende, stormachtige Noordzee :

« Est-ce que Ton bêche la mer ? Est Ce que
vous la fumez comme un carré de pois ?,.. »

« Maïs elle la vie méme sans laquelle tout
est mort !-.. »

4 Est-ce qu'on dit que la mer a pérï parce
que l'autre vague déja, e t , la troisième, et la
decumane, succède. »

« A celte-ci qui se résout triomphalement
dans l'écume ?... *

In Jeanne au BScher, in de Itittvdttftion a
la péïnture bollaadaise, zelfs in Connaissetnw
de l'Est, in Welk.van zijn werken ook, horen
wij als een weergalm van de stem van de
Alveringemse ziener :

<t Celui qui voudrait empêcher les mira-
belliers de fleurir, il faudrait qu'il soit bien
malin » — * Mijn volk bloeit, H 's Lente,
een blij-heerlijke en trotsche LeW'.., Men
kon dat volk niet beletten Lente te blijven. >

« Limite des deux mondes ! Il n'y a pas de
pays ou il me semble qu'elle soit plus facile
a franchif (dan in de Nederlanden). Ce
n'est même point Ie mot net et dur de limitt
i U franchise que j'aurais du tiacer ici...»

Maurras, merkwaardig genoeg, verwijt het-
zelfde aan Mallarmé de dichter van Hollandse
afkomst, vader van het symbolisme :

•> c Nourri de Hoffrria'nn et de Poe, il pense
en allemand, construit en anglais et par une

^JAiSMitcri^iupfiiie, nous fait l'honnaur d'em-
prunter notre vocabulaire >.
^ In het geval van Claudel zowel als van
Mallarmé zou men beter zeggen; neder-Duits,
...en nog liever Diets, dan Hoogduits, ...maar

deze schakeringen ontsnappen aan dhr
Maytras. Deze gehoorzaamt aan de wetten
van zijn natuur als hij Claudel een halve
eeuw lang, als een rpersoonlijke vijand be-
kampt, verfoeit, vervolgt, tegen hem samen-
zweert, ophitst en een meesterlijk georkes-
treerd lawaai ontketent. De Zuiderse Carte-
sianen kunnen eenvoudig L'Annonte faite a
Marie in de grond niet begrijpen, deze voort-
zetting van de mysteriespelen, die op de
voorpleinen van ome kerken, van Lyon tot
Antwerpen, maar noch te Martigues, noch te
Maillane, opgevoerd werden,

'riester Ducaud-Bourget, biedt ons «n
"stichtend voorbeeld van de verblinding door
politiek voQKjordeel en hartstocht veroor-
zaakt, met een Maurras, de mediterraneaanse
nieuw-heiden die Christus in godslasterlijke
taal vervloekt heeft, té prijzen en op te

. hemelen boven een Claudel, de geestelijke
opvolger der bouwmeesters van de Middel-
eeuwse kathedralen.

Dezelfde redenen, die men wel zorgt niet
te bekennen, leggen het oordeel uit van Guy
Layaud, die", in een ander Maurrasgezind
tijdschrift < Lei Cahiers 4e ta Cité > (Mei
1950). de voorkeur geeft aan de < immora-
listé» Andre" Gide, de schrijver van Corydon
en Sf Ie grain ttt mettrt, al te bekend door
zijn < speciale -ïeden» en zijn pervers* in-
vloed, boven Claudel «propagandiste de Ia
foi », « sorte de commis voyageur en Dieu »,
wiens overtuiging als «Ie plus intransigeant
cléricalisme, etroitesse d'esprit, mauvaise foi,
ignorance en quelque sorte volontaire et sys-
tématique, 'aigreur de cagot, unt sorte de

moisissure, un relent d'inquisition et de
bucher > bestempeld wordt.

Een werk dat derhalve op een gepast ogen-
blik verschijnt is dit van Hubert Colleye,
La poene caihölique de Claudil (205 blz.,
Soledj, Luik). H. Colleye is een van deze
Walen die vroeger naar ons met de mooiste
woorden kwamen en die ons hun bondgenoot-
schap aanboden om wat ze « nos buts com-
muns» noemden, tegen België te verwezen-
lijken. Of 'hunne bedoelingen tegenover ons
volk' eerlijk en rechtzinnig waren ? Of de
oplossingen die zij voorstelden iets racet
waren dan nieuwe recepten om het Frans
kultuutimperialisme ten onzent sterker te ma-
Wn ? Of de Vlaamse Frederik daar niet eens
te meer gefopt moest worden ? Zovele vragen
die wij hier onbeantwoord zullen laten. Ken-
schetsend is toch dat op de lange lijst der
werken * van dezelfde schrijver», deze niet
voorkomen die; ons 'm illo tempore als tekenen
van c edelmoedig begrip j. aangegeven werden.

Wat er van zij heeft Hubert Colleye zich
verder laten kennen als een vurig bewonderaar
van alles wat Frans is, zelfs als het anti-
Belgisch is, alhoewel hij zelf in dit zonderling
Frans schrijft dat eigen is aan 'de «petits
Belges » (d'expression francaise) en dat voor
de t Francais de France > een onderwerp blijft
van aanhoudende verwondering. Nu rekent
deze ophemelaar van Radne af met < les
envoutés de la clarté frangaise », met de rnan-
niakken van « la célèb're mesure », met Maur-
ras, Anatole France, Pierre Lasserre... Het
doet deugd van zijn pen te lezen : , * La
France aura laissé vivre «t presque mourir
.,Je plus grand poéte catholique qui ait paru
dans Ie monde apres Dante, Elle aura été
assez frivole, assez veule, assez basse pour
dédaigner un pareil trésor. Elle aura souïffert
qu'on rit de cette oeuvre, qu'on l'avilit, qu'on
la déclarat illisible,' tout sïmplement par ce ,
qu'elle ne répondait pas i l'idéal classique
légué par Ie dix-septiime siècle »x

Paul Valéry wordt ook niet gespaard en
met reden : * Ce qut m'amuse, c'est que tant
de gens qui rentclent i Claudel piochent
avcc conscience VaJIéry. La jeune Parque jeur
semble plus translucide que la- 'Cantate a'trois
voix. Le snobisme est capable de tous, les
miraclcs ».

Rake opmerkingen ontbreken in dit boekje
niet : dat Claudel b.v. alleen c Grieks » mag
genoemd worden naar Aischulos (die hij in.
derdaad vertaald heeft en dat hij niets ge-
meens heeft met Sophocles en Europides.
Maar het kan ons niet ontgaan dat H. Colleye
er ver van is de draagwijdte zijner opmerking
te beseffen, nl. dat hij van een onderscheid
en een tegenstelling tussen het oorspronkelijke
« Hellenentum » bij Aischulos en het kiemen-
de verval « Hellenismus > bfj Euripïdes weinig
schijnt af te weten. Treffend in dat opzicht,
ïs de opmerking van Jacques Madaule dat de
zware en sterk geklemtoonde a, een bijzon-
dere trek van het Pikardisch taaleigen, het
zelfde gewicht hebben op de, lippen van
Claudel als in de tongval van de Doriërs,
die ook in Griekenland het Noordse bestand-
deel van de bevolking uitmaakten.

De onhandigheid van H. Colleye in het
hanteren van de Franse taal speelt hem boze
parten. Terwijl hij voor de schrijver van Tête
d'Or pleit noemt hij minachtend het symbo- •
lisme « la secte qui a voulu tout devoir au
mystère sinon a' l'allégorie »• en als men hem
zou geloven, zou de auteur van L'aeil écoute
(drukt deze titel alleen heel het symbolisme
niet uit ? ) , de volgeling van Verlaïne en
Rimbaud geen symbolist zijn... Begrijpe wie
het kan.

Het optreden van Claudel in de Franse
letterkunde noemt CoUeye terecht «Une ré-
volution bien plus .considérable que celle des
humanistes du seizièrfie siècle ». Maar waarom
erbr} voegen « I I *'est jeté aux classiques

(Zie vervog op blz. 3)
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het dialectisch en histoRisch
- in

(Zie < Het Pennoen » nrs 5 en 7.)

3- — Het historisch materialisme.

Als derde punt in zijn theorie behandelde
Marx het probleem over, de voorwaarden
van «het stoffelijk gemeenschapsleven»,
Wat dient men te verstaan onder die c voor-
waarden van het stojffeJijk gemeenschaps-
leven >, welke in patste instantie de phy-
sionomie van de gemeenschap, de ideeën en
de po-Htieke instellingen bepalen ? Laten wij
verder Marx zelf aan het woord.

De hierboven vermelde * voorwaarden *
zijn van zeer uiteenlopende aard, en alle
zijn zij zelfs niet van gelijk kapitaal belang.
Voor de duidelijkheid van het kriterium zien
wij ons genoodzaakt ze alle te behandelen
en hen te toetsen aan de enige werkelijk-
heid ; n.l. de stoffelijke ei varing.

Het geografisch ymiüeu is onbetwistbaar
een van de permanente en noodzakelijke
voorwaarden voor de ontwikkelingsgang
van de gemeenschap, en het is trouwens
evident dat dit milieu de ontwikkeling
beïnvloedt : dit milieu bespoedigt of ver-
traagt de gang van de sociale ontwikkeling,
Toch is deze invloed niet van determinerend
belang, want de veranderingen en de ont-
wikkelingsgang van de gemeenschap vol-
trekken zich onvergelijkbaar veel sneller dan
wel de veranderingen en de Ontwikkelings-
gang van het geografisch milieu. Gedurende
drie duizend jareti heeft Europa drie ver-
schillende sociale staatsvormen zien ver-
dwijnen : de primitieve gemeenschap, het
slavendom en het feodaal regime. In, het
oosten van datzelfde Europa kende Rusland
jselfs het komen en gaan van vier verschil-
lende systemen. Gedurende dezelfde tijd-

.. spanne hebben de geografische middens van
Europa weinig of geen veranderingen onder-
gaan, .-of dan toch 30 miniem klein, dat de

;•-*#ihltf^^

waar het geografisch midden milii—<\en
jaren nodig heeft om een merkelijkv^er-
andering te ondergaan, leert de geschiedenis
ons dat de sociale systemen in het gemeen-
schapsverband elke honderd jaar een voel-
bare hervorming' ondergaan. Hieruit volgt
dat het geografisch midden niet een princi-
piële oorzaak' kaft zijn, -want. datgene wat
gedurende duizend jaar kwasï onaangeroerd
blijft kan geen bepalende oorzaak, zijn van
de ontwikkeling van datgene wat het onder-
werp is van radikale veranderingen, en dit
nog wel binnen het bestek van enkele hon-
derden, jaren.

Benevens dit eerste element oefent ook
de beyolkingsaangroeï een druk uit op de
sociale ontwikkeling ; deze aangroei ver-
mindert, of vertraagt eveneens de aangroei.
Toch kan men haar niet een determinerend
beginsel noemen, want de aangroei van de
bevolking geeft ons niet de sleutel tot het
geheim. Waarom volgt op «n bepaald
sociaal regime juist een ander bepaald regi-

. me ? Waarom zou deze opeenvolging piet
willekeurig zijn ? Indien de aangroei i 4^
bevolking waarlijk een bepalende fïScor
moest zijn van het. sociaal ontwikkelings-
proces, dan moest een grotere dichtheid van
de bevolking, noodzakelijkerwijze eeri vol-
maakter sociaal regime do*n ontstaan. Maar
in werkelijkheid - js niets minder waar. De
djchtheid van'-rde bevolking in China is
viermaal £o groot als .deze.'in de Verenigde
Staten ; ondertussen .staat het .sociaal, ge-
meenschapsleven :iri de^ Verenigde Staten
toch merkelijk op een hoger • plan dan' -in
hét achterlijk China. In China domineert
nog !steeds een ^emi-feodaal' regime, terwijl
in de Verenigde Staten reeds' sedert lange
jaren' een' ver ,~ doorgevoerd kapitalistisch
regime heerstj I>e .dichtheid van België' is <

' ( > t e i ; . " :dan, in • .'de:

Claudel, de Franse Verschaeve
(Vervolg van blz. 2)

grecs et latins s. De betekenis van de om-
wenteling door Claudel in de wereld der
letteren teweeg gebracht bestaat integendeel
hierin dat hij met de «traditton humanist* >
van de Renaissance en met de verering van de
heidense' klassieken heeit willen brekend Nie-
mand brandmerkte met meer klem de ver-
derflijke invloed vvan de «afgoden» van de
kfassieke oudheid en zijn vervloekingen uit-
gesproken tegen «les souvenirs du hideux .
paganisme > stellen de critieken van Mgr.
Gaume, Mgr. Parisis, Pater d'AIzon, Théofile
Foisset, Mgr. Bemand, Joseph Wilbois, van
Joris Karl Hüysmans zelfs, op Ie «ver ron-
geur des .sociéte's modernes ». en « Ie ,. paga-
nisme dans l'éducation » in de schaduw.

Heeft H. „Colleye de diep .zin, de volledige
toedracht van het werk yan de Noorderling
Claudel «ingezien > ? Misschien is een Waal,
heel en gans naar het Zuiden gericht, daartoe
minder in staat. Wij stellen ook hier weci
eens vast welke begrenzing in de kuituur de
Franse eentaligheid meebrengt. Het thema van
€ L'esprit et l'Eau > vat Claudel samen met
kernachtige woorden : « Le pocte songe a la
mer. Ivresse 3e l'eau qui est l'infini et la
libération. Maïs l'esprit lui est supérieur
encore en pénétration et en libcrté ! Elan vers
]e Dieu absolue qui seul nous libère du
contingent. Il est la quoique invisible et nous
sommes relies a lui pat eet element fluide,
esprit ou l'eau, Vision de l'éternïté dans la
création transitoire». Onze Waalse criticus
zoekt tevergeefs naar een verwantschap bij
Homerus en Dante, onbewust van de rijkdom-
men die veel nabij zijn en ons onvermijdelijk
voor de geest door de geroepen worden door
de Claudeliaanse rhythmcn : de Avonddroam
voor de zee en de Samenspraak tussen de
zee en de mens aan de kiist van het Vcurn-
ambachtse door de Vlaamse denker gedicht.

Het essay van H- Colleye, alhoewel het op
menig punt de thesissen van het letterkundige

Maurrassianisme nuttig weerlegt, raakt dus
maar aan de oppervlakte yan Claudels per-
soonlijkheid en werk. De plaats blijft open
voor een grondige studie die ons de echte
Claudel, de Frank, de kwasi-Dietser, ook de
Katholieke zal voorstellen, de dichter van de
Professional pour saluer Ie siècle nouveau,-de
man van zijn 'Heimat, waar de Schelde tot
ver over Sint-Kwintens de invloed der Neder-
landen aanvoert «la oü l'Oise et l'Aisne sans
un frisson s'unissent comme deux époux dans
Ie profond amour conjugal >. ,(^\ In een Rijsels weekblad merkte onlangS^en

rechtschapen denker op, die zijn best doet om
Vlaanderen eerlijk te begrijpen zonder er
akijd in te slagen.: « Nous sommes encore en
Flandre bien éloignés de powvoir rejoindre
Claudel».. Integendeel werd Claudel nergens
zo dichtbij < bereikt > als in Vlaanderen,
Hij erkent het zelf volmondig. < Nous avons
une mentalité essentiellcment janséniste et Ie
janséisme est une hérésie bien franc.aise, bien
que Jansenius fut évèque d'Ypres.,. L'Anglaïs
a beaucoup' mieux que nous ce sens de la
joie... C'est également ce qui m'a frappe en
Flandre». Verscheidene van zijn stukken
werden bij ons — in vertaling — ten toneel
gebracht, vóór dat ze in zijn eigen land een
publiek vqnden. ;

Claudel, woordvoerder van de uiterste
Noordse hoek van Frankrijk, staat dichter bij
dé Dietser dan bij de gemiddelde Fransman
van heden ten dage, « ontworteld > en * ont-
vleesd» door vijf . eeuwen eenzijdig «La-
tijnse > invloed. Hij is meer thuis bij hah^rolk
van Ruusbroec, Rubens en Gezelle dan^J de
volksgenoten van Descartes, Boileau en Ana-
tole ...France (Ie bien nommé). Een leerling
van Verschaeve zal ook het eigen wezen van
Claudel beter doen uitkomen dan dhr Hubert
Col|eye, of wie ook van zijn geestesverwanten.

Jörïs-Max GHEERLAND. — Rijsel.

Verenigde Staten en zelfs zes en twintig
maal groter dan in de SovjeMJnie ; onder-
tussen domineren de Verenigde Staten toch
het overbevolkte België en dit wel op ge-
bied van sociale ontwikkeling. Hieruit volgt
dat de aangroei van de bevolking niet een
reden vaa. kapitaal belang kan zijn, om door
haar inV M een sociaal gemeenschapswezen
te bepalèTT

Welke is dan in laatste .instantie die deter-
minerende oorzaak, welke het ganse gemeen-
schapsleven beïnvloedt ? Hier antwoordt het
historisch materialisme ex cathedra1 dat deze
kracht niets anders is dan de wijze waarop
de bestaansmogelijkheden verkregen worden,
en wel deze bestaansmogelijkheden, wejke
nodig zijn voor het onderhoud van het
materieel-dier lij k leven van de mens. Scher-
per uitgedrukt : de produktie van- de stoffe-
lijke goederen is de determinerende faktor ;
die goederen, welke de mens nodig heeft
voor het onderhoud van zijn lichaam, zoals
Voedsel, kleding, produktiebenodigdheden
enz.. Om te leven heeft de mens ENKEL
voedsel nodig, benevens klederen, schoenen,
brandstof, enz.. Om deze materiële goederen
te bekomen,moet de mens ze voortbrengen
en om ze voort te brengen heeft hij beno-
digdheden nodig. De mens moét zich kun-,
nen , bedienen van deze benodigdheden en
hij moet V benodigdheden kunnen produ-
ceren. .̂ -̂

De produktiebenodigdheden, met dewelke
men de materiële goederen moet vervaar-
digen, worden uitgebuit dank zij een be-
paalde ondervinding en werkwijze. Ziedaar
•dus in korte trekken de «Jementen, welke,
te samen genomen, de produktiekrachten
van de géiheenschap uitmaken. Maar deze
iproduktiekrachten zijn in essentie niets
anders dan een veelzijdig aspekt van de
produktie in het algemeen. Één aspekt van

•de produktiewijze, hetwelk de vereisten -van
de mens uitdrukt ten opzichte van de objek-
ten en de natuurkrachten, van1 dewelke hij
zich bedient om de materiele goederen te
produceren. Het ander Aspekt van de pro-
duktie^*nl_de';p,fQduktiewijze is de verzame-
ling'van mensen met hun onderlinge betrek-
kingffi' in de eeuwigdurende processus van
da produktie, d.i, de betrekkingen van de
prodijktie tussen.de mensen. In hun worste-
ling fciet de natuur, welke zij 'uitbaten, zijn
de fiensen niet ' onderling geïsoleerd ;
m.a.w. zij vormen geen «entes"» op zich
zelf. De mensen produceren in groepsver-
band ; omdat- in het raderwerk van de
voortbrenging elke spil haar specifiek werk
te verrichten heeft. Daarom is de produktie
ook steeds een sociaal werk. Zo is het dan
ook meer dart logisch dat het werk van elk.
individu .niet gelijkwaardig kan zijn. Zo
zijn er indmdue'n, wiens werk van toon-
aangevende, aard is; waar anderen zich moe-
ten tevreden stellen met een fakultitieve
kollabo^^. Geenszins wil dit zeggen dat
hét werlr'van de eersten van meer belang is
dan wel dat van de tweeden. De bekwaam-
heden van beide arbeiders moeten elkaar
aanvullen en zo het gemeenschappelijk pro-

_ duktiewerk tot een harmonisch geheel doen
voorkomen.

« I n de wijze van voortbrengen, zegt Kttfl
Marx, handelen de mensen niet individueel,
maar zij beïnvloeden elkaar; m.a.w, dé ene
mem rs hel antecedent van de andere. Zij
kunnen niet voortbrengen zonder samenwer-
king volgens een. bepaalde wijze en zonder
onder elkaar bun respectievelijke vaardighe-
den uit te wisselen. Om te produceren treden
bepaalde onderlinge betrekkingen in werking,
en het is nergens anders dan 'm de liffiet-
stand van hun onderlinge betrekkingen dat
hun aktie op de natuur ontstaat. (K. Marx
— Arbeit und Kapital — p. 39).

Hieruit volgt nogmaals dat de produktie,
de wijze van produceren zowel de produk-

• ticve krachten van de maatschappij als
de bc^^kingen tussen de mensen onderling
in zicrPHsmsluït. Zodanig staan wij hier ook
voor de inkarnatie van de. gemeenschaps-
eenheid en dit wel in de processus van de
stoffelijke voortbrengingsmogelijkheden.

De eerste partikulariteit van de produktie
is, dat zij nooit voor een bepaald lange
termijn stilhoudt op eert bepaald tijdstip ;

de produktiegang is st«d$ aan veranderin-
gen en ontwikkeling onderhevig, Meer nog,
de veranderingen van de produktiewijze
lokken onvermijdelijk veranderingen uit in
het ganse sociaal regime, in de sociale
ideeën komploten, en 'in de politieke .instel-
lingen. Veranderingen in de .produktiewijze
omvormen zelfs ganse sociale en politieke
systemen in êeri andere vprm.: In de primi-
tieve'gemeenschap bestond er een., welbe-
paalde manier van voortbrengen ; ' ten tijde
van het slavendom en de feodale overheer-
sing kregen déze produktievormen gans
andere wendingen. Het sociaal regime, het
intellectueel leven, de verschillende opinies
en- de politieke instellingen van de mens
verschillen dus merkelijk naargelang de
produktie wijzigingen ondergaat. De ge-
schiedenis van de veranderingen in de
gemeenschap is dus derhalve de geschiedenis
van de ontwikkeling in vers'chillende stadia
van 'de produktie.

De tweede psrtikulariteit van de produk-
tie is dat haar veranderingen en ontwikke-
ling altijd beginnen met de veranderingen
en ontwikkeling van de produktiekrachten
en in het bijzonder van de produktiemid-
delen. •

Als derde en laatste partikulariteit noteert
M a t x dat de nieuwe produktiekrachten niet
kunnen ontstaan buiten het oud regime, na
zijn ondergang. Zij verschijnen in de schoot
van het oud regime zelf. Deze nieawe pro-
duktiekrachten zijn het gevolg niet van een
bewuste -aktie ; zij ontstaan spontaan uit het
geweten en de wil van de mens zelf en wel
•wegens twee redenen ? Vooreerst omdat de
mensen niet vrij zijn in hun keuze van •
produktiekrachten, welke voortgebracht zijn
door het werk van vorige generaties. Ten
tweede, omdat tijdens de vervolmaking?po-
gingen van het een of ander instrument, de
mensen geen gewetensvraag maken van de
sociale. problemen. Van nature uit is de
mens egoïstisch a/gestemd. ,
(Wordt voortgezet.) Rik BUNTINX

Naschrift..
Hét is de bedoeling van deze..«_BezJniungSr,.

bladzijde» o.a. onze lezers vertrouwd te
maken met de grote moderne gedachtenstro-
mingen. Het Kommunisme wordt te veel met
politieke argumenten aangevallen, er wordt
t}iet genoeg kritiek,gebracht iop de wijsge-
rige stellingen van'het systeem. Willen wij,'
als Christenen, stelling nemen tegenover het
dialektïsch en'historisch materialisme, dan
is het op de eerste plaats noodzakelijk dat
wij grondige citaten uit de rode boeken
geven, naar het beproefde systeem van
« Communism and Men» (uitgave Sheed &
War), vooraleer over te gaan tot ons ant-
woord j n een der volgende bijdragen. Wie
die kritiek, nu reeds zou wensen, kan zich
wenden tot Rik Buntinx langs de opstelraad
om. Redactie «Bezinning».

UIT EEN SCHRIJVEN VAN GUST'AVE,
THIBQN :

«Je Suis en retard pour vous remercier de
votre aimable envoi, je ne sais pas Ie flamand,
mats fai tout de même decbijfré Ie Vextt de
l'article, fai été tres touche d'une telle com-
prihenüon de votre revue-. »

(cfr. * Het Peaftoett», nr 4, bh. 3.)

MEDEDELINGEN
VAN HET BEHEER

1) Al wie nog oude nummers vaa
ons blad in zijn bezit heeft,
wordt verzocht die dringend
terug te staren naar R. Wal-
kiers^ Vénneborglaan 25 te
Dèurne. We hebben ze nodig !

2) Ter gelegenheid van het einde
- van de jaargang wordt ter zélf-

dertijde een beroep gedaan op
al onze verkopers orn onmid-
dellijk alle achterstallige tedw-
gen op P.R. 123479 van M.
Goos se n s te Antwerpen, te
storten.
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werken en dromen
Jeugdbeu/egïngs fn Sufd-Afrika

Daar ij dit Scoutbeweging. Dit is verre
weg wat die getal bftref die grootste beweging
vir dit Suid-Afrikaanse /eug. Die Afrikaanse
beweging wat op dieselfde prinsiep wtrksaam
tSj is dié zogenoemde Voortrekkers.

Miskien moet et hier ter verduideliktng se
dat die twee miljoen blanke inwoners van
Suid-Afrika verdeel kan word in dit Engels-
sprekende* en die Afrikaanssprekendes. Die
Afrikaanssprekendes word die Afrikaner ge-
noem. Dit woord Afrikaner word ook gebruik
om die deel van die bevolking wat nasfonalis
is aan. te dut.

Wat word nou onder < naiiotralis» ver*
staan ?

Die kfrnpunt is dut dat fox politieke denke
strfu/e regstreeks, doelbewus en ionder be-
perking! gerig is of die welvaart va» jott eie
land en volk, dan jf jy 'n nasionalis. Daarom
rs dit dan ook dat in Frankryk of Nederland
die aanhangers van elkeen van die'menigvul-
dige partye, met uitsluiting egter van die
Kommttaiste door, naswnaliste is, nie • teen-
staande'di f menigvuldige onderlinge beleids*
verskille.

Waarom is dit dan dat Jn dié Unie van
Suid-Afrika die beskrywing van nasionalis
wets -wel van tóepassing is op lede van stkerf
van dié politiekt partye nl ; dte c Nasionale
Party * en die «Afrikaner Party», maar nie
op die lede van die ander partye nie ?

Die ander partje het die belange van
Britlanje,- sy Ryk of dié Britse gemeneSej
vooropgeïtel. Weliswaar was hul standpunt
dat die belange van daardie grooter entitetle
die belange van • Suid-Afrika behels bet, maar
wanneer daar klaarblyklik belangebotsings
was, hulle steeds gereed was om Suid-Ajrika
Se belange tweede te stel, soms met dte mees
deursigtige rashnaliiasie en, regverdiging.

In die '• stedflike gebiedt waar die Engels-
sprekendes in die meerderheid ff, is die Sfottt-
beweging dte sterkste, maar aft die platteland
en die stede wat domineertnd Afrikaans}pre-
kend is soos Pretoria en Blöemfontein ïs die
Voortrekkers seer bloeiend,

Aangtsien die Seoutbeweging 'n internasio-
nale beweging is, is dit nie vir my nodig om
daaroor uit te wei are.

Die Voortrekkerbeweging fungeer prïnstpeel
op dieselfde gtondliggende basis ai die van

'dte Scouts, met die belangrike uhsondering
dat die Voortrekkerbeweging op Afrikaanse
bodem ïs dws., dit if volks, die taal u èie
aan die Afrikaner kind, die eed wat by aflê

is om Suid-Afrika en net Suid-Afrika te dien
met verstand en liggaam.

Vir die Afrikaner bots dit ïn alle opsigte
om aan die Scoutbeweging deel te neem.
Eerstens die taal van die beweging is Engels.
Tweedens die ontstaan van die beweging laat
'n slegtf smaak in die mond van 'n Afrikaner,
Die beweging bet sy ontstaan aan die Eoefe-
vrybeidsoorlog van 1901 te dankf. Waar ondef
leiding va» Baden Powel dis Boertjeug ge-
organiseer word om verkenning* werk teen
sy ere volk te doen en die vyartd te ditn.

Derden: om as lid van die ScQutbevjegwg
te word moet 'n -eed af gele woi jat jy dit
Engelse Koning en sy land tal W». Dus as
jy Afrikaner ts dan kan jy onmoontlik nie
'n Scout wees nie. •

Albei hterdie èewegings dffn die jettg /*ƒ•
sen die ouderdomme twaalf tot s es (ien jaar'
of meer, met ander woorde die lede daarvan
if meestal skoolkinders.

Wat nou Van die jeug wat die skool ver-laat
het en nog leiding nodig het vir die ont-
wikkeling van sy gfdagttgang, sy jong idiale ?

ïn Suid-Ajrika is daar geen bewtg'tng nt«
wat hom bepaald hierop toespits*

Dtf Afrikaner volk is sterk individualiities
aangelê, uiterlike discipline of kudde-ismt is
by hom ajkeurlik. Die dissipline moet nie van
buite op hom afgedwing word nie, maar is,
iets wat byself toepas, wat in hora ingekort
is. Die Afrikaner -beskou afgadwonge tfffii-
pline as ieti vreemds, nie eie aan sy ivolkt

, .natuur. Dit is toeteskrywe aan die- ge kted
kundige ontwikkeling van die Afrikaner volk
Die Grootlrtk was 'n trek na vrjhüm, die
Boerevryheidsoorlog soos dte naam aanaut was
geveg om die vrije be taan van 'n Böefevolk
Die Boerekomraandos bet afdotttdf '.etwyj
geletver dat frtilitêre dissifilfae nïe deurslag-
geewend is om die doel van jou strewe te
bereik nie.

Dus in die ingebore geaardheid -, IS die
antwoord op di£ vraag waarom daar\
toegespitsde jeugor.ganisasie'is nie. Die Piveede
red*, kan gevind word in dt« klitttattese 'm-
vloede *wat op die jeug inwerk,

Suid-Afrfka ts 'n wydïfitgtstrekle land mei
veel sonsfyyn wat idtaal i! vir aller' '&• sport
adngtleenthede. Die jeug vind u^Jting vir
sy jeugdige opgestoofde .energie in dte t>er-
skillende sportsoorte dtvs, organiseerde sport

sou-el as natuurlike sport Soos bergklim, jag,
en swem ens.

Die derde rede, maar nïe die onbelangrikstf
nie, is dat Suid-Afrika nooit daadwerklik in
die afgehpe vyftig jaar voor die gevaar van
direkte ksitelandse magsoorheersing te staan
gekom het nie. Daar was geen gevaar op die
grens van\Sui£-Afrika üie. Die inheemse ge-
vaar van Kommunisme onder die inboorlirtge
het tot gevolg gehad dat dte verskillende
politieke stroewelïnge tot 'n mate op die agter-
grond geskuif rs, en 'dat. die bevolking verenigd
staan voor die nuwe maar groot gevaar van

"K( \unisme.

Vldamse
Zcmgknapen

Terecht is Oostenrijk trots op zijn San-
gerknaben ; Frankrijk heeft zijn Petits
Chanteurs en Nederland zijn Nachtegalen...
Vlaanderen heeft nu voortaan zijn eigen
VLAAMSE ZANGKNAPEN l

2e doen op Zaterdag de 14de April té
20 uur hun 2egevierefïd debuut in Schouw-
burg Concordia te Antwerpen. Van daar uit
begint hun suksestocht doorheen heel Vlaan-
deren, want overal •willen ze met zang en
spel dé boodschap verkondigen van een
vrome, blije en fiere jeugd.

Hun eerste optreden in Antwerpen gaat
door onder het motto * Singriet ende weset
vro > ten bate van. het Tehuis van weeskin-
deren-zang ert j es in Leuven en wordt inge-
richt door de Antwerpse Jeugdgroep
«Willem van Saeftinghe » Vzwd.

Alle Sinjoren en bijzonder alle kulturele
verenigingen en jeugdgroepen worden drin-
gend verzocht, die avond vrij te houden
voor het Feest van Jeugd en Schoonheid
der Vlaamse Zangknapen.
' Plaatsen aan 15» 20, 30, 40 en 50 fr.
Lokatie van af Zaterdag 7 April dagelijks
van 11 tot '15 ,uur in Concordia, Lange
Gasthuisstraat 30, Antwerpen. '

Waar het die jeug sy leiding gevind ?
Off rol van die pelitikus moet nie onderskat

word nie, maar die rol -van die Afrikaanse
kuituur en letterkunde het ontsaglik daartoe
bygedra <?m die jeug in dte regie koers te hou,
dit diea as 'n padaanwys'tng vir die jeug,
verder word by aan komself oorgelaat om sy
rrgting H vind en te hou ;

Ek kan opsommend sluit met die woorde
van Rodenbach :

'f Verleden leeft in ons
—- 't Heden hoopt op ons

' ' de Toekomst itaa.it voor ons
God zij met ons.

Koos DE V1LLIERS.

. MACHTSWIt

aan Tvon Van Looneik.

Te midden van de chaos der gedachten,
die 't wezen van de tijd getekend heeft
in al wat roemloos sterft en stervend leeft.,
getuigen wij een _ lichtpunt te verwachten.

Zolang de zon nog bloemtapijten weeft,
zolang df maan nog schippert door de nachten,
begeestert ons de glorie der geslachten,
die ons de Wil naar-nieuwe glorie geeft.

En M wat was hebben we graag geleden,
en M wat wor.dt ''ten we glimlt"-\end aan :
we hebben ron^^^^n jonge vl^Jgebeden
en voelen ons van alle vrees ontdaan
omdat we, brekend'met het grauwe heden,
over dit land als Heersers wallen gttttn.

GW-IJDE

— .... Het Stelletje dieven werd daarna
aangehouden en naar het priaon overge-
bracht.

— Je spreekt vrij goed Frans, Piet,
— En naar het gevang overgeBr.a~cht.,
-±- Nu- sp'reek je slecht Nederlands, Piet.

Het gebouw, waar men de booswichten,
waarover je het hebt, heen leidde, is, in
goed Nederlands althans, de gevangenis.

— Waarom, hopman ? Gevang lijkt me
toch ook goed.

— Neen, Piet. Logisch immers zou ge-
vang moeten betekenen : tle handeling van
bet vangen, zoals geroep de handeling van
het roepen is en geplaag de handeling van
het plagen| enz.., Wanneer ik nu zeg : * Hou
op met dat geplaag », dan bedoel ik ; « Hou
op met dat plagen J. Zo zou ik ook kunnen
zeggen : « Het gevang van coloradokevers
is voor elke Belg een dure plicht *, en dit
zou willen zeggen : c Het vangen van colo-
radokevers, enz.». Nochtans heeft gevang
in de betekenis van vangen, gsen burger-
recht gekregen in het Nederlands. Onlo-
gisch, hé ? Maar dit is nu nog geen reden
om het te gebruiken voor het gebouw waar
men gevangenen in opsluit. Het is en het
blijft een abstract woord ; al bestaat het
slecht theoretisch, het betekent vangen.
Omdat het een abstract woord is, heeft het.
ook geen meervoud, zoals geroep en geplaag
geen meervoud kunnen hebben. Het kan dus
niet gebruikt worden om een'Concreet be-
grip, eed gebouw b.v,? aan te duiden. Want
hoe zou Piet het Fraftse les prisoös vertalen
in het Nederlands met zijn gevang 1

Ik besluit : in goed Nederlands spreekt
men niet van «n gevang, noch minder, zoals
men in sommige streken van Vlaanderen
wel doet, van een prison, maar van een
gevangenis. In meer familiaire taal spreekt
men ook van de doos, of de bak : het eerste

^ woordje is meer' Jn het Noorden gebruike-
lijk, het tweede meer in het Zuiden. In
meer plechtige taal kan men ook het enigs-
zins archaïsch, aandoende kefker gebruiken.

Eenheid is zijn eigen inzicht te kunnen
ondergeschikt maken aan dat van anderen.,
Wie dat zelf niet kan heeft niet het. recht het
aan anderen te vragen.
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Mijn Hart
i's niet hier...

Door de klop van mijn bloed
Is een roep gegaan ;
De roep van mijn heimatland.
Mfjn haft heeft dien roep verstaan —

Zo ts het dan,
— plots —

van me weggegaan.
Mijn hart is niet hier.

En zie, hst gaat met Godes Zegen
Langs zonnige paden — Vlaanderen:

[wegen —
Hfl zwerft nu door mijn Vlaanderland ;
Of toejt wat aan hét N&ordzfe-strand ;

Met de klokketorens zingt bet
d'oude sagen fan mijn land ';
En vol groot verlangen schreit het
Om een milde vriendenhand.

Dóór de vrije Kempen reist het
Door de jonge, uitgestrekte hei ;
En twor mijn Vlaanderen breekt het
Alle, handen, fas en vrij.
Mijn hart is niet hier, -

Mijn hart...
't is dicht bij U,
bïj U, en bij Uw Liefde,

God !
Die ons dit alles gaf
Uit overlopend Vader hart.
Want: uit Uw Handen,

Meester, Heer+
•Verkrijgt het elke vreugd' ;
Ontvangt het elke stnart ;

Mijn hart...

Mijn hart,
het kon niet langer blijven,

niet langer meer,
Het is in Vlaanderen,

In mijn Kempen,
Bij den Heef'!
En^k weet :

Het keert nooit weer, m'n hart —-
noott weer —~

Mijn hart is niet hier ;
- Niet hier mijn hart,

niet hier...
Georgette DE COSTER

MEDEDELING
'De afgevaardigden van de verschillende

jeugdörganisaties, die zich stellen op könse-
kwent Diets-nationaal standpunt, in vergade-
ring te'Brussel bijeen, hebben de toestand der
huidige jeugdbeweging onderzocht.

Ze beklemtonen nogmaals de noodzakelijk-
heid van een sterke jeugdbeweging, die. zich
bewust is van het grote belang van de Diets-
nationale strjjd in deze tijden van verwarring
'en teloorgaan van zeer grote waarden,1

Daarom hebben M besloten een einde te
stellen aan hun organisatorische verdeeldheid
en maken ze zich gereed om te komen tot een
'eenheid, zowel principieel als organisatorisch,
eenheid die in staat zal zijn om een sterke
dam van.nationaal-voelende jeugd te .vormen
tegen de denationalisatie.

Brussel, 17 Maart 1951.
Hebben getekend :

voor Willem van Saeftinghe, Antwerpen :
Pol Gobin.

voor de Zilvermeeuwtjes, Brussel : Fons Bor-
gtnon.

voor het Jeugdverbond der Lage Landen :
Jan Olseri.

voor het Algemeen .Diets Jeugdverbond : Staf
Vermeire, Staf Verrept.

WENSEN VOOR EEN
SPOEDiGE GENEZING.

Het zal veel Vlamingen pijnlijk troffen te
vernemen dat onze Bretoense medewerker C^i.
Guyonvar'ch, die zovelen vorig jaar hebben
leren kennen en waarderen, ergens in Frank-
rijk in een hospitaal ernstig ziek ligt. Langs
deze weg bieden we hem dan ook onze vurige
wensen voor een spoedige genezing.

Zoekt in het verledene al het goede
en_ schoone, 4at, daarin te ontdekken
valt en vormt daarnaar uw ideaal en

. bedroeft voor de toekomst dat ideaal
te ycrwezerilijken.

S. J. P, KRÜGEK op 29 Juni 1904.

, - tomtrola
UITSLAG VAN DE TREKKING

De trekking van de heldenhulde-tombola .
had plaats te Kortrijk op het Stadhuis de
16de Maart 1951.

Volgende nummers winnen :
Auto Ford : 193534.
Atlas Wire Recorder : 279170.
Televisietoestel : 398877.
Moto A.D.S. : 38388).
Televisietoestel : 4^333.
Slaapkamer ; 220373,

- Moderne keuken : 193314.
Luxe Radiotoestel : 117048.
Slaapkamer : 477769.
Schrijfmachine : 481603.

Volgende nummers winnen nog :
490127'
37067J
312838
303450
•«89038
388909
235728
441616
2393)0
321588
444035
248792
434230

405208
419658
414034
321580
487473
119424
187797
388348
214199
183077
140661
203163
144315.

247186
402002
270600
3«H63
469895
264686
458396
291361
211325
200038
4186Ï2
436399
285499

371737
191656
352585
316959
216832
104627
470584
475114
,318592
147036
3898tSO
202191
' 493611

291937
'87684
4̂026
393787
342248
371981
'408233
193392
46(16
271167
217721
449400

De biljetten die eingligen op :
88467 11286 59068 50552 2299 6J35

5744 0982 1406 2680 7022 '1089
5552 2957 ' ,5351 ' 1599

Prijzen'- voo"r 4? O fl, ;glfle 'bi
1 '"

.
Keuken :
Radip Barco : 87630.
Schrijfmachine Voss :
Modern gasfornüis : 96396. ,

Volgende nummers winnen nog met de
gele omsUgbiljetten : '
45290 24832 29587 17769 97199 23649
«7038 46842 61132 87806 21095 79123

De biljetten die eindigen op :
9361 9801 1254 1318 1017 6974

296 976

Jeugdpers
Duiften>Heide, driemaandelijks

uitgegeven door het N.W.K.S.
Werk der Katholieke Schoolkolonieh), Cres-
pelstraat 50 te Brussel.

Het Januarinurnmer 1951 bereikte ons sa-
men met een begeleidende omzendbrief van.
Emest Claes, waaruit wij het volgende be-
lichten : «Maar er zijn op dit ogenblik irt,.
Vlaanderen — eti gij weet dat zo goed als ilc
— pok duizenden arme kleinen die in bittere
verstotenheid verkeren buiten hunne schuld,
doordat vader, de kostwinner, van hen ge-
scheiden is of tot werkeloosheid is gedoemd,
ten gevolge van omstandigheden waarop ik
niet nader wil ingaan.» Het N.W.K.S. is
natuurlijk meer jeugdzorg" dan jeugdbeweging.
Zij die belangstelling hebben en ook zij die-
in de mogelijkheid zijn te steunen raden wif
aan een proefexemplaar te vragen.'

Were-Di, /,' maandblad van het Rodenbach-
•vendel van het Jeugdverbond der Lage Lan-
•den, beheer : Steven Goethals^ Beenhouwers-
straat 31 te Brugge. ^^^

Dit is het tweede nummer van, < ,\^J^Di »
dat heel zeker in inhoud het eerste overtreft,,
omdat eerst nu de jongens zelf aan de samen-
stelling een goed aandeel gehad hebben,r We-
Jderhalen wat we over « Kamp » publiceerden:
20 het U mogelijk is, neem een steunabonne-
inent tegen 50 fr. Zo ge het blad nog niet
gezien hebt,vraag een gratis proefnummer aan.

EEN, HEERLIJK EN ONBEKOMMERD
ZOMERVERLOF...

MET DE CLUB < DE ZWALUWEN»
(V.Z.W.D.)

NAAR,SPANJE EN DE BALEAREN

— Een uitgelezen hotel pp het eiland
. MALLORCA, de PAREL van de MID-

DELLANDSE ZEE,

— L'urMige, nette kamers — alle comfort.

— Prittra Belgisch *Spaan se burgerkeuken,
overvloedig en >goed bereid voedsel.

— Een schilderachtige omgeving,

—H- Eeuwige zon aan de boorden van de
Middellands* 7>e.

•—- Prachtige uitstappen per autocar en per
, . b o o t : VALLDEMOSA en zijn oud

Kartuizerklooster, waar -CHOPIN en
GEQRGE SAND in 1S38 verbleven —
PÓliBNSA en de, WATERVAL VAN

- PAREVS .— De wereldberoemde CUE-
VAS CEL DRACH: (Grotten van de
Draak) m e t , hun ondergrondse gondel-

• tochten en concerten —' De Romeinse
'ft van.>ALCUDIA', enz,,.

• Het levende Spanje : STIERENGE-
VECHTEN, gitaarmuziek en castagnet-
ten.

• Alle sport- en strandgenoegens : Zwem-
men — Roeten en paddelen-— Onder-
watervissen- — Voliey-ball — Ping
Pong — Jokari, enz...

— Regelmatig vertrek, elke eerste en elke
tweede helft van de maanden JUNI tot
en met SEPTEMBER 1951 (juiste data
zullen later medegedeeld worden), te
BRUSSEL-ZUID om U u .

•— Tijdig inschrijven (liefst meerdere maan-
den vooraf) tert zeerste aangeraden,
gezien de talrijke aanvragen. ^

— Deze enig mooie reis .van 14 dagen, met
**. verblijf van 10 volle dagen ter
^itse, wordt U aangeboden voor :

2 . 8 O O FR.

'— Brochures kosteloos op aanvraag.

— Voor alle inlichtingen zich te wenden
tot : Club * De1 Zwaluwen », v.z.w.d,,
Sirnpsonstraat 39, . Ganshoren-Biiissél.

PAS VERSCHENEN :

\R DOOR DE
- EEUWEN HEEN

door J. E. CORNILLIE'
380 bladzijden formaat 18,5 i'x 26,5 op
fijn houtvrij editiepapier.
Benevens 30 merkwaardige illustraties-be-
vat het boek een gekleurde miniatuur over
het Beleg Van d« stad Jn 13.83 en 20
buitentekstplaten op kunstdrukpapier. In-
gebonden in een fraaie linnen band met
rug in kunstieder en wapenstempel in
gouddruk Op voorste plat. Prijs : fr. 300.

VOLKSSLAAP
EN -ONTWAKEN

door Dr D. A. STRACKE SJ.
met Inleiding en Biografe door Dr p. M.

164 bladzijden op fijn houtvrij editiepapier
met mooie foto van P. Stracfce op kunst-
drukpapier. Kaft in twee kleuren.
Een reeks brochuren o.a. Recht en Liejde
— Arm Vlaanderen — WAS Vlaarta'tren
altijd tweetalig als nu P — Onj onbewuste
Koningschap — Hymne aan 4e Moedertaal
gebundeld en heruitgegeven.

•Prijs : Ingenaaid : ff. 64,—.

Te verkrijgen bif "dé üfffèv^rif
VONKSTEEN te Langemark (post-
rek. 2351.82) en bij alle
Boekhandels.

PROEFNUMMERS VAN
«DER FAHRMANN».

We. waren niet in de mogelijkheid te
voldoen aan alle aanvragen om proefnum-
mers van « der Fahrmann ». Wie door onze
diensten geen nummer kreeg, werd iia het
beheer van dit blad opgegeven. Moesten er
personen zijn die geen voldoening kregen,
we verzoeken ze ons te verwittigen, Van-
wege «der Fahrmann > beloofde, men het
nodige te doen.

BRIEFWISSELING MET ZUID-AFRDCA.
Destijds hebben we aangekondigd dat we

mits toevoegen van een anfwoordzegel van
4 fr. zouden bemiddelen voor .een Afrikaan-
se correspondent, mits opgave van naarty
adres, ouderdom en werkkring. Alle aan-
vragen werden naar een Afrikaans mede-
werker doorgezonden, die hiervoor de nodi-
ge stappen gedaan heeft. Moesten er onder
onze lezers zijn die geen verder bericht meer
kregen, ze gelieven ons. te schrijven. Dit*
dan Als controlebericht.

Het is ons cadet dezelfde voorwaarden
nog steeds, mogelijk tussen te komen om
onze lezers een briefwisselaar in Diets
Zuld-Afrika te bezorgen,

JONGERENBEWEGING.
In de loop van April of Mei wordt een

.koneakt week-eind ingericht. Belangstellen-
den kunnen zich. langs .< Het Pennoen t om
opgeven. Hei is'ons tot nog toe niet moge-
lijk juiste plaats en datum Op te geven.

"Het is een heerlijk gevoel, wanneer
wij iri den mens, die -w.ij liefhebben eri
goed kennen, nieuwe eigenschappen
;ontdekken.

ERKKI
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* Gij onderzoekt de Schriften, want
gij meent, daarin het eeuwig leven
te hebben; welnu, zij zijn het, die
van Mij getuigen» (Joh. 5, 39)

—• € Hoe de heilige Schrift lezen ? »
— « Lezen ƒ » _ _ „ • •
Waarom zo bondig geantwoord ? Omdat

men vandaag, ook op dit gebied, zich hoeden
moet voor bagage. He,t ij inderdaad opmerke-
lijk hoe men vaak op de eerste plaats een
kommetitaar op de Schrijf aanbeveelt, en niet
de Schrift zelf. Net vergaat dan zó ah met
sommige jonge trekkers. Ze bekken in zich de
roep der verten gehoord, geven gevolg aan
de drang : terug naar het land ! De vrije,
harde natuur wenkt onweerstaanbaar, maar ze
nemen veilig een opblaeukeddeke mee, een
petroliestel, een ontvangst postje. Ze vluchten
de stad, . zie je, maar nemen de stad met
zich mee.

Sleep niet veel bijzonderheden aan rond het
woord Godi. Zaak is het woord zelf ie laten
spreken, raaJ^ en sterk. Aan vetl geestelijke
literatuur hebben wij de krui, wij -willen
teru.g het echte.

Er zij» zoveel, trouwens interessante en
nuttige, boeken om en ovec de Bijbel geschre-
ven, dat men de Bijbel zelf terzijde laat.
Htelder bibliotheken kommentaren, problemen
en vergelijkende studies... Zo wij terug de
Bijbel ter hand neman, is dit op de eerste
plaats niet om aan taal, kuift of zielkunde
te doen,, maar, zoolt-het de vorige keer hier
werd gezegd, om onze geestelijke gestalte te
rechtfn ert te sterken.

Ik heb een 'bakker gekend. Hij was een
eenvoud(gt wrlskracbtig en oprecht man, een
gezonde vólkstype met weinig geleerdheid,
met veel -gezond verstand en echte wijsheid.
Lang wat 'hij 'de'menfog-toegedaan dat -een.
katholiek de Bijbel' niet lezen mag. Toen hij
hoorde dat' dit allesbehalve bet. geval is, vroeg
hij zijn' pastoor' een handige uitgave, ging
iedere dqg uit het 'Nieuw Testament lezen,
en zou dit voor niets ter wereld meer hebben
nagelaten.- ' '••

Op een avond vroeg ik -hem wat, hij bij
voorkeur doorlas, f Paulus en Sint Jan T» zei
hij, £)</ƒ heus. niet het gemakkelijkste 1 Van
Commentaren en taalspitsvondigbeden had de
man gien flauw idee., Hij leefde van zijn,
tekst, «Dat is gelijk; brood, zei hij, ghebt
dat nodig ». — Ik weet -Welke sterke persoon-
lijkheid déze volksman was, hpe hrj bijvoor-
beeld .in de dagen van de zo gedoomde be-
vrijding 'met onkwetsbare gemoedsrust veel
heeft doorgemaakt.:. ' T

t Verstond.'hij alles1 in'de Bijbel ? Zeker niet.
Toen ik h«m daarover.'navroeg, klonk zijn
antwoord •: « Wat ik niet versta, is niet voor
mij. Er is meer dan genoeg daarnaast' dat
voor mij is »x Hij was voldoende nedvrtg ~-
eigenlijk wijs genoeg, — om zitb-aan 'geen
persoonlijke uitlrg van een- paar -duistere
plaatsen, te wagen* Hij had zijn opinie wel
met het schriftwoord zelf, 2 Pet. l, 20, kun-
ne» staven. En is ook de recht gelovige mens
niet altijd" ned.erig omdat hij Gods grootheid
weet boven. zrjn kleinheid ?

Dit-it een-punt dat'zuiver dieat-aangestipt;
katholieken, lezen .alleen ffa. bijbeluitgave door
de Kerk goedgekeurd, en1 deze geeft —*- bij-
voorbeeld, 'de-, zffer •„ verzorgde Cttnffiwswtgavé,
— in voetnota de nodigt verhelderende, uitleg.
Maar ga eventuele moeilijkheden aanvankelijk
voorbij, Bliff niet verwijlen bij zo1 n minder
helderde plaafs... .maar -hecht je aan wat je:

'begrijpt.'Onderhouden dagelijkse lezing, zon-

der verslappen, daar komt hei op aan. Lezen
'en nog lezen.' Vertrouwd geraken noemen wij
dat. Allengs dan zal je de geest van het geheel
u<èl vatten, de grote lijnen ondervangen. Je
zal thuis geraken. in de bijbelse beelden en
gedachten en gevoelens. Jt zal het grootse en
innige rhythme beet hebb.en, en d--, sterke
gloed zal over je komen, zoals Rem\}it die
wist te schilderen in het gelaat van Vrouw
Aeltje SchoMten.

In € Mijn Dagboek » schrijft Paula Geerts
op 15 December ; «.je moet elke week 'n
uurtje in het Nieuw Testament lezen...»
Maar re^ds de 3 Januari — ze heeft trouw
volgehouden, — staat: €Ïk lees tegenwoordig
elke avond uit' het Nieuw "Testament. In bet
begin had ik er niets aan, ik deed het tneer
uit nieuwsgierigheid. Ik wist niet dat er zo'ft
sterkte, zo iets krachtigs van uitging, 't Is
een leef,' waar geen lafheid of zwakheid in
wordt toegelaten. Vooruit moet ff! Jt kunt
slechts tussen twee dingen kiezen... >

neer wij bij onze kerels en kerelinnen aan-
dringen op trouwe bijbellezing, doen wij dit
niet om de Wissenschaft, Het is de vorige
decennia^ bij vele schriftgeleerden fout geweest
dat zij vergaten achter de teksten God te
zien. Ze hebben de hvilige Schrift ie veel all
weten.'rkapslui benaderd en minder als reli-
gieuLjenden. Het ging hen meer ter harte
hoe de uitgang van een woord in alle hand-
schriften te lezen stond, dan te doen waar
Heer Jezus op aandringt.

De Bijbel moet gelezen worden in de geest
waarin hij werd geschreven, zegt de Dietse
steller van Die Navolghe Christi.

< Die heyligher Scrifruere moet ghelesen
worden mit alsulcktn gheest oft ghevue-
len als sy ghescreven es. In alle Scriftue-
ren behoort men meer te suecfcen tgene
dat ons mach vorderen ter salicheyt, dan
die subtylheyt der redenen oft scone be-
leggen der woorden. Wüdy ut dat lesen
der heyligher Scriftüeren profyt nemen :
so leest die ootmoedelyc, eenvuldichlyc

Aldus, dunkt me,'vergaat het-i^der.Schrift-
lezer. Het eerste, aandoen enthousiasmeert niet
altijd. Men moet volhouden. De dagen, M
duur, het wentelen der seizoenen moei er in
zitten. Het vergt tijd voor dit< Boek snel zeven
sloten voor je geheel open. ligt.-Zo., je 'iedere
dag één hoofdstuk leest, kom je mèt^de Evan-
gelies rond in 89 dagen, doet fe*r 260,„ over
voor het Nieuw Testament.....Maa^ herinner
je wat vader Vondel ze-i: trlegsa'errihéyt past
groote saecken.

Het is degelijk de trouw die hief .beloond
wordt. Maar d,an ook € boven mate''»..'

We kunnen het -niet genoeg benadrwirJten :
heb de moed de Bijbel te lezen, .te .lezen en
nog te lezen. Trouw té lezen, zonder verzwak-
ken, zonder haast, zoals d« tijd zelf .omgaat,

• regelmatig, rustig en groots; Bid-'Gfid'dot-zijn'
Geest a verlichte. : . . . ; , ,- /^

: Wij willen 'weer, het echte, het e^Judi^g.
rijke, het diepvvome, het -ware ponder meer.
Het gaat er niet om onze nieuws.gierigheid, te
bevredigen^ Het gaat niet öni ién'-fi)ttellfct>tfel'
werk, om abstracte en koude speculaties, om
.volkenkunde oj ''geschiedenis. .Dat ~ z-ljh alles
tt.n'.slottt 'ftiaar fari^ondernemingen. Zij heb-
b'en hitn grote waadde, zeer'zeker.'Maar wan-

. met het Evangelie van Johannei. Mag >k je
daarbij de wenk geven bijvoorbeeld je aan-
dacht opfx te houden bepaaldelijk voor dt
plaatsen -waar de gedachte leven en, sterven
in geestelijke zin wordt' omschreven... je zal
verrassende dingen treffen.

Of neem eens, als 'bewijs voor het vers dat
dit artikeltje vooraf gaat, volgende lezing
door. Je zal zelf de betekenis van de heilige
Schrift gaan begrijpen : hoe alles • naar de
Kristus wijst, hoe alles in Hem pas zin
krijgt... Wel.-

Jezus neemt in de synagoge te Nazareth
de boekrol over... Sla hei Lukasevangelie open
aan het hoofdstuk 4, de verzen 14 tot 22.
Verder op in het 24 hoofdstuk, het geval mff
de Emmausgangers, de verzen 13 tot 32, en
u>at de 'Heer zegt ia de zaal te lerusaletn,
de' verzen 44 tot 47. Neem nu de H&ndelin-
gen,^voor de gebeurtenis op de woestijnweg
naar Gaza, hoofdstuk 8, verzen 26-40, en,
voor het wonder met- de vrouw die men
Tabits, gazel, noemde, hoofdstuk 10, 34-43.
Bedenk daarop vroom wat profeet tsaias zo
ontroerend schreef in hoofdstuk 52 vanaf het
vers 13.en in hpofdstuk 53;

Je kunt er nog. aan toe voegen de vooraf-
beeldingen van de Heer in de koning van
Salem, en in het jongentje Isaak : 14, 17-20
en 22, l-'i8 van het Boek Genesis, Besluit
met de overweldigende diep psalm 22 die
Jezus voor de geest had op het kruis.

ïk herneem de verwijzingen : Luk : 4, 14-
22 ; 24, 13-32 l 24, 44,-47. Hand .- S,
26-40 ; 10, 34-43. Isa : ,52, ÏJ.. ; 53. Gen :
14, 17-20 ; 1*18. Ps.: 22.

En alles nope je er toe in te siemmen met
Hebr : 12, l :
. < Welnu dan, omringd van zulk een wolk

van getuigen, laat ons iedere belemme-
ring en hinder van zonde wegwerpen van
ons, en dan met volharding de wedloop
beginnen, die voor ons ligt : .het oog
gevestigd op Jezus, aanvang en einde van
het geloof, *

Wim VAN WESTLAND.

ende mit trouwen seer. Vraeght gheerne
ende hoort stillyc die woorden. »

Waar begin ik te lezen ? De Bijbel telt
zo maar -73 boeken. Begin ik gelijk waar ?
, Wie: de Bijbel reeds herhaald las, kan htm
laten openvallen waar hij wil, en hij zal er
zijn gading vinden. £>och wie pas besliste
het bijbèllèzen als. tfn onafscheidbare brok
van zijn ieven op te nemen, kunnen wellicht
enkele wijzen aangeboden.

Romano Guardint raadt in De Heer vol-
gende manier aan. pe Handelingen der Apos-
telen het eerst, als 'beste inleiding op. het
Nittitb, Testament, zegt hij. Dan de Evange-

" lies, opnieuw de Handelingen. Daarop de
brieven van Paulus m hun historische volg-
orde, en het Boektder Openbaring van Johah-
nes,f'"-\het Oude Testament : Psalmen, Isaias,
Boe^Jn Wijsheid,

In een stijl geschreven, welke het modern
journnlismè weer gaaf benaderen, lezen de
Handelingen zeker het vlotst. Jongeren be-
ginnen stellig best hiermee. Ouderen óf ie-
mana dh'zïfh-reeds wat makkelijker bezinnen
kan, -zou ik .duiven -aansporen van wal te
steken met de -eerste brief van Jóhannes en

Dit MOET U LEZEN ! ! !

Met dit nummer eindigt de eerste
jaargang van 4 H«.t Pennoen». Ons
eerste (Grasmaand-April) nummer ver-
scheen omstreeks Pasen 1950 en om het
goede begin een even zinnebeeldig einde
te geven', brengen we het laatste (Lente-
Maart) nummer van deze jaargang met
Pasen 1931 in ds verspreiding.

Tussen deze twee data liggen een hoop
moeilijkheden waardoor we ' ons toch
heen geslagen hebben omdat de weg kan
gevonden worden wanneer de wil aan-
wezig is.,

We zullen pogen in de loop van onze
tweede jaargang het blad des te beter
te maken door naar inhoud en naar voor-
stelling nieuwe wegen te bewandelen.

Mogen we onze abonne"s (die op 'de
eerste' jaargang inschreven) vrigen uit
eigen beweging het leesgeld te hernieu-
wen door storting van 50 f r. op P. R.
1234.79 van M. Goossens te Antwerpen
en dit vóór 20 April a.s. ? Nadien zullen
wij door de postbode een oritvangkaart
voor dit bedrag, verhoogd met de kos-
ten, laten aanbieden, behoudens uitdruk-
kelijk afzeggen van het abonnement.

Niettegenstaande de papieropslag én
de 'hiermee gepaard gaande grotere
drukkosten, hebben wij onze prijs in
tegenstelling tot veftl andere bladen, Op
zelfde peil gehouden.

Nochtans dringen we bij onze lezers
aan, opdat zij die er de middelen toe
hebben^ een steüoabonneihent van mini-
mum 100 fr. zouden nemen.
/ Van deze gelegenheid maken wij ook
gebruik om er al onze lezers op te
wijzen hoe belangrijk het voor ons blad
is meer abonnementen te tellen in plaats
van kopers van losse nummers. Het is
nu de geschikte tijd om in te schrijven.
Oude nummers worden voor zover voor-
radig gratis tpegezonden alsook- de Bro-
chure van Arthur De Bruyne : « Dosfèl
en de Jeugd *. En dan krijgt U f Het
Pennoen» tot einde van de tweede
jaargang. -
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«Naar Oostland zullen we varen, daar
ligt er een betere stee >. Dit liedje trippelde
over mijn lippen, toen de D. trein, wat
overhaastig, nu na zoveel grensoponthoud,
het Eifelland binnenvoer. < Zet je bij -'t ven-
ster, een half uurtje rijden van Trier af
komt daar plechtig de Moezel langsstromen.
Ik heb het al zo dikwijls gezien », Ik reikte
mijn vriendelijke gids een pakje sigaretten
aan, neen, hij rookte liever zijn pijp. «Ja,
de pijp, een pot bier, 'n pjenter vrouwke,
een paar baby's, in ons dorp met onze kerk:
geloof me dat is rijkdom, de rest is... poli-
tiek». Hij nam de draad van ons gesprek
weer op, op zijn manier natuurlijk, want ik
wilde wat meer weten uit directe, betrouw-
bare bron over de Duitse toestanden ut de
oorlog, c We zijn het allen archï-beu, de
oorlog en de bommen en het soldaatje-
spelen. Het uniform ligt verfrommeld op
zolder net als de leerboeken van een ex-
student ». Hij was S.S.-man geweest, eentje
van de ergste soort. Hij vluchtte voor-de
Russen uit zijn Sudeten-land- -In 't Saarge-
bied vond hij zijn meisje, ,èen knap ding
met een geloof als van ijzer waarvoor zijn
eigen hardheid ontdooide, * Én zo Rusland
de sprong waagt» zette ik verder door. Hij
keek me aan, een weinig beangstigd, met
een pijnlijke trek om de mond : «Niks
meer voor ons, wij zijn afgestreden... mis-
schien de genetatie na ons, want ja — hij
scheen even te aarzelen — want ja, ons zit
het fllarsjeren in het bloed. Dat waardwen
nu ook de geallieerden. Hebbeo we niet in
vroegere tijden het langst de Rijksidee ver-
dedigd ? ». Daarmee dwong hij me weer de
geschiedenis in. Naast muziek was dit zijn
geliefkoosd thema. Het nabije verleden
roept nog te veel trieste herinneringen op.
Frans springt recht : D« Moezel ! Hoe
breed-majesfeitelijk stroomt zij daarlangs.
Rechtop steigeren aan weerzij de wijnber-
gen, smalle wegeltjes slingeren naar de top
die daar soms bekroond staat met een idyl-
lisch kasteeltje. Het wordt ineens stil in het
coupé. Vo.or natuurschooa blijft de Duitse
ziel, in 't birondêr gevoelig. Ze duikt in
zich" zelf on'der. Ze "gaaT~aanTiet dromen.
Sehnsucht, Eentje bjaast de 'melancholie weg
met de mondharmonika, En plots brandt
het los, uit twee, drie, vier monden tegelijk,
het is een krachtig en toch soepel lied,
ordentelijk gezongen, zo spontaan en zonder
moeite, een lied lustig van zinnen als bij
't drinken van koelen Rijnse wijn in een
hotelletje waar de ober zo gezellig met je
kan blijven staan praten.

De D.-tpein kronkelt aan vader' Moezel
voorbij. Als bovenzwemmende grootvissen
slaan paddelbootjes hun lange vinnen in
plonzend water. Kerktorehtjes, precies vo-
gelnestjes, staan tussen de huisjes vertrou-
welijk ingebouwd. Het gelijkt op een d.ecor
voor een middeleeuws toneelspel. Maar de
grijs-bruine tonen, iets stO-fferig en gebroken
door weer en wind, kijken je aan met zo'n
levensechte blik — « grootvader ( met zijn
pijp. en rimpelig, gezicht » zei mijn vriend
— dat je weer opschrikt uit je sprookjes-
achtig gedroom. Koblenz, umsteigen fiir
Andemach. Je stapt een andere D-trein in.
Hier ontmoet je weer andere mensen in
eenzelfde sfeer van gemoedelijke gemeen-
schappelijkheid. Voor die mensen bestaan er
geen bommen of oorlog meer en o wonder,
ze kunnen weer normaal gïan en staan, eten
en drinken, en,,, ook reizen als 't vacantie
is... juist als wijzelf naar een paradijselijk
plekje in Rijnland : Maria.-La ach. '

Monnik, ridder en boer : die leuze gaat
weer op in jonge harten. Is zij niet verou-
derd ? Vloeide ze niet uit de pen van een
romantisch monnikje uit een verborgen cel-
leke ? In zijn klooster loopt de klok ook
zeer traag en heeft vaak 'nog middeleeuwse
wijzers...

Mada-Laach in het Rijnland. Ik had jullie

Prentjes van een Reis in Duitsland
mooie briefkaartjes kunnen sturen :. een
abdij te midden van bloeiende bossen aan de
rand van een meer. Een droom, "Als je daar
bent, vergeet je wereld en mensen. JJie
krioelen daar ook rond in grote getale, BjJ11

eens de drempel van de Oude Romaanse
kerk overschreden, worden ze stil en rustig
onder de goedige en toch gestrenge herders*
'blik van Christus die, over hét altaar heen,
uit een flonkcrende mozaïksfecr, je tegen-
straalt. Ik kwam 's avonds toe en woonde
de Completen bij. Het was ;heldonker. De
laatste dagbloei verging in de hoge vensters.
Maar uit deze dood steeg de rustige golfslag
van elkaar opvolgende psalmverzen,' elkaar
schijnbaar weersprekend maar toch innig in
elkaar verzinkend. Toen .de monniken in rij
het koor uitkwamen, statig voortschrijdend
in hun zwarte pij als de mijnwerkers uit
Gods donkere schachten van stilte en gebed,
bleven daar twee kaarsen nabloeien,,, rustige
getuigen van een zekerheid Üat morgen het
licht weer herrijzen zou.

Willen zij losbreken uit de toren, di*
feestelijke klokken in deze morgen ? Ze
scheuren de nevels aan Harden. Hoger en
dapperder begint het licht te glortén.^Het
mevr vangt blauwe stukjes hemel op. ( teV
dit jubelend signaal der klokken houdr de
natuur de adem in. Zij wacht en ze weet
de monniken, graalridders van de .klooster-
burcht gaan nu hun Hefdemaal houden Zij
scharen zich al zingend rond de hopgwaaiv
djge dis als trouwe vazallen van hun Heer
Christus. Ze verenigen- zich met Hem m t
mysterie van bloed en" wijn, ze voeden zich
sterkend aan lüjn Hefdewond. Want de dag
brengt telkens weer 'het nieuwe .avontuur
van een steeds hechter samehgroewnde 'ge>
m eenschap s*i n in -gebed, arbeid éa hefde
« Furchbar ..schön-». Een armstootje van m'n
vriend. «In Oberamraergau wird gespïelt,
hier wird das Spie!' Wirlélïchkeit > pit
liturgisch spel ontwikkelt zich statig, .zonder
effectzoekèf i; *• rftar̂ -wni—hetegteptmti'-rTgrJ"
sluierd in een grondig-diep zwijgen On-
zichtbaar komt hier Iemand ' verwijlen.
Sprong er een vonk van dit gewjjde feest
over pp ,de natuur ? Ze ligt daar stralend
onder Gods zonnelach. Leeuwerikken wagen
nog een laatste buitelende morgendans in
de hoge luchten. Het meer breekt zijn luis-
terend wachten in een kabbelend gespeel
van zijn golfjes.

Wij gaan naar de schoenmaker. Mijn
binnenzolen zijn uitgesleten. Geen enkel
toerist laat graag zijn voeten « wandelen »
in de schoenen. Broeder schoenmaker be-
dient je zeer vJug. « Hier staakt men nooit.
Hier schuift immer een rijtje zieke schoenen
aan ». We dalen het laddertje af. We kp**en
uit op een... op een brede dorpsstraacj^^t
aan beide zijden gebouwen in Rijnlandse
stijl. Twee, drie jonge monniken komen
voorbij. Ze hebben een kort schortje voorge-
bonden. Volgt een oude broeder met een
flinke baard. Hij sleept een rakel mee. Nu
pas hoor ik in de verte de dorsmachine
stampen. We lopen hier en daar even bin-
nen. «Grüsz Gott» * Griisz Gott». Ieder
staat aan de werkbank van zijn dagelijkse
taak. Geen haast, alleen aandacht en stilte.
Niemand schrikt pp bij 't onverwachte be-
zoek. Alleen over het gelaat,van de monnik-
arbeider bloeit een vriendelijke, glimlach
open. Uit Pruisen, Rijnland, het Saargebied
zijn ze afkomstig. «Hier heb je een West-
faal. Sprechen1 Sie nur Niederdeutsch ». We
wandelen, naar het visbedrijf aan 't meer.
Hier ligt onze besproken boot gemeerd.
Van tussen zijn verwarde visnetten die hij
verstelt,, kijkt een broeder ons vermanend
aan. * Wagen jullie het niet. Het weer
overtrekt. Het zal vlagen». We latenjjns

O

•niet ;zoet praten. Het meer 'trekt ons daar-
voor te sterk-aan. We roeien oude monniks-
vissers voorbij, t Pcuteraars, zei onze pater-
gids, de tok wil nooit wat van hun vangst.
Het is t^Kns één onuitwarbaar kluwen van
spartelende grote, kleine, dikke en dunne
vissen. Wie verdeelt dat of maakt er pud-
ding van voor de hele ^kloostergemeen-
schap ?» Regendruppels pletsen neer. Ik
neem een der röefspanen over. Het bootje
vaart sneller door het watec tot aan de
overzij. Gelukkig, de onverbeterlijke waag-
halzen zijn gered uit storm en ontij, want
het begint reeds aardig te deinen op* 't wa-
ter. «.Ons 'Heer' hoefde niet aan boord te
zijn'als in het Evangelie » zei de paterlijke
gids, toen we ons knusjes op een bosheu-
veltje heerzetten. Op die leuke opmerking
volgde toch een klacht : « Hoe kom ik nou
weer thuis, is heb nog zoveel tikwerk ». We
keken voor ons uit naar het wisselend

, schouwspel . van wind, water en wolken.
Voor ons lag in de verte de abdij! Ook zij
scheen voor zich uit te staren. Onze blikken

.-kruisten zich. Uit het harde bruine steen
vormde zich het eerbiedwaardige rimpelige
gezicht van een wijze moeder : « mijn huis
hoedt «éis&agt verder door de genaderijke
idte van\^7oof, trouw en liefde in gemeen-
schap van arbeid en gebed. Ze schiepen dit
hjid Ze herscheppen eens de wereld uit de
hedendaagse baaierd ».

ook wij praten over verleden eri toekomst.
'OV* gids wou ook weten waar precies in
Ftóndern Affligem lag. Van hieruit kwam de
éérste abt van Maria-Laach...

,Na t middagmaal kuier ik wat met mijn
buurman aan tafel in de kloostertuin rond.
«| In een abdïj ontdek je, altijd wat nieuws.
Wie hier in dé refter moet eten, leert kau-

;wön met zijn tanden en met zijn geest. Deze
dubbele vertering is best::.$e voelt je ganse-
Ot dpgekikkerd x Eefc kifirïe pauze. « Heb-
Jfcïl iirllie ook nog abdijtóriin Flandern met*• -..;:,,..:,-. ^. :__,^k b e n

dokter en ik zeg je : geen kurhaus gaat
boven zulk een oord. Hier vet je, ziel aan
en verdunt je bloed*. Ik wens hem proficiat
met dïe Felix Timmer man siaanse uitlating.
* Of hij van Timmermans houdt ? Een.
super-beste auteur. Hij wordt j,ri 't Rijnland
als het ware verslonden. Ook Claes en' zelfs
Conscience blijven in de volksgunst staan ».
Zo loopt het gesprek losjes over' en weer.
Het is.nu heel, heel stil geworden. De mon-
niken doen hun hazetpkje. Voor hen heeft
de morgenstond zeer vroeg goud in de
mond. .Ik loop zelf verderop en laat mijn
gezellige arts achter. Hij wil nog voor drie
uur een briefkaartje posten. Zo dwalen
zonder iets te doen, zo maar rondkijken,
soms eventjes blijven staan en diep adem-
halen : heerlijke dagmelker dat je bent in
Gods lustwarande,,.1 •

Weer luiden de klokken, voor de laatste
gebedsronde van de dag : de Vespers. Ze
schrijden weer statig naar het altaar, de
monniken, de ouderen vooraan, sommige
steunen op een krukje. Hoeveel keren zijn
ze hier wel niet voorbijgegaan, altijd in
diezelfde eendere pas, voor het immer zelfde
gebed der psalmen,? Zijn onder deze de
Vespers niet het mooist ? De heerlijkste
gebedsgarve van de dag ? Men ruikt er
de hele dagtaak in van, het ora en labo r a,
gebed en arbeid dat als een laatste danklied
opstijgt tot de Heer van alle goed. Er ligt
daarover ook de stilte van de naderende
avond die alles omsluit ïn de milde sche-
mering van zijn samenvouwende handen...

Morgen gaat de tocht verder naar Keulen,

•BALDW.

De heerlijkheid van' Christus' Ver>
rijzenis is de bekroning van Zijn Dood.
en Offer, zonder dewelke het mensdom
in de duisternis zou gebleven zijn.

De lijdende Verlosser is ons het
hoogste Voorbeeld van mannelijk
weerstandsvermogen in de sombere tij-
den -die^we-tegemoA gaatu . - .—

«̂̂  VX^>%>^YY \iS

ROPESEtyWEK
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Mter Frans VAN DER ELST, Vlaams* Be-
weging en Vlaami Nationalisme, Antwerpen,
N.V. Luctpr, 1950, 2Q,3'X15, 80 blï,, prijs
niet medegedeeld.

We vatten samen en besluiten.
Niet zeer objectief — s. schetst de ge-

schiedenis van de Vlaamse Beweging te zeer
in functie van een thesis —, oppervlakkig —
s. heeft te weinig belangstelling voor de
diepere gronden van de Vlaamse Beweging —,
vlug en slordig, geschreven, in één woord :
advocatenstïjl (s. is inderdaad advocaat en
verwierf zelfs enige bekendheid als verdediger
van G. Romsée), toch een brochure die ver-
dient gelezen te worden als verdediging van
het Vlaams-nationalisme en 'van de Neder-
landse tendenz in de Vlaamse Beweging' en
als pleidooi voor structuurhervormingen. We
menen het dan ook aan iedereen te rnogen
aanbevelen, ook aan Rijks-Nederlanders ; zij
hebben immers zo weinig begrip voor Vlaan-
deren en voor de Vlaamse Beweging in het
bijzonder. Deze,brochure moest voor hen een
welkom middel zijn om ingeleid te worden
in de Vlaamse problematiek. Alleen zijn we
wat beschaamd over de stylistische en typo-
graphische afwerking ervan. J. P.

E, VAI.VEKENS, O. Praem., De Inquisitie in
de Nederlanden der Zestiende eeuw, De Kmk-
.horeri, Brugge/1949, blz. J48,

Voor ons 'wie de onafhankelijkheidsstrijd
der XVIde «uw zeer ter harte ligt blijft het
« probleem » der Inquisitie een uiterst pijn-
lijk en nog immer zeer betwist feit Pijnlijk
en zeer betwist 20 nationaal, als kerkelijk,

Het historisch panorama dat Dr Valvekens
O. Praem. heeft willen schetsen is erg breed
maac systematisch opgevat.

Ontstaan, Rechtspleging, Strafbepalingen
d e ̂ Inquisitie vormen het eerste'deel, waarbij
tevens aan de hand van enkele voorname
vonnissen de auteur de < practijk * der'In-

•" quisïtie toetst aan het werkelijk opzet.
(Tempeliers, Jeanne d'Arc, Johan Hus, Sa-
vonarola, Bruno en Galilei),

Het tweede deel behandelt meer speciaal
de Inquisitie in Je Nederlanden der XVIde
eeuw. Na een historisch overzicht komen
weerom zoals voorheen enkele typische ge-
vallen ter bespreking.

Is .het eerste deel klaar en grondig opge-
bouwd door een fijne ontleding, van gr.oéï en
evolutie van' het begrip «Iftquisitonale
rechtbank ».dan lijkt ons het tweede deel te
fragmentarisch om werkelijk'wetenschappe-
lijk gaaf te mogen heten.

Al te zeer missen wij hier de grote lijn.
Bij elk deel heeft de schrijver telkens een

beoordeling gevoegd, aan de hand van tal-
rijke historische uitspraken van pro- en
contra-Roomsen. Ter verklarende yerrecht-
vaardiging wordt ved met overtuiging be-
wezen. -

Menigmaal zocht en vond de .wereldlijke
macht ïn de laquisitie een middel om haar
eigen gezag uit te breiden en te verdiepen.

Verschillende ketterijen en dwaJingen wer-
den deitij da terecht, in hun revojutïormair
optreden als sociaal gevaarlijk geacht en
diensvólgens tfekampt.

Bovendien had het beg r lp ; Inquisitie
zowel haar toepassing bij Roorqsen als Pro-
testanten. •

Ook Protestanten traden-in b! kjde ge-
vallen hardhandig op tegen, b.v. Anabaptis-
ten.

Eén zaak ontbreekt ons inziens'aan dit
alleszins merkwaardig boek. Naar de opvat-
ting v_an andere historici meent Valvekens
dat (en bijzonder) om een feit als de Inqui- '
sitie naar waarde te begrijpen, wij ons moe-
ten kunnen vervullen van de ter tijde -heer-
sende opvattingen (il faut se'faire une fime
d'ancètre). Waaróm dan ook n,iet meer aan-
dacht besteed''aan .de geestesgesteldheid en
menselijke opvattingen der nïet-paapse ancè-
tres). Niet om daatdoor.de historische ver-
k l a r i n g der Inquisitie te begeren, maar
om het voor en tegen beter tot zijn recht te.
brengen. Mogelijk had; dan ook het niet te
onderschatten belang der godsdienstige op-
standjgheid als ejement van nationale onaf-
hankelijkheidszin duidelijker gebleken.

A! bij al een boek dat aanbevolen blijft
aan alle ouderen die iets voelen vooc verdere
studie1 der lage-landse historie.

Vele aangehaalde toestanden V feiten in
dit boek bezorgden ons in het licWfler jong-
ste nationale geschiedenis oprispingen, met
betrekking tot onbegrijpelijke harteloosheid
en onrechtvaardigheid, . I, V.

NATIONALE PROBLEMEN

Pierre MAXBNCE, Les atouts gaipillés eu Is.
dramc dts cantQris de l'Esl, St -Niklaas-Waas,
Jos, D'Hont, 1950, <S6 p.

In België bestaat er niet alleen een Vlaams
vraagstuk, maar odk het vraagstuk v aft de
Oostelijke kantons.'

België heeft steeds gestreefd naar centrali-
satie. De absolute eenheidstaat was immers
in de XIXde eeuw volop aan de orde van
de dag. In het. licht van dit streven moettn
we ook het berucht adagium verstaan : < La
Belgique sera latine Ou die ne sera pas"».
Dit liep uit op de verdrukking van het
Nederlands in Vlaanderen, en, althans na
1914-18,. op een- analoge < mishandeling »
van Eupen-Malmedy-St Vith.

De. repressie was er uiterst hard en hate-
lijk, beschamend voor een beschaafd land en
voor de c christelijke » politici die aart het
hoofd staan van dit land, en feitelijk onge-
grond, wanneer men zich bedenkt dat die
kantons ónder de laatste wereldoorlog bij
Duitsland werden ingelijfd. Ia Frankrijk

, heeft men voor de streken die b,ij hét Rijk
ï geannexeerd werden,,een speciale 'wetgeving

voor de epuratie geschapen : eenminimum
van objectiviteit waarop men in(Jgië nog
steeds wacht.

Dé -lezing van deze brochure is aan te
bevelen aan de Ijzers van Hei Pennoen, een
blad dat steeds de nationale minoriteitcn
tegen de eenheid sta ten verdedigt. De lezing
ervan wordt" verder aanbevolen aan.de voor-
mannen van' de zeer christelijkc;CVP.

*'' ' . ' . H, P,

Wees .Man, en houd U recht,
Buig nooit en buig voor niemand,
dan yoor de Waarheid,
Bruid der eeuwen. Geest vah God.

EüG-lVAN OYE
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HORIZONTAAL ;
•H. Uitroep van hulde — Vloed.
£. Gebuurte — Inkomen; <.
'$. Van de kip — Aarde geschreven in oud

; Vlaams — Voorvoegsel.
4. Stad in Frankrijk — Priesterklederen.
5. Waar men brood in kneedt. — Ingewand.
6. Niet blinkend.
7. Gezang -£ Afkorting van « Jacoba *.
8. IJsstoelen — Van 't werkwoord leren.
9. Omgekeerd voegwoord — Iemand die

loot — Dubbele klinker.
1C( fttbeert — Held uit den boerenkrijg.
U/Wkorting Van «Ani ta» — Kruipend

dier.

VERTICAAL :
1. Overtreffende trap van «goed» —

Grondgebied.
2. D« comparatief van « l u i » — Meisjes-

naam.
3- Klinkers uit < deur * —- Zwerver.
4. Waar men op antwoordt — Stad in

Nederland.
5. Zich voeden — Annotatie.
6. Kindetspeelgoed.
7. Hollandse meisjesnaam -^ Gebiedende

wijs van « lezen ».
8. Afbeeldsel — Flinke jongen.
'9. Medeklinkers uit « been,» — Stad in

1 Rusland ^-. Müzieknoot.'
10- Wat uit een wonde komt — Kledings-

stuk.
11. Afkorting van «eenmaal» -—Verleden

tijd van eten.

Inzendingen op te sturen onder omslag met
vermelding « kruiswoordraadsel * moeten , ons
vóór 20 April a.s. bereiken. Vijf frank in
postzegels bijvoegen, naam en adres en ouder-
dom opgeven. Onder de juiste oplossingen
wordt een geschenk verloot.

E L E C T R O -
S C H A K E L -

S E R V I C E
Vouf belangstellenden dient abonnements-

kaart aangevraagd.^ 50 fr. per jaar.
ELECTRO - SCHAKEL • SERVICE. Komt

tweemaal per jaar kosteloos'uwe electrische
installaties nazien, gepaard met opmeten en
voorts alle inlichtingen kosteloos. •

, Dank aan ELEGTRO-SCHAKEL-SERVICE
geen stroomverlles méér. U haalt het ma-
xlrnum uit de verbruikte stroom,

U tij t van uw tijd, door gebruik te maker) (

van onze gesmeerde dienst, Schrijf een
gewoon briefkaartje met 0.90 fr. gefrankeerd
ett -overmorgen staat voor uw deur onze
rollende

EXECTRÖ-SCHAKEDSERVICE
Directie : 'J. VAN IMPE

.Venneborglaan 25
Deurne

VOLKSHOGESCHOOJXURSUSSEN
Vopr dt e.v. maanden worden de volgende

cursussen in het vooruitzicht gesteld :
Woensdag 16 Mei tot Vrijdag 23 Mei ;

De taak van de vroHw irt onze Jdtatriieviag
(meisjescursus).

Maand Juli : Tune voikshogesehoolstudie'
reizen naar Nederland :

1. Op het gebied van de woningbouw,
arbeidsbehuüing, binnen-huis-arcMtectuur, ur-
banisatie.

2. Op gebied van volkskunst en volks-
cultuur en volksgewoonten (voor dames),

24-il Augustus : Kadercursia : Vlaanderen
nu.

20-26 September : Arbeid en arbeiders.
In ons negende nummer werden andere data

opgegeven. De data die we thans hierboven
opgeven, zijn definitief. Men kan gerust, in
verpand met de volkshogeschoolcursussen, om
die mogelijke inlichtingen verzoeken op het
secretariaat • van de vblkshogeschoolcursussen,
Guldo Gezellelaan 63, Heverlee,.

BELANGRIJK

v---antwoordelijk voor Uitgave en
'̂ .stel : R. Walkiers, Vcnncborg-
laan 25, Deurne, aan welk adres alle
briefwisseling wordt gestuurd.

Jaarabonnement :
50 fr. op P. R. -"l234.79 van,
M. Goossens te Antwerpen.

foor N. Nederland :
Bert Van Blokland
Runstraat 51, Utrecht
P.. R. 492.309 met vermelding]
« voor Het Pennoen »
Leesgcid 3 FI. '

Een van de meest gave deugden van ons
volk die dreigen verloren te gaan is de zin
voor humor. «Wat niet lachend kan gezegd
worden, is de waairheid niet» geldt niet
alleen voor. « 't Pallïeterke » maar, ook voor
« 't Pennoen ».

We hebben een Marshall-fonds opgericht
om ons volk terug te doen lachen. Wie
vindt bij bovenstaande plaat het beste Onder-
schrift, Uitslag in volgend nummer waarin
ook enkele van de beste inzendingen zullen
opgenomen worden.

Vóór 20 April inzendingen te doen op
adres van het blad, naam, adres en ouderdom
bijvoegen, 5 f r. in postzegels. De beste in'
Pending wordt een geschenk toegewezen.

JEF^E DE VENDEUONGEN, DE «5EEST: VAN VLAANDEREN KAN SLAPEN, MAAR STERVEN NOQIT.

Drukkerij N, V. Vonkstetn, Langemurk
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L O U W M A A N D
Maandparool:

Dr AUGUST BORMS

Maandspreuk:
TROUW MOET BLIJKEN l

Maandheilige f
SINT PQPPO VAN DEINZE

S P R O K K E L M A A N D
Maandparool:

NEST VAN DER HALLEN
Maandspreuk: :

HET IS IETS GROOTS
JONG TE ZIJN!

Maandheilige:
SINT AMANDUS

« En'rondom onze Blauwvoetvaart
Groeit steeds net jeugdig leger aan!»

van het algemeen öiets jeuqöveRBonö

V E R H O U D I N G E N
f aar aanleiding van eert cri-

tisch artikel in de <c Jeugd-
linie» verschenen, achten
Wij het nuttig naar buiten

uit enkele zaken te beklemtonen ten-
einde sommige personen die zeker
onze naam doch niet onze geest ken-
nen, wat dichter bij ons. t» brengen.
Wij zullen dit doen met .de eerlijk-
heid die (t De Vendeljongen » eigen' is
en! zo objektief mogelijk, alleenlijk
met de bedoeling wat meer licht te
brengen in sommige aangelegenheden.

Vooraf willen, wij er de nadruk op

ons werden toegestuurd, • niet slechts
toepasselijk zijn op het A.D.J.V.
doch op elke jeugdorganisatië deze
naam waardig. De verkenner die met
hart en ziet in het V.V.K.S. staat Is
er van overtuigd dat zijn organisatie
de beste is, hetzelfde geldt voor de
Chiro-jongen of K.S.A.-er, wanneer
hij zich helemaal aan zijn beweging
geeft. Verkeerd is het nochtans te
beweren dat ZIJN jeugdbeweging de
enige goede is, dat geven wij grif en
graag toe.

Elke* jeugdorganisatië heeft haar
werkterrein, haar goede en slechte
kanten, is dus .voor verbeteringen en
critiek vatbaar. Ook het A.D.J.V. en
de A.D.J.V.-ers j wij hebben geloven
wij toch nooit het tegengestelde be-
weerd en wij reiken de hand aan al-
len die ons hierbij eerlijk Willen hel-
pen. Maar diegenen, die zich geroepen
voelen om de jeugdatmosfeer in
Vlaanderen te zuiveren, moeten zich
toch hoeden voor eenzijdigheid en

• er voor opletten dat een al te opper-
vlakkig contakt met de Dietse jeugd-
middens niet de oorzaak worden van
onjuiste vooroordelen-en „beschou-
wingen.

Te vlug besluiten trekken uit de
rake; gevatte taal van dynamische
jonge kerels, die hun zienswijze niet
altijd puriteins juist verwoorden, ge-
tuigt niet van een rijpe jeugdkennls.
Een jèugdblad is slechts tot op zeke-
re hoogte de spiegel van een jeugd-
beweging, alleen door een recht'
streeks contakt met jongens, leiders
en werking, kan men tot een juist in-
zicht over een bepaalde organisatie
komen. Het is niet omdat iemand zich
in de hitte van de strijd al eens vér-
galoppeert, te fel of te hard is dat
de geest van de jeugdbeweging on-
gezond is.

Wij zijn er vast van overtuigd dat
er veel zou opgeklaard worden, in-
dien de medewerkers van de « Jeugd-

linie» het A.D.J.V. en zijn leiders
moesten kennen, zoals ze het V.V.
K.S., Chiro en anderen kennen.

Het is verbazingwekkend wat er in
Vlaanderen door sommige jeugdken-
ner.s, die ons amper of helemaal niet
kennen, zoal gefluisterd en rondge-
bazuind wordt en telkens moeten wij
met pijn vaststellen dat die mensen
van het A.D.J.V. weinig of niets af-
weten: noch van zijn beginselen,
noch van zijn moeilijkheden, noch
van zijn bedoelingen. De positie van
het A.D.J.y., spijt zijn opbouw c
««rt̂ ^Wödfe f̂trwJmêS tflM¥ cte. T«Ms). .
jeugdorganisatië in Vlaanderen, is
verre van voordelig;
1. Het is nieuw en toch houdt het

vast aan een traditie die nu niet
precies in een geur van heiligheid
staat bij het gezag over het alge-
meen, en bij de massa in het bij-
zonder, die door datzelfde gezag
nogal eigenaardig wórdt voorge-
licht'aangaande die traditie. Mo-
gelijk* zijn wij TE traditioneel en
houden wij te zeer vast aan dit
verleden. Wij zullen het oriderzoe-
*en en als het moet het roer om-
werpen, zonder aan de princiepen
te tornen echter.

2. Zijn wij te hard? Soms,
gebouwd zijn wij naar Dietse trant
en het harde woord gaat ons be-
ter af dan het gevlei. Voor mild-
heid, goedheid en begrip tegen-
over anderen staat ons hart echter
evengoed open. Meer dan woorden
kan menige daad hiervoor getui-
gen.

3. Zijn wij verbitterd? Verbittering
is, menen wij, toch een gemoeds-
toestand die voor kortere of lan-
gere tijd bestendigd wordt. Wie
onze A.D.J.V.-ers op dienst, tocht
of kamp aan het werk heeft gezien
zal van verbittering niet veel be-
speurd hebben. Kordaatheid, .fel-
heid, radikalisme, dynamisme, be-
glnselvastheid, leiden tot- strijd-
vaardigheid maar dat is nog geen
verbittering. S\

4. Zijn wij de enige goede Wge-
lingen van Rodenbach? Neen, én
dat hebben wij ook nooit beweerd,
doch mét trots, zelfzeker én over-
tuigd van het feit, houden wij
staan dat Wij Op het ogenblik de
enige ORGANISATIE zijn die zich
in haar beginselen principieel
Diets uitspreekt. Die er in geslaagd
is zonder hulp van om het even
welke ouderenvereniging-<politieke
en andere) in Noord en Zuid vast-

beraden jongens te verzamelen,
die één van geest én in één band
r^fd in hand naast elkaar strij-
ct^Jl. Wie de huidige versnippering

/ van de Dietse jeugdkrachten kent,
zal moeten toegeven dat dit meer
dan «en gewone prestatie is.
Woordkramerij.'..? Het A.D.J.V.

telt weliswaar geen duizenden leden,
doch hét beweegt-duizenden jongens,
het Hoedt door zijn aktie het vuur
in ontelbare kerelsharten. Omstarv-

digheden |aten geen massale groei
toe, maar ook de eikel groeit niet in
enkele jaren tot de sterke onbuig-
zame eik.

Mogen deze beschouwingen voor
'velen een aansporing zijn om het
A.D.J.V. nader te leren kennen. Ge-
legenheden daartoe zijn er te over,
de leiders staan open voor elk con-
takt. Zij kunnen critiek verdragen
omdat het A.D.J.V.-ers zijn.

D e V e n d e l j o n g e n

O N E D E R LA N D, LET OP U W Z A A K
èmeenscnap lijdt

eigen aard en taal op hel achterplan te
laten dringen door vreemde geest en in-
vloeden,Vaak wordt daarbij dg schuld op
de andfirê partij geschoven, meestal ten
onrechte. ^Het Is, inderdaad, niet de
schuld der Amerikanen wanneer ons volk
meer cowboy- en negrosongs machtig is
dan geuzenhedèren. Of is het de fout der
Duitsers als de trekkende jeugd in
Vlaanderen^ veelal een vertaald Duits
marsfliéd verkiest boven het zingen van
een volkséigen stapwijze?.
, De grote schuldige is de Nederlands-
sprekende zelf in zijn misplaatste tege-

moetkomingen tegenover mensen van an-
<Vïk tooi én Init&ö?&roe£è7i. i\oórJ-Ne-
derland hoeft op dit gebied in het geheel
niet onder te doen voor het Zuiden, want
het komt, o zo graag, te pas en te onpas
met een móndjevol ondiets voor de dag.

Wil dat zeggen dat we geen vreemde
talen meer hoeven te leren? Wel integen-
deel. Want eerst wonneer^wijtelf meer-
talig zijn hebben wij het rerjht van an-
deren eïsiBn ie stellen. Eisen "in. dïè" zin
dat we bij het conservatieve Engeland in
de leer gaan en ons op het standpunt
stellen : Wie naar de Nederlanden komt
hoeft Nederlands te lerenJ fonkel een cfer-
gelijke radicale houding is bij machte

vogr onze taal de plaats
te behouden die naar,
krachtens haar aandeel

• in de kutturele ontwik-
keling van Europa, toe-
komt, i

Want wanneer de
Britten beweren dal
Afri ka beg in t aan de
overzijde van het ka-
naal hebben ze in zo-
verre gelijk dat ons volk
totnogtoe erg vatbaar is
geweest voor kolonisa-
tie van waar bok, en

... dat het zich- érg door
het buitenland heeft la-
ten vernégèren.

Gelukkig volt er wat
dat betreft een kente-
ring ten goede waar te
nemen. Weïisiuaar met
een langzaamheid die
de jeugd de haren te
berge doet rijzen, maar
die niettemin aan grote
zaken past. Waf lang-
zaam groeit, staat door-
gaans atepig. H. W-

«81* nu voor 't IttM

.tamboer, tamboer,
opdat hot allen melde
oat onze .wil te velde
méér dan het aantal

Heil'. »



D E V E N D E L J O N G E N

DIETSE VOORTREKKERS
ledere Vlaamse jongen kent de

namen dergenen, die gestalte heb-
ben gegeven aan het denken der
volksbewuste Dietsers, in het Zui-
den. Wij hebben slechts namen te
noemen als Gezelle, Verriest, Rój

denbacFi, Van Sereren, De Clercq,
Verscnaeue en Moens eh $lke
Vlaamse jongen weet in het alge-
meen -om wie fiét gaa.f en weERe
idee een dergelijke naam vertegen-
woordigt.

Ook in het Noorden is getracnt
vorm en gestalte te geven aan het
Dietse denfeen. Oofe in het Noor-
den zijn of. waren personen, die
honderden en diiizende volksgeno-
ten geleerd hebhen volks te denken
en te handelen of om de Europese
problemen in groter verband te
zien. Ook in het Noorden staan en
stonden mensen op eenzame voor-
posten, die hun volk als ricntsnoer
nomen en andere overwegingen
hieraan ondergeschikt maakten.

Hei ligt in onze bedoeling Jevgn
en' werfeen uan zulke Noordneder-
landers in 'deze rubriek nader te
belichten. Wij openen deze rubriek
met een herdenking van verschil-
lende jonge Dietsers uit het Noor-
den, die geen klinkende namen
nebben, én die geen vooraanstaande
posten innamen. In hen eren wij
alle öietsbewuste makkers, on-
geacht aan welke kant zij stonden,
die vielen in trouwe 'aan de geest,
ivaarin zij in hun jeugd opgroei-
den, de geest der Blauwvoeterij.

Hun voorbeeld en hun offer ma-
nen ons tot op deze dag ;

DIETSLAND WERE Dl!

Br zijn bepaalde ogenblikken in
ons leven, dat wij sterk terugdenken
aan hetgeen geweest is. Wij denken
dan aan voorvallen, welke jaren ge-
leden hebben plaats gevonden, wij
denken aan oude vrienden, wij den-
ken ook aan de wijze, waarop de idee
der vplksverbondenheid vroeger werd
beleefd en uitgedragen. Zulke ogen-
blikken beleven wij heel vaak in de
dagen rond de Wmterwende, met
Kerstmis en Nieuwjaar. Ook nu is
het weer zo gegaan. Beelden uit vroe-
ger dagen drongen zich op en juiflfr
waar thans in het volkse kamp zo- ,
veel misverstand heerst én in steriel
wordt gehouden door het uitvechten
van allerlei persoonlijke kwesties, die
met onze idee als zodanig niets van
doen hebben, is het van belang liet
hoogste-tjffer in herinnering'tebren- :
gen, dat gebracht werd dgor Dietse •>'
jongeren, die bij hun leveii deel uit- ' . - .
maakten van dé geestelijke, strijd'eH
meenschap der Blauwvoeterij in
Noorden. Zij gaven hun, jon
schoon leven in de; overtuiging
mede het volk der Eage Landen te:

dienen. Zij waren tot dit offer bereid,
omdat zij wisten, dat waar zij vielen,
tientallen anderen zouden voortgaan
op de weg, die ook zij eens begonnen
waren. Dat zij daarbij in geheel ver-
schillende kampen terechtkwamen,
is van minder belang. Bén waren zij
in hun liefde voor ons volk en voor •
de Nederlanden. Aan hun liefde was
mede vorm gegeven door die strijd-
gemeenaehap, welke onder het oranje-
blanje-hleu vaandel, der Blauwvoete-
rij optrok voor de volkse bewustwor-
ding ih ons vaderland.

Indien wij in dit nieuwe strijctjaar
willen doorbreken naar de harten Van

• vele jongeren in ons volk, dan willen
wij de namen van enige oude etrijd-

makkers, die in de strijd bleven aan
de vergetelheid ontrukken. Va( ien
geldt het woord, dat hun bloedvoor
de waarachtigheid onzer idealen ge-
tuigt.

HANS WICHMANN
Hans' vader was de bekende tiatio-

naal-revohitiiünaire kunstenaar en
atrijder EnohWichmann. Al was deze
overleden, toen zijn zoon raog maar
een kleine jongen was, tóch voerde
Hans $é grootse droom en de strijd
lust in zich mee, welke het Jtevfcn
van zijn vader hadden gekenmerkt.
Reeds in de dertiger jaren maakte
hij dan ook .deel uit van Arnold
Meyers Zwart Front om, toen dit tot
Nationaal - Front werd omgevormd,
naar deze beweging over te" gaan.
Ofschoon hij zeer sterk gekant was
tegen het nationaal-socialisme, mel-
de hij zich bij het uitbreken var de
oorlog tegen de Sovjet-Unia ,-A^Ja-
dat van Arnold Meyer, zijn Leider,
een oproep was uitgegaan om een
Nederlandse anti - bolsjewistische
strijdmacht te vormen — voor het

Jeugdstorm kon hij zijn dadendrang
niet V, volle uitleven, waarom hij
zich aansloot bij het Zwarte Front,
dat een sierk revohitionnair geluid
liet: horen ten aanzien van velschil-
lende kwesties, die" met hét volkse
standpunt verband: houden Deze
zelfde dadendrang werd hemx m de
oorlogsjaren noodlottig. Hij trachtte
m contact te komen met anti-Duitse
verzetsgroepen, omdat de Duitse be-
zetting hem een gruwel was. Hierbij
viel hij in handen van Johnny Droog,
reen agenttprovocatéur van de S.D.,
als gevolg waarvan hij naar een con-
centratiekamp in Duitsland werd ge-
voerd, dat :hij nimmer meer in leven-
de lijve heeft verlaten. Ook Piet
Meyer, gaf zijn leven in. trouwe aan
het Blauwvoetideaal. ' '
KEES B R U I N I E R -,-

Keös zwikte deel uiti van'de atoir
mersso^/eö, die- reeds in 1934 door
V Graverihage'marcheerden. Hij was
een geboren jeugdleider en was bij '
zijn makkers, zowel als bij de jon-
gens, die hij leiding moest geven, ui-

Nederlands'" Legioen. Als vrijwillig ' termate-geheld.-Bij een bezoek-, dat
soldaat van dit legeronderdeel sneu-
velde hij in de strijd aan het Dost-
front, getrouw aan de spreuk, welke
op zijn koppelslot was gegraveerd :
« Mijn eer is trouw ».

DOLF SNIJDERS
Dolf :behporde toiidej jongere^, die" ;

zich omstreeks 'l 933 '~ ;aangétrokken
gevoelden tot de volksbeweging, wel-
ke Mussert in het leven had geroepen
als reactie pp het ant i-nationale drj j -
ven van volksmisleiders, die de ar-
beiders trachtten wijs te maken, dat
zij geen vaderland zouden hebben.
Toen de overheidsdienst, waarvan
Dolfs vader directeur was, door -een
hevige brand werd geteisterd, tracht-
te de marxistische leugenpers té sug-
geren, dat Dolf deze brand zou heb;
ben aangestoken om de nationale be-
weging een agitatiewapen in de hand
te geven tegen de communistische en
socialistische partijen. Dolf liet dit
alles, zonder meer aan zich voorbij-
gaan en gevoelde zich door dergelijke
minderwaardige acties alleen maar
gesterkt in zijn nationale overtui-
ging.- Toen dé jongfel^lgriëjp^n, ' ••' -
Mussertbëweging wer&ën- opgeïievt-^,:
sloot hij zich aan tij = de ' Nationale
Jeugdstornii Gedurende dé Duitse
bezetting' .van het vaderland- werkte
hij mee-aan rsabotagegtoepen, als,ge-
•volg waarvan hij dbpr dé. Duitsers
werd gefusilleerd. - •'

. .
Ook B^and' was.: int 1934;

Weinige, tientallen te vinden, die
in '1934' rondde' ;;BlauwVpet

' '

hij in 1940 aan de Beichsjugend-
rahrersehule in Potsdam bracht; was
ook hij bij 'degenen, die fier, getuig-
den van hun geloof in de eenheid van
het'Dietse volk en de. Dietee gewes-
ten, .zeer tot verwohderiög van de
Duitse jeugdleiders, voor' wie een
dergelijk geluid Volkomen nieuw was
en dié zioh één andere-'voorstelling
hadden gemaakt • van de1' oplossing
der-volkse-problemen in West-Büro-.

--<%>* Bij het uitbreken -vai» de, oorlog
mét de Sóvjet-Uhie achtte Kees, het
niet langer verantwoord in Neder-
land te bh'jven6 hoewel, de Hoofd-
stormer hieromtrent een andere .me-
ning had en hem verbood:de leidiijg
van zijn,jongens aan een ander.over
te dragen. Hij .volgde de stem. van
zijn geweten, welke hem voorhield
zich ,bij,,zijn .kameraden in Legioen
en.tyaffen-SS te voegen. Hij sneuvel-
de als soldaat aan het. Oostfront. Eén

• van> de ,; Haagse J,eugdetorin,v.endels
werd.naar;;hen) genoemd: <i,Hopman
Kees; Bruinier..».
KOO1JMAN :

Kooi'Tian behoorde Weer tot-de ga-
ve, figi n uit-.de Blauwvoeterij, die
zich,.na de:>Duitse bezetting./,bij het
verzet aansloten. In 1935 al deed ook
hij zijn • Jeugdstormdienst mee als
Troepleider: Zijn studie aan de
Universiteit van-Utrecht nam hem zo
zeer in beslag, dat hij -— hoe zeer het
hem;Qpk speet-—- het jeugdwerk er-
aan moest geven. Ook voor hem was
de, Duitse, * bezetting een kwelling,

en hij zich gewapenderhand
, , , . . „ , wilde verzetten.-iHet gevolg was, dat

(«schaarden. Zijn'werk m„het.vériaeK; hij"doo.rj>ple S.B, werd gegrepen. Hij
'deed hij. stil en terUggetrp^keti, -nag^r gaf;szjijn.-ïeven voor een Duits vuur-
dit neemt niet -weg, dat onder* éïjïe peloton, immer trouw aan zijn jeugd-
omstandigheden op henjl gerekend idealen. < . ' • "•
kón worden, pdk als er iets bijzpiti \AIIIÜ| HEUBEL

ding j>-n het Jeugdstormohderdeel in
Hilvt. am, behoorde tot de eerste
medewerkers: van de Mussert-Garde,
waar-de-afdeüng u-Diètse Strijd » on-

het oude Avondland ii> gevaar zag,
dejvéldgrauwé wapenrok aantrok o-: i
zich met vele oude strijdniakkers te
weer 4e stellen tetón hét' Europa be-
dreigeiïde bolSj'é'S'isBje-. Als soldaat
der Wftffeft-?:S sneuvelde hij aan Het-
Oostfrónt. . , • ' • ' . '•

PIET MEYER
Ook Fiets kleine .gestalte gjng m

193S gehuld in het-blauwe hemd én
de zwarte broek, -waarmee de stor-^.
mers in Noord-Nederland zich toen
reeds uniformeerden. In de Nationale

der zijn 'directe "leiding stond. Onmid-
dellijk (nadat* hij uit de vierdaagse
Mei-imtèhiering van 1940 was ontsla-
gen',: stelde ihij -ipogirigén in 'het werk
om bij d^ Duitsers begrip te wekken
voor hef Dietse ideaal. In leergangen
van Hitléïjugend en Waffen-SS. wel-
ke voor IJToordnederlanders werden
georganiseerd, probeerde hij groepen

uit Vlaanderen opgenomen te krijgen
om daardoor'sitt. het oontóet met
Duitsland tat,uitdrukking te laten
komen, dat er..geen./doorslaggevende
verschillen bestonSetTtussen Noord-
en Zuidnederlaiöders. Deel uitmakend

*van het Nederlandse ephtingent, dat
ifi München weJdikbp'geleid 'voor de
dienst in de> SS-Staiidarte «West*,
land » gaf hij een gestencild blad uit,
dat hij «JDietse Storm n noemde.
Ook hij vocht iian het Oostfront,
keerde later echter naar Nederland
terug, • waar'htj als compagniescom-
mandant en Obersturmführer aan
het front sneuvelde, enige uren voor-
dat met de ondertekening van het
capitulatieverdrag de terreur van het
Londense- radio-Bomité .in Noord-
Nederland losbrak. Wij rekenen deze
goede kameraad tot- 'de gaafste en
ont|aatïuehtigste; figuren, die :zich 'in
het Noorden hebben ingezet voor de
Volkse herleving van ons vadeiland,

*
Wij hebben de namen aan ons laten

voorbijtrekken van zeven jonge
strijders, die hun leven gaven voor?'-
het .recht van ons volk om naar'eigen*,'
aard e,n.naar eigen wezen te Jevèfli,
Wij hadden even goed de namen van
zeven of van zeventig anderen kun-
nen noemen. Zij behoren tot dat,
grote leger van Dietslands onbeken-
de soldaten, die in een hoog en
schoon idealisme de idee der lurwor-
djng.yan ons volk .wilden dienen,
ónze».idee.: Indien wij in een vaste
rubriek ons het leve.n van Dietse
voortrekkers,* voor ogen twillen stel-
len, dan ifcunnen wij niet beter be-
ginnen', dan het noemen van namen
van willekeurige enkelingen, die on»
uit de grote massa tegemoettreden.

-.Zoals deze jongeren waren .er yelbtt
in de Blauwvoeterij,

Enige, tientallen hebben deze jon-
geren gekend, zoals ik ze gekend heb;
Toph vertegenwoordigden zij een'
type, een bepaald soort, dat veelvul-
dig in onze rijen, werd aangetroffen..
Ik heb. hen gekend met hun vele fou-
ten en gebreken, zoals wij ze^alleniaal
hebben. Maar ver daarboven uit :
met hun idealisme, met hun tptale-
overgave aan het ideaal.

Hun namen vertegenwoordigen etn
heel geslacht van honderden en dui-
zenden jongeren. Hun idealen wa-
ren en zijn.onze idealen. Velen zullen
in het leven,van dé zo juist gunoem-
de jongeren iets van hun eigen leven .
terugvinden. Alleen, zij offerden het
laatste, wat zij nog te geven haJden:
huil leven, op het altaar van het va-
derland. Van degenen, die dé grote-
slag hebben overleefd, werd dit met
gevraagd, nóg niet gevraagd.

Men hoort wel eens de mening ver-
kondigen, dat de offers, welke door
een dapper en sterk geslacht ziin ge-
bracht, geen vrucht zullen dragen.
Zij, die dit zeggen, liegen. Hij, die
dit zegt, terwijl hij met, deze mak-
kers eens, in één front stond, is etn
lafaard. Op deze aarde heeft alles,
zin, hoe moeilijk het vaak ook voor
ons is dit te verstaan.

Voor ons staan thans zeven van
Dietslands onbekende soldaten. Wij
welen, dat er hooggeleerde heren,
zijn, die hét weinig kieg vindon om
de ' hamen van SS-mannen in één
adem te noemen met die van ü'ngale
werkers. Zij noemen dit strijdig met
de goede smaak en zeggen té menen,,
dat de Dietse jeugdbeweging zich
hierdoor ongunstig kenmerkt. Het zij
zo.

(Lees vervolg onderaan blz. 3 )•



D E i V E N D E L J O N G E N

B R l E F y l Tr D U|TS1 A N D
'Op hef hpofdkWartïer^bntvirigen wij o.a. eerMSrief uit Hamburg, uitgaande

van een nieuwe en in de volle zin van het woord Duitse jeugdbeweging. Wij
geven Kern hieronder in Vertering weer doch wensen er vooraf twee bemerkingen
aan vast te knopen.

' i . De uitstralingskracht,die van onze jeugdbeweging1 blijkbaar uitgaat moet
ons niet alleen verblijden docK ons. des te meer'aanzetten onszelf te b^Vén.
* Der etgenweelxfé bewust' > staan-wij als Dietse jeugd tegenover de jëut_ van
andere volkeren, die wij 'eerbiedigen in baar eigen-volks wezen, zoals wij weder-
kerig geëerbiedigd, worden, omdat een fiere en zelfbewuste houding eerbied
afdwingt. >

i. Veel blijkt er ons geestelijk te verbinden mét deze jongens . een levens-
echte vorm van t jeugd-bewéging », eert volledige en resolute jeugdzelfstandigheid,

.waarbij zij'terug aansluiten bij de voor hun bestaande traditie van «Wandervogel»
«•n oude -jeugdbeweging, Met zeer grote spijt stellen wij echter vast dat, waar zij
zich van veel verkeerds uit Juin verleden hebben ontdaan, zij nog vastgeankerd
iïjn aan een-vaag naturalisme. Ons godsdienstig standpunt hierin is klaar'(veel
Jdaaroer 'Voor onbevooroordeelde buitenstaanders dan voor kwaadwillige volks-
genoten, zoals nu blijkt). Toph is ook hier een les te: trekken. Zijn wij, di« vast
•bquwen op onze burcht die God is, idealistischer, dynamischer en meer oFferfyereid
clan deze jonge zoekers? Waarheid verpliclitl — Zeker in .het Hoogste,

« Beste Kameraden/ Wi/ nebben jullie geschriften met grote vreugde en.
belangstelling geleden en voelen de behoefte aan, met jullie voeling te nemen.
Wil ons verontschuldigen wanneer wij jullie in hvt Duits schrijven, Wi/ h«feben
hier niemand die heit Nederlands machtig is, niettegenstaande ons hei lezen van
jullie moedertaal, met enige moeite, gemakkelijk gelukt Wij nopen, dot jullie op
gelijke wijze ook onze brief zult kunnen ontcijferen.

Wi; stellen zonder afgunsl vast, dat de Vlaamse én Nederlandse je'-^d, in
elk'geval zoals zij zich in jnllté vertoont, de Duitse jeugd thans tot eert vb^JeeU
kan zijn. Bij ons is de jeugd grotendeels lam en tam geworden, Wi; verslaan
jullie kritiek urel over de Duitse jeugd, zoals zij zich hier en daar in jullie bladen
7iit. Alleen, wanneer jullie Duitse Jeugd « beweging > doorleven unïr; moeren
fultla zich nooit tot de staatse jeugdpoogden menden. Die zijn er juist om bezorgd,
Jat geen jeugdt beweging t ontslaat, maar dat het bij een door de Staat geleide

fjeugdzorg met enkele uiterlijke vormen der jeugdbeweging blijft. Jullie verstaan
sefeer het onderscheid. Wi; zenaen. jullie terzelfderlijd enige geschriften van ons,
waaruit jullie kunt opmaken, welke geest bij ons heerst en dat, echte Jeugd-
beweging ook in Duitsland heropsjestaan is. Zulke schone bladen als jullie Ftebben
uiij niet. Wij neehien «r waarde aan, door niemand gesteund te worden, niet door
de Staat, niet door Kerken en niet door partijen of andere.« richtingen >. .Alles
wai wij hebben, willen wij ons zelf verschaffen, om volledig vrij te bii;Ven.

Bi; deze gelegenheid willen wij jullie zeggen, toot ons bij hei lezen van jullie
geschriften opgevallen is. Juüie keurige, tuchtvolle en strijdbare houding en jullie
volkse verbondenheid, bevallen ons. Zo zoWen wij ook tfiflen zijn. Minder begrip
winden wij uoor jullie sterke' gebondenheid aan de Kerken. Laden van ons volk
zijn wij 'vanaf onze geboorte. Uil ons 'volk en uit hei voelen en denken van ora
volk kunnen wij nooit weg. Wanneer wij volledig onszelf willen zijn, dan zijn wij
<lestemeer Duitser. Wij uiprden echter niet als leden van een Kerk geboren, wij
ivorden tot dusdanig gemaakt, .'

Door hel feit ban onze geboorte zijn wij noch Katholiek, noch Protesïants,
maar Duitse mensen, met goaWierutige, naar God gerichte wil begaafd. Onze
God is geen feathotófe of Protestantse, zelfs niet eenmaal een Christelijke, God.
De vrijheid van het Goddelijke werken en de prijhetd van Zijn groei in ons willen

•wij in ons staande houJen om orts ,niel uoortijdig door Kerken of dergelijke vol-
ivassenengroepen in onjeugdige vormen (alen prangen. Of wij later Kerken uinden
of erbuiten GodVoekére blijven, schijnt ons onujezenii/k.

Vrijheid en waarheid daarentegen, ook in hei gpdsdtenstige, zijn. ons
wezentijk, : n r J

: Wellicht schrijven jullie ons bij gelegenheid én. nemen, jullie pok aangaande
deze vragen stelling, > '

Onze Ijzerhelden en Wij

De Dietse jeugdbeweging ia er ech-
ter van overtuigd, dat geen van de
bovengenoemde zeven jongeren, die
uit haar midden zijn voortgekomen,
in staat zou zijn geweest een vroegere
medestrijder en vriend bij welke
rechtbank ook aan te brengen. .Zij.
zouden zich geschaamd hebben, om
als tipgever op te treden van welk
politieapparaat ook. Het jongste ver-
leden heeft helaas bewezen, dat het-
zelfde niet kan worden gezegd van
éénieder, die als hooggeleerd katho-
liek dagbladschrijver door het leven
gaat, en die zich een oordeel over de
0iétse jeugdbeweging aanmatigt zon-
der op de hoogte te zijn van.wat haar
beweegt.

De Dietse jeugdbeweging weet
waar zij haar voorbeelden zoeken
meet. Zij vindt ze in de strijders voor
ons volk van gisteren en. van van-
daag. Uit haar midden groeien de
strijders van morgen, mannen met
een overtuiging, mannen met karak-
ter, spiegelbeelden van de zeven wil-
lekeurig gekozen onbekende Dietse
voortrekkers, die eergisteren nog in
onze rijen meemareheerden, die gis-
teren vielen en die ons vandaag en
morgen en ons gehele verdere leven
zullen blijven manen:
D i e t s l a n d »w e r e d i!

HHSNK VAN BENNBROM.

o&m
die nog niet met
mee marójeert

Een hoogstaande en verdienstelijke ..Vla-
ming vroeg mij: « Waar zou het moreel erf-
deel en de geestelijke waarde van ons Volk
gebleven zijn, moest ona uit de eerste We-
Hldoorlog, het voorbeeld niet weldadig na-
gewërkt hebbe vai> onze Helden begraven
in de crypte van dé "Foren van Kaaskerke-
DU- -uuide? »

l.^srdaad Zij zijn een schitterend voor-
tteeld geweest van de heldhaftige verdedi-
gers van _hun menselijke en krtaten PER-
J^ÖONLIJKHEID tegenover de "knoeierijen
van een onbezonnen militair GEZAG.
- 'Hadden zij, zoals velen, door gebrek aan
fierheid zich laten minderwaajrdïfr behan-
delen, om geen Iaat te hebben, karakter-

' lOOSf '
Hadden zij het ook op een koopje ge-

gooid, ora 9kn sommige hogere Instanties
aangenaam te zijn, een Koopje van tamzak-
kerij, om geen permissie te verspelen, om
niet betrokken te'worden in een verzet, om
geen emfras te hebben

Hadden zij dan mftar gehuild met wolven
in het bos en verraad gepleegd ^ tegénovpr
zichzelf, tegenover hun Volk, tegenover hun
Geloof, hoe diep zou de generatie van na de
oorlog 1S14-1W8 niet gevallen zijn'
'Daarom huldigen wij die Jongens. Zij

hebben onze hoogüte menselijke en kriste-
lijke -waarden verdedigd op gevaar af niet
begrepen te worden en. miskend door de
slaafsheid van tiet patriotardisme, en ook
va- ~^èn, die het menselijk gezag stellen
-bo,_y het Gezag van Godi óf het ten min-
ste wagen hun bekrompenheid te vereen-
zelvigen'., met de Goddelijke Wijsheid;

Zij die de Staat-God aanbidden zullen be-~
^schuldigen van Incivisme.

1 En zij die edelmoedig hun bloed gaven tot
: verdediging vao de Staat, doch die in ver-

gelding hun Volksrecht opeisten, werden
toch' van gebrek aan Burgerdeugd beticht,

-en veroordeeld. En onze Toren van Helden-
hulde zou gebrandmerkt worden als een
symbool van Met Inoivisme. Laffelljk en
schandlg gedyïiamtteerd en de graven ont-
heiligd.. ' . - ' ,

Neen, wij huldigen niet zozeer pnze Diet-
se Helden' van de Ijzer omdat zij gesneu-
veld zijn'in de dienst van de Belgische Staat
Xdie sommigen hun vaderland 'noemen),
doch wij houden hun aandenken in eer-om-
dat: zij lichamelijk en zedelijk geleden, heb-
•ben in het verdedigen van hun menselijke
en kristelijke persoonlijkheid. • Omdat "'Zij
bove(l-alles trouw bleven aan het betrachten
der Waarheid, het handhaven der recht-
vaardigfteld; het beoefenen der l(ijgle; om-
dat zij 'leefden voor alles' wat .Wtuir, Goed
en"Schoon is

Zij wilden in Staats-, en. soldatendienst, de
normen, onderhouden der. eerlijkheid .en' der
Krlaten fierheid éti dit -werd-iiün euvel ge-
nomen, door- vleiers, kruipers en,, verdwaal-
de- gezagvoerders, ^- ^ :

<Dat -loense «politieker* nu ! onae;: 'Héldefl-
hulde' zouden* 'willen ' misbruiken voor een'
politiek? . . • • ' : • , , - •

Ja, politiek gezwendel heeft onzerUzér-
toren reeds wülen gebruiken . ala één ha-
tibnaal gAdenkJnonüment, -de Belgische ge-
Bneüveiaen ter ere. ' -

Averechtse Flamlnganten . miëketi er ge-
bruik van om zekere vormen van bun Fla-
lüinganisme te dlanen; doch zij hadden nog
nooit de werkelijke betekenis - van het
A.V.V.-VXK. begrepen.,

DiksiAUide staat buiten en boven AT.r.re
politiek.' En het moet en zal zo blijven. De
geest van onze Heldert leeft énkel in .hert,
die hun Dietse persoonlijkheid handhaven
om als een volwaardig Diets Kind van God
erkend te worden en deelgenoot te zijn van
het Dietse Volk in het Mystiek lichaam van
Krlstus.

V e r a x.

Kom, mei ara] ,
Sqmen zijn we sterk.

Sinds een paar jaar 'wordt er iri
alle toonaarden, én door iedereen die
denkt iets met de Jeugdbeweging, te
maken te hebben, voprgezongen, dat
we. een eenheid moeten vormen., om
ons volk dat in nood is.

En of men akkoord is!

. Men knikt dat de kop bijna af-
valt. Doch meteen rijst er, samen
met die eenheids-schim, nog een gro-
tere op: de bedreiging van de respec-
tievelijke posten. Dus, ga we^_J>oze
man!

Resultaat?

Overal bestaan er nu kleine groep-
jes die, ieder op zichzelf, denken het
K ware evangelie » te verkondigen, éw
allen om ter luidst om eenheid
schreeuwen. Geen enkele denkt er
echter aan, de andere de hand te
reiken.

Gij, die U Dietser noemt! Meent

ge dat er nog niet genoeg met onze
Jeugd is gesold, dat we ons de onzin-
nige luxe mogen veroorloven elk in
zijn eigen enge kringetje rond te
draaien? Beseft ge dan niet dat het
de hoogste tijd is om er mee op te
.houden?

Komaan, kom tot bezinning.

Weet dat er een Jeugdbeweging be-
staat, die haar leden, een doel voor
ogen houdt, mét één programma dat
meer omvat dari een paar liederen
zingen en ,een marsj van 20 krh. Pat
het A-D.J-V. de énige Jeugdbeweging
is, welke zich « Diets.» noemt, en de
daaraan verbonden plichten op de
schouders neemt: dé haar toever-
trouwde jongeren een degelijke op-
voeding te geven, was van alle poli-
tiek, met een diep-godfldienstige
grondslag, en de geest van Albrècht
Rodenbach getrouw.

(^ak een eind aan het verstopper
tjé spelen.

Bedenk dat gij diegenen die sym-
pathiek staan tegenover ons een rad
voor ogen draait, dat ge verhindert
dat de Dietse Jeugdbeweging aan
jonge krachten wint, dat ge samen-
werkt met die 'lul dié de ondergang
beogen van alles wat Diets is.

Waarom?
Durft gij een reden veronderstellen,

die ooit zou- opwegen tegen de plicht
die gij al« Dietser te vervullen hebt:
het behoud van onze Jeugd, van onze
Kuituur en de eenheid van Heel-
NedeTland?

Komaan, er is genoeg tijd verloren.
Weet dat, het A.D.J.V. voor U open^
staat, dat gij er, samen; .rnet ons,
r(;,enwerk te verrichten hebt.

Diep in je hart leeft de wens Uw
Volk te dienen, doch ge zijt verstrikt
in de warboel Welke ge zelf, zunder
het te willen; rondom U hebt opge-
.richt.

Verwerp alle vooroordeel, kom tot
bezinning, werk en strijd met ons!

Wij vragen niet vanwaar ge komt,
slechts' waarheen ge wilt.

K a r e l v a n H u l s t

Vlaamse Man.
weer tl toch t

Vlaanderen,
dach en nochf denc ie oen U.

Wanneer ge op marsj of op kamp
zijt, komt er wel eens een ogenblik
dat,je, vrij van materiële beslomme- .
fingen, even de tijd hebt om te zien
wat rondom u, is.

En plots ontdekt ge, hoog in een
bpom, een vogel 'die druk bezig is al-
lerlei takjes te verzamelen. Hij bouwt
zijn nest, dat hem en zijn jongen zal
beschermen tegen weer en wipd; sn
meteen voelt ge de majestatisohe in-
druk van die eik, en vlakbij, verscho-
len tussen het gras, vindt ge' een
slank, teer bosviqoltje, kortom, ge
ontdekt de natuur, de heerlijke na-
tuur van uw land.

Hebt ge dan al eens gedacht, dat er
mensen zijn, de"~besten onder ons, die
zich voor. dit land hebben afgesloofd?
Dat ze een verbeten, nooit afgeven-
de .strijd hebben gevoerd, zonder een
ogenblik aan zichzelf te denken?

Ze hadderi slechts één doel voor
ogen : . de rechtsverovering voor
Vlaanderen en hun Volk; het be-
wustzijn dat eens hun ideaal verwe-
zenlijkt zal worden, dat die dag on-
vermijdelijk konjeh zal, was hun een

"stimulans die hun tot heldendaden
heeft gebracht, en hun nimmer deed
versagen.

Kerel! Weet dat alles, wat ge
rondom u ziet, behoort tot het land
dat gij en zovelen met u liefhebben,
dat ge van God de kracht ontvangen
hebt orn het te verdedigen. Denk aan
diegenen die hun hoogste bezit ga-
ven, die ver van hier sneuvelden in
een strijd tot behoud van ons Vlaam-
se Leven.

Wij zullen of mogen nooit afgeven,
het is onze harde plicht het Vaandel
over te nemen, en de marsj te ver-
volgen door Rodenbach ingezet, en
die slechts eindigen zal bij de verwe-
zenlijking van ons aller ideaal: een
stoer, schoorL.vOlk, in een machtig en
duurzaam Dietsland.

Wees hard als staal, trouw als geen,
en

Were Di!
K a r e l v a n . H u l s t
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ANTWERPEN
HoeL eigenaardig het ook moge

klinken, de mannen van vendél Her-
man van den Beeck verkeerden al-
lemaal ..in een korzelige stemming bij
dé aanvang van hun Kerstfeest. Het
bleek -dat de inwoners van de Sjin-
jorenstede 'zoveel Kerstkaarten Sad-
den verzonden, dat de uitnodigingen
voor het feest nog ergens op een
postkantoor lagen in dé plaats van
in de brievenbussen der veridelleden.

En het ergste was... dat die dek-
selse Verbondsleider juist op bezoek
was en er precies pret in had'dat
het hier een beetje scheef liep. -Maar
zrjn edele gelaatsuitdrukking veran-
derde toen dank zij de snelheid Van
onze ijlboden de eïie A.D.J.V.-ér na
de andere binnen dook. Bij het aan-
treden deelde diezelfde Verbondslei-
der ons zoetsappig mede dat hij wel-
iswaar een eitje met ons te pellen
had, doch dit omwille van de Kerst-
vrede uitstellen zou.

Wij voelden ons allen opgelucht
en de stugge Verbondsleider werd ons
opeens veel sympathieker. Even la-
ter rond het stalleke en.de kerstboom
was er geen Verbondsleider of hop-
man meer, of beter niemand voelde
dat nog zo aan. Allen waren wij bid-
dende of nadenkende jongens di«
hun moeilijkheden en verlangens aan
het Kerstkindeke uitlegderi...

Toen kwamen Suske Wiet, Schrob-
berbeek en Pitje Vogel vóór de pin-
nen (waar doen die dat niet met
Kerstmis?). De hopman las ons hét
zo schoon door en door -Vlaams ge-,
beuren voor, en we dachten hierbij
niet alleen aan de drie held,en%doch
Ook aan de Fe zaliger die met dat
stukje de hemel wel zal verdiend heb-
ben.

Na de Kerstliederen staken wij
onze voeten onder een fijn gedekte
tafel. Daar had onze gastheer voor
gezorgd, evenals voor vier mooie ba-
zuinen die op de schouw van het
heem prijkten. Sjongens'! wat een
Kerstgeschenk. De stemming was
goed: jongensachtig uitbundig en
toch vroom, met dezelfde gevoelene
bezield werd er die avond ingerukt,
Mocht het Kerstekindeke dit jaar in
Antwerpen wonderen doen...

AALST
Die van Aalst moesten ook hun

Kerstfeest hebben. Als jongste yen-
del van het A.D.J.V. wilden ze toch
niet ten onder doen voor de andere.
Dus, hoofden bij elkaar gestoken en
aan dé slag! Hier wat kolen en daar

die gezellige gastvrije keuken, waar
een' bedrijvige A.D.J.V. -moeder ons
onthanl.de op... ja... wij zullen jullie

doen likkebaarden.

GENT
Stemming en sfeer was er te Gent

wel. Van in de vroege morgen waren
de ruige Artevt'lde-kerels met de
Kerstglirnlach op 't gelaat in de weer
orri de feestzaal van het koffiehuis
Boeland stemmig te versferen. Kon-

"cfen zé de komst van het kindeke
beter vieren dan door aan een paar
honderd jonge snaken wat levens-
vreugde ' en ,de g^ede boodschap te
brengen? Met een hart zo mild als
een peperkoek waakte een schaar -

: leider (de poppenkast klaar voor de
namiddagvértoning pn de direkteur
van de A.D,j.yu-filrngemeensohap
liep rond met eet- gelaat, waarvap je
de goede wil kon afscheppen.

In twee woorden : 't was goed !

wat geld vergaard en de zaak stak in
potten en kannen.

H0t hele vendel was er toen het
«aahtreden!» weerklonk. Terwijl
de kerels de Jaf el dekten, speelden .of

; beter'trachtten de anderen té spe-
len maar hun aandacht werd voort-
durend "afgeleid naar; al die pakken
waar zoveel scheen in te steken^

Over de betekenis van Kerstmis
moesten wij die mannen niet-,veel
vertellen, ?.è konden het zo góéd als
wij. Mét zulke jongens bouwen wij in
Aalst wel iets dat waardevol zijn zal.
Moge het Kerstkindeke volgend:jaar
al heel wat trotser 'op ons vendel
neerzien. . ' • i

. ' BRUSSEL
Het ongure weder had meiïig A.D.

J,V.-er de Voet .dwars gezet, maar
toch waren de besten op het appel.
De maraj moest worden uitgesteld
want de velden die onze A.IXJ.V.-
buroht omringen, waren nog dopr
geen pantserwagen te overwinnen.
Nogal goed dat hét Kerstkindeke deze
nacht maar symbolisch zou herboren
worden!

In het heem was het lekker warm
en daar werd er gezongen en ve^eld
in afwachting van de heilige geV Jr-
tenissen die zouden gaan plaats grij-
pen. MaaT .eerst geschiedde er iets
dat de manhen van Egmónt niet
voorzien hadden. In de keuken van
onze burcht, waar het toch nog al-
tijd beter is ,dan in het heem, werden
geheime besprekingen gevoerd..Én...
een half uurtje later stonden wij
voor een gróte verlichte kerstboom
met het stalleke.

Het is Kerstnacht, zei de hopman,
en het is ook de jóeltijd. Eerst weïd
het Evangelie van Kerstdag voorge-
lezen en dan vertelde de hopman óns
een en ander over het joelfeest. On-
ze voorouders viprden de korhst van
het licht (de zon)., wij vieren de
komst van HET LICHT, Christus,
ons geloof, ó'nze liefde en'onze hoop.

Te middernacht zaten wij if> .de
naehtmia, te midden van het g 'ö-
ne volk en verfranstt Brusselaars en
baden voor Brussel, :voor het A.D.
J.V., voor onszelf, en voor alle men-
sen, doch voornamelijk voor hen die
nu nog om Vlaandereri's wille zoveel
lijden. Iedereen ging als vanzelf-
sprekend te kommunie en met
het Kerstkindeke in ons hart gingen
wij ha de nachtmis .^lapen.

's 'Morgens vlogen wij zonder mor-
ren uit de veren of juister van onze
strozak. En weer ging de marsj naar

. ö. j. v.
En 't werd nog beter toen het

eerste groepje dreumessen hun koud
neusje in de'zaal vertoonden. Hemel-
se goedheid, het Kerstkindeke had
er voor gezorgd. De tafels, lang, wit
en verleidelijk, stonden vol snoep-.
goed. Geen der snuiters wist eigenlijk
goed waar plaats te nemen want de
keuze was- :noeilrjk...

Tegen het aanvangnuur van het
feest kon men zich in een "kinder-
hemel wanen, zo'n vreugde, zo'n zon-
nigheid krijgt men niet elke dag bij
elkaar. Glanzende gezichtjes, overal
en daar begon het feest.

Liederen, poppenkast, film, choco-
lade en het Kerstmanneke als afge-
zant van het kindje uit Bethlehem.
De mannen van het .vendel Artevelde

> waren er van overstelpt, 't deed hun
jongenshart zo'n gqed, al deze vreug-
de, al deze goedheid. Misschien leer-
den ze op d(e dag iets van^God's goed-
heid zelf kennen.

uw geóel, wordt de. grond gezonder

Er is veel leed geweest in het laatste
10-tal jaren. Leed door eigen, leed
door vreemde schuld. Leed wegens

•trouw aan Dietsland. Leed wegens
ontrouw aan Dietsland.

We gaan hier niet uitmaken of er
schuld of geen schuld geweest is en
nog is. De mens is zo'n complex we-
zen. Ieder mens leeft in een andere
orögevirig, is anders opgevoed, 'rea-
geert anders. We gaan hier niet aan-
klagen. We willen enkel helpen.

* 'Een'ding'wéten we:-'dat dé ver-;,
warring groot ia. Slechts • weinigen
hebben zich reeds hervonden. Nog ve-
len lopen handenwringend van rade-
loosheid door het leven. Ze weten niet
meer of ze naar rechts of naar links,
vooruit of achteruit moeten gaan. De
meeste "mensen zijn hulpeloos gewor-
den.

We kwamen de laatste jaren met
veel mensen in contact. We hebben
enkel geluisterd naar olies wat ze zei-
den. Zelf hebben we niet veel gezegd.
De mens van 1950 verlangt maar één
ding: zich eens te mogen uitstorten
bij iemand, die luistert'en begrijpt.

We Boorden hét leed van neerge-
slagek_<i, het: leed van bangen en
vrêesachtigen, het leed van degenen,
die maar afwachten totdat een ander
durft (ook dat leed is pijn in het
hart).'

We denken aan 't leed van hen,
die veel voor de opbouw of integri-
teit van Dietsland hebben geofferd.
Rusland is gedrenkt met het bloed
van jottge bietsers: We kunnen nu
wel zegge'n of schrijven: ze hadden
beter gedaan in de Dietse onder-
grondse;1 in het geheim Diets verzet
te gaan, in etilt'e en studie te werken
voor het zuiverhouden van het Diets
ideaal in zich en anderen. Maar wel-
ke jonge kerel, die droomt van iets
groots te doen, blijft bij de pakken
neerzitten? Elk jong leven, dat wer-
kelijk jong leven is, wil zich actief
inzetten.

Iy ^iilk van de gezinnen, waar een
zoon of vader of broer gemist wordt,
is nog steeds rouw. Dat levensoffer
wordt zo weinig geteld. Integendeel,
men heeft het verguisd en vertrapt.

We denken aan het leed van hen,
die 'nog zuchten in de boeien. We be-
doelen niet hen, die zichzelf op de
rug van ons volk naar boven hebben
gewrongen. Die -zichzelf ten koste
van ons volk hebben verrijkt. Die
hebben verraad gepleegd. Ze zijn
nooit trouw geweest aan het Dietse

erfgoed en zullen het nooit worden.
Neen, onze gedachten gaan naar de
gevangenen om trouw aaii Dietsland-
Weerszal men zeggen: maar zij heb-
ben misdaari. Als ze "werkelijk mis-
daan hebben, wie smijt dan de eerste-
•steen? En wie as de schuld van hun
misdoeïi?

We denken aan het leed van hen,,
die reeds Vrij zijn, maar nu eenzaam,
staan. Zij zijn door de jaren gevan-
genis enigszins van ons vervreemd.
Ze zijn' vastgegroeid in bepaalde ge-
dachten. Ze zijn wat losgeraakt van
Kerk en Volk.-1 Ze staan zoekend ia
een wereld, die hen niet meer aan-
vaardt. Lichamelijk zijn velen onder
hen geknakt. Moreel hebben dé mees-
ten een geweldige knauw gekregen.
Temidden van de meest onmenselijke-
toestanden toch een held blijven,,
gaat dikwijls boven menselijke krach.'
ten.

We denken aan het leed van hen,
die hun krachten en hun tijd verdoen
in los vermaak. Ook dat is pijn. Bur-
ger zijn en de moed missen tot hei-
dendom kan voor velen smartelijk
zijn. Zij willen wel, maar...

Er gaat op het ogenblik zoveel
jeugdkracht, ongebruikt of voor min-
dere doeleinden aangewend, verloren.

We denken aan het leed van ortzfc
kerels, die een zware strijd voeren,
Alles om hen heen trekt en rukt aan

' hen orn toch lager te pakken, niet zo
hoog te mikken. Niemand helpt hen
om in de levenssfeer van-jeugdidea-
lisme te blijven. .

Hebben Wij geen taak tegenover ai:
die mensen met hun leed?

Elk jong leven, dat droomt Van iets-
groots, wil zich1 inzetten om "leed te-
verzachten, om pijn te lenigen, om
rtood te helpen dragen.

Tegenover de gesneuvelden. Waar
eerherstel vereist wordt, zullen wij;
openlijk eerherstel brengen. Wat
groots was, blijft 'voor een Dietse-
jongen groots, ook al werd en wordt
het niet geteld door .anderen. Wij
denken aan jeugdheldeti als' Herman,
van den Bossche, -Peter Luypaert,.
Lodé Sleurs, Hendrik De Smet, Bert
de Troyer,1 Joris Meys en zovele an-
.derên; Huri jong leven zal in al zijn
jeugdschoonheid voor onze vendel-
jóngens schitteren. ' Onze jeugdhe-
men zullen .hun naam dragen,

Tegenover de gevangenen. In de-
mate van het mogelijke zullen de-
Dietse vendeljongens een steun en
sterkte voor hen zijn. Vele gevange-
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nen durven doorbijten, omdat ze we-
ten; dat hun zoon of broer,de strijd
om Dietsland verbeteA voortzet; ,JE>e
Dietse jeugdtijdschriften en jeugÜ-
uitgaven zijn dikwijls hun enige
troost in uren van eenzaamheid en
verbittering. Ons idealisme is hun
kracht.

Tegenover de levensbangen. Alleen
trouw aan het eigene, aan het volk-
se, aan Dietsland en trouw aan het
godsdienstige, aan de Kerk kan deze
schuwen redden. Er moet weer ge-
werkt worden aan een persoonlijk
geloof. Het verleden was teveel ge-,
dragen dóór traditie-godsdienst. Ook
moet het gebrek aan wilskracht, ver-
oorzaakt door vreemde en eigen
schuld, plaats maken voor een wils-
inzet naar het hogere. DP Dietse jon-
gen, de Dietse man eri de Dietse
vrouw moeten zichzelf leren verge-
ten om enkel te denken aan een an-
der, die in nood is. •

Tegenover de Dietse jeugd. In
iedere fcerel vecht :een held met een
zwakkeling. DiWijfe is het "de zwak=
keling, (jie qjrèrwirit. • Daarom een
wei-stelen' tegen de stroom'vari ver-
vlakking, in, .een gedurig strijden,
een gestadig reagererKtegen de bloem-
zakkerimentaliteit in.en rondom ons.
Wanneer we bang blijven voor het
offer, dan zijn we gereed om ver-
rotten. Een Dietse Vendeljorigt-n f n
een Dietse Jeugdleider moeten steeds
voor ogen houden, dat ze er zijn voor
Dietbland. Jeugdbeweging is geen lief-
hebberij, is niet zichzelf terugvinden
i^ af de jeugdactiviteiten. Jeugdbe-
weging, is dienen. Andere roesten we.
' De gesel van Het leed heeft" ons

gezonder gemaakt. Wij kunnen nieW
meer roesten. IJet zwaard van Duren-
dael is in jeugdhanden, klaar orn
Dietsland te hersmeden.

Feestrede van het Brussels
A.D.J.V. -JKUGDFEEST

HIER HET A.D.J.V.
op 15 graden ©oaterlengte en. 4 graden

wij roepen de Broeders der Nederlanden
Het is 1& uur, plaatselijke tijd. De

papegaaien trekken over dé Kongo-
stroom naar Frans-Equatoriaal. Dat
doen ze zo iedere avond om 's mor-
gens •vroeg, wanneer het dag wordt,
terug te keren. Hetgeen- de koloniaal
wél eens lachend doet opwerpen dat
die beesten eeri voortdurend .verlies
aan' deviezen betekenen voor onze
kolonie: Ze wonen in Frans gebied en
komen dagelijks bij ons, hun buikske
volstoppen. Hebben jullie dus toe-
vallig een grijze papegaai mét rode
staart, scheldt hem dan 'gerust voor
Franskiljon.

Ujtgerionflen bovenvérnpemd, sport
is er'hier van Franskiljons- weinig
sprake; enkel van Frahs-j.Portugees-,
Nederlands- en anderstaligen. Daar
de meeste dezer mensen Fransmaeh-
tig waren, werd déze taal- logischer-
wijze tot verbindingstaai gepromo-
veerd, en ook als voertaal in de scho-
len.

Over het onderwijs was het, dat ik
jullie iets wou vertellen, want dat ligt
ten-gronde aan Jaefe' jeugdbewegijjge-
probleem hier te lande. Tot voor kort
was het, gezien het kleine aantal
leerlingen, onmogelijk de klassen te
splitsen en er verschillende taalstel-
sels op na te houden. Slechts de toe-
loop der laatste jaren bracht hierin
verandering; er werd dan ook on-
middellijk tot het oprichten van Ne-
derlandse afdelingen overgegaan. De
leerlingen die hun studies in het
Frans begonnen, voltooien die na-
tuurlijk in dezelfde taal; maar met
de eerste Vlaamse klaskh'mt het Ne-
derlands onderwijs omhoog, in col-
lege zowel als in Athenaeum, zodat'
we ons hier binnen afzienbare tijd
mogen verheugen over volledig 'Ne-
derlands lager onderwijs voor jon-
gens zowel als voor meisjes. Het mid-
delbaar onderwijs volgt op dezelfde
wijze automatisch. In principe wordt
een Nederlandse afdeling gesticht in
alle plaatsen waar een minimum van
10 Nederlandstalige leerlingen voor
het zelfde leerjaar voorhanden isr

Tot dusver was een Nederlands^
talige jeugdbeweging één praktische
onmogelijkheid. De kinderen van
Vlaamse families warend nagenoeg
Nederlandsonkundig. ̂ Samen met hun
van-huize-uit Franstalige kameraden
staan vele jongens en meisjes in
Franse padvinders-, respectievelijk
gidsengroepen. Met de jonge kerels
uit de Nederlandstalige klassen klimt
'onze hoop op verandering; meer dan
dat, onze overtuiging dat we op het

bewuste ogenblik paraat zullen staan
om het Nederlandse volksbewustzijn
bij de Vlaamse koloriisfgh' te hand-
haven en té verstevigen. Onze mo-
rele steun daartoe hopen we te vin-
den in het nabije Zuid-Afrika ener-
zijds, in hét voortdurende kontakt
niet de jeugdbeweging in het moeder-
land anderzijds.

De tijd die ons gedwongen nóg van
de eerste A.D.J.V.-groep onder de
evenaar scheidt, \unnen we nuttig '
gebruiken door het zoeken naar lei-
ding en he,t uitbouwen van.,een werk» >
methode. Die werkmethode zal af-
hankelijk zijn vitn hetklimaat en de

jomgeviïjgj zodat Jqipp.^ele praktische
punten zal verschillen van. de werk-
wijze in de Europese vendels. Geest
en doel zullen echter één zijn: De
Nederlandse jongeren op te werken
tot edeler en voornamer mensen in
Gods oog, tegen het materialisme van
deze tijden in. Uit de nevel der ko-
mende.jaren als een oase in de woes-
tijn, klinkt reeds het frisse lied van
het tropenvendel «Jan vari Riebeek».

VAN
DE EVENAAR

Katanga, Louwmaand 1951

Beste 'broers in de ^Nederlanden,

, Vopreersi een "talig en gelukkig nieuw-
jaar vanwege de A.D.J'.VlAfrifeaners.WÈ/
zijn aangeland op de missie van Kamina,
waar we een kamertje ter beschikking
kregen om, te-'werken, en te overnachten
zolang ons, verblijf hier noodzakelijk ifl.

De hemel is-asgrauw als een Neder-
landse Novemberlüoht. Het zal jullie
wellicht .verwonderen, maar ik heb kou,
lach nielt kou in- midden-Afrika niette-
genstaande mijn pull-over, fluwelen 'vest
en laarzen. Het is hier dan ook hf? ' ,wat
minder warm dan in Leópoldstk~s Nu
zullen jullie daar in het besneeuwde Eu-
ropa zeker denkefi ; * \Vat kunnen we
nog aanvangen met zulke kouwelijke ke-
rels? » Dan antwoorden de A.D./.V.-ers
uit Kongo beslist : '*, Afrika. veroveren
voor de Nederlandse gemeenschap. >
Hopman Vermeire heeft groot gelijk wan-
neer hij schrijft dat zulks geen utopie is.

Och, we weien ook dat het niet zo da
delijk allemaal zal veranderen en van een
leien dakje lopen, maar vorderen doet het

onè "uit
« ... Vyfij kennen elkaar weliswaar niet persoonlijk,' maar dal' belet niet dat

'éénzelfde band van broederschap ons omsluit, dat we\- zij, 'het dan óók langs
verschillende wegen en onder verscheidene omstandigheden ^ eenzelfde glanzend
dof* 'foor ogen nekken ; de heropstandihg, en grootheid-, de heelheid en gaafheid
vafl^As volk. Zouden we dan geen broers zijn, gij, die dezelfde uniform draagt
als wij destijds, en die met dezelfde idealen bezield dé strijd voortzet tegen
dezelfde vijand die ons het wapen uit de uv.ist slo.eg. Dit laatste althans voorlopig!

Ons, die hier in het buitenland leven, doet het deugd aan 't hart te zien dat
die.strijd ondanks onze afwezigheid met onuermïnderde felheid en hardnekkigheid
wordt voortgezet. Die zekerheid straalt mij tegen uit de bros;iiurt/es dïe gij mi/
stuurde en waarvoor ik je van harte dank. /

• Je vroeg mij jullie een. en ander te uertellé'n over onze broers en zusters nier
in de vreemde : graag" zou ik het doen, maar hier in dit kleine nest ben ik totaal
verstoken van alle omgang met lotgenoten en is de pers mijn enige band met dr
Heimats Qe raad dïe ik je zou kunnen geven als c oitdstrt/aer > zou^die zijn van
de stuurlui die aan wal staan. Jullie moeten {tarnpen met je et-gen wapens, naar
eigen mefhoden, aangepast aan de totadl nieuwe omstandigheden: De- middelen
Pan gisteren zijn allicht niet meer die uan uandattg, slechts het doel ts hetzelfde,
rtn kunnen, wij thans, niet meer vóór U staan wees er t;arr overtuigd dat wi)
achter U •—' en te gegevenèr tijd naast U — zuilen staan m de gfftneenschappelijke
kamp. Wi/ steUen thans onze hoop in U, 917 de Jèugd^diè hard en edel zi/t, die
geeri compromissen kent, die bijt en slaat en vecht tegen^ ül*wat rot en vals
en onech.tr is.

"Welke raad kunnen wij,'ouderen uit dé jeugdbeweging, /u^lip geven? Onder-
vi^Jii\g maant tot voorzichtigheid, maar Waai' heeft ooit'voorzichtigheid tot hel-
d^^aden geleid? Jeugd moet er onstuimig op /onstonnen, ze mag. af eens scherpen
ma&en, ze mag al-eens falen in haar middelen, als zij maar neeht op het do.e(
afstormt:-Neen, tot voorzichtigheid raad1 ik jullie niet. Wtüt ge die raad, ga„dan
tot diegenen die "minister zijn geworden, ga tot Van Cauwefoerts en Huysmansen,
.Juister naar hun woorden maar zie, oofe naar hun daden en spuiu. hen uit-. En. zo
gij ooit de kop ten bloede ïoppt, zo gij valt en niet m&er verder kuntt wentel U
dan, opzij en laat de 'riietuve jeugd- verder stormen. En zo gij nog armen hebt,
wijs hen het doel ,mdar laat hen de wegen zelf zoefeen.

§fi toch' is er iets dat ik jullie op het hart zou willen drukken ; zo gij
anderen, op andere paden, in dezeïfde richting ziet mars/eren i— of zelfs mna.r
s/enteren of Kruipen '—-hou jullie niet" op om hen stenen te- werpen, maan rieri
niet schuw en vogral onderbreek uiv stormpas niet om 'hen te bevechten,

Denk aan fyet vers uit de « Noodhoorn » ;
« De. schaduwen wiHen niet, xe moeten

en waar wij komen, zullen zij gaan. »
Storm voort, en de testen onder hen zullen in uw gelederen aansluiten.

Bevecht hen, en zij zullen "(J berechten en van' het doel afwijken. Dit is geen-
voorzichtig beid meer, dat is taktiek... > • •

Het Lichaam taai als leder,
hard als Staal.

God is niet alleen de schepper van
onze zier doch ook van ons lichaam.
De een kreeg bij zijn geboorte een
sterk gestel, de ander een minder
sterk en' een derde een zwak. Hoe-
wel de mens óver het algemeen ge-

• neigd is beter voor zijn lichaam dan
voor zijn ziel te zorgen toch laat de
ecOi gezonde, noodzakelijke en te
verantwoorden lichaamsverzorging
nog veel te wensen over. Ook bij de
jeugd en in ons A.D.J.V.
/Een degelijke lichaamskultuur

heeft én doel én betekenis. Ons li-
chaam immers beïnvloedt in hoge
mate de geest, want hoewel het
laatste onbetwistbaar de voorrang
heeft op het* eerste mogen wij toch
niet vergeten dat ook ons. lichaam
een schepping God's is. Wij hebben
dus de plicht er de nodige zorgen
aan te besteden, natuurlijk zonder
overdrijven.

De sportman die uitsluitend, leeft
voor zijn spieren en het geld dat hij
daarmee verdienen kan, is een slaaf.
De dronkaard die zijn lichaam on-

dermijnt is dit evenzeer, het lichaam
aanbidden of verwaarlozen is al even
verkeerd,

Onze jeugdbeweging biedt midde-
len genoeg om ons lichaam te har-
den en te stalen. Marsj, sport, spel,
zijn daartoe ideaal. Maar buiten de-
ze moet elke vendeljongen afzonder-
lijk én voor zichzelf zekere gezond-
heidsregel» in acht nemen, We noe-
men slechts: het wassen 's morgens
met ontblote borst en koud water,
tandenverzorging, nagels van handen
en voeten, met. open venster slapen,
Ochtendturnen, niet bang zijn om de
tram eens te vergeten en een eind
te .voet te lopen...

Wanneer wij al deze kleine dingen
in de praktijk met volharding toe-
passen, zullen wij daar al heel wat
bij winnen. Laten wij niet bang zijn
om ons eens degelijk in te spannen,
sober te levert en ook regelmatig.
Overdrijvingen en krachtpatserij
kunnen we gerust achterwege laten,
zoniet zouden we wel eens ver naast
het doel kunnen mikken.

in-teefer geval. Het maandfeiad « Band »
gaf ons tiet wachtwoord : *. Eerbiec/ aj-
dwingen, liever dan zich in gezeur te
uenarmen, » Wanneer Moedqr gisteren,
mei de boodschappen thuiskwam, konden
u/e op ttïife/es en doosjes lezen : Lektra.

•gloeilampje. Vervaardigd in Suid-Afrika.
Nestïé blittkiesmelk. Sitiwer oplosbare
KaJeao; en dfergeïijlée volkse klanfyes. We
waren onze broèrs"'in het zuiden dank-
baar voor hun werk, en we kregen meer
moed om het onze dan te uatten.

Ik zal nu mijn vest maar weer uittrek-
ken want het is bijna middag en het zon-
helje komt .er door. Het wordt heerlijk
weerom te... zouden we hel wel verklap-
pen? Nu ja, om te filmen voor het
A.D.J.V. Dat wil zeggen dat we jullie
documentaire rolprent/cs gaan bezorgen,
in Afrika door vendeljongens over hun
werk eri belevenissen gedraaid.

Een warm Were dij
HERMAN.
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.Ondanks aal het al 7, 8 jaar geleden
is, zie ifc npg steeds deze jarige kerel vóór
jnestua.fi. Er zijn jarige mensen, die fe
niet kunt vergeten.

Hoe we met elkander in contact geko-
men si/n, weet ik niet meer goed. Wc-
leefden in die tijd zo snel en er moest zo
intens gewerkt worden om eert dynami-
sche jeugd naar de christelijke levens-
waarden gericht te houden.

Misschien rook de jager wild oj mis-
schien ook werd het haasje naar de licht-
bak van de jager getrokken.

We woonden dicht feif elkaar. »— Peter
was van Asbeek •— dus we zagen elkan-
der nogal dikwijls. Een briej was gemak-
kelijk de Duitse censuur voorbij gesmok-
keld, want Peter hield van vrank en' vrij-

t PgTER.iÜ.YP-AE.R;t
uit schrijven, Én zo waren we, als Peter
naar het front'vertrokken was, toch dicht-
bij elkaar. ' , ( j '

We ivoren beiden jong, dus gezworen
kameraden en Petet k.on trouw zijn. We
leefden in zeer verschillende levensom-
standigheden en daarom botste het dik-
wijls, wanneer we elkander schreven, o/
onttnoetten, maar eens werden we het al-
tijd, want Peter liet. zich graag belezen.

Deze f^nge idealist is waard als voor-
beeld gesteld te worden voor de Dietse
jeugd. ' . . - " - '

We moeten over hem schrijven. E? zou
over deze jongen een heel'boek te schrij-
ven zijn. Want dit vinnig kereltje heeft
zo dynamisch geleefd, dat hij in- zijn wei-
nige levensjaren meer~geschreven en ge-
werkt heeft dan veel van zijn kameraden
tezamen. :

Wanneer we alleen mttar denken aan
de brieven die hij ons schreef, en wij wa-
ren nog maar één van zijn zovele kame-
raden. ' . . , - "\e schrijven het zonder werarvyfing :

er lag iets t, priest&rlijks » in de levens-
houding van deze op en fop katholieke
jonge Dietser. Kon het aofe anders? Drie
jaar lang had hij ervoor gestudeerd bij
de missionarissen fan het H. Hart te
Woïfergem (Asse), De vroegtijdige dood,
van zijn moeder riep hem echter terug
naar huls.

De paters hadden een echte Vlaming
van hem gemaakt.

Toen Peter dat Vlaanderen in ïQ^i
bedreigd zag,' meende hij zijn plicht niet
beter te kunnen doen dan door bedreigd
Vlaanderen te gaan'verdedigen. Ook aan
het front was hij iOQ/iQo Dietser. De

Dietsers- zijn in hem de kracht • van
hei Diets verzet gewaar geworden.

f jzijn talrijke- brieven herinner ik mij
nógwikele zinnen, die'-we jaren Qelêdèn
eruit overschreven '•:• •

< 'Wij' hebben een jeugd nodig, die
Jfcan bidden door haar daden. »

« Wi; zullen zwoegen en de psalmen
van Jeremias daar laten waar ze thuis-
horen, doch zwoegen zullen we aan cta
ooum onzer dromen. Dat beken ik met U,

* afcs uw ïrouu/oare en standvastige kame-
raad, bereid om'ook in de toekomst,, als
het Gods wil is, zijde aan zj.jde de weg

• te volgen die wij ingeslagen hebben. >
* Naar de lichtpunten van ons Geloof

en van Dietsland zullen we mars/eren,
rechtdoor met wapperende kanier, het
Chirobanier, gedragen door Dietse klau-
wende leeuwen; Vlaamse jongens en
Vlaamse meisjes, >

« Vandaag ontving ik uw schaven-en
een jongenshart was er, in stilte zeer ver-
blijd, \, Alleen, waar gij vraagt om. ver-
geving^ voelde ik een lichte steek in mijn.
hart, dat vlamt; 'jazétfs dat Spreekt van
liefde ert kameraadschap, want een jon-
gen,als ik voelt zich immer min of mec.r
beledigd als men met dergelijke veront-
schuldigingen komt aandragen. Is er wat
te vergeven tegenover elkaar, dan zwaai-
en u/e dat rechtuit in elkaars wezen zon-
der pardon, met veel lawaai en blauw
ogen, daarmee is alles vergeten, doch het
aandenken blijft een spoort aan tot beter
leven. »

« Hei contract, dat wij zonder woorden
of papieren gesloten , hebben, is Gods
werk en moet aldus het bolwerk zijn van
onze briefwisseling. Ü dank ik pp de

eerste plaats voor de apostolische daad
die ik uil liejde tot God en tot de jonge
soldaten te stellen heb. Gemakkelijk zal
het niet gaan. Ik ondervond het, reeds bij
een paar kameraden, die ik zo langzaam
op de hoogte, wou brengen van mijn
opdracht. »

Dit jong leven was Diets en katholiek,
jong en spontaan, doorbijtend en door-
vechtend.

tk zal noot fergeten de laatste maat,
dat we samen waren. Hij sprak over zijn
grootse taak aan het front : jonge solda-
ten helpen in de moeilijke ogenblikken
van de bekoring en van de dood.

Hij"stapte op de trein en ure gaven hem
het kruisje en de kerelsklauw. Plotseling
knielt hij in het bijzijn van al zijn mede
vertrekkende kameraden neer en vraagt
de legen'. Het is het laatste geweest, dat
ik ftem nier op aarde heb kunnen schen-
ken. Hij sneuvelde. .

Peter, denk. wat aan je oude kameraad
en aan de strijdende Dietse Jeugd!

KAMERAAD,

FEESTSPEL DER JEUGD
Vierde jaarlijks jeugdfeest van
het A. D. J. V.-v en del Artevelde.
Zondag, 11 Sprokkelmaand, te
19 uur in feestzaal Roeland,
Korte kruisstraat, 3, Gent.
Hét eerste optreden der nieuwe
muziekkapel wordt de viering
der vroegere, thans bij het ter
perse gaan door het gerecht te-
rug gegeven.
Alle volksgenoten zijn vriende-
lijk uitgenodigd.

DE VASTENBELEVING VAN DE DIETSE VENDELJONGEN

Om in Je geest uort de 'Kerk bel f.e j d Ie
worden, moet de Vasten in de vendels
van het A.D:/.V. een lijd zijn pon inten-
se VÖRM;NG en VERDIEPING, Met
Pasen moet teder vendeljongen innerlijk
herboren zijn of verrezen tof een nieuw
leven in Christus. De Vosten moet daar-
om vernieuwing krengen in het beleven
van de keure door ieder persoonlijk en
door de vendels als gemeenschap.

De Vastentijd is een tijd van STRIJD.
Strijd van Christus tegen de dood en
tegen hel kwaad, eindelijk besloten door
Zijn volledige en definitieve triomf-op
Paasmorgen. Daarom in deze tijd in de
aendels een meer soldateske geest, meer
itijl in het optreden, meer tucht, meer
voornaamheid. .

Jeugd houdt immers van strijd.

Niet echter alleen STRIJD IN HET
UITERL//K : meer beheerst optreden,
voornamere, houding, tucht, •. discipline,
regelmatig aanwezig-zijn, ,enz.; maar
VOORAL IN ONS I ,Het duiveltje in
ons mei zijn geslepen stel trawanten
tracht elke flinke jongensziel in fijn
macht te krijgen (de slappen en lauiven
iaat hij lopen, want die .fijn reeds tijn
prooi/j. Allerlei sluwe middelen gebruikt
hij, allerlei hinderlagen legt hij ons.

- Geen groter strateeg dan de duivel. Hij
wordt bovendien geholpen door onszelf.
Wij luisteren gemakkelijker naar dé stem',
die ons verlokt tot gemakzucht en luiheid,
als wel naar de stem, die ons oproept tot
de volledige inzet pan ons jong wezen.
Snoepen, naar de cinema gaan, langs de
straten slenteren, flauwe boekjes lezen is
veel gemakkelijker dan naar de vendel-
dienst gaan, dan gehoorzamen . aan de
schaarleiders, dan sparen voor onze uit-
rusting en voor ons kamp, dan dienst be-
wijzen aan één ander.

Gans de. Vastentijd gaan we nu eens
HÉT GEMAKKELIJKE ONBARM-
HARTIG UIT ONS LEVEN BAN-
NEN. Wi; gaan 40 dagen lang het dui-
veltje in ons bekampen, het duiveltje van
ikzucht, van gemakzucht^ van hoogmoed,
van vadsigheid en luiheid.

Met Pasen moeten wij TOTAAL over-
wonnen hebben, moeten wij dienstvaar-
diger, gehoorzamer,, trouwer aan Kerkten
Volk, reiner tegenover onszelf en a''~*'ren
geworden zijn. . v-

40 dagen lang duurt die kamp. in ons
en als Dietse Vendeljongens wil de een
niet onderdoen voor de ander, ledere
Dietse Vendeljongen wil op de eerste rij

'strijden. Strijden naast de Leider, Chris-
tus en onder Zijn oven om met P,asen
Zijn lof te verdienen.

Op eigen krachten kunnen wij die
strijd niet volhouden.

Wij kennen jnaar al Ie goed onze eigen
zwakheid. We weten, dat we veel kun-
nen, maar wij weten ook uit dagelijkse
ondervinding, dat wij soms alles laten
schieten. Daarom KRACHT ZOEKEN
BIJ HEM, DIE ONS KAN HELPEN.
Kracht door de H. COMMUNIE, kracht
dor HET GEBED. Een Vendeljongen
die km, gaat in da Vastentijd 'dikwijls te
communie en bidt meer dan in a,pdere
tijden. Dietsers zijn altijd manne» 'an
geoed en godsvrucht geweest en zekef in_
zulke moeilijke lijden, als waarin wij nu
leven, moet ons gebed nog smekender en

-vuriger zijn. Het Vendel zou elke dag
van de Vastentijd een vertegenwoordiger
in de H. Mis moeten hebben.

Voor de Vastentijd is geen tijd van
egoïstische zelfvérvolmaking. Wij willen
strijden als DIETSE VENDELS en voor
DIETSLAND.

Daarom een GEZ AMEN LI] KE

STRf/DKAMPAGNE. Waar mogelijk,
gaal het Vendel gezamelijk op Aswoens-
dag het askruisje halen : het Dietse Ven-
del oegint de tijd van boete en offer. Ge-
zatnelijk op Palmzondag de lijdenspalm
gaan halen om de strijd te eindigen als
overwinnaar.

Hopman en schaarleiders zullen op een
korte, kernachtige, jongensachtige manier
door Perieïlingen, speïen, voordrachten
en (i '>«n :de Vastentijd tot een levend
iets voor hun 'jongens^malten, (In « litur-
gisch. Leven in de jeugdbeweging >, Dee!
U, door Pater De Smet. S.J.. uitgave
V.V.K.S., Brussel, vindt men daarvoor
goed materiaal.en veel bronnen voor ver-
der zoeken.)

Waar. mogelijk, tal het+Vendel een
passieavond voor jongens én ouders orga-
niseren. («Van Astwoensdag tot Belofcen
Pasen' >, door Hérman Divendaï, Her-
nieuwen. Uitgaven, RpeselareJ

Gans de Vastentijd zal kesfoten wor-
den friei 'een gezamefij&e Biechi en Paas-
commuhie, .waarna een kort Paasmaaï
Voor jongens en ouders. .

Hei Dietse Vendel heeft ooit EEN
TAAK, TEGENOVER' DIETSLAND.

Dietsland moet vromer vJord#n, anders
is hel geen schoon DietsJand meer. Jong
Die'\nd moet.helpen, opdat afgedwaal-
de *^<étsers terugkeren tot irOuw aan de
Kerfc. Ette jongen Ment een kameraad, die
dichter bij Christus Moet getracht tvoV-
den. Ette Vendeijongen kent in zijn
eigen omgeving mensen, die ver van
Christus af zijn. Door hel geoed, de ka-
meraadschap en de offergezindheid van
Jong Dietsland moei gans Dietsland met
Pasen herooren zijn voor Christus! ,. ,

Veertig dagen strijd in en met onszelf.
Veertig dagen strijd om het geluk van
ons Vendel en van Dietsland.

Daar DE OFFERDAAD, door HET
GEBED en door DE VEROVERENDE
KAMERAADSCHAP,van de Dietse
Vendeljongens' wordt ons Dietsland
schoner.'

VENDELJOMCENS LEZEN t

VEKINGA,' Th. Tj., GOODEN VRIEND-
SCHAP (leefUjd 12-16 Jaar). — Uitg. J.
Schenk, Maastricht (Van Ditmar, Antwer-
pen). — 18 x 22, 192 blz., geb. 65,— fr.

Schrijver weet te boeien dóór degelijke
Jongenslitèratuuf. Welke Jongen voelt zich.
g-een vriend voor iemand anders? Maar
«gouden.» vriendschap, dat vindt Je alléén
in dit boek. Lees het en uw eigen vHend-
Bcblp zal er achoner én hechter door wor-
den. 'k Ga 't geheim van deze vriendschap
niet verklappen want dan denkt' ge dat Jouw
vriendschap ook 10 18 en dat zou wel een.
andera kunnen zijn. Jongens moeten /dit
goud toven want 't IB 't goud ook van hun
vriendschap...

VERINGA, Th. TJ„. JONQENSSTAD HEB,
tEEFt (leeftijd 12-18 Jaar). — Ultg. J.
SchMlt, Maastricht (Van Ditmar, Antwer-,
pen), — 16 i 22, 188 blz,, geb. 66,— (r.

Wie houdt er niet van een Jongensstad
waar Jonge vrienden ondereen samenwonen
en samen leed en vreugd delen? WIJ alle-
maal die In en door onze jeugdbeweging
reeds zóveel vreugd en leed' hebben gedeeld,
vinden zeker in dit echte Jongensboek een
stukje van ons elgeii jong .leven om een
schoon ideaal. Zoala ook « Jongensstad her-
leeft » slechts herleefde 'na de volle Inzet

- van die enkele flinke jongenstypen die stre-
den tegen öneerlljkheid, tegen gemeenheid
en leugen om edel en. fier hun ideaal te be-
leven, zo beleven Vlj slechts tenvolls on».
ideaal wanneer we dag-in ,dag-ult gedienstig
en'fler onze man,.staan. Waarlijk een boek
voor onze jongen»!

S, B. v., TWEE JONGENS IN DE
WIUJEBNIS (leeftijd 12-18 Jaar). — Ultg.
J. Schenk, Maastricht (Van Öitnyir, Ant-
werpen). — 16 X 22, 191 blz,, geb. 65,— fr.

Een jongensboek vol durf en moed en
(vervolg blz. T)
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st-poppo van óemze
Deze Dietse heilige heeft nooit zijn vader

gekend. 'Deze sneuvelde vóór zijn geboorte
in de vlakte van. Haspengouw (978).

In Donse Heerst grote verslagenheid.
Landslieden en lakenwevers trekken inge-
togen kerkewaarts om te bidden voor de
ziel va,n de goede heer, die het leven van
zijn onderhorigen dragelijk heeft gemaakt.
De pastoor prijst de overledene om zijn
rotsvast geloof en zijn ridderdeugden. Hij
drukt, in naam der Donsenaren, deelneming
uit in de rouw van Adelwive, de Jonge- we-
duwe. De stoere krijgers, die met TltzeXin,
de vader van Foppo, gevaar en vermoeienis
trotseerden, wenen als kleine kinderen, om- .
dat hij hun niet meer zal vóórgaan in de
strijd.

Na het dodenmaal biljet AdelwLye alleen
met haap verdriet en haar verwachting. Ze
blijft alleen Jn het grote huis aan dé Leie-
oever, met erfgronden en cijnzen, met
knechten en meiden, met vee eh schapen.
Ze is alleen om de landgraaf te dienen en
het adellijk bezit te handhaven voor het .
kind, dat nooit zijn vader zal kennen.

Foppo komt ter wereld en groeit op. Moe-
, der en pastoor besteden al hun zorgen aan

zijn opvoeding. Hij leert vlug paard rijden
en het zwaard hanteren. De jonge edelman
spreekt hoofse taal met nette manieren. Het
adellijk wit blazoen, waarop de zwarte
arend dubbel klapwiekt, herinnert hem
steeds aan de eer en de trouw van zijn va-
der. Popp'o moet gelijk zijn voorzaten rid-
der worden en strijder voor God -«n de -
landgraaf. Tittfekln is gegaan waar de plicht

..hem riep en sneuvelde met vele dapperen.
De zoon zal de vader evenaren, de krijgers
leiden in de slag «n aan heel de wereld to-
nen, dat de Vlamingen onverschrokken
kampers zijn voor recht en vrijheid. Zo den-
ken de mensen te Donse, maar God, in zijn
oneindige wijsheid, schikt alles om bestwil.
Want Poppo'si hart smelt weg m verlangen
om eens priester te worden als hij groot zal
wezen en veel kennissen hebben opgedaan.

Als Poppo dan. groot geworden ia en ge-
spierd, trekt hij naar het H. Land, om de
grond, te kussen, waarover Jezus' gebene-
dijde Voeten stapten,. om het H. Graf te
oren. en relikwieën te verzamelen. Kr bre-
ken enige moeilijke Jaren voor Poppo aan.
Graaf Boudewijn IV wil hem aan zijn hof
verbinden. Poppo heeft echter andere pïan-
nen. Hij gaat opnieuw ter bedevaart. Nu
naar Rome, naar-JPaiiB-'SylvftBterT óiö'fer ïijri"
hart eens uit te storten en hem raad te vra-
gen. Paus Sylvester begrijpt hem, omdat
hijzelf gehoor gaf aan Gods roepstem. In
de eeuwige stad, bij het graf van- de H. Pe-
trus, doet Poppo afstand van ridderschap,
roem en genot. Hij treedt in het klooster
der Benedictijnen te Relms e a wordt een
aoon van St. Benedictus. Donse Is ver van
Relms. Moeder Adelwive bestuurt met ster-
ke hand burcht en hoeve aan de Leie.

BHbert, die later abt zal worden, kneedt
de ziel van Poppo, de dertigjarige Donae-
riaar, Eilbert kent zijn kwekeling, Hij weet
uit vroegere betrekkingen, dat Poppo een
rappe geest is met buitengewoon sterke
verbeelding eh uithoudingsvermogen; een
kerel die hunkert naar kennis'«n schoon-
heid maai* gedwee is als. een lam, zacht als
een duif en buigzaam als een strohalm.
Met echt Benedictijnergeduld copiëert Pop-
po de levensbeschrijving van vrome heiligen
uit het Westen, niet als louter coplst, maar
met het zich eigen maken der verwerkte
stof, met nabootsen en zelf samenstellen
van kunstige verluchtingen.

Hij wordt priester gewijd en trekt naar

het ouderhuls, om zijn oude moeder eens te
bezoeken. De reis fï ver, de baan stofferlg,
de vaart vermoeiend; maar Poppo is kloek
en kerngezond en moeder, Adelwive verbeidt
zijn komst met ongeduld. Op Franse bodem
zocht hij, onderdak in de Benedictijner-
kloosters, maar in Vlaanderen ont' ngt
hem de nederigste parochiepastoor mt er-
bied en ontzag, Poppo is de Vlaamse gemoe-
delijkheid en gulhartigheid nog niet verge-
ten en slaat een praatje met de landwroe-
ters. Het doet zo'n deugd aan het hart weer- .
om het sappig Vlaams der boeren In onge-
kunstelde eenvoud te mogen aanhoren. Er
komen dagen.van grote bedrijvigheid, want
Poppo heeft op het vadererf veel te schik-
ken. Moeder Adelwive zal haar laatste le-
vensjaren in het klooster te Elnone op de
Scarpe, waar Sint Amand, de grote apostel
van Vlaanderen, begraven ligt, doorbrengen.
Poppo beslist dat het huis en het hof van
Donse met ttl de appendentiën en depen-

.dentiën aan Graaf Boudewijn IV zullen ge--
schonken worden op ' voorwaarde, dat de
rechten van alle horigen en dienstbaron ge-
ëerbiedigd b-lijven. Er la een bepaling aan
toegevoegd, nml. dat op het graf zijner va-
deren een Romaanse kerk zal verrijzen,
waarin de dubbelarend van Donse besten-
dig zal klapwieken als blijvende herinnering
aan hun afatamming.

Poppo en Adelwive vertrekken, Popp'o als
altijd te paard naast' Adelwive. Heel het
dorp is in beroering. Mevrouw verlar "lon-
se voor het klooster en zo plotseling Wie
zal voortaan vooraan zitten in de kerk?
Wie zal de armen steunen, de oudjes brood
en brandhout bezorgen? Adelwive en Poppo
zijn uit bet midden-: van deze eenvoudige
mensen weggerukt, maar zoals God het
schikt, is het altijd goed. God heeft nu Won-
dere, plannen voor met Poppoi Abt Richard
van de abdij te Saint-Vanhes wil ovetal de
regel van St. Benedictus vurig doen nale-
ven. Hij zoekt ee(l medewerker en 'vindt
deze in de monnik Poppo. Poppo wordt nu
belast met hét beheer van de goederen te
Saint-Vannes. In de beginne is dit als .een
koud stortbad voor hem. Te Donse heelt hij,
naar het woord van het Evangelie,^ alle? ver-
laten om Jezus te volgen en te Sa)nt-Vttnnes
moet hij uren, intens leven opofferen aan
koele, berekeningen, bezoeken ' afleggen bij
onwillige heren, grljplustigen op de vingers
tikken, tienden en renten innen. Öij_kent
geëh"töegeVen aan dagdieven en lanterfan-
ten, maar wel tegemoetkoming aan armen
en weduwen, s -

Poppo wordt als prior naar Vlaanderen
gestuurd om het klooster van St-Vaagt te
Atrecht te hervormen. Hij zal beproeven de
verharde, zielen nader tot de deugd te bren-
gen. Poppo spreekt Diets met de Vlamingeö
en Wals met de Lotharingers. Hij treedt
tactvol op en de Vlamingerl Juichen wan- .
neer hij handelt over het onverwoestbaar
godsvertrouwen der lage landen bij du zee.
De Walen zijn, tevreden wanneer. hij het
heeft over Relnis en Verdun. Prior Poppo
is een man van • strenge levensregel en zelf-
kastijding. Zijn waardig optreden dwingt
eerbied af., Zijn .helder oog ontdekt de zie-1

lenoden van zijn ondergeschikten. Als het
nodig blijkt, klinkt fcijn stem va'derlijk ver-
manend in het oord der atUzwijgendheid,
waar eenieder de passende bezigheid. "*idt
om lichaam en geest met groeiende ^^e-
denheid bezig té houden naar bekwaamheid
en smaak. 'Langzamerhand krijgt Slnt-
Vaast een ander uitzicht.

Abt Richard van Saint-Van nes roept Pop-
po echter terug" naar Verdun. Alhoewel Sint-

Zicht op Deinie (Don**) in de XVIIe eeuw.
(Naar Sanderus in «Verheerlijkt Vlaandre»).

Vaast aan zijn hart ligt, gaat Poppo naar
de Maasgouw, waar hij als de geringste der
dienaren arbeidt, totdat hij geroepen wordt
om de kleine abdij te Vasloges te herbou-
wen. . '

Daarna krijgt hij de opdracht abt te zijp
te Mal^edy, een klooster dat zich veron-
gelijkt >énde door de afhankelijkheid van
de abdij' van Stavelot,

Dé geschiedschrijver verhaalt als Volgt de
komst van Poppo te Malmëdy: Poppo ver-
schijnt voor, de kloosterpoort, waar prior,
monniken en conversen de nieuwe abt op-
wachten. Als een generaal laat hij de blik
over de gelederen gaan. Zijn rijzige gestal-
te, het ascetisch gelaat mei; de open ogen,
waaruit een zuivere ziel spreekt, makeh in-
druk op de norse pijdragers met zongebran-
de huid. Poppo ontwaart stugheid en vijan-
digheid. "Maar geen zweem van onrust of
ongeduld is op zijn gelaat te bespeuren.
Poppo denkt aan de imker uit de Miegouw.
Twee zwermen, in één bijenkorf geklopt,
vechten malkander dood. Daarom strooit de
bijenhouder meel tussen de brommende in-
secten, zodat ze. verplicht zijn samen het
storend stof te verwijderen ea na de volle-
dige zuivering van de woonst in pels en
tfï-ee hiBkaar goed verdragen: 'Poppo .."zal"1
door gebed en arbeid, door gemeenzame
studie, lichaam en geest zodanig trachten
gespannen te houden, dat tussen Stavelot
en Maimêdy geen zaad van onrust en op-
standigheid kan ontkiemen.

Poppo zal Stavelot en Malmëdy gelijk-
berechtigd beheren en welstand brengen ;
doch maat houden, altijd en in alles, zoals
Vader Benedictus beveelt. Achter hem staan
de graven van Vlaanderen, Holland en Lu-
xemburg. De keizer • van Duitsland vereert
hem. De Bisschop van Luik, neemt hem in
vertrouwen. Met hem gaat Malmëdy een
nieuwe toekomst te gemoet Niettegen-
staande -de beste, bedoelingen roepen- enige
ontevreden kloosterlingen, misleid van bui-
ten, de hulp in van' leken, die gewapender-
hand de abdij foinnèn vallen. Ia Popp'o ont-
waakt onmiddellijk de edelman-soldaat, die
onvers»"^ en hardhandig optreedt. De op-
roer ige^Aonni Ken worden ongenadig ge-
straft, omdat zij veel verkorven hebben.
De hebzuchtige milltea, wie; het .alleen -te
doen Is de ^eigendommen- der abdij te be-
machtigen', zijn gedwongen zich over. te ge-
ven rtiet de wapens in de vuist. Daarenbo-
ven wil God zijn tro.uwe dienaar verheer-
lijken. De Weerbarstige edelen, zichtbaar
door de hand van God geraakt, smeken, de

, abt om vergiffenis eïi erbarmen. Nu Iaat
Poppo weerom 'zijn hart spreken. Hij bidt
de Heer om medelijden met de mllltes die
hem verguisd en belasterd hebben en God,
om het gezag van Zijn dienaar te bevesti-
gen, schenkt onverwacht genezing van de
schrikwekkende kwaal, die over de adellijke
bultzoekers was neergekomen. Acht en twin-
tig jaar lang zal Poppo zo'n werkzaam le-
ven leiden, Wereldlijke vorsten belasten hem
mst menige zending. Poppo- wordt de on-
vermoeibare reïziger voor het heil der zie-
len. Praatjes gaan over hem: van kastijdin-
gen in het geheim en vaii wondere gebeur-
tenissen, welke Alleen door Godg tussen-
komst kunïien geschieden. Poppo . spreekt
er met niemand over. Hij is een rusteloog
werker. 'j draagt een sterke ziel in een

verheven beeldwerk in zilver van de reliekhouder van Sint Poppo te Stavelot.
Rechts: St Poppo op zljti sterfbed.

, Poppo is een heilige, zegt de volksmond.
In 1MÖ ontvangt Poppo een uitnodiging

van. graaf Boudewijn om Jn de .abdij te
Marchiennes een regeling te. gaan treffen.
De tocht naar dit klooster is de zeventig-
jarige abt te zwaar geweest. Doodziek komt
hij In de .abdij aan en wordt dadelijk te bed
gebracht. Hij ziet gans zijn leven langs zich
heengaan. Met drie keizers bevrfend, door
drie graven gewaardeerd, de vertrouwens-
man van vier talsschoppen, is de Donsenaar
een roemrijk zoon. van Vlaanderen. Maar
al zocht hij de eenzaamheid in de stille
kloostercel, hij ontvangt gewichtige zendin-

gen.' Hij verzaakt aan zijn goederen te
Do-nae en ontvangt het beheer van k\óoster-
goederen. Hij zegt vaarwel aan het ridder-
schap en wordt ridder bij uitnemendheid in
de.Roomse Kerk. Wat de wereld Hef heeft,
is voor hem ijdelheid en zijn ziel hunkert
naar de schoonheid van het huis des Heren.
Hij heeft gehongerd naar de rechtvaardig-
heid en is verzadigd, Poppo kan sterven.
Zijn laatste woorden zijn: volhardt, bidt,
gehoorzaamt.,. Poppo verlaat de wereld in
volle overgave aan de Heer.

Het is 25 Januari 10*8.
Dé mare gaat uit van Marchiennes, dat

de wonderdoener en kloosterhervormer,
Poppo van Donse, het tijdelijke met het
eeuwige heeft verwisseld. Heel Lotharingen
verkondigt zijn lof en het Weaten voelt het
verlies van een man, dfe woorden sprak van
jiëfde, onthechting en gehoorzaamheid: drie
deugden tot de opgang naar een hoger
mens-zijn.

« Het schoonste onder al het;schone waar
een volk op roemen, kan is dan ook de hei-
lige geépróten uit eigen stam: de heilige
immers is de zuiverste vertolking .van zijn
innerlijkheid. Een zelfbewust en levend volk
mint dan ook zijn heiligen met de onstui-
mige "eïT Wl^dlngsvölle, liefde, waarmede het
zichzelf bemint. » (Dom P. De Cloedt.)

('N«,ar t Sint Poppo. Je. grootst* burger uan.Dcin?* *
ffoor A. Casslmon, Uitgeverij Lannoo, Tlelt, Jte ons
met Dietse gulfieièl de afgedrukte clic&é's in truifc-

VENDELJONGENS LEZEN
'(vervolg van blx. 6)

vriendschap. In de wildernis beleven een
jonge indiaan en een. jonge blanke een strijd
op leven en dood. De een redt het leven van
de ander; de blanke, nog een jongen, rixaar
flink «n sterk en onbevreesd, redt het leven
van de zuster van zijn, rode vriend. Samen
in de wildernis op jacht wordt hun wils-
kracht geoefend in'een uitputtende strijd
tegen een bende uitgehongerde wolven. Hun
wederzijdse hulp is als een waarborg voor
hun zege.

Een groots avontuur dat iedere flinke ke-
rel gretig zal lezen.

VOOR ONZE LEIDERS
.BüHLER, Dr Cherlotte, PSYCHOLOGIE
DER PUBERTEITSJAREN, 2e dr., Erven
J. Bijleveïd, 19öO, Utrecht (Van Ditmar,
Antwerpen), — 15 x 23, 220 blz., geb. 120 fr.

Een van de. vele Interessante werken uit
de psychologische reeks van Erven J. Bijle-
veïd, vertegenwoordigd door Van Ditmar
te Antwerpen. Ieder jeugdpsycholoog zal
zich uit de vele gegevens en tabellen- me-
nige ervaring' kunnen eigen maken.

In dit werk worden de psychische zowel
als de physische kenmerken van de puber-
teit opgetekend, afgeleid Uit de ervaring
zelf van jonge mensen in hun crisisperjode/"
Het ts jn deze periode dat het eigen lichaam
de puber zelf vreemd voorkomt, dit door
de nieuwe verschijnselen' die" stilaan het be-
wustzijn beroeren. Het is dan ook van
groot belang voor de opvoeder — de ouder
in de eerste plaats — uit de verandering In
de gedragingen' van het kind de moeilijke
periode van de puber te bemerken om ge-
past hulp te kunnen bieden. Als analytische
beschouwing van de puberteit op zich, geeft
het de opvoeder talrijke contactpunten
waardoor hij de jeugd doorheen deze moei-
lijke jaren met vaste hand kan leiden naar
een schoon, rein, fier en fris jongens- eit
meisjestype. Daarom ook oen werk dat door
de opvoeders dient ter hand genomen.

R.V.

Alle hief besproken boeten zijn bif de redactie te
lekomeiï, alsook bij onze boetthanJel (e Gent r
f Oranje t. Nederiauter 38.
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in . ' t hARtje van öe
Reizen is ontspannend. Maar als we

deze ontspanning niet weten te be-
nutten om onze levensvisie te verrui-
men en om,het goede dat we elders
dan rond de eigen haard vinden in
onszelf te laten dringen, als we dat
niet kunnen, dan ware het beter dat
we onze knokela lieten verstijven bij
'n uitgedroogde kachel, terwijl buiten
de Zomerzon de gek 'scheert met ons
bekrompen particularistisch ingesteld
kopje. .

's Winters gaat het natuurlijk min-
der goed om er op uit te trekken.
Maar we kunnen er toch de tred in-
houden om met de eerste verlofdag
de vlerken wijd open te amijteij en,
na het eigen Vaderland, vreemde
strekea te verkennen.

v'
We hoorden allen reeds over de

EÏzas, de Vogezen. We «kennen goed
onze geschiedenis: in. 843, mét het
verdrag van Verdun, werd het Rijk
van Karel de Grote verdeeld. Lotha-
rius ontving het middendeel, dat naar
zijn naam Lotharingen genoemd
werd. Het Rijk van Lotharius was
zo'n beetje een smeltkroes van na-
tionaliteiten, waartoe ook de Elzaa
behoorde, omringd door een scherp
afgetekende twéespal^ ; de Duitse
langs de ene, de Franse natie langs
de andere kant. Door de lotswisse-
lingen der opeenvolgende eeuwen
werd Lotharingen van de ene naar

- dé andere kant geslingerd. Van Ger-
maans werd de Elzas Romaans, en
dan weer omgekeerd. De tweeheid
Frans-Duits liet zich wel op de El-
zas het sterkst onderscheiden. De on-
dertekenaars van Verdun hebben er
voorzeker nooit-aan gedicht dat hun
toevallige wilsbeschikking tot in de
twintigste eeuw nog de oorzaak zou
zijn van 'n diepgeworteld wantrou-
wen tussen Frans en Duits, dat wel
eens tot een oorlog leiden kan.

Deze ingewikkelde en woelige ge-
schiedenis kunnen we zeker niet ver-
moeden als we rustig door de rijke
Vogezen rijden. We zien er de bui-
tengewone natuurpracht en beklim-
men met nijgende boezem de slin-
gerende banen der scherpe «cols"»
waarover we in de ronde van Frank-
rijk zoveel hoorden. Op de top drin-
ken wij ons zat aan de mooie schep-
ping. Ginder zeer diep, haast ver-
scholen onder 't groen, "maar toch
glashelder, een nietig dorpje, waar-
rond een klein riviertje kronkelt.
Het is er allemaal zo rustig. Met een
zucht, omdat ge oog niet al deze
pracht opnemen kan, b.egin je te da-
len, langs draaiende autobanen, met

langs de ene kant massale rotsblok-
ken en aan de andere zijde het
scherpe ravijn, met in zijn diejite de
kleine dorpjes... en je daatjrynaar
steeds.... je adem inhoudend.,, tot
je, niet eens wetend hoe gevaarlijk
je dodenrit was, hals over kop op
de markt van zo'n dorpje tuimelt.
Als je~dan een beetje bekomen bent,
bemerk je rechts een kleine kerk,
vlak vóór je een steenput en links.:,
'n mesthoop, waarop kakelende hen-
nen aan 't scharrelen «ijn. En zeggen
dat je in RIQUEWÏHR bent...

RIQUEWIHR: een van die dorp-
jes die op de kaart in kleine letter
staan, maar die een toerist steeds
maar terugzoekt. Dit soort dorpjes
komt in de Elzas zeer talrijk voor,
alhoewel zeer verspreid. Ze werden
zo precies als parels uit de lucht tus-
sen de geweldige bergketens gewor-
pen. Afgesloten door scherpe heu-
vels, waardp kudden koeieckujmet,
echt koperen bellen aan hun -cukke
hals, grazen, is Riquewihr verwij-
derd van^ het werelds gebeuren, dat
énige tientallen kilometer verder, te
Straatsburg, zo heftig besproken
•wordt.

Bepaald net is het daar niet.'
Blijkbaar bestaat zoiets «Is « urbani-
satie » daar niet.

De straten zijn zeer smal en vuil
en hobbelig. De afloopgoten hebben
er hun vrije loop en spelen wel eens
lelijke parten bij de vreemdeling.

De huizen, gebouwd roet een soort
rotssteen, beplakt met leem en op-
geschoord met ruwe, eiken balken,
staan elk onafhankelijk van elkaar.
Tussen elk gebouw is er dus 'n ledige
ruimte van een 40-tal centimeter die
'n gegeerde schuilplaats is voor alle
soort ongedierte.

Een beeld geven van de huizen in
hun geheel is zo goed als onmogelijk.
Men kan er niet wijs uit geraken
hoe dat "dorp eigenlijk ineensteekt.
Men komt eerst terecht op een
koer, war men vooral goed uit
zijn ogen moet kijken oö) öiet te ha-
peren aan het, netwerk van balken,
en waar babbelziek vrouwvolk, door
de schilderachtige vensters ligt te
kletsen dat het er een aardvrvvan
heeft. En dan arriveer je eonk«h 'n
soort halfdonker hol, waar een El-
zasserwagen staat — zo'n wagen met
grote wielen en kleine bak — waar-
mee de wijnboer zijn druivenoogst
binnen haalt.

Een Vlaming is> erg nieuwsgierig...
schijnen ze daar te weten. Want een
oude vrouw met wijde rokken en tip-

muta kloette naar ons toe en vroeg
ons in zangerig Frans of we al de
folt^rtoren bezocht hadden. Ze toon-
de '\jys een reusachtige sleutel waar-
mee ze wilde bewijzen dat zij reeds
sedert zestig lange jaren het mono-
polie had aan de ingang van de to-
ren de kaartjes te mogen geven.

Langs een voorhistorische wentel-
trap geraakten we in-een donker hol
dat uit zichzelf reede akelig aan-
'deed, maar toen de/>ude vrouw haar
lantaarn aanmaakte en een soort
galg te voorschijn kwam gingen de
spoken aan 't dansen. Zonder ophou-
den draaide de oude gids haar ver--
telling af, en wij klasseerden ze in
't schuif je van de gedramatiseerde
volksvertelsels.

De Elzassers zijn zeer vriendelijke
mensen en hebben zich prachtig aan
de toeristen aangepast. Voor de met
bloemen beprijkte vensterbanken
staar*} jtalrijke winkeltjes opgetim-
meraf^waar frisse, blozende meiden
met hun typische kledij aan, je aller-
lei kleine geschenken aanbieden.

De mannen zitten ook ergens in een
troepje een kout je te slaan en wat
verder zien we een vreemde kunste-
naar met een scheve pet en 'n « schil-
derezel » voor zich. Moéten die men-
sen dan niet werken «Oh, ja, wij
leven van de wijnoogst; kom maar
eens binnen. » 't Was echt Duits —
Elzasserdeutsch, zoals zij dat noe-
men.

Oj> 't gelijkvloers stond een wijn-
molen en ander'gereedschap. In tien-
tallen van die werkplaatsjes wordt
de zo fameuze Rijnlandse wijn ge-
maakt.

Langs een mooie trap, dikwijls
van onder tot boven in oud snijwerk,
leidde de boer ons naar zijn woon-
kamer, 'n Barok van kleinnodieën.
Snijwerk -en handkunst, doeken en
vazen, waarvoor wij hier soms zoveel
geld zouden geven.

In alle gemoedelijkheid dronken
wij''n proevertje en tot laat in de na-
middag huisden wij bij de Elzassers,
die, vertelden over hun streek, ge-
schiedenis' en traditie.

Frans kennen de meesten niet. En
vaft^Vi vaderland spreken durven
ze Baast niet. Te veel reeds zagen ze
de vlag aan de kerktoren veranderen
van kleur.

Maar toch gaat het leven door. De
Elzasser perst druiven, maakt wijn
en... spreekt zijn eigen taal.

Jef PATTYN

Een kerel van vendel Oranje stuurde
ons ~- in het leken van het nieuwe jaar-
parool — volgend gebed tot St Jan Eercti-
mans.

DE VLAAMSE JONGEN
TOT ZIJN VLAAMSE

JEUGDPATROON
Bercfimans, mijn 'heilige broer,

die het beste ,van de Vlaamse ziel
voor Ons Heer hebt. open gezet en
het beste van Jezus' gunst en Ma
ria's. \jejegening er in trtocht ont-
vangen :
gedenk ook mij, die uit het land en
het volk hen, dat U lief is, en een
hart heb, dat gij kent en begrijpt.

Leer het vechten tegen de drijt,
opdat ik het kuis houde en hoog.
Beziel hét met een droom, die ik
ontzette in de daad.

Leer mij vroom, dapper en taai
zijn 'in de dagtaak ter blijde ver-
overing van kennis en vaardigheid,
van ibare mannelijkheid en deugd-

Met Gods hulp, heilige broeder,
gehjk gij!

En daarom, geel rhe iets van Uw
drang naar vroomheid en gebed,
van Uw liefde voor de H. Mis, van
Uw honger naar de Heilige Hostie,
van Uw aanhankelijkheid aan Ma-
ria.

En • , waar God mij ook roepe o j
wil, moge ik paraaf staan voor de
levenstaak : de kerk_ Sfi _mi/_n volk
>— oj de missie ten bate.

Heilige broer van Diëst, leg de
klop van Uw haft in mijn hart1.

Wees radicaal, wetss principieel ; wees
absoluut; wees hetgeen-de burger noemt:
extremist; geef uzelf zonder meten of re-
kenen, aanuaano! de zogenaamde levgnt-
realiteit niet en laat tt niet door het leven

aanvaarden; 'geef nooit het strijdbeginsel

op.

E. van der Hallen.
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Onder aanbieding van bijgaand exemplaar
van No:13, van 31 Maart 1951 van het "Vlaams-Nationaal-Week-
blad" -"OPSTANDING" t moge ik Uw aandacht vestigen op de -
op de vóórpagina afgedrukte beschrijving, onder het opschrift:
"Congres der Vlaamse Jongeren".-

Uit de inhoud daarvan blijkt, dat dit
Congres zal plaats hebben te Antwerpen op 7- en 8 April a.s.
en dat Drs.Piet HEGGEN uit VALKENBURG (L.) op Zondag, 8 April
de groeten uit Noord-Nederland aan de congressisten zal over-
brengen".-
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ntralisme of Federatie?
door h F. A. DONCKERWOLCKE

Zodra als 'n -woord zich tegen-
woordig in de belangstelling van
^e politieke wereld mag verheu-
gen, duurt het niet lang of het
wordt op de meest verschillende
manieren geïnterpreteerd, zodat
men er bijna beducnt zou gaan
voor worden, uit angst verkeerd
te worden begrepen, het nog lan-
ger te gebruiken.

Met het woordje «federalisme»
zou het niet anders verlopen. Zo
wordt thans in Waalse kringen -
vooral van links - dikwijls met 'n
soort federalisme geschermd
w tegenover de Vlamingen al-
le Bodenen hebben om wantrou-
wig te staan. Moeten wij daarom
het federalisme als zodanig ver-
ketteren ? Federalisme, zegt men
ons, wordt door zekere Walen in
het raarn van volksontbinden<!e
oogmerken nagestreefd en 'n vol-
ledig losgeslagen links Wallonië,
eenmaal in een aparte deelstaat
gecentraliseerd» kunnen wij toch
niet wensen...

Dit wensen wij inderdaad aller-
minst; maar hiermede is o.i. het
probleem verkeerd gesteld. La-
ten wij liever beginnen met de
vanzelf oprijzende vraag te be-
antwoorden, of het huidig cen-
tralistisch regime ja dan niet deug-
delijk is. Welnu, niemand behal-
ve misschien zij die op dat regime
teren, zal toch durven beweren,
dat ons huidig stajuut voldoening
geeft. Het heeft veeleer niets dan
onheil gesticht, ja de Vlamingen
«•vn Walpn die voor 1830 vreetï-

Zeer terecht werd in dit blad
er al herhaaldelijk de nadruk op
gelegd, dat een der voornaamste
oogmerken van onze taal- en cul-
tuurstrijd ook «en rechtvaardige
verdeling is, van de machtsposi-
ties in de Belgische staat. De Vla-
mingen vertangen daarenboven
beveiligd te worden tegen iedere
verdere denationalisatie; de Wa-

len van hun kant vragen gelijk-
aardige ' waarborgen met het oog
op het toenemend overwicht van
Vlaanderen op "dewïögïafïsch ge-
bied.

Worden zulke waarborgen bei-
de partijen niet spoedig verzekerd

structuur, welke aangepast moet
worden aan de Vlaams-Waalse
tweeledigheid en meer rekening
c'ient te houden met de oud*;
Ziiidnederlandse tra<iitïe van ds
autonomie der gouwen. Eens zrv-
ver, zal het Waals separatisme
dat op volledige losscheuring
aanstuurt van het meest zuidelijk
gebied der historische Nederlan-
den meteen <Ie wind uit -de zeilen
worden genomen.

Het Europees federalisme, in-
dien wij er zin willen aan geven,
dient getrapt te worden doorge-
voerd. Wil het een leefbaar, or-
ganisch geheel worden, dan moet
het nieuw internationaal lichaam
organisch worden opgebouwd.
De op mekaar afgestemde delen
moeten bijeenhoren, willen ze
biologisch kunnen functioneren
en niet verstikken of aan bloed-
armoede lijden.

Hieruit vloeit logischerwijze
voort, dat in een organisch opge-
bouwde Europese federatie de
lotsverbondenen delen van de
Lage Landen slechts kunnen aar-
den op voorwaarde, dat zij zelf
voorafgaandelijk organisch-fede-
raal zijn samengebracht. Wij
gaan zelfs verder en stellen vast,
dat een interne federatie van on-
ze gouwen een hervorming van
waarlijk internationale betekenis
zou kunnen zijn, t.w. een soort
voorafbeelding van het Europa
van morgen.

Die geestdrift voor een oplos-
sing welke door alle klaarziende

over «en gezond federalisme, als
jullie niet eens in staat bent," de
meest onschuldige taalwet te
dqen eerbiedigen, als rrren jullie
ongestraft als recht loze n in deze
Staat kan bejegenen, als ons Ne-
derlands m Kongo niet eens (zelfs
op het papier) burgerrecht heeft
gekregen !.. Dit terugroepen tot
de nare werkelijkheid noopt ons
inderdaad d-e zaken nuchter te
bekijken,. Wij zijn nergens; alles
blijft nog te doen.

Eerst en vooral moeten wij' in
Vlaanderen over een embryo van
politieke organisatie beschikken
d|e buiten de wurgende controle
van de unitaire staatspartijen -
waar de Walen de rol van voogd
spelen ! - ageren kan. Aan de
bouw van zulke organisatie zijn
wij al een paar jaren bezig. Ge-
ma kkeï ijk gaat het zeker niet. De
tegenpartij wist wel, waarom we
zo ongenadig brutaal1 huishield
onder de stoottroepen van het
strijdend Vlaanderen ! Deson-
danks houden wij voet bij stek
ortïdat wij er innig van overtuigd
zijn, dat alleen en uitsluitend 'n
sterke kern onaf hank eli j ke b e -
wUste Vlamingen ooit bij mach-
lj- zal zijn, op afdoende wijze op
<ïeze die het bewind in handen
l|ebben, druk uit te oefenen.
l Actie, agitatie zijn echter op
ipchzelf niet voldoende, 'n Groe-
pering gelijk de Vlaamse Con-
dèntratie is het haar aanhangers
verschuldigd, tegenover een zo
voornaam probleem als dat van
&£t federalisme positie té kiezen.
Want bij de zware strijcl die ons
nog te wachten staat, zijn niet
enkel veel offervaardigheid en
veel standvastigheid van node.

Gerard Romsée Vrij!
TELEGRAM

Aan Je Miniiter oan Justitie
Brussel.

Hel bestuur van het Vlaams Oud-hoogstudenteneerboad,
in naam aan zijn 1150 aangesloten leden afgestudeerden,
tekent protest aan tegen de oerlanning aan Gtrard Romsée
en verzoekt de Minister oan Justitie om zijn onmiddellijke
inorijheidsstelling.

23 Maart 1951

Namens het V. O.H. V.
DJ J.A. Spincemaille

De Pen op de Wonde



minst; maar hiermede is o.i. Het
probleem verkeerd gesteld. La-
ten wij liever beginnen met de
vanzelf oprijzende vraag te be-
antwoorden, of het huidig cen-
tralistisch regime ja dan niet deug-
delijk is. Welnu, niemand behal-
ve misschien zij. die op dat.regime
teren, zal toch durven beweren,
dat on» huidig statuut voldoening
geeft. Het heeft veeleer niets dan
onheil gesticht, ja dé Vlamingen
en Walen die voor 1830 vreed-
zaam naast elkaar hadden geleefd
- wat niet betekent, dat zij steeds
op dezelfde wijze op de histori-
sche gebeurtenissen reageerden -
tegen elkaar opgejaagd. Nog om
andere redenen adhten wij de
strak unitaire inrichting van de(
Staat uit de boze; zij verwijdert!
de mens van de instellingen; zijl
houdt bovendien geen rekening
met de locale noden; zij werkt ni-
vellerend en ver-massa-liserend;
kortom, ze negeert de levende
werkelijkheid. Er dient derhalve
naar iets anders te worden uitge-
zj"~ Alle denkbare bezwaren le-
gt.» bepaalde voorstellen uitgaan-
de van personen die zich op het
fedealisme beroepen vermogen 't
niet ons er van af te brengen, dat
wij nieuwe wegen moeten volgen.
Het ondeugdelijke van een ont-
worpen hervorming pïeit aller-
minst voor het behoud van een
verderfelijk gebleken toestand.

Aan de jongste polemieken
rondom het probleem dat ons hier
bezighoudt is er trouwens ook 'n
grappige kant. Zagen wij niet,
op dé studiedag door het Ver-
meylen-fonds belegd, de verstok-
te unitarist, senator Phüippart, de
gedachte van de «geografische
senaat» verdedigen, hetgeen al-
leszins een (voor ons onaanvaard-
bare) toe-passing van het federa-
tK' beginsel is. Wat meer is, de
tegenwoordige Belgische taalwet-
geving die hét regionaal, territo-
riaal principe aanvaardt, bevat al
d< kiem van de federale ge-
dachte f . .

Het komt er per slot van reke-
ning minder opvaan te weten of
de oplossing die men voorstaat
ja dan niet 'n «federatieve oploaf-
sinpj mag worden genoemd, dan

e PRAKTISCHE her-
«nen verdedigt.
Betreft, onze voorkeur

gaat naar een organisch federal-
isme - zo willen wij het althans
heten - hetwelk, volgens ons on-
afwendbaar tot de 'Nederlandse
volËaeenheid voeren móét.

Het U niet voldoend* «m niet oom-
munistisoh te lijn; men moei sterk
zijn uit eigen beginselen.

Elzeviers weekblad.

len van hun kant vragen gelijk-
aardige waarborgen met net oog
op net toenemend overwicht van
Viaanderèn 'óp "démögJafiscrr jje-
bied.

Worden zulke waarborgen bei-
de partijen niet spoedig verzekerd
dan vallen nieuwe, noodlottige
wrijvingen en botsingen te vrezen.
Dit gevaar kan slechts bezworen
worden door een VERSOEPE-
LING van de Belgische staats-

Lage Landen slechts kunnen aar-
rden op voorwaarde, dat zij zelf
voorafgaandelijk organisch-fede-
raal zijn samengebracht. Wij
gaan zelfs verder en stellen vast,
dat een interne federatie van on-
ze gouwen een hervorming van
waarlijk internationale betekenis
zou kunnen, zijn, t.w. een sport
voorafbeelding van het Europa
van morgen.

Die geestdrift voor een oplos-
sing welke door alle klaarziende
geesten als
beschouwd.

1 Ize die het bewind in handen
' Sfeben, druk uit te oefenen.
' 5\ctie, agitatie zijn echter op

chzelf niet voldoende, 'n Groe-
! ^ring gelijk de Vlaamse Con-
i ^ntratie is het naar aanhangers
1 erschuldigd, tegenover een zo
1 oornaam probleem als dat van
ï<rt federalisme positie te kiezen.
Want bij de zware strijd die ons
nog té wachten staat, zijn niet
enkel veel offervaardigheid en
veel standvastigheid van node.

onvermijdelijk wordt- Zulke strijd eist ook beleid, -d.i.
maakt ons noch- het tegendeel van atuurloosheid,

tans niet blind" voor de droeve
realiteit van het ogenblik.

Wat praten jullie Vlamingen

Ev zal wel geen volk ter wereld be-
staan waar, onder de oudere gene-
raties der nationaal bewusten, het
pcerentage «invaliden. 20 hoog als
in Vlaanderen zal zijn ! Dit is een
van de redenen waarom het «Paas-
congres der Vlaamse Jongeren* op
7 en 6 April a.s. te Antwerpen gehou-
den, in bredere Vlaamse kringen met
zoveel ongeduld, belangstelling en
hoop wordt verbeid.

Naar een der inrichters oJis mede-
deelde, wordt door deze bijeenkomst
vooral beoogd, de nationale stroming
in -Vlaanderen, SP .in1 A» ^ftflpj-tfln.
fipngjm— b*>j.-ajffgmsfmr te dienen en
te bevorderen. Drie . hoofdgedachten
worden hierbij vooropgezet :

Het wordt vanzelfsprekend geacht,
dat Brussel van het Vlaamse land
deel uitmaakt : daarom ook moet in
de hoofdstad 'n offensief worden in-
gezet tegen de verderfelijke denatio-
nalisatle welke zowel tegen de Brus-
laars zelf als tegen de Vlamingen uit
het binnenland is gericht. Tegelij-
kertijd dient grote aandacht te wor-
den besteed aan de taalgrens, aan
de taaitoestanden in hét leger en aan
de huidige verwaarlozing van de
Vlaamse economie (oprichting van
nieuwe industriëli, inzonderheid in
Limburg en in West-Vlaaaeren).
2 Geleidelijke greel naar Knheftf van
d» Benélux-landen, dit niet alleen op
economisch gebied, doch ook op ml'
litaJr, tooiaai, cultureel on «taalkun-
dig terrein.
3' Van uit een Chrittalijfc en een
Vlaams oogpunt ie POLITIEKE AM-
NESTIE de enige mogelijke opioMfng
voor het probleem vn de na-oorlog»
repressie,

Het komt er echter op aan zulke
amnestie .ONMIDDELLIJK te verle-
nen, daar ze anders haar doel zou
missen.

Wat de organisatie van het congres
betreft, zij werd toevertrouwd aan
een nationaal Comité waarin alle
Vlaamse jongeren zitting kunnen ne-
men die een uitstralmgsfeer in Vlaan-
deren bezitte'n. Dit Comité kan steeds
uitgebreid of gewijzigd worden.
Sneu enkalt J«uï<üeweging werd em,

aansluiting gevraagd; eenieder (reedt BRABANT : H. Boon, A. Borginon,
Individueel toe. Bovendien werden in I,. Bousse, ir Thfjs, St. Verrept, Ch.
iedex gewest jjiaatseMjKe acliecpmi-, van SiBnere, H. Van de Voorde, J.
Jés opgericht," ook op enkele jplaat-* Vet-vaecfte, J. Weekers (Brussel),

en in'jj<oór'd>tiéderlanii'. dij^voqr £§m BeUaert . (Vilvoorde). H, Van der
ilaalselijke protfagTnüa zórgenf Palseli|ke ^ro^a^andaijzorg^en. m
Tijdens het congres zullen zes re-

feraten worden gehouden, telkens
door een gedachtenwisseling gevolgd.
Als inleiders treden op : mr Van der
Eist, Mevr. van Haegendoren, Gust
Peeters, Jos. Moorkens, Herman
Tndts, Jos. Boogaerts.

Dé Zaterdag heeft er een grote op-
tocht naar het monument van -Peter
Benoit plaats; dezelfde avond zal er
iu het Rubenspaleis een groot zang-
feest zijn met. de medewerking van
vooraanstaande Vlaamse domponis-
len..
Zondagnamiddag : groeten uit Zuid:-
Afrika (Okkert van SchalckwijcRJ^
Noord-Frankrijk (Jan ClaesJ, Kon-
go, Wallonië (Ossan Mathieu), Npord-
Nederland [Drs Piet Heggen • "^B -̂
kenburgl.

Op dit congres dat niet enkel een.
studiecongres maar ook een strijd--
congres zal zijn, worden minimuni-
twee duizend man verwacht; op het
zangfeest zelfs drie duizend. Zo zal
dit hoogst verdienstelijk initiatief"
van onze jongeren uitgroeien tot een
apotheose van jeugdige, nationale.;
kampvaardfgheid; het is een hellzr».
me reactie tegen ieder vorm van o n-
aandoelijkheld en pessimisme; Ijet
zal de tegenpartij leren, dat Vlaaütde*
ren nog springlevend is en over feen
dynamisme beschikt waarvan de; ge^
zagdragers binnen zeer korte tijd
zullen dienen af te rekenen.

N.B. Hiev volgt de volledige lijst vare
jongeren die in het Actiecomité vani
het Paascongres der Vlaamse Jon-,
geren zitting hebben:

ANTWERPEN: W. Daelman, «r.
De dopper, De PiUedjn, K. De Smet,
K. Dillen, H. Lauriks, Moorkens, G.
Peeters, H. Todts, R. Van der Pael,.
K. Verberne. M. Wagemam (Antwer-
pen); R. De Vis en M, Sels (Weerde);;
W. Fleerackers (Lier); R. Demonie-
(Braaschaat); P. Flerens (Schoten);.
F. Tubbeckx (Geel); i. De Ridder
(Antwerpen).

Van
Straeten (Elewjjt-Vilvoorde); A.
Franssens (Halle>; Mar. De Coninck,
A. Grauls, J. Bogaerts (Leuven); o.
llullebaui, 't: De Freine (Tienen).

LIMBURG : Roz, Dethier (Hasselt);
•O. Delooz (Alken); G. Konings {St.
Truiden); J. Thomas (Genk); W. Jo-
rissen (Tongeren); G. Bertrancts (Be-
ringen); F. Cloots (Landen); Nyssen
.(SI Maartens-Voeren).

OOST-VLAANDEFIEN : Dr. Bombe-
'ke, J. De Bergh, G. Pletew, Lode De
Wilde, Sf. Vermeire, J. Walraet

' ïGent j ; P. Claus, J. Van Overstraeten
i (Aalst); F. -De Bbndt, Th. Heynde-
-lïckx (St. Niklaas);- LUC. Verslrarte
»!Wetteren).

WEST-VLAANDEBEN : Mia Pijck
i(Brugge): P. Scharpé (Hoeselare);
..l. Schaepmeester (Kortrijk); P. Mad-
•dens (Menen); Dr Beyaert (Blanken-
^herge); G. ne Jaegher (Handzame-
JJïksmuide).
Algemeen Sekretatiaat.: 1ACOB JOR
DAENSSTRAAT 62, ANTWERPEN.
Brabant: Nottéstraat 50, Anderlecht.

iQost-Viaanderen: Markt 13, Aalst.
'VVesl-Vlaanderen : Ambacbtstraa
;Hanrtzame (Diksmutde).

tekent protest aan tegen de verbanning oan Gerard I\oinsée

en verzoekt de Minister oan Justitie om zijn onmiddellijke

inVrijheiJssielling.

23 Maart 19.51

Namens hel V.O.H. V.

Dr J.A. SpincemaiUe
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m.a.w. het vooraf bepalen van
de RICHTING die wij te volgen
zullen hebben.

Congres der Vlaamse Jongeren

r

EEN KIJKJE DOOR HET QORDfJN
Verwacht van mij maar geen grie-

zelige verhalen over wat bij onze
Russische bondgenoten - dat zijn ze
toch nog - in progresslvistlsche taal
•heropieidingskainpen» wordt ge-

I
noemd, dat is niets voor Jaeobus.
Uw dienaar geeft er de voorkeur aan,
met de hulp van een goede vriend
die wat Russisch kent, de sovjetbla^
den ui-t te pluizen. Dat is lonend
werk, want zo komt ge achter aller-
lei kleine feiten die y over de le-
venswijze en de mentaliteit van de
kinderen van Stalin meer leren daü
ellenlange artikels pro o£ contra.

Vandaag zulïen wij even onze aan-
<[acot wijden aan twee berichten on-
Jasigs in de Moskovitische pers ont-
dekt. Het eerste handelt over het
"Kapsalon* dat verbonden is aan het
*pijshuis «Moskawa« en, dat ook voor
vrouwelijk publiek toegankelijk is.
Welnu, indien wij het blad dat ons
de feiten verhaalt, mogen gelov&n,
dan moet het daar alles behalve in
orde zijn. Het meubilair wordt en na*
me!i}k slecht onderhouden en de
Kappers zijn er uiterst" ongemaniöird.
Zo stelt rte directie van de zaak roze
i?n kleurloze nagellak ter beschikking
van de küënteel; maar de manicure*
hebben een eigen voorraad van ver-
schillende - fijnere - tinten die ze
slechts tegen speciaal tarief gebrui-
ken. En de «brigade* van de krant
rtie zich gespecialiseerd heeft in het
opsporen van allerlei misstanden -
een soort officieuze politie dus -
noemt zulke praktijken onbeschaafd
- om het in het Russisch te zaggen :
«ne kulturny* - hetgeen .volgens dé
sovjetlsche normen een zware zön-
•cie is. zoiets in d& a&rd van anti-
progressivistisch.

Die Kappers van de -Moskawa-
hebben overigens school gevormd,
vvani hun aollega's van de kapsalons
nr 5 en nr IS zijn Ook Al dooi de fca-
pU&Ksü&chè duivel btzettn. N U t al-

_.

Een Prachtig Geschenk!
Wie vanaf Heden 'een ateunabonnement van een

jaar (350 Fr.) neemt ontvangt gratis de bronzen sier-
schaal eigenhandig geslagen door de bekende Vlaam-
se edetkunstsmid Cassiman uit Dendermonde.
Deze aierschalen hebben een doorm. van 50 cm. en
zijn vervaardigd in roestvrij ijzer. Zij zijn genummerd
en getekend door de kunstenaar. Zij hebben één
kunstwaarde van minstens 1500 Fr.

- Het bedrag van 350 Fr. kan gestort worden Op post'
rekening 1705.17 N.V. Uitgaven Euctor, Antwerpen.

Wie reeds een steunabonnement betaald heeft kan
•de sierschaal ontvangen mits voor 2 April a.s. een bij-
komende storting van 130 Fr. te doen.

leen aanvaarden zij fooien, doch in
hun verpletterende meerderheid ver-
tikken ze hét gewoon, lid te worden
van de socialistische studiekring en
zijn ze nooit te zien op de «culturele
bijeenkomsten van de jonge arbei-
dersi waar de edele sport van het
•gemeenschappelijk krantenlezen. -
wat gebeurt daar nog wel daf nlei
gemeenschappelijk 4s 1T - geoejenrt
wordt. De vreselijke gevolgen van 'i
verwaarlozen van het «politiek pseda-
gogisch werk» bleven dan ook niet
uit: «afz'etterij, slordigheid, en op rte
koop toe, verregaande onbeschaam-
heidb. Hoorde men'niet de «brigade-
ïeider» van kapsalon nr 12, kameraad
Kravota, cynisch verklaren: «Por-
t jera krijgen fooien, waarom kappers
nietT- Dit alles loout waarlijk - zo-
als mijn vriend Tijl het pleegt te zeg-
gen - de volksdemokratischö spüJi
gatun uit, weshalve de controle-tri-
gade van de-Moscouse krant met eeii
dringend beroep besluit op de 'Gom
missie der Openbare Diensten- en
haar bezweert, in die tot kapitalisti-
sche Augiasstallan ontaarde kappen-
ziken 4indslijk wt ord» t«

Een ander krantenknipsel uil de
«r-rawda> ditmaal, lijkt ons niet min-
der .leerzaam. Wellicht weten tm'ze
lezers nog.'dat enk&Se jaren geleden,
fle Centrale van de Communistisch.'
Parlij met een zeer streng geformu-
leerde veroordeling voor de dag
kwam tegen de «formalistische ont-
aardingen en anti-demokratischet
neigingen, in <ie Werken van tal van
moderne Russische componisten. .Du
uitzuivefend initiatief heeft blijk-
baar goede resultaten gehad. Toch
iaat bij de betrokkenen de westerse
duivel nog af en toe sijn lelijke, boks-
poten zien, betoogt de. «Pra.wds
• Men kan lelfs nu nog in werl .,
van Sovjet-cofponisten melancholie,
hmlerigheid, droefheid en burger-
lijke sentimentaliteit aantreffen». Pil
is inderdaad een beetje tar l En het
toppunt is wel, dat ook de. Unie der
Sovjet-componisten hier niet hele-
maal vrijuit gaat. Daar wordt im-
mers nog steeds - zo drukt de Praw-
da het utt - «te weinig aandacht be-
steed aan de ideologische vorming
van de componisten en de eritioi ver-
mijden een diepgaande analve? an
inhoud en vorm». Men w,
het voïgende vergeten ;,-*Hfe- -fl
lied moet da geronde--levensopvatting
van de hedenSauBse Sovjetburger
vertolken: kloek; krachtig, geluk-
kig en oprecht...»

Misschien is uw oude Jaeobus vre-
selijk achterlijk, maar hij kun tich
bezwaarlijk inbeelden, dat in een re-
gime waar «gelukkig» zijn een
VERPLICHTING is geworden, men
zich ooit «oprecht» gelukkig zou kun-
nen voslen...

JACOBUS DBO6BSTOP



Van week tot week

Gehandhaafd Verbod '-

Door <le hogere, onder Waalse
voogdij staande CVP-leidïng werd
o,ok voojxSe Vlaamse .senatoren het

- •" "bod-- gehandhaafd, tijdens de be-
eking van het militair ontwerp,

, over het taalvraagsfuk te spreken en
onze • verruimden» waren niet de
laatste om zich aan dit verbod te on-
derwerpen. Zo werd bedoeld ontwerp
definitief goedgekeurd, zonder dat
van de regering een kordate, duide-
lijke verklaring omtrent haar inzich-
ten werd afgedwongen. Niemand
van die heren hééft het gewaagd.
minister De Greef een reeks vragen
1e stel]en in de aard van de volgen-
de : - .
— 1) Wordt het wervingstelsel van
de officieren derwijze gewijzigd, dat
in een minimum van tijd het schrij-
nend tekort aan Vlaamse officieren
aangevuld wordt en hoe gebeurt dit?
— 2) Welke maatregelen worden er
overwogen om de talrijke uit het le-
ger verjaagde Vlaamse officieren —
die niet veroordeeld werden — gele-
genheid te geven terug in dienst te
treden ?
— 3) Zal in de Vlaamse brigaden het
Nederlands wel degelijk de enige
gangbare, officiële taal worden, dit
zonder enige restrictie en-•kan de
verzekering worden -gegeven, dat al
de in zulke brigade dienst doend?
officieren het Nederlands grondig
zullen beheersen, zodat hun persoon
zelf £een afbreuk zal doen aan het
eentaligheidsbegiasel T
— 4) Hoelang nog blijven de burger-
rechten ontnomen aan ouders wier
zonen in het leger dienen t
— 5) Bestaan er nog ja dan niet ra-
cistische bepalingen waarbij de loop-
baan van officier voor elementen ge-
sloten blijft die «incivieke» gezins-
leden hebben of waa-rbij huwelijken
van officieren of onderofficieren
met meisjes die tot een «incïviek
gezin» behoren venboden zijn t

Net als 3n de kamer, hebben echter
de Vlaamse C.V.P.-mandatarissen
in beide talen gezwegen. Sommigen
vinden misschien volgend jaar hun
tong terug als het erop aan zal- ko-
men, bij de bespreking van de begro-
ting van landsverdediging,.op dreine-
rige toon een klachtenlitanie af te
rammelen omtrent «de onduldbare
taaitoestanden die nog steeds in het
Belgisch leger voortwoekeren». Het-
geen voor «De Standaard* een nieu-
we gelegenheid zal zijn om kamerlid
Zus of Senator Zo wegens zijn
«moedige tussenkomst* van harte te
gelukwensen...

Qousque tandUEi ?..

f23 3EXIES

.JDe regering is dus voornemens het
berucht artikel 123 sexies derwijze te
verzachten, dat de ontheffingen van

lating gegeven om in de loop van
onze zending elite hinderende getui-
ge zonder genade te doden. AJs we
die vrouwen en kinderen gedood
hebben, dan is het omdat er niets zo
gevaarlijk is als vrouwen en kinde-
ren».

Zo verklaarde, volgens «Le Rappel*
een der daders van de weerzinwek-
ken-de vijfvoudige moord op 22 en
23. Juni 1944, in Waals Brabant ge-
pleegd.

En deze moordenaar loopt nog im-
mer vrij rond Bn prijkte waarschijn-
lijk op -de jongste anti-amnestiebe-
togingen door onze krokodillen in-
gericht, sctieefhangend van zijn ere-
tekens !

Maar wie durft het aan, die Augïas-
stal te zuiveren'? De dag dat men
daar ernstig mee begint, iel het in
ons land niet bijzonder lekker rui-
ken...

WAAROM 24 MAANDEN?

Waarom moeten onze jongens W
maanden van de schoonste tijd van
hun leven, in' de kazerne gaan slijten;
waarom zo'n peperduur militait ap-
paraat er op nahouden, als aan de
andere kant, in de «sterke vesting.
die wij aan het opbouwen zijn om
ons tegen het gevaar uit het Oosten
te beschermen, handlangers van de
vijand van morgen sleutelposities
mogen blijven bezetten T

De Buch heeft het immers onder
stoelen nog.banken gestoken, dat hij
er ïiiet aan denkt het communisme
al ie zweren; hoogstens as de kerel
zo vriendelijk ons te Jbeloven, geen
lessen in de Moskovitiscue leer meer
te geven. En daarmede' nemen wij
braafjes genoegen. Dit uit pure
schrik, de linkse beschermers van die
Buch te mishagen. Wij krijgen meer
en meer de indruk, dat in dit land
de CVE-regereing een scort zetbaas
van de linkse partijen is en wij be-
ginnen ons at te vragen of het in de
grond niet beter ware, voor zuivere
toestanden te staan. d.i. een situatie
waarbij de ECHTE bazen zelf zou-
den regeren,..

FRANCO EN WIJ

Een lezer stelt ons de vraag of wij
dan werkelijk het huidig regime in
Spanje als een ideaal beschouwen.
Dit vinden wij een uitstekende gele-
genheid om nogmaals ons standpunt
nader te bepalen :

•Reeds in het eerste nummer van
OPSTANDING schreven wij : «Wij
geloven niet, dat er een enkel poli-
tiek stelsel bestaat hetwelk voor alle
tijden en voor alle volken als een
«ideaal» regime zou mogen gelden.
Het komt er vooral op aan, een sys-
teem uit te denken dat tot resultaat
heeft, wat wij zouden kunnen noe-
men : de «aristocratische basis« die
in elke maatschappij onontbeerlijk
is, te heipan verbreden. Wellicht, wa-
re het eenvoudiger de vele andere na
te zeggen, die voor ons gewaar-
schuwd he-bben tegen de «gelijkscha-
keling naar omlaag»... Noch het li-
tberaliserend kapitalisme, noch het
autoritair staatcommunisme kunnen
ons voldoening schenken; beide stel-
sels zijn door een dodend materiaï-
isme aangevreten en hun rampza-
lige gevolgen zrjn voor ons een af-
schrikwekkend voorbeeld. De oplos-
sing ligt o.i. in het teruggrijpen naar
onze volkse, christelijke overleve-
ring. Wij stellen de mens boven de
materie en dus oolf Boven de machi-
ne; wij weigeren beslist hem te ver-
lagen tot cte rol van waardeloos
proefkonijn bij sociale proefnemin-
ing der menselijke persoonlijkheid
M.a, w. ons hele streven moet er -naar
ge-rlcht zijn. de volledige ontplooi-
gen van gefanatiseerde utopisten
te beveiligen en te bevorderen, het-
geen tevens veronderstelt dat de cul-
tureel-nationale integriteit van ieder
volg geëerbiedigd blijve.»

Wat nu de Caudillo betreft, wij
houden hem ten goede, dat hij in
Spanje het communisme heeft be-
dwongen en tn uiterst moeilijke om-
standigheden de nationale zelfstan-
digheid van het eigen land wist te
handhaven, een prestatie die bewon-
dering afdwingt en een voorbeeld
waaraan alle andere wegteuropese
staatslieden. zich mogen spiegelen.
Dit betekent nog niet, dat wij voor
Vlaanderen een regime zouden, wen-
sen, dat van het Spaans is afgeke-
ken, al zijn wij geneigd te geloven,
dat in acht genomen de politieke én
economische mogelijkheden van gis-
teren en van vandaag thans te Ma-
drid bezwaarlijk een betere leiding
denkbaar is dan, de huidige. En wan-
neer men van ons wil vernemen, hoe
wij oordelen over het vraagstuk van
een volledige inschakeling van Span-
je in het westers verdedigingssys-
teem, verwijzen wij naar de reactie
van Eisenhouwer op dezelfde vraag;
«De internationale toestand is van
die aard, dat wij nooit te veel vrien*
den kunnen hebben.»

UIT HET NOORDEN

JAN TIMMERMANS ZIEK.
De gewezen -burgemeester van

Groo-t-Antwerpen werö in voorlopige
vrijheid gesteld — tn afwachting
van de voorwaarde U jke i n vrijheid.
stelling — nadat hij in de nachte-
lijke eenzaamheid van de cel over-
vloedig Moed .gespuwd had, Wj zo-
verre dat hij er bet bewustzijSn bij
verloor. Waar de provincie Antwer-
pen aan de-ie prototype van de hu-
manist ontzegd werd, wordt hij
thans door liefderijke handen ver-
pleegd aan de kust. Wij wensen liem
een spoedig- en blijvend herstel.

DE BEVESTIGING VAN HET
ONRECHT.
De h. Moyerso/sn heeft en wets-

ontwerp ingedieud tot herziening-
van het beruchte artikel 123 sexies,
dat de in vHJtreid gestelde politieke
gevangenen tot «outlaws» doemde
en hun o.m. verbood beheerder, le-
raar of journalist te 2ïjn, weten-
schappelijke ïLrbeiü te publiceren, in
een drukkerij te arbeiden, eer. orkest
ai voetbalvei<enlging te leldent enz.
Het ontwerp betekent een aanzien-
lijke stap vooruit en wij hopsn dat
de Aalsterse- minister alle fopswa-
pende amendementen van de hanc'
zal wijden. Naast het onthouden van
de politieke rechten en van het dra-
gen van decoraties of van een adel-
lijke titel, blijft het de < ïncivieken »
ontzegd aan enigerlei vorm van
onderwijs dael te nemen of een dag-
blad te toeheren.

Dit ia een bestendiging van een
grof onrecht. Bedoelde beperkingen
waren voor de oorlog in ons straf-
recht onbekend! en werden met te-
rugwerkende kracht ingevoerd.
Strafwetten met terugwerkende
kracht zijn een aanftuittng van het
Recht en zijn slechts in een totali-
taire staat denkbaar. Het is v. Ie ré-
gne du bon piaisir». Wij betreuren
het dat dhr Lwtovic Moyeraoen, die
een jurist la en zich een christelijk
humanist heet, dit onrecht wil be-
stendigen.

HET HÖfF VAN VERBREKING.
Het feit dat het Hof van Verbre-

king een kommunistische staatsraad
glechts voor een half jaar uit zijri
ambt in de Raad van State ontzst
en deze israëlietische immigrant in
de gelegenheid gesteld neeft opnieuw
spandiensten aan de 5ë kolom van
Moskou te bewij&en/ward in de Hon-
servatieve pers op vinnige kritiek
onthaald.

De m*t hermelijn getabberde
heren hebben zich wellicht een uit-
komst willen voorbehouden voor het
geval van Russische "bezetting. Be-
paalde kranten" zijn overigens slecht
gekomen zich aan de houding van
het Hof te ergeren. Zij hebben het
immers normaal gevonden, dat het
yeribrektngöióf de 'retroactieve
strafwetten der Londenaars enteri.
neerde.

Be zonderlinge houding van het
Hof is overigens een oude geschie-
denis. Tijdens de eerste wereldoorlog
wierden de besluitwetten van de Ha-
verse regering door nat Ffof nfet
toepasselijk in het benette grebied
verklaard, omdat het Staatsblad be-
zet België niet toereikte en de in-
woners onwetend- waren omtrent de
Haverse wetgeving: ( ? >. Na de wa-
penstilstand vergaderde het Hof
van Verbreking opnieuw in voltal-
lige zitting en hestte de besluitwet-
ten van Havere zonder meer rechts-
geldig; in de eertijds bezette provin-
ciën. Zodoende -konder de aktiviatei?
tot de zwaarste straffen veroordeel;!
worden. Da baroem.de rechtsgeleerde,
wjlen Edmond Picard, die door de
verdediging- in het proces Borms ge-
dagvaard werd om te adviseren in-
zake deze rechtsgeldigheid, werd
door voonsiUer Gombault niet tot
de getuigenstoel toegelaten.

Wie zei ook weer dat wij ons over .
het beste gerecht van de wereld
mochten verheugen ?

K U YPEBSI ANA.
België telt talrijke soorten secre-

tarissen^g-eneraal, namelijk secreta-
rissen-generaal tn functie, op rust)

ter beschikking zonder wedde. Daar-
enboven zetelen drie geweren secre.
tarissen-ig-eneraal in de Senaat,
waaronder twee die in de gevangenis
gezeten hebben en waarvan er een
in zijn functie aangesteld' werd in
opdracht van het V.N.V. De fauna
werd thans met eer' uiterat zf>ldi-
saam exemplaar angevuld. Een mi-
nisterieel departement telt immsrs
als tooogrste ambtenaar een gemeen-
rechtelijk veroordeelde.

Deze, de 'h. Juliaan Kuypers, die
zijn tioge functie te 6'anken. heeft
•aan zijn socialistische bescherm.
heren, wc-rdt slechts in één krant
toegetakeld, d.i. in de c Libre Belgï-
que». In de partijkrantec stond de
komm?ïntaar over zijn veroorcteling
in het teken van de e république dea
camarad£& ». Een/ staats mteïister
dektï hem met het g-ewicht van zijn
tachtig- Jaar. « De Standaard »
sohreef een loveute 'bi;Ör3,je- nver

d'SLe socialistisch^ beschermeling.
t Opstanöng » is ni=t gewand een

blad voor de mono te nemen, noch
mind«r de machtigen' van deze Staat
naar de mond ta praten Waar n»an
in I944-1&15 uit de administratie
gesloten werd omdUt men lid ge-
weest was van de Unie van Hand-
en Gésstesarbeiders, daar menen wa
dat er geen plaats is in de adminis-
tratie, laat staan op de hoogste sport
van de hiërarchische ladder, voor een
g-ïnieecrechtelijk veroordeelde.

De h, JXiIiaan Kuypers verdient
overigens onze sympathie niet. Tij-
dens de oorlog- epjurejerde hij zijn
leerboeken van geschiedenis derwijze
dat hij v.er<ter kon Wijven auteurs-

,
was hij echiér « ctvIeK * van kop tot
teen bfj zoverre dat hij alle contact
weigerde met zijn familieleden dio

GORDEL VAN VERCI88IHCEM

in d* gevangenis Joeland<fen. De h.
Kuypers moge tienmaal lid zijn van
de Vlaamse Club. Voor ons is hij
alles behalve een- propere meneer.
den waarin tamme olifanten werker..

DE NIEUWE GOUVERNEUR VAN
BRABANT.

De C.V.P. mist elke gelegenheid
om krachtdadigheid te betonen. I;ïa
üet verloop der Koningskwestie üs
dit de geringste dagloner duidelijk
geworden. .

Dit organisch gebrek aan man-
nelijkheid is nogmaals gebleken bij
de benoeming van de nieuwe gou-
verneur van de provincie Brabant.
De gouverneur is de hoogste amb-
tenaar in een provincie en vertegen-
woordigt er de Koning-, Hij leid-t hat
bestuur ci-jr provincie, zit de ver-
g-aderinigren van de be s te cdiga af-
vaardiging- voor, heeft de hoogste
controle over de gemeenten^ ote k-e1"1*,
fabrieken en andere geconstituci, ,
lichamen, de benoemingen der bur-
gemeesters gebeuren c-p zijn voor-
dracht, hij kan de rijkswacht in zijn
gouw mobiliseren'.

Da socialisten hebben, er altijd
voor gezorgd vertrouwde volgelingen
tot gouverneur aan té stel en in ds
provincies die hun door de genade
der politieke kameraadschap tsn
d-eel vielen. Dit is in üe provinciën
Luik en. Hens-gouwen' duidelijk ge-
bleken tijdar.s de troetelen in ver-
band met de Koningskwestie;

Na de &p rust stelling van de .ge-
wezen liberale senator, de h Demets,
als gouverneur van Brabant, ihad
de C.V.P. een schitterende gelegen-
heid om het bestuur dezer provincie
met socialistisch-Liberale hss^uurs-
meerderheid toe te vertrouwen aan
een krachtdadig, beproefd en onder,
nemerd volgeling. Het was daaren-
boven voor de Vlaamse meerderheid
van de C.V.P. een enige gelegenheid
om cteze kroonprovincle te tedenf
met een gouw^raaf. Diets van fe^'
en van geaardheid. Dit wtg overi-
gens, op het interfmaat van Mathieu
Croonenberghs tijdens o> bezetting
na, sedert 1830 nooit het #eval ge-
weest.

De h. Brasseur, de Waalse minis-
ter yen Binnenlandse Saken, raadde
aanvankelijk dé Kroon aan een links
georiënteerd, vlaomaonkundig ka-
merlid tot gouverneur te benoemen.
Dit stuitte op de ojppositie van gans
de Vlaamsg pers. Nadien werden de
Mi Vossen, Van Hemelrijck, Smets
e.a. als kandidaten vooropgesteld.
Tenslotte werd een totaal oribekent?
ambtenaar, een nofcüjon van wie we
alle redenen hebben om aan te ne-
men, dat hij slechts Vlaming is door
de toevalligheid der {geboorte, tot dit
hoge ambt benoemd. Hij is onbekend
in de C.V.P.-kringen^ hij is onbekend
in dé Vlaamse milieus. Vlaanderen
zal aan deze jonkheer niets hebben
en kün^hej; eveq ^osd stellen- met
een '

DE PILLEOUN ZESTIG JAAR.
De schrijver van t De Soldaat Jo-



nge toon een klachtenlitanie af te
rammelen, omtrent «de onduldbare
taaitoestanden die nog steeds in het
Belgisch leger voortwoekeren». Het-
geen voor «De Standaard- een nieu-
we gelegenheid zal zijn om kamerlid
Zes of Senator Zo wegens zijn
«moedige tussenkomst» van harte te
gelukwensen..,

Qousque tandum ?..

123 AÉXIES

De regering is dus voornemens het
lierucht artikel 123 sexies derwijze Ie
verzachten, dat de ontheffingen van
rechten voortvloeiende uit criminele
straffen door de militaire rechtban-
ken uitgesproken, tot drie worden te-
ruggebracht, nl. verbod onderwijs te
geven, de administratie van een blad
of de leiding van een politieke partij
waar te nemen,

Het is nu eenmaal ftet noodlot van
dit re-giroe, dat liet niet bij machte is
ooit een breed, verzoenend gebaar te
doen, m.a.w, als onze meesters iets
«geven» dan gebeurt dit telkens op
zulke wijze, dat NIEMAND HUN
DAARVOOR DANKBAAR BEHOEFT
TE Z[JN !

Bovendien stellen wij vast, dat hier
opnieuw het onaanvaardbaar begin-
sel " van de retro activiteit genand-
haaid wordt, hetgeen beslist strijdig
is inet de Universele verklaring van

/" *an de Rechten van de Mens door het
v^Jelgisch Parlement bekrachtigd en

ook met de z.g. Handvest van de
Vrijhei-d die onder de benaming van
.Convention des Droits de I'Homme
Conventïon on Human ftïghis» door
het Comité va de Ministers van de
Raad van Europa op 4 November
1950 te Rome ondertekend werd. In
artikel 7 van dit handvest lezen wij
Q.m.: «Niemand mag veroordeeld

- orden egens een daad of een ver-
zuim die op het ogenblik dat ze werd
bedreven geen misgrijp waren krach-
tens Jiet nationaal of het internatio-
naal recht. Tevens mag geen zwaar-
dere straf worden toegepast dan deze
die toepasselijk was op het ogenblik
waarop het misdrijf werd bedreven,.

Een vijftiental ministers van Bui-
tenlandse Zaken, bijeengekomen in
liet Romeins paleis «Barberine» hiel-
den tijdens de ondertekenmgsplech-
tigheden een -korte toespraak. Zo
verklaarde toen de heer van 'Zeeland
•Thans stellen wij een rechtvaardige

(_' .,. noodzakelijke tfaad; noodzakelijk
Widat In e«n troebel periode gelijk
do onzo, de rechten van do Mons to
gelijkertijd verkracht en m feitend
werden, i

En wij voegen er aan toe : In Bel-
gl* worden cte» reohton nog *teeds
ontoeoohaamd verkracht on mfefcend.
Wat om betreft, wij verwachten
nochtans zeer wel n Eg van oen beroep
op do heren van Straatsburg waar tfe
slnittre kwakzalver Spaak - Londoni.
üf *n str*at»ch«ifmergeneraal * de

j*«ol speelt. Laten wij ons dor-
"""'s^v _^.iaar lEever houden aan hot:

Help Uzelf, zo holpe II God !

FRANCO EN WIJ

Een lezer stelt ons de vraag of wij
ilan werkelijk het huidig regime in
Spanje als een ideaal beschouwen.
Dit vinden wij een uitstekende gele-
genheid om nogmaals ons standpunt
nader te bepalen :

wij oordelen over het vraagstuk van
een volledige inschakeling van Span-
je in het westers verdedigingssys-
teem, verwijzen wij naar de reactie
van Eisenhouwer op dezelfde vraag :
«t»e internationale toestand is van
die aard, dat wij nooit te veel vrieru
den kunnen hebben.»

UIT HET NOORDEN
GORDEL VAN VERGISSINGEN

Kort na het optreden van de nieu-
we regering in den Haag is er een
regeringsverklaring gevoJgd. De par-
ttj-bladen, dat zijn in Nederland al-
le couranten mei uitzondering van
«De Telegraaf», hebtien er • verheven
en geleerde artikelen over geschre-
ven. De roomse bladen waren zeer
ingenomen met de katholieke voike-
partij, met zichzelf en met mr. Rom-
me. die als informateur dit kabinet
voorbereidde. Het Nederlandse volk
echter heeft begrepen, hoe de situa-
tie er eigenlijk uitziet r het land zit
aan de grond. De defensie kost l1/,
müliard gulden per jaar. Een land,
dat pas 'j-, van .zijn grondgebied door
toedoen van zijn bondgenoten heeft
verloren, kan die prijs niet betalen.
De versoberingsmaatregelen die daar-
iut voortvloeien lagen al maanden
lang gereed. Het vorige kabinet durf-
de er niet mee voor de dag te ko-
men. Maar het nieuwe kabinet is vrij-
wel niet verschillend van het vorige.
Gedurende de kabinetscrisis van on-
geveer twee maanden, kostte het
uitblijven van het versoberingsbud-
get het volk iedere dag enKele mil-
Hoenen extra.

Noodgedwongen is het nieuwe kabi-
net ma met zijn program voor de dag
gekomen. In de vakbonden wordt er
nu een beetje gesputterd, men heett
5% loonsverhoging toegezegd, die
niet de o n t z e t t e n d gestegen
prijzen te niet doen, maar het pu-
bliek - bezig met bioscopen en voet-
balwedstrijden - heeft toch wel de
indruk, dat er serieus aan zijn be-
lang gewerkt wordt. Het is te sloom
oin degenen, die -het land in «deze toe-
stand gebracht hebben, ter verant-
woording te roepen. Dan zou men,
tenminste zijn moreel gered hebben,
Maar het volk heeft, ten spijt van
aiïe in leuzen gegoten democratie,
geen gelegenheid om zijn wil te ui-
ten.

OORLOG TEGEN VROUWEN RN
.HNDEREN

«Wij waren het eens, X en ikzelf,
om Gilbert te doden, wajit wij vrees-
den dat hij ons 2ou verklikt hebben.
Dij een vergadering van de verzets-
:.-riders heeft subst. Wiïly Harcq, ctje
luitenant was in het Var ze t, ons to*-

EEN NATIONALE SCHANDE

Bij het gevoel van materiële ar-
moede, waar de bestuurders uit Lon-
den en de. daarna optredende pofi-
tieke potsenmakers het land in ge-
bracht iiebben, voegt zich ook een
morele neergang, uit Londen zijn
ze gekomen de heren, die het niet
kónden, en de helden van de weer-
stand namen hun erfenissen over.
Zij zetten hun knechljes in alle dag-
en weekbladen, zodat die «verstopt»
zijn en geen uiting meer geven aan
wat er werkelijk onder het volk
Jeeft. De rest speelde mini-ster en ho-
ge ambtenaar en liet de millioenen
dansen.

In de morele orde vergreep men
zich aan de goede naam en aan het
bezit van vele waarlijk grote Neder-
landers. Hot uit Lon_d»a koagcwls ef

door dezen geïnspireerde stelletje,
schoot hen dood, sloot hen op of
maakte hen tot paupers.

Met weemoed heeft iedereen daar-
aan moeten denken, toen het bericht
in Nederland binnenkwam, dat dr.
Willem Mengelberg in Zwitserland
was overleden. Zelfs de bladen, die
zich na de bevrijding het walgelijkst
gedragen hadden, zoals «de Volks-
krant», het platvloerse orgaan van de;

katholieke arbeidersbeweging, ver-1
meldde zelfs met een zekere gehui-
chekte meewarigheid, dat Mengel-
berg «in ballingschap» gestorven was.i
Alsof ze dat erg vonden ! ;

Mengelberg is door een kleine, kliek
on vaderlandslievende schavuiten, die:
na de oorlog patriotten werden, het:

land uitgedreven. Zij werden opge-'
stookt en aangevuurd door een klein
groepje joden, dat nu weer toeteng-
rijice machtposities in handen houdt,
ook in de pers, zodat de critiek ban
onderdrukt worden.

Juist in de dagen voor Pasen, waar-
op heel de wereld omruist weid door
de klanken van de Matthaus-Passi&n,
welker vertolking door "Mengelberg
tot een wereldgsbeurienïs werd ge-
maakt, is dit Nederlandse genie uit
fcet aardse leven heengegaan, de
nacht voor Witte Donderdag.

De Nederlandse regering had hem,
gehoorzamend aan de bevelen vant

een paar Amsterdamse jodenfamilies
terwijl hij in Zwitserland was, al
zijn onderscheidingen afgenomen.
De geste was belachelijk, want in de
geschiedenis zal alleen Nederland
zelf onderscheiden zijn door deze =
man onder zijn volk Je hebben mogen
tellen, evengoed als het in de histo-
rie voor goed zal geschonden zijn
door de Schermerhorns, de Beels en
de Kruisen !

Pasjuino schreef i-n «de Telegraaf» \t stigma van deze moord op 'n :

Kroot genie zal altijd zichtbaar zijn
op de voorhoofden van hen, die de-
ze grote man hebben geveld.» . De
waarheid is erger dan deze beeld-
spraak, ledere Nederlander^zal, in
het buitenland onder mensen van
verstand en beschaving verkerend,
een beetje veracht worden, omdat het
Nederlandse volk na de bevrijding
door middel van zijn crapuleuze
ere-raden en zuiverings-instanties i
tot een dergelijke laagheid in staat
is gebleken.

DRIE MUBKETIERft 01» HET
OORLOGSPAD

Een komische noot te midden van .
al die treurigheid mag hier niet ont- '
breken. Algemene vrolijkheid is ge-
wekt door een paar krijgshaftige
stukjes in «de Linie», 'n .Amsterdams
weekblad. Drie weken geleden stond !
er een zeer grote titel boven een !

>Te W*p«B«. Vsrlsdaa *»ak'

spancuensten aan ae oe K.oiom van
Moskou te bewijjèen, wïrd in de kon-
servatieve pers op vinnige kritiek
ontihaald.

Ete mat hermeüjn g-etabberde
heren hebben zich wellicht een uit-
komst willen voorbehouden, voor bet
geval van Russisciie bezetting-. Be-
paalde kranten zijn overigens slecht
gekomen zich aan de houding van
het Hof te ergeren. Zij hebben het
immers normaal gevonden dat het
Vepbrétöngrsfaöf de ' retroactieve
strafwetten der Londenaars entert-
nesrde.

weest was van de Unie van Hand-
en Gesstesarbeidsrs, daar menen w^
dat er geen plaats is In ds adminis-
tratie, laat staan op de hoogste sport
van d'e hiërarchische ladder, voor een
g^meerreclitelijk veroordeelde.

De h. Jfuliaan Kuypers verdient
overigens onze sympathie niet. Tij-
dens de oorlog- epureerde hij zijn
leerboeken van geschiedenis derwijze
dat hij verder kon blijven auteurs-
rechten genieten,.,Bij5 de,^bevri^ïing:
was bij ecSter'« cïviek t van kop "tot" '
teen -bij zoverre dat hij alle contact
weigerde met zijn familieleden die

werd dit gevolgd door een hartver-
scheurend opschrift': «We zijn in
oorlog.» Nu vraagt iedereen zich af,
wie die «we- eindelijk zijn. ïs dat de
redactie van Jnet blad? Zo ja> waar-
om is zij dan niet in Korea, waar 2ij
dan heter dienst kan doen dan in
Nederland de bevolking op te hitsen
met allerlei artikeltjes die 2ij uit
Amerika krf jkt toegezonden. Zo neen,
waar bemoeit 2ij zich dan mee ? Het
is, zo zegt men hier, al mooi genoeg,
fiat we per jaar l1/, milliard betalen
nu we ni-et in oorlog zijn. Wat zou
dat worden als we het wél waren ?
Of vist «de Linie» naar een staats-
subsidie als zijnde het bekwaamste
blaadje in het ophitsen 7 Dan moe-
ten zij twee dingen bedenken. Ten
eerste : bij hun bazen in Amerika
kunnen ze geld genoeg krijgen. Ten
tweede : UU het feit dat tiet aantal
abonné's van 45 op 33 duizend gezakt
is, blijkt, dat de onnozelheid onder
hè tpubliek zienderogen afneemt.
Dat is een verheugend teken. De men-
taliteit welke uit de Li nl e-ophitsing
bJijkt en volgens welke men gerust
een jaar of tien lang van zij-n geloof
mag afvallen en alle christelijke
overwegingen aan kant mag zetten,
als het maar tegen de Russen gaat,
wordt als te geraffineerd en niet
overeenkomend met de inborst van
het volk afgewezen.

BEVREEMDE ONDERSCHEIDING

Enige verbazing fs ook al gewekt
door de benoeming van de dichter
Matthias Kemp tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Men kon begrij-
pen, dat deze bekwame dichter een
gepaste hulde ten deel zou vallen om-
willen van zijn letterkundig werk.
Maar bij zijn huldiging as er gespro-
ken door de Gouverneurs der Neder-
landse en Belgische provincie Lim-
burg. Beide heren zijn nog niet 20
h-eel lang .in hun ambt gesteld. Maar
men kan vragen of zij dan niet goed
geadviseerd worden. Want terwijl
de een de dichter als een écht Neder-
lander huldigde, die grote verdiens
ten voor de Nederlandse zaak ver-
worven heeft, schetste de andere hem
als een vurig voorvechter va-n de in-
nige samenwerking tussen de beide
Limburgse gebiedsdelen : het Neder-
landse en fret Belgische.

Nu kan men van Kemp als letter-
kundige zeggen wat men wil, maar
het is belachelijk om hem als een
kampioen van de Nederlandse zaak
te scheden. Dit heeft In ernstige
kringen nogal verontwaardiging ge-
wekt. Kemp zelf heeft er zich juist
altijd op laten voorstaan; -dat hij
geenszins als zodanig beschouwd wil-
de worden. In de annexatie-jaren
1917-1921, was hij een discipel van de
annexionïst V. Groenendael en hij is
d£ jaren door zoiets gebleven als een

franskiljon. Som-

migen gaan -zover om hem deswege
een volksverrader te 'noemen. De
term is wel wreed, maar zijn drukke
relaties met Pierre Nothomb waren
eertijds zeer erge mis wekkend en zijn
eerste daad, toen hij een blauwe
Maandag de leiding van een klein
streekbla-d Kreeg, was, Nothomb lang
en breed te gaan interviewen. De
Nederlandse of de Vlaamse zaak heeft
Kemp nooit geïnteresseerd, dan al-
leen om haar te bestrijden r ! Pas na
de oorlog, toen men andere groot-
Nederlanders probeerde te vervolgen
en uit te schakel en, b ego n Kemp zich
op dat terrein op de voorgrond te
stellen. Dat was voor het eerst van
zijn leven en dan gebeurde het nog
altijd zodanig, dat hij graag coquet-
teerde met het kruispunt-karakter
van zijn gewest, waar verschillende
culturen samenkomen. Hij is 'n voor-
stander van de Franse penetratie in
Limburg en slooft zich uit om histo-
rische argumenten te zoeken, die aan
zekere Franse aspiraties ten opzichte
van Nederlands gebied voedsel geven.
Fn deze vlees-noch-vis-stijl is hij
thans ook vast medewerker van «De
Standaard», die daarmee wel een
van haar sterkste anti-VI aam se. gre-
pen gedaan heeft.

Dat voor een dergelijke on-Neder-
landse levensstaat koninklijke onder-
scheidingen verkrijgbaar gesteld wor-
den kan de smart verminderen van
wie deze dingen officieel ontnomen
worden I Dat de Hasseltse Gouver-
neur in vurige bewoordingen zijn
hulde betuigde voor de prestaties die
Kemp altijd veeleer aangevallen dan
verricht heeft, mag men op rekening
vaa onvoldoende kennis met de fei-
ten of aan verkeerde voorlichting
toeschrijven, 't Gebeurde heeft ieder-
een .zeer verbaasd en men acht deze
onderscheiding van hogerhand een
ernstige misgreep.

M

Wij zenden iedere week hon-
derden ex. van ons strijdblad
als proefnummer naar sym-
pathisanten, zend ons een
adrssüjat van goedgezinde
personen uit uw gemeente en
wij doen het overige. Indien
gij onze strijd voor recht en
eerherstel milt steunen, lielp
ons- dan < Opstanding» te
verspreiden. Wie «Qpstan-
düig » regelmatig leest, wordt
een kamiper voor de Vlaams-
nationale gedachte.

hli. Vossen, Van Hemelrijck, Smet3
e.a. als kandidaten . vooropgesteld
Tenslotte werd een totaal onbekend
ambtenaar, een ncbiljon van .wie we
aHe redenen hebben om aan te ne-
men, dat liij slechts Vlaming is door
de toevalligheid der geboorte, tot dit
hoge ambt benoemd. Hij is onbekend
i-n de C.V.P.-kringen* hij is onbekend
in de "Vlaamse milieus. Vlaanderen
zal aan deze jonkheer nSeta' Hebben
en kon,.hè t even jfoed stellen- met
een HurSblet,

0E PILLECÏJN ZESTIG JAAR.
De schrijver van c De Soldaat Jo-

han » wordt 60 jaar. Voor velen fie
deze kranige aristokraat der Vlaain.
se gedachte in al de gaafheid zijner
mannelijke kracht kennen, zal öit
een veropenbaring- vdjn. De repressie
de lange jaren gevangenis, de ver-"
nederlng'en, de broodroof hebben De
pillecïjn wel zedelijk getekend, maar
hebben niet vermocht -zijn gestel te
ondermijnen. Wanneer de ganse beiit
audffteurkens 'tot) a-tof en} aisas zal
vergaan zijn, zal de naam van I>e
Pillecijn blijven glanzen als een- der
gaafste vertegenwoordigers van cte
Kuid-Nederlandse kuituur.

« Opstanding i w&nst aan Pilip- De
Pillecijn een weelderige herf&t des
Levens aan de zijde van zijn dier-
.bare gade, aan dewelke we de bloe-
mer, onzer erJoen lelijkheid aanbi^
voor haar schone lange wake tijo .̂s
de detentie van haar echtgenoot
Aan de zogezegde Vlaamse vennoot.
schappen, die zicfe niet durven com-
promitteren met de «.uteur van
c Hans van Malmedy » in 'dienst te
nemen, geven we de verzekering dat
zulks zwaar zal wég-en bij het op-
maken der eïndbalans.

Errata: Be stukken 'la de Standaard
Flamingant of KommunUt» en * Da
Vlaamse Linie en Prof. Haymans»,
welke wij vorige week publiceerden,
waren ingezonden stukken die onder
de rubriek « Lerers aan het Woord •
thuishoorden.
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SIMPELE VRAGEN

Wat verwachten de Russen van de
CONFERENTIE DER VIEB 1 Tijd te
winnen ? Een spectaculaire breuk
waaruit zij propagandistische munf
hopen te kunnen slaan t..

Anderen zijn weer van mening,
flat Moskou zich tot - voorlopig -
rtoe! heeft gesteld, het volksdemokra-
tische blok, inbegrepen zijn satellie-
tenstatên, door een soort gordel vae
nex^tfe of geneutraliseerde staten
te fÊPingen : Finland.'D uitsland,
Zwitserland, enz.; met andere woor-
den zich tegen een mogelijke aanval
wil beveiligen. Maar wie gelooft nog
aan de mogelijkheid, in de huidige
conjuctuur althans, van een waar-
achtige neutraliteit 7 Het is ten an-
dere ook om wille van zijn eigen
«veiligheid, dat het westers blok zeer
wantrouwig staat tegenover geneu-
traliseerde gebieden waarvan het
feent dat het de tegenpartij eens tot
nft>—>rsgebied zou kunnen dienen...
\ *
Te MADRID heeft men. in strijd

met hetgeen wij in onze dagbladpers
hebben kunnen lezen, nooit oeweerd
dat de communisten voor de jongste
onlusten in Katalonie verantwoorde-
lijk zouden zijn. De Caudillo heeft
Washington laten weten, dat hij de
bewijzen had van de medeplichtig-
heid van 't «trouweloze Albion- voor
het gebeurde te Barcelona. Londen
ziet immers met lede ogen de flirt
Missen Madrid en Washington en de
travaillisten zetten er alles op om
de Noordamerikanen ervan te over-
tuigen, dat het «ondemokratische.
Spanje geen secure bondgenoot kan
worden. Of dit zal lukken 7

*
volgens de jongste bevindingen

van het - niet steeds zeer vertrouTv-
liaar - Amerikaans Gallup-jnstituut,
zouden op het huidig ogenblik op
lionderd Noordamerikaanse kiezers
e&' ->g slechts 86 zijn die het ibeleid
vtV_-Truman goedkeuren; 67 keuren
liet beslit af en 17 weigerden zich uit
te spreken. Het is In ieder geval een
feit, dat de populariteit van de pre-
sident In de laatste maanden zeer
verminderd is, dit ten gevolge van
de oorlogsgebeurtenissen in Korea,
de dreigende Inflatie en de laatste po-
litieke en financiële schandalen.

Truman zelf is er eerder slecht aan
toe; zijn zenuwen zijn op en hij
moest nog onlangs op advies van
zijii lijfarts onmiddellijk voor een
veertiental dagen volledig rust ne-
men. Het volstaan ten andere naar
zijn laatste foto's te kijken om zich
ervan te overtuigen, dat de persoon
wier beslissingen zulke belangrijke
gevolgen kunnen hebben niet over
de zelfbeheersing beschikt die men
hem moet toewensen l

In IERLAND is de strijd tegen de
•partition. (scheiding tussen Noord
en Zuid) in een nieuwe faze getre-
den. Zoals bekend, weigert Dublin tot
de Atlantische overeenkomst toe te
treden, zolang deze scheiding behou-
den blijft. De heren van het «Penta-
gonei vrezen echter dat, moest een
conflickt uitbreken, de Russen van
de militaire zwakheid van Zuid-Ier-,
land misbruik zcuden maken "om er
met valschermtroepen te landen; zij
dringen derhalve aan op een modus
vivendt waarbij het de leiders van
Dublin mogelijk zou worden ge-
faakt zich bij het westers militair
btok aan te sluiten.

Naar het heet, zou de oplossing
hierin bestaan, dat er een soort «ge-
meenschappelijke Ierse super-rege-
ring» zou worden gevormd. De .Oran-
gisten uit ïiet Noorden willen daar
vooralsnog niet van weten; maar
daar staat voor Washington hier zeer
veel op het spel en de yankees heb-
l>en een zeer lange arm !.. ,

De 32-jarige wonderschone, heers-
zuchtige Prinses Ashrof, zuster van
de shah van IRAN wordt ervan ver-
dacht een belangrijke politieke rol
»e willen spelen. Vast staat in ieder
geval, dat zij een vurige bewonder-
aarster is van vadertje Silalin en dat
generaal Razmara een even ver-
woed tegenstander van de communis-
ten was. Hieruit trekt men natuurlijk
zekere conclusies...

Prinses Ashrof is draagster van 'n
hoge Russische onderscheiding, n.!.
• Hel Vaandel van de Arbeidi, hetgeen
haar trouwens niet méér immuum
tegen een revolverschot maakt dan
een gewoon generaal!..

Het is door bemiddeling van de
Zweedse diplomaat Iven Grafstrom
dat de onderhandelingen met hel oog
op een wapenstilstand in KOREA,
tussen de V.S., China en de Sovjets
gevoerd werden; zij zijn al meer dan
een maand aan gang.

Ook Londen heeft natuurlijk al het
mogelijke gedaan om een toenade-
ring tussen beide partijen te bevor-
deren. Wat het Penlagone betren,
alleen militaire argumenten maken
daar indruk en die bestaan er ook.
Zo heeft men de leiders van de Ame-
rikaanse generale staf doen opmer-
ken daj binnen enkele weken Mao
weer 200.000 verse en goed uitgeruste
soldaten in de strijd kan werpen die
bovendien door een paar duizend
Hussisclie vliegtuigen ondersteund
zouden l worden. Inderdaad een ar-
gument l

KLAAS-DE-ZWERVER

Tengevolge van de afwezigheid
van onze redactie-secretaris, zijn er
vorige week bij de opmaak van 't
Wad enkele jammerlijke «ongeluk-
ken» gebeurd, waardoor het hooM-
artlfcel practisch on!eesbaar werd.

Gezien het grote belang dat wij
er aan hechten, publiceren wij de
voornaamste gedeelten ervan op-
nieuw :

Het woordje « verrader » is lelijk
gedevalueerd. Tegenwoordig is men
altijd de «verrader i van iemand of
van iets. Ja, dat woordje is totaal
versleten < er lopen b.v. talrijke
« verraders • in Vlaanderen rond aan
wie ieder fatsoenlijk mens gaarne
een hand geeft: er zijn zelfs van die
• verraders . door ministers openlijk
gehuldigd geworden. Nochtans is ie-
dereen vast besloten het mogelijke
en het onmogelijke te doen om, in
geval ons grondgebied weer over-
rompeld wordt, achteraf niet tot
«verrader. te worden uitgekreten :
dit niet uit morele, vaderlandse over-
-wegingen — in dat opzicht heeft
men werkelijk alles gedaan om bij
<Ie massa een algemeen sceptïscisme
en een verregaande onaandoenlijk-
heid te kweken — maar omwille van
de vele onprettige dingen die aan
dat verraders-etiketje zijn verbon-
den.

De enige vraag die dut het groot
publiek interreseeert 'H : hoe moeten
wij on* «iganlljfc gedragen om bij
•en eventuele herhaling v«n de pe-
riode 194044 aan ledere latere ver-
volging Ie ontsnappen 7 Wi! de rege-
ring nu een* duidelijk zeggen wat
wij in dat geval precies ie doen en
te laten hebben? Dat zij in Gods-
naam met een niet voor verschillen,
de interpretatiei vatbare code voor
de dag fcomen. Wij vragen allemaal
niet liever dan one daar met pijnlij-
ke nauwgezetheid «n te houden,
maar eerst behoeven wij precies- te
weten wat mag en wat niet mag...

Is het ons toegelaten, in dit ver-
band, de regering behulpzaam te
zijn door haar aandacht op enkele
zijden van het -hier gestelde pro-
iileem te vestigen ; dit kan er Im-
mers toe bijdragen haar bij die on-
misbare voorlichtingstaak het werk
ietwat te verlichten. Zienier dus een
kleine reeks vragen waarvan de be-
antwoording zich o.i. vrij spoedig
opdringt:

1) Zullen, in geval van een nieu-
we bezetting, het staatshoofd, de re-
geringsteden, de gekozenen, de ho-
gere ambtenaren, bij hun volk blij-
ven t

Zullen slechts een gedeelte van de
zoeven genoemde dit doen en wie ?

3) Hoe en wanneer zal hun even-
tuele ^uitwijking, geschieden; en
krachtens -welke beslissing ?

t) Welke maatregelen worden voor-
zien tegen dezen die in strijd met de

ZEG HET MET BLOEMEN
ONVOLTOOIDE PROFETIE.

!919 — Bonus ter dood veroor-
" deeld ! -

NUTTELOZJE BLUFF. '
Dhr Acheaon heeft verklaard :

c Wij zijn niet izinnena onze zielen

AAN GEVAAR ONTSNAPT.
Dhr Struye. oud-minister van Jus-

titie, vertrok naar Monte-Carlo.
—• Het gaat nog voor een minister

van Justitie. Het ware een reis met
risico voor een minister van Finan-
ciën.

D. VAN OUDSHER.

in dit opzicht bekend te maken be-
slissingen., als politieke, bestuurlijke
of militaire deserteurs znUen moe-
ten beschouwd worden ?

5) Welke instanties — in binnen-
of buitenland — zullen de in het va-
derland achtergebleven burgers als
wettelijk moeten aanzien ?

6) Welke zijn de wettelijke gevol-
gen van een « wapenstilstand ». een
«capitulatie» enz.? Wie is bevoegd
om deze ie sluiten, resp. te aanvaar-
den ?

7) Welke zullen de juiste pHchten
zijn Van de ambtenaren die op hun
post behoeven te blijven ?

8) Wat is , eigenlijk economische,
resp. politieke « collaboratie ., m.aw.
waar en wanneer begint hier het
«verraad * ?

,9) Is wapendracht verraad, m.a.w.
is het feit om het even welke vreem-
de uniform te dragen als zodanig te
beschouwen ?

10) Wat is een «rpartisaan •, weïke
risico's loopt hij ; welke zijn zijn
pïtchten ; welke zijn de plichten van
de burgerlijke bevolking tegenover
deze partisanen ?

Ü) Waar ligt juist öe grens tussen
i weerstand» en gewoon banditisme?

1£) Is het meedoen aan zwarte
marktpraktijken verboden, toegela-
ten of verplichtend?

enz. enz.

Over deze twaalf punten is er zeer
veel te zeggen en het zou zelfs niet
moeilijk zijn een hete reeks andere
punten aan te halen.

Zolang wij hieromtrent in het va-
ge en het onzekere blijven verkeren,
valt, er oj. niet ie denken aan het
scheppen van een klimaat van zede-
lijke weerstandskracht waarvan de
heren, van de Wetstraat sedert enige
tijd (Ie dringende noodzakelijkheid
beginnen te erkennen. Zoiets spreekt
toch vanzeif.

Nochtans weten wij beslist, dat
men er in leidende kringen een beet-
je huiverig voor staat, de plichten
en rechten van eenieder in oorlogs-
tijd juist te bepalen, al geeft men er
zich terdege rekenschap van, dat dit
meer dan wenselijk zou zijn. Waar-
om die aarzeling ?

Blijkbaar vrezen de verantwoorde-
lijke instanties, dat zulke klare om-
lijning van het begrip civisme onver-
mijdelijk zou neerkomen op ' een
formele afkeuring van tot nö-oor-
logs zuiveringsbeletö, want het kan
geon-twijfel leiden dat de slachtof-
fers der jongste repressie gretig naar
de nieuwe code der burgerdeugd
z,buden grijpen en daar munt zou-
den; uit slaan om aan te tonen, dat
zje in talrijke gevallen, ten onrechte
veroordeeld werden of bestraft. Dit
zou alleszins voor de meeste getrof-
fen ambtenaren gelden.

En toch is er geen ontkomen aan.
ladien men wil vermijden, dat bij

een zoveelste bezetting, een collabo-
ratiekoorts ontstaat waarbij vergele-
ken de vroegere collaboratie kinder-
spel zou z i jn ; indien men vooral
wil voorkomen dat de daaropvolgen-
de uitzuivering door een nog vrese-
lijker gekenmerkt wordt, dan dient
men van nu af aan allerduidelijkst
te zeggen, wat bij zulke eventuali-
teit, elkeen te doen en te laten heeft.

Hoe zou dan de regering het aan
boord kunnen leggen om aan de ene
kant het bezwaar van een verhaal
van de zijde der inelvieken van '44
te ondervangen en aan de andere
kant gehoor te ,geven aan de stem
van het gezond verstand die haar
dwingend voorschrijft maatregelen
te nemen om bij voorbaat de opflak-
kering van een nog virulenter inci-
visme te voorkomen ?

De oplossing ligt voor de hand :
Eerst moet tabula rasa gemaakt

worden met het onverkwikkelijk ver-
leden, m.a.w., moet er algehele po-
litieke en bestuurlijke amnestie wor*
den verleend, E wis zo ver èh pa* dan
is het doenbaar, voorzieningen voor
de toekom»! te nemen.

Uit wat voorgaat, blijkt opnieuw
rlat een politiek van Nationale Ver*
zoening een absolute vereiste is om
dit land voor te bereiden op de moei-
lijke dagen die ons te wachten staan.
Economische, militaire maarregelen
zijn van nul en gener waarde, zo niet
in de allereerste plaats voor een mi-
nimum geestelijke weerbaarheid is
gezorgd. Zelfs de sancties tegen de
vijfde colonne zouden hun doel mis-
sen, indien zij niet vooraf werden ge-
gaan door een grondige zedelijke
sanering.

Wij ?,ijn er dringend van overtuigd,
dat in haar verpletterende meerder-
heid, onze bevolking niét liever
vraagt dan nationaal bewuste leiders
te volgen die de moed bezitten, haar
de weg te wijzen, Zi] is er voor te
vinden, de nodige offers te brengen
om aan de gevaren die ons bedreigen
moedig het hoofd te bieden; maar
dan alleen op voorwaarde, dat volle-
dig opgeruimd worde niet de hui-
dige onzekerheid, met de tegenwoor-
dige troebele toestanden^ met het te-
rugschrikken voor een scherp omlij-
nen van eenieders verantwoordelijk-
heden.

Een bestendiging van een atmos-
feer van verwarring en radeloosheid,
va^n wantrouwen, verdachtmakingen
en onderling gevit omtrent wat echte
vaderlandsliefde hoort té lijn, de
weigering om naar de zo verstandige
wenk van Eïsenhouwer te luisteren -
«Bygones are Bygones» (wat voorbij
is, is voorgoed voorbij) - zou o.i. ge-
lijk staan met het saboteren van 's
lands veiligheid, ja met • in de vol-
ste zin van het woord - verraad te-
genover de nationale gemeenschap.

Kamp en Recht
in bedreigd

gebied!
— Het gaat uitstekend te Brussel en
op de taalgrens ( De Waalse Heren
dicteren :mmers verder de wet -

Te Bmssel heeft men voor Bra-
bant wel ee-n geografisch Vlaamse
Goeverneur benoemd, iemand van <le
Vlaams-franskiljonse a.deï! Doch of
zulke heer zich veel zal gelegen la.
ten aan de toepassing vaTk^e gelijïc-
heiJswetten in zijn voor VlÏMyl^ i
zo belangrijk ambtgebied is een'1
fiere kwestie. Zodat de Walen en t.s
franskiljons er mede in h;un nopjes
kunnen zijn. '

Het is ons ook opgevallen dal Mi-
nister Harniel de taalwet te BruftseJ
beweert ie zullen toepassen in de
scholen, door de «liberté du père de
famille« te eerbiedigen... En wij a'e
dachten dat die «libertë» door de Wet
van 1932 niet meer erkend was ! Nu,
de Minister kan gerust voortboerenv-
zijn begroting wordt toch Bestemd',
door de Vlamingen ?

Te Moeskroen - de grootste pivea-
taJigé stad üp de taalgrens - moét 'n
polittékommissaris bènoeind worden.
De C.V.P.-burgermeester met zijn
katholieke meerderheid legden het er
op aan de wet van 193S ter zijde te
laten, en. een Wa«ls heerschap te be-
noemen uit Doornik, zonder door
e;n ernstig examen bewijzen W %*•
ren der noodzakelijke tweede to»l
kenpis. Zodat we zonder hardhandig
Vlaams verzet Moeskroèii Weldra Sul*
Ie uovefgeteverd zien aan een
Waals politiehoofd met 4e
gevolgen...

*
ten slotte is het ons opgevallen

dat Minister Brasseur ilch steeds lis-
tig onttrekt aan z'n verantwoordelijk-
heid in zake de talentelllng op de
taalgrens. Of moet hij wellicht nog
enkele Vlamingen uit de WetsttW,
de overtuiging bijbrengen, flat fcijn,
torraule. van «versoepeling» van ds
taalwet niet ao kwaad Is T Men ihag
zich ten huidlgen dage immers lan
alles verwachten... Valt nu te l>ezleii
ot die kwestie niet eens de maat yatt
het te grote gedüJd der Vlamingen
zoil kunnen doen overlopan !

N.B. In «il nr v«fl vo«r 14
hadden v» het «ver KM haropgertch-
te .Crammenswnd».. BI) dB opfiMp
tot «leun wu echter h*t,glronommof
woggevalleti. Ten bate van: dit Fendi
kan gesteund worden op glrtnummar
1M.S51, V. d. Paal, F.v, Hombwokpl.,
Bereham-Antwerpm.

Weer een die voor de Ruskis niet
bang is. Zoiets is nog juist genoeg
voor een vulgaire Spaak : «Vous nous
fsitesujeijr !,,_•, ; ... . . .

Het deugdzame tFrónt. is er het
hart van in. dat in België de misda-
dighéid op onrustwekkende wijze
toeneemt.

eens de rekening te kunnen présen-
teren; deze 'zal tamelijk gepeperd
zijn...
_Jofn, echter ileekj.^aLWestEjjropa
yoor'het holsjèvistnè nog niet ufele-
maal stormrijp was - ofschoon onze
verblinde bourgeoisie, alles had ge-
daan om het zover te brengen heit
U ibegrepen, dat U verkeerd had ge-

terug in dienst te nemen. U zoudt
dan opnieuw die oude vrijsters van
de hoofdstad elke dag een aandoen-
lijk etukje dichterlijk prota kunnen
bezorgen, met honingsaus en kunil-
lethee overgoten.

Hiermede ztra in uw •weinig evon-
tuurlijk leven een parenthesis van
tien jaar - nog geen nicht In de

•



wier Beslissingen zulke belangrijke
gevolgen kunnen hebben niet over
de zelfbeheersing geschikt die men
hem moet toewensen l

zouden i worden. Inderdaad een ar-
gument !

KLAAS-DE-ZWERVEB

krachtens -welke" besffssing? ' '"
4) Welke maatregelen worden voor-

zien tegen dezen die in strijd met de

fen ambtenaren gelden.
En toch is er geen ontkomen aan.

Indien men wi] vermijden, dat bij

IIJA nmu.il J I J C L ïiei sttooteren van vg
Jands veiligheid, ja mét • in de vol-
ste zin van liet woord - verraad te-
genover de nationale gemeenschap.

110,851, V.d. Paal, F.v.
BeroJiam- Antwerpen.

ZEG HET MET BLOEMEN
ONVOLTOOIDE PROFETIE.

1919 — Bonus ter dood veroor-
deeld !

1929 — Borms verkozen met 83
duizend stemmen.

1951. — Komsée verbannen !
—En de Geschiedenis her-
begint.

BBN VERKLARING.
Ook deze week he#ft dhr Pholien

dfar -Rosa niet in audiëntie ontvan.
eren.

— Hij bewaart aijn acfem om de
weerstand van Rinchard te verdedi.
g:en.

VERGETEN?
I>e Gouwraad van Westvlaanderen

geeft 5.000 f rank voor h-et schoonste
gedicht op Stijh Streuvela.

=r Flip de Pillecijh nchreef reeds
T^ geleden een fraaie studie, die
Ufcu maat die aalmoes waard is.

GEBREK AAN LOGICA.
Van de vrijrwüligrers voor Korea

c een strijd teg-en het kommunisme »
vragen is goed en- wel. Maar nu men
hen' een auditeur op de Meten jaagt,
la hun strijd niet vrij van rfcico.

— Ik ken auditeurs, die voor zo'n
strijd teg-en het komnvunisme twin-
tig jaar hechtenis — en zelfs de
doodstraf hebben' geëist,

DE SCHOENMAKER BK ZIJN

Volgens « LA Ltbre Belgiqua- »
heeft dhr Van Zeeland te Parijs
pc gesproken ove r Europa » . . .

^- Over Europa ? Is «3at een
naamloze vennootschap ?

ONDER BONDGENOTEN ?
Tot grote verbazing van Q^eland

werd in Iran de petroleum < gen^tio-
jT «erd ».
^=^ Amerika heeft zich onmiddel-
lijk verbond*n om 40% van de ge.
nationaliseerde olie op te nemen.

AANGEPREZEN MAATREGEL.
Het bureau A.F.P. wist te melden

dat dhr Atttee, Brits Eerste Minis-
ter, « voor observatie In een zieken-
huis > werd opgenomen.

— Is die maatregel niet toe te
passen op héél de Britse politiek ?

.
'uit ̂ Russische bron wordt verno-

men- dat de Chinese Communisten^
leider Mao Tse Tung « ernstig Kiek »
te.

— Wat heeft «e man misdaan ?

WINDSTILTE.
Wie heeft nog wat vernomen over

de 28 commissies, dia de 148 duizend
dossiers van 't gewapend verzet
aouden onderzoeken ?

— Zelfs dhr Roe, is. er het adr«»
van dhr Pholl«n -bij ¥»rg*t«n.

NUTTELOZE BLUFF.
Dhr Acheson -heeft verklaard :

t Wij zijn niet ninnens onze zielen
te verkopen om de vrede te bewa-
ren ».

— Be Amerikaanse stoc-Ks vinden
wet afnemers in oorlogstijd.

AANGEPAST.
De nieuwe gouverneur van Bra-

bant laat zich in de Ubre Belgique
J.&an de Néeff noemen.

— Wij hebben te Brussel trouwens
reeds een Place, de Brouckère.

ALL HANDS ON DECK.
M&ig'ens de Volkagazet komen -ie

pralen naar AM-twerpen om Kamiel
Huysmans te huldigen.

— Heeft de man in eigen midden.
dan al zijn vrienden verloren ?

VAN HIER EN ELDERS.
De wereldpers — en de Belgische

ook — spreken intussen toch no.-j
wel eens over Mgr Midzciienty en
over lifigr Beran..

— Maar Dom van Assche en Cy-
.tiet Verschaeve zijn aan hun geheu-
gen ontsnapt.

DUISTER.
Aan het « administratief » onder-

zoele tegen Procureur Generaal Be-
kaert in zake de aard van z3jn be-
langstelling: voor de dynamiteurs
van de Uzertomn, werd — naar
Minister M-oyersoen verklaarde —
* voorrang verleend >.

— Voorrang ? Goed ! Maar in
wat ?

MOMOPOOU
De Amerikaana-Russische atoom.

monopool werd verbroken door ar-
gentinië, dat de peperdure mar-
chandise kan fabriceren tegen een
billijk eenheidaprijsje.

— Eerlang verkrijgbaar in Sarina
en Uniprix,

MUISJES IN UNIFORM.
Uit een ministerieel onderzoek is

gebleken, dat onder de 146 duizend
c gewapende verzetslieden» ruim 15
duizend « gewapende verzetsvrou-
wen» werden erkend Cgsbreyeteerd,
beloond en gedecoreerd}. Maar wie
schrijft nu eindelijk toch eens G'O
Geschiedenis van het Veraet.

— Of de geschiedenis jes.

TABOU.
Mc Arthur heeft zijn journalisten

verboden nog1 te sproken ov&r d«
38ste breedtegraad.

— De graad wordt onzichtbaar —
zoals de Chinezen.

NETELIGE KWESTIE.
Amerika eist bij al zijn satellieten

< een nationale regering ».
Maar wat Is in Balgl* ««n < na.

AAN GEVAAR ONTSNAPT.
Dhr Struye, oud-minister van Jus-

titie, vertrok naar Monte-Carlo.
— Het gaat nog1 voor esn minister

van Justiüa. Het ware een reis met
risico voor een minister van Finan-
ciën.

D. VAN OUDSHER,

Hier Radio-Opstanding
in de dienst der posterijen werden

destijds door de Waalse krokodil
Rongvaux SOi Vlamingen tegen 285,
Walen geëpureerd.

Geen wonder dus dat de BSP de
administratieve epuratie zo deugde-
lijk vindt en van geen herziening
horen wil,

. Het Gents conservatorium eigent
zich het recht toe Peter Benoit's wer-
ken te censureren en te verminken.

Dat is de logica zelf, want Benoit
was toch door en door Vlaams-natio-
naal E

«Wannéér puntje bij paaltje komt,
zal de Internationale Brigade nog
veel sterker zijn dan 15 jaar geleden,
te Madrid- aldus «Vooruit*.

Nooit zal men er in slagen net so-
'Qialistische heimwee naar het voor-
oorlogse Volksfront uit te roeien toen
sociaal-democraten en communisten
broederlijk samengingen.

De BSPer De Block verklaard in
de Senaat, dat hij in een communis-
tische aanval in het Westen niet ge-
loven kon.

Weer een die voor de Rushis niet
bang is. .Zoiets is nog juist genoeg
voor een vulgaire Spaak : «Vous nous
faitea„&eur l.,» , .. . .

Het deugdzame «Frönti is er het
hart van in. dat in België de misda-
digheid op onrustwekkende wijze
toeneemt.

Er wordt hier nochtans tegenwoor-
dig wat minder geplunderd en ge-
moord dan in September 1944h toen
de vriendjes van Front alles te ver-
tellen hadden.

Uit «De Standaard» : Wij eisen een
durvende, moedige Vlaamse politiek
van onze Vlaamse vertegenwoordi-
ging, opdat ons betoog voor een-
dracht weerklank moge vinden in
Vlaanderen.»

Maar wie zelf geen «durvende,
moedige Vlaamse politiek» voert,
heeft niet het recht ze van anderen
te eisen l

Buch : een van de vele volksdemo-
cratische Trojaans - paard - soldaten
binnen onze muren vertoevend.

De Trojanen hebben echter de dom-
heid nooit zover gedreven.de logïs-
ten van het verderf brengend paard
zelf te onderhouden.

Grote bedrijven nationaliseren, dat
is in Engeland zeer deugdelijk en
zeer democratish.

Hetzelfde in.,. Iran proberen te
doen, dat is absoluut onduldbaar,
meent men te Londen...

DIKTUS

l***
J eens de rekening te kunnen presen-
Iteren; deze zal tamelijk gepeperd

zijn...
^JToen, echter. ble.efch dat„W£st^Europa
voor het bolsjevisimé nog niet hele-
maal sjormrijp was - ofschoon onze
verblinde bourgeoisie, alles had ge-
daan om het zover te brengen hebt
U l>egrepenh dat U verkeerd had ge-
daan, alles op de Moskou-kaart te
zetten. En van hun kant hebben de
touwtjestrekkers van de Commïinïs-
ctïshe Partij ingezien, dat het niet
langer opging nog luxe-paarden van
uw slag te onderhouden. Van dat
•ogenblik af, hebt U wijselijk naar 'n
andar stal uitgekeken. Indien wij ons
niet zwaar vergissen, zou de Soir-
redactie waarvan U lange Jaren deel
hebt uitgemaakt, wel zo'n «stali kun-
nen zijn. Daar hoort U inderdaad
thuis en wij weten, mat Mejuffrouw
Rossel niet ongeneigd zou zijn, U

i 'i praatje met...
EX-TOVARITSJ D E MAN Y

Dat de zachtzinnige, dromerige
tpuck» die tot Mei 1940 ten gerieve
van de Brusselse oude vrijsters zijn
dagelijks tranerig praatje vol mane-
schijn en rozengeur, in «Le Soir»
neerpende, zich later als de infra-
rode resistantialist Demany ontpop-
te. Is er een nieuw bewijs van, dat
in het werkelijke leven zich dikwijls
van die allergekste dingen voordoen
waarvan zelfs de grootste fantast niet
eens zou durven te dromen.

Om echter voor langere tijd in de
generale staf van onze communisti-
sche stoottroepen te zetelen, waart U,
Demany, allemlnst geschikt. De ba-
zen van het Kremlin die precies geen
uilen zijn/ zullen V wel zeer spoedig
gewogen en te licht hebben bevon-
den. Wie uw na-oorlogse geschrif-
ten leest, waarin van niets anders
sprake is dan van «mourir debout»
en van 'het beschamend tekort aan
galgen waaraan de duizenden «ver-
raders» diendftn te worden opg&-
knoopt. krijgt voorwaar de indruk,
dat U een soort bloeddorstige, sadis-
tische moderne Torquemada moet
zijn. In de grond bent U, Demany,
slechts een kleinburgerlijk eerzuch-
tig schrijvelaartje» met een zeer hoge

Idunk v&n zichzelf. Ideologisch kun-
wij tl gerust r«ngaéhlkk«a onder

de cultuurloze linkse .franskiljons
voor wie de Franse revolutie van ftet
einde der achttiende eeuw het Al-
pha en Omega van het wereldgebeu-
ren is geweest. Al wat niej. Frank-
rijks is, alles wat naar rechts over-
helt is voor U minderwaardig of uit
de boze, Natuurlijk bent tl steeds een
fanatiek moffenvreter geweest - ook
reedg-voór Hitler - en aangezeien de
Vlamingen toch maar Germanen zijn
bleven ze van iïw symphatie ge-
spaard. Daarom ook voelde TJ zich
zo goed thuis op de redactie van het
blad van de firma Rossel-Breisdorff
waarvan die eerste redacteur trou-
wens een echte Franzoos was, en
bovendien een anarchist die destijds
door een Franse rechtbank veroor-
deeld was geworden...

Na het einde der bezetting hebt U
het zeer Ver gebracht, zelfs tot Ex-
celle,ntie. Wat was dat een mooie
tijd, toen wat men later genoemd
heeft: «gangsters, schooiers, hui-
chelaars en bedriegers» die in de
rangen van de weerstand waren bin-
nengeslopen, zich.met uw oogluiken-
de goedkeuring zo dapper wisten te '
•onderscheiden in de strijd tegen
weerloze meisjes, vrouwen en grijs-
aards; ijverig bontmantels verzamel-
den en ook nog andere dingen. Voor,
dit alles, ex-Tovaritch Demany, ho-r
pen wtj wel U en uw medeplichtigen |

terug in dienst te nemen. U zoudt l
d.an opnieuw die oude vrijsters van *
de hoofdstad elke dag een aandoen-
lijk stukje dichterlijk proza kunnen
bezorgen, met nomngsaus en kam:l-
lethee overgoten.

Hiermede zou in. uw weinig avon-
tuurlijk leven een parenthesis van
tien jaar - nog geen zucht in de
eeuwigheid - 4fo afgesloten :
Tovaritsj Demany is dood, Pu-ck-De-
many redivivus I

Ons goed meneer Demany; docb
onthoud het goed : Niet voordat on-
ze eigen Vlaamse mensen amnestie
wordt verleend, wordt U dóór Vlaan-
deren uw repressief verleden kwijt-
gescholden.

En wa» voorgaat geldt natuurlifli
ook voor al uw soortgelijken aan wi&
U dit gerust moogt voortvertellen.

VOLKSSLAAP
EN -ONTWAKEN

joop
Dr D. A. STRACKE S. i. . . . .

Met inleiding en biografie door Br B. M.
J64 bladzijden op fijn houtvrij editiepatier met mooie foto
van E. P. STRACKE op kunstdrukpapier. Kaft in twee kleunen.

Formaat van-het boek UX21. Prijs: fr. 64.
Onrler deze titel werden enkele voordrachten en artikelen die
seen volledigheid nastreven en waarmede P. Stracke. nu on-
geveer veertig jaar gelden, doorheen Vlaanderen is getogen
om het «ARM VLAANDEREN, van «VOLKSSLAAP. tot
•VOLKSONTWAKEN. te brengen, gebundeld en heruitgegerên.
Het lijn r :

/ . VOLKSSLAAP EN -ONTWAKEN
Verhandeling over (ie Algemene Katholieke VlaaMsé Hsgé.
schooluitbreiding. . '

2. RECHT EN UEFDE
Aanspraak tot de Magistraten. Advokaten, Pleitbezorgers. Sa-
larissen van het Arrondissement Antwerpen, leden Het Güfle
van Sint Ivo.

3. ARM VLAANDEREN
Voordracht te Borgerhout voor da Katholieke Vlaamse Wacht
gehouden.

4. WAS VLAANDEREN ALTIJD TWEETAUG ALS
NU ?

Als antwoord op Prol. Pirenne's stelling in zake de histori-
sche tweetaligheid van Vlaanderen.

5. ONS ONBEWUSTE KONINGSCHAP \l verschenen in De Katholieke Vlaamse Styd_tót.

6. HYMNE AAN DE MOEDERTAAL
Hoofdartikel verschenen in GudnuL

T* verkrijgen bij de uitgeverij

N. V. VONKSTEEN
M*l*tpl*in U IANQBMARK

— en bij de erkende boekhandel.



BIJ ONS IN VLAANDEREN
VLAAMSE CONCENTRATIE
BRUSSEL

Zoals de voorgaande vergaderin-
gen Jternte ook deze van 6 Maar? J.l.
een goérte opkomst. Naast.de militan-
ten . waren 4e vele getrouwen ook
ditmaal omgekomen, die nog geloven
erv strijden voor dé Vlaams nationale
strijdmactit.

De verga&ïfing werd ingeleid door
rV^wreJ^ris ctie verslag uitbracht

;5e winterwerking. en er enige
..^ngrijke-beschouwingen aan vast-

knoopte. Nadien kwam de leider
van de militie aan het woord. In
de eenvoudige pittige klare taal, hem
eigen, weerlegde hij enkele argu-
menten di« door onze tegenstanders
al te vaak en met succes worden uit-
gespeeld.

Als derde-in de rij kwam de voor-
zitter van de V.C. Brussel nog zijn
steentje bijdragen. Zijn betoog be-

. vatte- een oproep tot strijdvaardig-
3id,- doorzetten en volhouden. Ver-

iier Kondigde hij een openbare strijd-
vergadering aan voor 26 April a.s.
in tiet Hof Van Engeland - Lakenstr.
Brussel. Ieder Vlaming, ook bij die
het Biet eens is met de Vlaamse Gon;
centraüe, heeft tot plicht die dag
aanwezig te zijn ar was het maar om
te bewijzen dat Vlaanderen politiek
weer mondig wordt, en net recht op-
èist..van. Set vrije woord I

Na de vergadering volgde'ledenin-
scnrijving, opname van militanten
en de verkoop Tan Vlaamse strljd-
lestuur. De V;C. Brussel leelt en
werkt.

A.N.Z.- GELUKWENSEN

De leiding van het Algemeen Neder-
lands Zangverbond stelt met vreug-
de vast, dat de- Vlaamse Jeugdorga-
nisaties zich tijdens de laatste jaren
zeer :actief tonen op het terrein van

l'Vlaainse Volkszangbeweging, en
.^enst hen daarvoor van harte geluk.

De. organisatie, van dé zangfeesten
in' de schoot der K. A.V. (Vrouwengil-
den)'. heeft tienduizenden Vlaamse
Moeders weer de weg naar het eigen
volkslied, gewezen, en de vreugde
<Joén aanvoelen van uitgezongen lief
en leed. - Het Peter Benoit zangtor-
nooi van de K.S.A. bracht in de har-
ten -van onze studenten weerv de
gloed van .Rodenbach's parool:. «Be-

heerse het lied de Werkzaamheid
uws Levens.; - De liederaktie in de
schoot van de B.J.B.. V.K.A.J,
K.A.J. en V.V.K.S., legt een gezonde
nationale basis voor het toekomsti-
ge zingende volk !

Ook de Vlaamse Kultimrvereni-
gnigen blijven niet inactief toekij-
ken Voor 1950-1951 werden er in de
schoot van de Davidsfondsafdelingen
niet minder dan 76 zangavonden in-
gericht, waar jeugd en ouderen al
zingend hun geloof in onze volks-
kracht uitdrukten-.

Het A.N.Z. is terecht fier op deze
schitterende resultaten, die een be-
kroning zijn van haar jarenlange
werking. In aansluiting daarmee
vraagt het dan ook de belangstelling
der Vlamingen voor volgende pun-
ten :
1 Vergeet niet dit jaar een Benoit-

avond in te richten, en vraag de
A.N.Z. modelvoordracht aan, met
het aangepaste Benoitliederbundel.

2 Sluit uw zanggroepen hij het A.N.
Z. aan, om regelmatig op de hoog-
te gesteld te worden van onze nieu-
we uitgaven. (Jaarlijkse bijdrage:
50 f r. J

3 Steunt onze werking door het per-
soonlijk lidmaatschap (Jaarlijks

bijdrage ; 85 Ir.)

Adres: Algemeen Nederlands Zang-
verbond. - Hoofdsecretariaat: Eed-
denitraat 13, IX Torengebouw, Ant.
werpen, - Postchecknummer 963.36.

AAN ALLE JEUGD. EN KULTUUR-
GROEPEN

Een breed opgezette manifestatie
van een-sgezinde samenwerking en
tevens een belangwekkende kulture-
le gebeurtenis : ziedaar de betekenis
van het optreden der VLAAMSE
ZANGKNAPEN in Antwerpen op Za-
terdag U April te W uur in Concordia "
ten bate van een Tehuis voor wees-
kinderen-zangertjes.

Niet enkel de .groot kulturele orga-
nisaties zoals ondermeer het Alge-
meen Nederlands Zangverbond, de
Vlaamse Toeristenbend. de Vlaamse
Automobieibond, het Davidsfonds.
Jeugdgiide, enz. maar bovendien een
hele reeks verenigingen en zelfs
scholen en «olleges verlenen hun

steun en medewerking, om dit ver-
dienstelijk Kinderkoor uit Leuven
voorgoed van hier uit te lanceren.

Het Kamerorkest .De Minnestrelen.
o.l.v. Mark Liebrecht treedt op en
Meester Jef Van Hoof werd verzocht
een speciale inleiding voor grote mu-
zlekkapel te komponeren bij enkele
van zijn laatste liederen.

Jeugdgroepen en kulturele vereni-
gingen kunnen op aanvraag van bij-
zondere voorwaarde genieten (rangs-.
verhoging, gunsttoegangsprijs, voor-'
behouden plaatsen) wanneer ze zich
vóór 1/4/51 schriftelijk wenden tot
«Willem van Saeflinghe- Vzwd, p/a
Sint Willibrordusstraat 11 Antwer-
pen.

GROOTS ZANGFEEST

Op Zaterdag, 7 APRIL, e.k. te 20.30 u.
richt het Algemeen Nederlands Zang-
verbond afdeling Antwerpen in het
Rubenspaleis, Carnotstraat, Antwer-
pen, een groots opgezet zangfeest
in : de Vlamingen zullen er eens te
meer hunnen aanvoelen hoe rijk hun
nationale liederenvchat I* en wat een
diep beleefd lied daar»! el t.

Een groot gedeelte van dit zang-
feest wordt daarom voorbehouden
aan de liederen van Peter Beno.it,
de pionier van onze nationale ge-
dachte !

De massazang die onderlijnd wordt
door een gesiyleerd koperenserable
staat onder leiding van de dirigen-
ten Renaat Veremans, Lieven Duvo-
se). Gaston Feremans en Jan Brouns.

*
Werken verder mede: de baryton

Jef van Schoenland, het koor Vroom-
heydt, de declamator Jane Hutten,
een vendelzwaaier.

Het worde een waar Vlaams fes-
tijn !

Bestel tijdig uw kaarten in boek-
handel -Eeuwige Mei«, Oudaan 23,
Antwerpen (telefoon 32.85.12).

DE NATIONAIJ5 PRIJSVRAAG
VAU HET A.N.Z. __

~ Hët~A5ï ̂ secretariaat, deelt met
vreugde de uitslagen mede van de
Nationale Prijsvraag, aan de zeer tal-
rijke deelnemers uit alle gewesten
van het Vlaamse Land ;
20 Inzenders behaalden het maxi-

mum der punten.
432 Inzenders behaalden 90p.c. van de

punten.
128 inzenders behaalden 80p.c. van de

ponten.
26 Inzenders behaalden TOp.c. van de

punten.
12 Inzenders behaalden 65p.c. van 4e

punten.
10 inzenders behaalden minder, dan

65p.c. van de punten.
Het ANZ wenst de prijswinnaars

van harte geluk.
Ze .krijgen de hun toebedeelde

prijzen in de loop dezer maand toe-
gezonden.

•••••l

ZELF
EEN FE-EER BENOIT-AVOND,
Het Algemeen Nederlands Zang.

verbond stelt eenieder In de moge-
lijkheid dit Initiatief uit te werken.
Voor onderwijsülsteHbigen, kuituur-
en jeugdverenigingen is dit e&n zeer
interessant Initiatief. Vraag de mo-
delspreekheurt en het aangepast Pe-
ter Benoit-llederboekje aan op het Se-
cretariaat van het Algemeen Neder-
lands Zangverbond, Beddenstraat IS,
IX Torengebouw, te Antwerpen.
' Prijs voor de spreekbeurt : IS fr.
Voor het uederboekje : 10 fr. U kunt
storten op de postrekening nr 963.36
van het A.N.Z.

tfUHE, T1ROLERDIRN0L,,
JTJHE, TTROLERBUA

Zij die gen Uedje kunnen zingen
En niet vrolijk rond en springen,
Wie het glas steeds vol nog staat,
En bet hart nooit sneue slaat,
Zij die t Drindltteed niet draagt,
Hij die Ji Tirolerpak niet waagt,
... die bHjve thuis... vol afgunst, nlja,
En denk... aan 's levens ijdelheid.
Doch al wie nog benen heeft
Die graag eens zonder zorgen leeft,
Die jong er nog van harte Is,
De min... een zoen... iets «zalig» is,
Wie 't schuimend gerstenat wil drin.

ken,
Kn hoog het «c Prosit » mee wil klin-

ken,
Wil voorzeker zijn geweest...
Op Uilenspiegel Tlrolerfeest^

JONG-NEDERLAND
EU TWEE BRIEVEN

Het .JoehoorE tot een van de deug-
•delijkste tradities uit de Angelsak-
sische pers dat de lezers veel naar
de .redacties schrijven en dat de bla-
den dan ook regelmatig een ruime
pïaats open laten voor brieven van
Èezers. Hoe interressant dit kan wor-
den '.hebben we begin Augustus kun-
nen vaststellen in «De Nieuwe Gids»
to'en daar ellenlange brieven van ver-

jeugd-, Veertiende jaargang, derde
nummer. Het betreft een artikel over
«De Vlaamse Beweging.. Het -Dlart
verschijnt gestencileerd te Brugge.

ïEven de huidige tegensteliïig na-
der bezien bij de jeugd: de eersten,
de nationalistische jongeren hebben
in <ïe lijn van de vooroorlogse na-
tionalistische politieke bewegingen,
als V.N.V. en Verdinaso, hierbij in de
liand gewerkt door de waanzinnige
repressie '45 binnen die rangen al

ven, die vindt dat we zijn beweging
te veei in een bepaald nationalistisch
daglicht geplaatst hebben. We nemen
akte van de volgende rechtzetting:

«Het zangkoor «De Vlaamse Zang-
knapen* werd opgericht ten jare 1937
Enkel de huidige benaming dateert
van voor een paar maand. Dit zang-
koor heeft buiten haar eerste doel,
dat de muzikale vorming nastreeft
ook de plicht haar leden zowel cul-
tureel als moreeï te vormen en wel

Wij werden ervan op de hoogte ge-
steld, hoe in een College van Qost-
Vlaanderen. (neen, lezer, het is geen
drukfout, er staat wel degelijk Oost-
Vlaanderen) verbod gegeven werd,
op schooi 3oten van de Heldenhulde-
tombola te verkopen. De linksen we-
ten drommels goed, waarom zij te-
gen de heropbouw van de IJzertoren
in zijn vroegere vorm zijn : omdat
hij Vlaams en Katholiek was. Ze wil-
len VlaanriPTRns frvrfWi.«! natii-mnMco.

Be Handbal» (deling van Uilenspie-
gel- Vlaams gezelschap voor gptort
en ontspanning, richt voor zijne le-
den en sympathisanten een vrolijk Ti-
rolerdansfeest in op Zateidag 11
April, te 20 UUT, in zaal Burgerkring
Koningstraat.

Tirolerkledij niet verplichtend doch
gewenst.

Inkom 25 frs. leder zorge tytfg
voor kaarten, daar het aantal plaat-
sen beperkt wordt.

Kaarten bij de leden er »p het «e.
cretariaat, Oedekovenstraat 28, Bar-

- TeL 35.58.87.

VLAAMSE FILATELIE.
Van. 29 April tot 6 Mei 1951 wordt

door V.B.P. Antwerpen een poettegel-
tentoonstelling' gehouden in de feest.
zaal der gemeente Borgerhout, Turn
houtsebaan 92.

Kosteloze toegang van 10 tot 18 u.
Filatelisten mat postzegelverzame-

lingen met motieven worden door het
secretariaat van EIGEN AARD FI.
LATKIJSTENKRING uitgenodigd
die tentoonstelling te gaan bezoeken
en hunne aandacht te verstrekken
aan Kategorie VUT: «BK VLAAMSE
NEDERLANDEN EN DE PI11LA-
TEME».

In die kategorle zullen zeer be-
langwekkende postzegelvezzante-
genf die betrekking hebben op de ge,
schiedenis, kuituur en het poetver-
keer in of in verband met de Vlaam-
se Nederlanden de bezoekers getoond
worden.

CLUBAVONDEN ÏW1*
Lokaal : Oude Koornmarkt 4.

Elke Maandagavond bijeenkomst.
Vanaf % April telkens voordracht met
achteraf g>3z«llig Bamenzlji.

Gelegenheid tot inschrijven voor
de IJzerbedevaart naar Diksmnide op
19 Augustus 1951.

Kalender
31 MAAKT :

Beljgisch Verbond van Handbaïgroe-
peringenj Vlaamse afdeling ; Tweede
Bondstoalt in zaal Van Dyck.

l APRIL :
Knapenkoor < Tijï » . Opvoering van
t Piro en Harlekijn », sprookjesspel
in 8 bedrijven - Vertoningen- te 3 en
8 uur, zaai Hannocq, Charlottaiei.

1 APRIL te Prugge A.N.V.
Voordracht door' Z.E.P. VJ. WAL-
GRAVE over • e Vlaamse Beweging
onder Europese Belichting»
Deelname in de hosten: :10 fr.
Verbondsleden : » fr.

2 APRIL :
« Tî l j Oude Koornmart 4. - Voor.
dracht.

2 APRIL Zaal Concordia.-
Kunsten aars gilde — IVe Sympho-
nisch -concert o.l.v. Hendrik Diels. '•

5 APRIL BRUSSEL r Hof van En-
geland » — 19 irur, — Herdenkïngs-
avond «Blauwvoetavond - Legioen-
jeugd!» door ADJV-Vendel Egmont.
Kaarten te verkrijgen bij de Vendel-

Aanbevolen
Huizen

ALLE HUISHOUDAPPARATEN
op gas - electriciteit - kolen

Schrijven : H. Bauweraerls
Cruyslei 102 Deurne-Z. - Tel. 39.S6M5

* -,>'
MAZOÜT - ESSENCE . CUE
ATJTOS:

LUC. S. Canon, — 3, J.B. Depairelei
Laken-Brussel.

* * *
6ASTHOF WAMBACH

Volledig pensioen s
Huwelijkt- en andere feestmalen,

ook ten huize.
Mosselen — Eetmalen alle uren van de

dag — Matige prijzen.
GROENXERKHOFSTRAAT 7
— A N T W E R P E N —

Aankondiging
VLAAMSE CONCENTRATIE
HET SECRETARIAAT IS OPEN :
Alle werkdagen : van 9 tot 12 ü.

Tel. 39.58.52
19 tot 21 u.

Heer, Intellect, idéal. zeer gevoel,
wenst te ontmoeten hartel. VI. meis-
je of vrouw, zelfstandig, romant.
brede opvatting, lief voork. goede
stand, hoogeteni 40 j. oud. Schrijv.
bureel onder letter» W.l.M.

ANTOON MERMANS
ALLE VERZEKERINGEN

Leven-
Brand-

Onge vallen

Turnhoutsebaan 10, Schilde
TeJ. 81.64.99

STORT

NOG VANDAAG

Fr. 35 op postrekening van de
N.V. Uitgaven Luctor, België-
leL 1-15, Antw. (nr. 17.03.17),

voor ten abonnement op OP-



JONG NEDERLAND
B|J TWEE BRIEVEN

Het hehoort tot een van de deug-
<ielïjkste tradities uit de Angelsak-
sische pers dat de lezers veel naar
rle redacties schrijven en dat de bla-
den dan -ook regelmatig een. ruim R
plaats open laten voor brieven van
lezers. Hoe interressant dit kan wor-
den- hebben we begin Augustus kun-
nen vaststellen in «De Nieuwe Gids»
toen daar ellenlange brieven van ver-
ontwaardiging over het verloop van
de koningskwestie in verschenen. Er
is sindsdien- veel gebeurd.

Een lezer uit Oost-Vlaa-ndemi, PM.
schrijft ons c - -

•üAls ; lezer. van uw blad «Opslan-
rting., waarmede ik, in grote lijnen
kart'instemmen wat de artikelen aan-
gaat, niettegenstaande ik ais oud-
K,S.Aer„ het toch zo bar vind dat U
onze jeugdbeweging zo roskamt ler-
wijize schjér 70%".van haar jongeren
naar de Dietse kant ziet uitgaan (en
dan nog eerst na de beweging wat
wijst op blijvende invloed) niettegen-
staande 'dit natuurlijk ook beïnvloed
wordt door de plaatselijke geest van
zo'n beweging zelf (milieu, enz.)

^^Sar dan toch die K.S.Aers 'n warm
<, ^.voel voor Vlaanderen ziet verenen

wel, als trouwe lezer, heb ik ftet niet
onaardig gevonden U enkfile adressen
aan de hand te doen.»

Onze vriend zal -zekerlijk met dit
roskammen «Jong - Nederland»- Be-
doeld hebben en hiervoor zijn reser-
ves maken. Er werden door ons
sotierpe pijlen afgeschoten tegen ver-
keerde uitingen vftn de K.S.A. Deze
beweging =werd ontegensprekelijk in
Vlaanderen gesticht met de üedoe-
ling de Rodenbachfceweging, het A.
K).V.S. te kelderen. Leest .de Bïauw-
voet uit dien lijd, bestudeert alleen
maar «Hernieuwen! uit de jaren na
ite bevrijding.

JNu er geen .Katholieke Studenten-
beweging meer is buiten de K.S.A.
beantwoordt deze beweging wat rtp
obrzaak van haar ontstaan zij, aan
een noodzakelijkheid die we niet ont-
kennen, bat de vormen, gebruiken
en mentaliteit van streek tot streek

*?sehillen geven we toe en we sfap-
X_a erover-Moesten we tqt de vast-
stelling komen dat één door,ons ge-
sèhTeven woo'rd tegen de Christelijke
caritas indruist, we trekken het in.

Er is echter ontegensprekelijk in
Dommige'"hogere kringen van de K.
S.A. een mentaliteit die zich tegen de
Iveel - Nederlandse . jeugdbeweging
kant. Het KattiolisciSme is breed ge-^
ibeg om op theologisch gebied ver-

*chillend& meningen in vrije kwesties
i e,^«vatten. De K.S.A. zou ruim ge-
tt "«.^ten zijn om mensen te. om- .
.- .Je op nationaal gebied van
irienriig verschillen en in-concreto- de
H «I-Nederlandse studenten. We .vre-
zen alleen dat onze correspondent
:te zaken te optimistisch ziet in zijn
1 ifikommering voor de volkse zaak.
:iet is alleen met de bedoeling de
xvaarheld te dienenh dat wij r-egelma-
:!g verkeerde toestanden1'aan de kaak
-tellen. Wix>k. ij$..onze bedoeling niet
• -n we verzetten 'ét'ons tegen dat som-
migen onder de onzen zouden wrok-
jfg zijn. Nochtans willen wij een

blflenüezmg .geven uit «Kamp-

jeugd., Veertiende jaargang, derde
nummer. Het betreft een artikel over
«De Vlaamse Beweging». Het blad
verschijnt gestencileerd te Brugge.

«Even- de huidige tegens teling na-
der bezien bij de jeugd: de eersten,
de nationalistische jongeren he&ben
in de lijn van de vooroorlogse na-
tionalistische politieke bewegingen,
als V.N.V, en Verdinaso, hierbij 3n de
band gewerkt door de waanzinnige
repressie '45 binnen die rangen al
hun krachten voor de vervlaamsing
van ons volk samen gebundeld in 'n
£&ïs£ van verkapt anti-be!giscisme,
zelfs door bet volledig opofferen van
de Belgische staat .en de daarmee ge-
paard gaande ideologie. Sommigen
komen zo praktisch volledig in het
vaarwater van het Verdinaso en
streven naar een staat op federalisti-
sche grondslag. Het feit dat, de oude-
ren in die extremistische richting ge-
durende de twee voorbije wereldoor-
logen steun tot de concrete verwe-
zenlijking van bun- ideaal bij de be-
zetter vonden, verklaart dan ook de
blijvende sympathie van de jongeren
tnn overstaan van Duitsland en al
wat 'l nationaal-sociaJieme in Duits-
land van '33 tot '44 aan middelen be-
zat om geestdrift aan haar jeugd; te
schenken : kentekens (runen), stijl
militaristische .tucht, mars j en lied,
uniform, romantiek en al die uiter-
J-ijkïieden die kunnen bijdragen tot
een. gemeenschappelijk samenhorig-
heidsgevoel en de kameraadsoHap
in de groep bevordert. Om dezelfde
redenen dwepen ze thans hoofdzake-

lijk met al die,figuren die in derge-
lijke zin met dé Duitsers in de heide
wereldoorlogen ïsebben samenge-
werkt.

Ik wil niet gJk van die groepen met
hun eigene ideologische kenmerken
onder het vergrootglas brengen. Het
ware vooral wegens hun te grote ver-
scheidenheid te moeilijk. Best doe ik
een paar namen van die groepen op

. te sommen : Jeugdverbond der Lage
Landen, Zilvermeeuwtjes, Stormvo-
gels. Bodenbachvendels, A.D.I.V. Ik

.noem pok nog enkele van hun lijf-
bladen: De Vendel Jongen, Het Pen-

- noen,. Het Voorste Vendel e.a. Naast
rlie jeugdgroeperingen zijn er nog"
enkele, meer. .politiek-gerichte orga-
nisaties, -di& bij hen aanleunen en

. bij wie ze steun vinden : Nationaal
SoJidaristisciie Beweging, Vlaamse
Volksconcentratie e,-a. Het weekblad.
«Opstanding» loopt in dezelfde lijn.
We komen dus fot de vaststelling van
een verregaande versnippering in or-
ganisatie van het Nationalistische'
kamp in de Vlaamse beweging. Niet
temïn voelen ze zich" onderling vol-
doende gebonden doof hun antt-Bel-
giscisme om tendele in dezelfde lijn.
te werken.»,

«Daar tegenover -staat de K.S.A._
met het gezonde deel van de Vlaamse
Jeugd en de meerderheid van de Vla-
mingen, die allen haar .leer. inzake
staatsburgerlijke opvoeding delen,.
oE«n levend Vlaanderen in een Rots-
vast België».

Alle-commentaar Is hier overbodig!

ven, die vindt dat we zijn beweging
te veel in een bepaald nationalistisch
daglicht geplaatst hebben. We nemen
akte van de volgende rechtzetting:

•Het zangkoor «De Vlaamse Zang-
knapen» werd opgericht ten j are 1937
Enkel de huidige benaming dateert
van voor een paar maand. Dit zang-
koor heeft buiten haar eerste doel,
dat de muzikale vorming nastreeft
ook de plicht haar leden zowel cul-
tureel als moreel te vormen en wel
in het kader van een specifieke eigen
jeugdopvoedingssysteem. M.a.w. in
het dagelijks leven heet het zangkoor
a Storm vogel s» als groepsverband van
de choristen der Paters Domlnlkanen
te Leuven. Groepsverband en zang-
koor zijn één. Het een is zonder het
andere niet in te denken. Wij kennen
geen andere ambities en kunnen geen
andere richting ingaan. Wij wensen
ook uitdrukkelijk met geen enkele
]>eweging of richting a!s verwant
aangezien te worden.

Ik zie me genoodzaakt deze zaken
op punt te zetten daar de schrijver
<le schijn verwekt onze Jeugdgroep
en de drie Jongeren aan de ingang
als één zijnde te beschouwen. Noch-
tans waren deze drie «Pennoen»
•mannen ongevraagd! en ongewenst.

Het is echter waarneembaar dat de
heer «Pasthuis» het uniform in het
schemerduister van het voorspel, ge-
lijkgesteld heeft. Daarom deze recht-
zetting.»

Uit nadere inlichtingen blijkt het
•rlat de «Pennoen»-mannen, die hun
blad aan de ingang verkochten, drie
leden van het Jeugdverbond der La-
ge E.anden inderdaad: ongevraagd en
zoals we vaststelden ook ongewenst
waren, Tn elk geval waren de vier
trompejblazers, van ditzelfde Jeugd-
verbond der Lage Landen, dié alle
vier dus een der vertoningen opluis- •
terden niet ongevraagd of ongewenst.
Tot nog toe hebben we nog niet goed .
liet onderscheid in uniform kunnen
vaststellen tussen «Stormvogels» en
«Jeugdverbond der Lage Landen»,
het is er zekerlijk zeer op gelijkend,
verschillend in de distinctieven.

We wensen hier niet partij te kie- :
zen voor het Jeugdverbond der Lage
Landen, doch wel voor de Heel-Neder- -,
landse jeugdbeweging, de nationalis- ;
tische, in het algemeen en vinden
het spijtig dat.de aStormvogels» zich '.
hiervan ook minstens Ideef van wen-
sen afzijdig te houden. Dit als besluit
•dan van deze brieven kwestie.

SIGURD i

Naast een brief van Oost-Vlaamse
oud K.s.Aer die zijn beweging toch
nog Dietser vindt dan wij denken,
kregen wij Ren brief van dhr R.W.
vanwege da «Stormvogels» uit Leu-

HOE IS HET MOGELIJK?

Eigenaardig hoe diegenen die het
"Vlaamse "karakter van de IJzertoren
zouden willen zien verdwijnen ook
het Christelijke uitzicht weg willen.
"Wij zouden dus bijgevolg kunnen
verwachten dat zij die het «Vlaande-
ren voor Kristus» willen bewaard
zien ook tegen tAlles voor Vlaande-
ren» geen bezwaar hebben.

We moeten eerlijkheidshalve be-
kennen dat bepaalde jeugdorganisa-
ties op wier Vlaamsgezindheid onze
kritiek niet gespaard werd, zich voor

-rle Heldenhuldetombóla druk inge-
spannan hebbén. Wel inten j? ede el.'

Wij werden ervan op de hoogte ge-
steld, hoe ïn een College van Oost-
Vlaanderen fneen, lezer, het is geen
drukfout, er staat wel degelijk Oost-
VlaanderenJ verbod gegeven werd,
op school loten van de Heldenhulde-
tombola te verkopen. De linksen we-
ten drommels goed, waarom zij te-
gen de heropbouw van de IJzertoren
in zïjn vroegere vorm zijn : omdat
hij Vlaams en Katholiek was. Ze wil-
len Vlaanderens torens nationalise-
ren evenals een vulgaire Engelse
koolmijn. Maar dat er rechtsen zijn,
die in de gegeven omstandigheden
dat nog niet inzien, daar kun-nen wij
zonder verbittering - van een klein
geruchtje zijn wij toch niet vervaard
- alleen op zeggen : «Hoe is het mo-
gelijk ? »

DE EENHEID BEREIKT?!!

De PaasaHevering van «Het Peu-
nofin» brengt ons de Wijde mare van
'u begins el akkoord dat bereikt werd
door verschillende. Dietse jeugdbewe-
gingen en groepen. Om dit feit alleen
zal elk Heel-Nederiander zich dit
nummer aanschaffen.

Voorts brengt het tiende nummer
van «Het Pennoen» ons een hoofdar-
tikel over «Claudel, de Franse Ver-
schaeve». De studie van Rilt Bun-
tincx over «Het historisch en dialec-
tisch materialisme» wordt voortge-
zet. De middenbladzijde brengt naast
een in het Afrikaans opgesteld arti-
kel over «Die Jeugdbewegings in
Suid-Afrika», talrijke berichten en
aankondigingen uit de jeugdwereld,
waaronder de lijst der winnende
nummers van de Heldenluüdetombo-
la. Volgt dan een godsdienstig arti-

Tcel over Bijbelïezing van Wim van
Westland, reisindrukken .uit Duits-

•lanil, Boekbesprekingen, Kruiswoord-
raadsel en mededelingen.

«Het Pennoen» is te verkrijgen in
de bijzoderste .boek- en dagbladhan-
rtels van het Vlaamse land. Het beste
middel om het -blad regelmatig te
krijgen is zich te abonneren. Nu bij-
zonderltjk, bij de wisseling der jaar-
gangen.

Leesgeld voor een reeks van tien
nummers bedraagt 50 fr. te storten
op P.R. 1234.79 van M. Goossens te
Antwerpen. Steunabonnementen mi-
nimum 100 fr. Afzonderlijke num-
mers kosten 5 fr.

Dez« maand worden d*
post-afaonnementén op ons
weekblad «Op*tandfng. ver-
nieuwd.

Wij hopen dat U een goed
onthaal zult voorbereiden
aan de postont vanger wan-
neer het posttwheer U een
kwijting van 75 fr. voor 'n
steunabonnetnent zal aan-
bieden.

N.V, Uitgaven °Luctor..

Voordracht door Z.E.P. V.J. WAL-
GRAVE over « e Vlaamse Beweging
onder Europese 'Belichting»
Deelname in -de kosten : :10 fr.
Verbondsleden : > fr.

2 APRIL :
« Tijl s- Oude Koornmart 4. - Voor.
dracht,

2 APRIL Zaal Concordia.
Ku nstenaarsgilde — I Ve Symp ho -
niscli concert o.I.v. Hendrik Dfels.

5 APRIL BRUSSEL *Hof van En
geland • — 19 uur. — Herdenkings-
avond «Blauwvoetavoncl - Legioen-
jeugd » door ADJV-Vendel Egmont.
Kaarten te verkrijgen bij de Vendel-
jongens.

7 APRIL ;
« Tijl ï>-I>ansavond in zaal «Burger-
kring >.

7 APRIL :
froot Zangfeest A.N.Z., zaai' Rubens-

leis, Carnotstraat, Antwerpen om
20 uur.

.. 7 en 8 APRIL:
ÉPaascongres der Vlaamse Jongeren,
l zaal « Concordla ».
* 9 APRIL :

< Tijl »( Oude Koornmarkt 4 - Voor-
' dracht <. Het ontstaan van de IJzer.

bedevaarten, > door J<P-,
14 APRIL :

Sportafdeling « ITtfenapifigel s - lm
Weissan Ross! - Een avond in Ober-
bayern Tmet tirolerdans en sang -
Zaal « Burgerking-» - Algemene in-
kom 25 fr. - 20 Xiur.

14 APRIL :
"Vïaamse Zangknapen «Singiiet ende
Weset Vro > ten. fcate van weeskin-
deren zangert-jes te Leuven. Inrich-
tende groep «Willem van Saeftinghe»
- Zaa! Concordia, Plaatsen aan 15.
20, 30, 40 en 50 fr. Lokatie vanaf 7
April van 11 tot 15 uur dagelijks in
« Concordia ».

16 APRIL :
' « Tij! » - Voordracht < Peter Benoit

en iiet Lied van Tijl > door W. De
Meyer.

23 APRIL;
Tijl-Voordracht «Valere De Pauw
over zijn Werken, ï.

28 APRIL :
* Pallieter» » - S'Aiiting»bal - «Bur-
gerklnigf *.

30 APRIL :
« Tijl» Voordracht * ZuioLAfrika i
(begeleid met Z.-Afrikaanse liede-
ren) door D. Bogaerts.

5 MCI:
ANZ-Afdeling Antwerpen: «Op de
Purperen Hei » -(A. Preudtwwnmeï
door een Kempisch Toneelg&zeisehap.

5 MEI : _
«Tij!» - Sluitingsbal in BüiarcLPa-
la.ce,

7 MEI:
« Ttjï >-V6ordracht < Grote Figuren
uit onze Vlaamse Heldenstrijd - Re-
né De Ctewq» dabr"K; DiUen.

1 4 M E I : - • " • -
« TijV >-Voordraciït « De Ware Euro-
pese Vrede > door Adv. José Wlliriots.

2.1 MEI
Tijl —r Voordracht over « De Schelde
en haar Oeverbewoners ».

27 MET;,
Pallleters-Reis doorheen, de Antwerp-
se Kempen, Inschrijving in lokaal
< Omnibus » Hoek Suiker-rui en Pie-
ter Potatraat

38 MEI
Tijl — Voordracht over *De Ant-
werpt« Poe&3« wi liat PoppinspaU

Tei. 81.64,99

STORT

NOG VANDAAG

Fr. 35 op postrekening van de

N.V, Uitgaven Luctor, ÏWgië-

lei 145, Antw. (nr. 17.05. l VJr

voor «en abonnement op OP-

STANDING tol einde Maart

1951.

B R I E V E N B U S

De oorlogsinvalide, die on» om een
Icunatbeen verzocht, gelicv ^ns aijri
adres kenbaar te maken.

Zösk een net ben-edenhuis te Ant-
iverpen-Zuid - Keuken, zitkamerp 2
slaapkamers, berghok voor kolen en
fietsen. Water, gas en eectriciteit .-
1,000 fr tot 1.200 fr per maand ma-
ximum. Offerten aan Redactie blad.

Redactie en Beheer:
N. V. UITGAVEN «LUCTOR»

Belgiëlei MS, Antwerpen.
Postrekeninj: 1765.17

LOSM nummers Fr. 5
Abonnement: 3 maanden Fr. 60
Abonnement: per j**r F<- 'iOO
Steunabonntment: per maand . •-». , 15

» . per 3 ma Mud. Fr^"'5
» per j'««r Fi. 350

BUITENLAND:
LOSM nummers Fr. 7'
Abonnement; 5 iuaaad*n Fr. 85;

Jaarabonnement Fr. 300'

• MEN KAN ZICH ABONNEREN IN
ALLE POSTKANTOREN VAN HET
LAND.

Verantw. Uitgev.: B. Ceuppens-Lauwers,
f'145? Anmérptó



No: 168.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp; "Maandblad "HM? EEMOEH" . -

Bi,1 lagen : één.-

A A g :

V A N :

B,VII.-

W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een esemplaar van Ho:9-Sprokkelmaand(Februari) 1951,
van het orgaan voor het Jong-ïïederlands Died -"HET EEMOEN",
uit de inhoud waarvan U moge blijken, dat de bij ons bekende:
Bert VAUT BLQKIAMI), student, te Utrecht, nog steeds/als ver-
tegenwoordiger van dit blad in ïïederland optreedt./

Ho: 8-(Wintermaand-December 1950 en Latuwisfa.and-Janu-
ari 1951) zond ik U toe bij d.z.schrijven,ïïo:20,d̂ d.l2.1.'51.-

Te uwer nadere oriëntering omtrent de Vlaamse Jeugd-
beweging, moge ik U het artikel op blz.6 en 7» ô der het op-
schrift: "Kritiek van de Vlaamse Jeugdbeweging" |h bijgaand
blad, ter lezing aanbevelen.- ƒ '«-
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MAANDELIJKS O R G A A N VOOR HET JONG-NEDERLANDS DIED

Een voorbeeld om na te volgen.

NOORDWAARTS l VOORWAARTS!
EUGD IS DE MACHT

DIE DE VOLKEREN VORMT... (F. Vercnocke).

•¥TOOR enkele dagen huldigde de pers Eérw. P.
V Callewaert ter gelegenheid van zijn vijf en

zestigste verjaardag. De feesteling, de omstandig-
heden en wie anders ook hebben die viering
beperkt gehouden. Dit deed ons denken aan de
uitzichtloze tijd van acht jaar geleden toen pater
Callewaert zijn beruchte brief schreef, die in brede
lagen, dank zij de jeugd, een koerswijziging teweeg
bracht. Voor de jongeren betekende dit een goed-
keuring van de weg die zij reeds jaren voordien
ingeslagen waren. De jeugd stond immer op de
voorposten. De volkse jeugdbeweging en de heel-

ffffi^feaS^tilróft^^
steeds door een dubbele hpudifig onderscheiden :
enerzijds een -afzijdig Hijvèh :van de practi'sche
politiek, anderszi'jds een aandachtig volgen van de
strijd op al zijn fronten en het zorgvuldig waken
over het geestelijk erfdeel van de beweging. Zo
was Rodenbach, zo waren zijn medewerkers in de
kamp tegen de verfransing. Zo Van der 'Hallen,
met de laatste der Mohikanen in de strijd voor
juiste verhoudingen tussen nationalisme en de
godsdienst. Zo de Eernegemnaar Robrecht De
Smedt met de toenmalige « Jong-Nederlandse Ge-
meenschap » (± 1931-38) in de crisisperiode van
het nationalisme. Zo ten slofte toch ook Pater
Callewaert tijdens de sombere oorlogstijd. Dit moet
de opdracht zijn van de jeugd in de schijnbaar
uitzichtloze omstandigheden van' tegenwoordig.

DE HEROPBOUW VAN DE IJZERTOREN
UITGESTELD ?

Op 16 Maart a.s. wordt het vijf jaar dat heilig-
schendende handen de JJzertoren deden springen. Op
dezelfde dag gebeurt de trekking van de Helden-
huldetomboia ie Kortrijk.

De opbrengst van de verkochte loten beslist er
over of ja dan neen dit jaar aan de heropbouw
begonnen wordt. Voor zover we ingelicht zijn is het
totaal van de opbrengst van de in omloop zijnde
boekjes niet toereikend. Het zal evenmin met het
millioentje van de Belgische Staat zijn dat een nieuwe
IJzertorcn gebouwd wordt.

De inrichters van de Tombola hebben een oproep
gedaan op de jeugdorganisaties om tijdens de nog
overblijvende maand een hernieuwde verkoopactie in
te zetten en o.a. ook op € Het Pennoen». Wie zou
durven weigeren in te staan voor een o f . meerdere
stenen van de Ijzertoren ? Gratis propagandamate-
riaal : strooibiljetten, sluitzegels, aanplakbrieven, lig-
gen te uwer beschikking. Wacht op niemand, de
tijd dringt,, neem zelf het initiatief.

Boekjes van 4 loten en geldige omslag kosten
20.fr. Bestellingen van loten en propagandamateriaal
kunden gericht worden naar het secretariaat van de
Heldenhulde Tombola, Hoge Brug K te Kattkerke.

Heel-Nederlandse jeugd, stel de dynamheurj in het
ongelijk. Vlaanderen* jeugd zorge ervoor dat de
Ijzertoren er toch komt.

<s LAAT DE DODEN
DE DODEN BEGRAVEN...»

Hoeveel mensen hebben we tijdens het laatste
lustrum niet zien komen, gaan, verdwijnen of
terugkeren ? De laatste maanden schijnen beslis-
send voor een soort spiritisme dat geesten van
overledenen wil doen terugkomen. Week na week
komen initiatieven van kleine sekten voor de dag ;
die alle dit gemeenschappelijk hebben dat ze alle
andere groepen even verkeerd vinden alsdat ze
overtuigd zijn de ware « kerk » uit te maken. In

al deze kleine cenakels vindt men dan ook profeten
aan wier oordeel fanatieker geloofd wordt dan
door Rooms-Katholieken aan het oordeel van - de
Paus. Dit alles zou nog een betrekkelijke rijkdom
betekenen indien deze mensen door een soort 'pro-
seliefenijver bezeten zouden zijn om buitenstaan-
ders te winnen. Moeten wij echter niet vaststellen
dat hun propaganda zich uitsluitend beperkt tot
het verkrijgen van de medewerking van deze of
gene overtuigde ? Het hoeft geen betoog hoezeer
deze toestand afstotend werkt op het uiteraard
organisatie schuwe, goedgezinde, publiek, waarvan
we de terughoudendheid maar al te goed begrijpen.

VAN GROF LAKEN
KAN MEN GEEN FRAAI KLEED MAKEN.

Wat betekent nu dit alles aan geestelijke in-
houd ? Naar gelang men de klemtoon op de
nationale waarden dan wei op de wereldbeschou-
welijke wil leggen, kunnen we een dubbele evolutie
vaststellen.

In de traditionele middens der Vlaamse Bewe-
ging, zien we een uiteenrafelen van de meest ver-
scheidene middelen tot omvorming van de staats-
structuur: van aan de subnationaliteit voor Brussel,
over verschillende vormen van Bestuurlijke decen-
tralisatie tot federalisme. Er worden o.a. in deze
zin besprekingen gehouden met -Waalse voorrnan-

-W voETÖÖeh wat betekent diTatle's
wareneer in Vlaanderen geen macht en geen 'rnachts-
wil aanwezig is. Hoe kan zich dit uiten, in de
verdeling van kleine groepjes, waar men enkel
bomen, maar niet het bos ziet ? Doch er is meer
dat moet opgelost. En hoe staat Vlaanderen tegen-
over de komende economische en maatschappelijke
structuurhervormingen ? Kortom tegenover alle
zich stellende problemen ? Neen, de staatshervor-
mingen op zichzelf maken de oplossing niet uit.

DE BETOVERING VAN HET VERLEDEN.

Anderen hebben inderdaad begrepen dat de ge-
beurtenissen die zo diep om ons heen grijpen, meer
vragen : een algemene staatsleer. Volgens hen
bevecht men het kommunisme niet met Marshall
dollars. Anti-kommunisme zegt ons op zichzelf
niets wanneer we vaststellen wie zich allemaal met
deze vlag dekt. Deze eerste stelling is juist. Bij
gebrek aan iets nieuws, grijpt men naar leerstel-
lingen en vormen die van verre of van dicht
verwant zijn aan de « vernieuwingsbewegingen »
van de jaren dertig. Er kan niet geloochend worden
dat ook naast de herinnering aan het verleden, daar
veel dynamiek verborgen ligt. Het opkomen van
« neo nieuwe orde» vindt men op het ogenblik
in alle West-Europese landen. Dat dit verlokkend
blijkt voor getroffenen van de repressie, kunnen
we niet ontkennen. Zien w'e maar hoe de propa-
gandist van het Noorse weekblad «8 Mat»
in het Noorden van Noorwegen spijt alles zo
veel gelijkenis heeft met de Siciliaanse militant

. van de M.S.I. We zullen het aantal dezer bewe-
gingjes niet overdrijven wanneer we ze (enkele
groepjes uit Noord- en Zuid-Arnerika meegeteld)
op een kleine honderd schatten.

(Zie vervolg op bil. 2)

Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste ver-
jaardag, stuurt «Het Pennoen» langs deze weg
E. P. Callewaert zijn wensen voor een nog lang en
vruchtbaar leven ten bate van Vlaanderen.
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„
ROPESE ItfHUUIK

Daar het onze buitenlandse medewerkers tiift mogelijk is de
redactieraad bij te wonen, hebben zij ook geen veranttvoorde-
liikhëid voor de algemene lij» Viw hel Had.

en Ouits Jeugdtijdsclirift maakt zicli bekend^Éen Du
Wanneer ik op de wens inga om hier iets

te schrijven over de ontwikkeling en het
wezen van het Duitse katholiek jeugdtijd-
schrift * Der Fa'hrmann », dan moet ik eigen-
lijk beginnen met 'een overwicht te geven van
de toestand waarin de katholieke jeugd in
Duitsland zich bevindt. Dat alleen immers
verklaart de noodwendigheid en de betekenis
van dit tijdschrift, dat alleen verrechtvaardig! •
zijn bestaan, Maar zo'n veelzijdige vraag
wordt niet zo maar op zo'n korte plaatsruimte
beantwoord. Toch wil ik het beproeven, de
allernoodzakelijkste gegeven? in 't kort te
schetsen.

Tot onder de regering van het Nationaal-
Socialisme bestonden er in Duitsland heel
wjtt grote en belangrijke katholieke Jeugd-
tijdschriften. Na enkele jaren werden ze
allen» zonder uitzondering verboden, in dé
traditieketting van de Jeugdbeweging werden
de schakels verbroken. Daar terzelfder tijd
het godsdienstonderricht in dfc hoogste school-
klassen wegviel, ontbrak het aan onze jongens
en meisjes, op het einde van de oorlog, vaak
op schrikbarende wijze aan de kennis vin de
meest eenvoudige godsdienstbegrippen. Alleen
in enkele illegale groepen en in hun met de
hand geschreven zendbrieven, bleef er nog.
iets van de oude geest over. Dat w?s de
toestand waarvoor * Der Küirmann» stond.

Zijn eigenlijke geschiedenis begint in 1946.
In Freiburg im Breisgau kwamen daar enkele
mensen bijeen, leden van de vroegere katho-
lieke jeugdverenigingen; opstellers en .redak-
teuren, om het plan van een nieuw jeugd-
tijdschrift te bespreken. Natuurlijk tussen plan
en uitvoering moesten nog heel wat moeilijk-
heden o'verwonnen worden : Toelatingsaan-
vraag, aanschaffen van grondstoJÏen, medewer-
kers. Maar in Augustus 1946 verscheen een
proefnummer onder de titel < Wjr hciszen
Euch hóffen» en in October verscheen dan
het eerste regelmatig nummer van t Der
Fahrmann». Gedurende anderhalf jaar was
dit het eerste en enige katholieke jeugdtijd-
schrift na de oorlog. Het werd met geestdrift

onthaald, en er hadden een half millioen
exemplaren kunnen verkocht worden, maar er
werd' slechts voor 50.000 exemplaren papier
ter beschikking gesteld. Het Christophorus-
Verlag, een vooraanstaande katholieke uitge-
verij voor jeugdwerken, ontzag zich-als uit-
gever geen moeite en ook de eerste hoofd-
redakteur, Kart Btcker spande al zijn krachten
er 'voor 'in. Toch duurde het een hele tijd
voor alle moeilijkheden opgelost waren en
een vaste .lijn kon getrokken worden. Die
moeilijkheden waren niet zozeer van uitwen-
dige aard (b.v. het probleem der censuur),
veeleer van innerlijke : immers de grote
traditie der katholieke jeugdbeweging was in
1933 afgebroken, mert moest weer ergens
aan iets kunnen vastknopen, en toch kon men
zo maar geen 13 jaar achteruit grijpen.

De taak van «Der Fahrmann'» werd dan
ook verlicht wanneer in de eerste na-oorlogs-
jaren van uit Haus Altenberg (bij Keulen),
centrale van de katholieke jeugdarbeid, de
* Bund der deutschen, katholischen Jugfo^l »
gesticht werd, die voortbouwt op" de; stsjfti-
groepen iri de parochies en alle jeugd^towen
(b.v. katholieke arbeidersjeugd, studentenpon-
den, padvinders, congregaties) samenvaf én
overkoepelt. Ons tijdschrift werd niet , hi
officieel orgaan van de « Bund », rnaar werl
er zeer eng mee samen. En wijl zulk. tijdsc|til
immer de spiegel, ejp w e e ' '
jeugdleven, kreeg; hist/mef/]
nisatorische inrichting, oojc een strafckeFTijti.
Ook de opmaak werd nu ten slptte v§stg£--
legd : 32 bladzijden in tweekleurige kop^j^.
diepdtuk ; zo Verschijnt «Der Fahrrnatiry^;

ook nu nog- • ' ' ,."..„
Een grote financiële krisis bracht 19

de wissel hervorming met de daaraan
den munt-ontwaarding, die zich • , het .s,tet|cfclj
liet voelen bij de jeugd. Al de UberitEe..-
jeugdillustraties, die na de Oorlog' ïn grote
getale ontstaan waren, verdwenen (n korte
tijd. Alleen de confessionele jeugdtijdschrif-
ten hielden stand.

«Der Fahrmann*, die op dit ogenblik tot

de best geredigeerde en uitgegeven • inter-
nationale jeugd tijdschriften behoort, en overi-
gens ook over de ganse wereld.' lezers telt,
lukte er zelfs in zijn abonnentenaantal nog
hoger op te v0ereft, .Inïdi'ssÉn heeft liet nog1

het gezelschap -gekregen/van een"1 ganse reeks
min o f> meer officiële katholieke jeugdtijd-
schriften, zoals «Die Wacht», « A m Sdieide-
weg », « Die bunte Kétte t, « Der Brunnen >.
Dit zijn slechts vier van de ongeveer 27

• tijdschriften die « Der • Fahrmann » een stuk
werk uit de handen genomen hebben. Ik zeg
hierbij « God zij dank », want een tijdschrift
kan onmogelijk voor iedereen bestemd zijn.
Zo richten we ons thans tot jongens en
meisjes van 18 tot 23 jaar, en veronderstellen
hierbij een zekere belangstelling voor gods-
dienstige, sociale en culturele vraagstukken,
en wenden ons zo tot een bepaalde Elite.
< Der Fahrmann» is het * Intelligenzblatt
der katholischen Jugend», werd voor kort
gezegd op een tijdschriftenconferentie in Hftus
Al ten berg.

Hierbij wil ik nog vermelden dat mijn
medewerkster op de redaktie die voor Je
meisjesbijdragen zorgt, Mirie-Luise Mumelter
is, die met haar boeken en gedichten een
eerste plaats bekleedt onder de schrijfsters
onzer katholieke jeugd. Zij behoort eveneens
tot de uitgevers van de « Fi'hrmann-Bildkalen-
der >, die jaarlijks verschijnt, veel belang-
stelling kent, eri weer nieuwe vrienden voor
het tijdschrift werft.

Na ongeveer 5 jaar arbeid, groeiend uit de
problemen van-onze tijd, hopen wij op wat
voor een jeugd tijdschrift steeds het moeilijkste
is : verder in jaren te groeien en toch onver-
minderd jong te. blijven.

STEPHAN GRAFFSHAGEN
Chefredakteur van de * Fahrmann *

Inlichtingen over en proefnummers van
* D f r FahrmanH > op adres van « Het Pen*
«oen a, zit laatste blz.

G. B: Shaw en de Ierse Paasopstand
Na" de Ierse Paasopstand* té "Dublin, in

1916, werden de aanvoerders der rebellen
door een Engelse krijgsraad ter dood ver-
oordeefd. Van 3 tot 12 Mei 1916 werden
vijftien Ierse patriotten terechtgesteld. Op
lp Mei 1916 schreef George Bernard Shaw
in de Engelse Daily News :

€ Zolang Dublin Castte niet vervangen is
door , een Iers parlement, en Ierland 'niet
vrijwillig deel uitmaakt van het Britóe Rijk,
zolang doet een Ier die naar de wapens grijpt
om de afhankelijkheid van zijn land te ver-
overen, slechts da t , wat de Engelsen zouden
doen, indien het noodlot wilde dat de Duit-
sers in de loop van deze oorlog Engeland
binnenvielen en veroverden. Verder is zulke
Ier zedelijk evenzo gerechtigd de fiulp der
Duitsej-s te aanvaarden, als Engeland de hulp
van Rusland in zijn strijd tegen Duitsland

ivaardt. Het feit dat zulke Ier zeer goed
^^tt- vijjftfden, ütifiien-^zij 'hem in

a e ' ' k n j ^ e n , dat recht niet zullen ècken-
nen,- en <daf hij bijgevolg vecht met de.str.op
reeds om de hek, verhoogt zijn waagstuk
nog, maar- vermeerdert tevens zijn roem in
de ogen .van -zijn landgenoten en van de
onpartijdige bewonderaars der vaderlands-
liefde over heel de wereld. Ik ben een Jer,
en ik «eg u :,de gefusilleerde Ieren zullen
nu hun plaats innemen naast Emmct en de
martelaars van '. Manchester in Ierland, en
naast de. Poolse en Servische helden in Euro-
pa ; en geen macht in de hemel of op • de
aarde zal dat verhinderen.»

Op het ogenblik dat Shaw dit schreef, was.

' in Ierland — laat staarr in Engeland ! — de
t openbare opinie * nog volledig tegen de
rebellen gekeerd. Wat zullen wij nu het. meest
bewonderen : de moed van Shaw, om die
openbare opinie te trotserent of de waarach-
tige demokratie, waarin het mogelijk was, in
oorlogstijd ongestraft zó té schrijven ?

A. D. B.

Ieder groot volk gelooft en moet ge-
loven dat in hem en in hem alleen de
redding van de wereld ligt, dat het alleen
maar leeft om aan de spits van alle andere
volken te treden, ze alle in zich op te
nemen en ze in volle ^overeenstemming
naar het definitieve, aan allen voorbestem-
de doel te leiden. Ik beweer dat het zo
met alle -'grote volken der aarde gegaan
is, met de oudste als met de jongste en
dat dit geloof alleen het hen mogelijk
gemaakt heeft elk op zijn tijd een groten
invloed op de lotswcndingen der mensen
uit te oefenen.,. Het'geloof dat gij aan
de wereld hef laatste woord te zeggen
hebt én zeggen kunt, is het onderpand van
het allerhoogste leven der naties ; alleen
de natie die tot ruik geloof in staat is,
heeft recht op een hoger leven.

DOSTOJEVSKJ.

NOORDWAARTS l VOORWAARTS I
(VERVOLG VAN BLZ. 1) ,

Practisch nergens is er de mogelijk-
heid tot doorbraak. Veelal wil men
stroming verwekken door te organi-
seren in de plaats dat de organisatie
het logisch gevolg van een stroming,
is. Wellicht zijn er mensentypes die in
een dergelijke atmosfeer willen leven
omdat ze ermee vergroeid, zijn ? Alle
ethische beschouwingen ter zijde gelaten,
ziet elk weldenkend mens in, dat er een
verleden is dat niet meer terugkomt,

VROEG VUUR, VROEG AS.

Is het soms geen zelfoverschatting van
onzentwege, dat jongere en nieuwe Be-
dachten een diepere weeiklank zouden
vinden ? Eerstens mogen wij van de tijd
niet meer verwachten dan mogelijk is.
Tweedens zijn we van een na-oorlogs in
een voor-oorlogs tijdvak gekomen. Moes-
ten wij een werking oo massale schaal
beginnen, dan zou dit als enig resultaat
bijbrengen dat we nog onze kernwerking
op de koop toe zouden onmogelijk ma-
ken, en noch het ene noch het andere

zou lukken. Onze kernwerking is geen
afzondering van al wie mét ons een
Christelijke afiti-rnaterJaHstisehé actie ge-
meenschappelijk heeft. Kernwerkiog mag
ons 'bok niet beletten de mogelijkheden
van elke dag aan te nemen.

Wat er ook gebeuren zal, wc staan
binnen niet zo heel lange tijd voor heel
andere verhoudingen in de wereld en in
ons land. Et zullen zich, mogelijkheden
voor. ons ontbolstered waarvan we wel-
licht nu geen vermoeden hebben. Wan-
neer nu reeds als verouderd beschouwd
wordt wat gisteren extremisme was, wat
wordt het morgen dan ? Moet deze vast-
stelling op zichzelf niet een aansporing
zijn tot het nieuwe ? Ligt hier niet het
troostend antwoord voor wie ontmoedigd
is door de huidige verdeeldheid en klein-
heid in de opvattingen ?

« ONS GELEIDT
DE NIEUWE TIJD »

Is het een vermetele cnltuur-philoso-
phische stelling te beweren dat1 wij een

Christelijke hernieuwing tegemoet gaan?
.Gezaghebbende personen hebben het in
elk geval vóór ons beweerd. Het nieuwe
is niet noodzakelijk origineel. Wij zijn
ook niet voor het nieuwe om het nieuwe.

Laten wij samen met de dichter de
oucjc gewaden afleggen. De tijd zal de
zuiveren gelijk geven. God beware' ons
van de gedachte, dat wij de enigen
zuiveren zouden ïïjn. Wij bedoelen
alleen er naar te. streven een zo prin-
cipieel mogelijke houding aan . te
nemen.

Onze opbracht staat torenhoog bo-
ven die der kleine kapelletjes. Wij
hebben geen gesloten svsteem nodig,
maar persoonlijkheden die in zicb een
stuk voorafbeelding van de nieuwe
tijd dragen. Wij hebben jonge martnen
en vrouwen nodig, die zelfstandige
beslissingen kunnen nemen, zonder
steeds in alle mogelijke omstandighe-
den een raadgever als een woordenboek
bij de1 hand te hebben. Het is een van
de grote kwalen van deze tijd dat men

, geen verantwoordelijkheid durft te
nemen of te geven.

Het is nu de tijd om ons dichter dan
voorheen gezamenlijk rondom «Het
Pennoen >> te scharen. In de eerstko-
mende tijden mogen we heel wat
tegenstand omwille van onze houding
verwachten. Wezen we het spreek-
woord indachtig : Er waait geen wind',
of hij is iemand dienstig. Wanneer
ons kompas het rechte Noorden wijst,
zijn we innerlijk zeker dat we ook
voorwaarts gaan. Noordwaarts ! Voor-
waarts.

JAN OLSEN.

De tijden die we beleven werden genoemd
«De Opstand der Horden». De heerschappij
der massas behoort tot het nu, dus reeds tot
het verleden. Wanneer we met weinigen aan
onze eigen persoonlijkheid werken, weten we
dat de toekomst voor ons is. We weten het
uit de natuurlijke geschiedeniswet die ons
zegt dat op elke daling een stijging volgt



l'Jg. n' 9, SproldelmMod 1951

JONGERENBEU/EPINQ
/* Lezers schrijven fn v/erband met onze enquête

we reeds, vooïal ia het defde num-
mer van Het Perinoen, het probleem 'Jongeren-
beweging aanraakten, publiceerden we in om
vierde nummer, naast enkele reacties van
lezers, eert enquête in dit verband. Op dii
alles wensen we' ia dé£e én in de volgende
afleveringen van Het Pennoen terug te keren*

We verwijzen, hier onze lezers naar deze
reeds vertekenen artikels. Toch synthetiseren
we hier nog even het probleem,

-D* jeugdbewegingen, zoals men dit in om
land concreet uitgewerkt heejt, kunnen alleen
voor kinderen goedgepraat worden (en dan
nog !), voor jonge mannen niet. De jeugd-
wegingen (b.v. de Duitse Wandervogel en
onze Blauwvoeterie^ waren nochtans oorspron-
kelijk de exponent van een idealittisck streven
van mensen van rond de twintig. Van dit alles
geen spraak meer. Jeugdweging is al te zeer
Jeugdzorg geworden. Dit 'js een spijtige
(onstataiie. Dat jongeren (jongens van 17-18
tot zowat 2? jaar, indien ze zolang ongehuwd
blijven) geen passend verenigingsleven, meer
vinden, is een probleem geworden, waarvan
Het Pennoen tot een oplossing wil komen.

Het feit dat ons maandblad zïfh met die
problematiek inlaat heeft onze lezers aange-
naam vernist. Een flinke stapel brieven, waar-
van enkele uitgegroeid zijn tot uitgebreide
studies zijn daar het bewijs van. Deze brieven
weerspiegelen zeer juist de houding van onze
Vlaamtf jeugd, uitzonderlijk ook van ouderen,
t.o.v. de Vlaamse jeugdbeweging m het alge-
meen, en van bet jongerenprobleem in het
bijzonder. Deze brieven zijn soms zeer inte-
ressant. Het ware zonde, deze brieven voor
eeuwig in ons archief te laten Verdwijnen.
Daarom, vooraleer zelf een oplossing te for-
muleren, publiterem we /«Het Pennoen enkele
uittreksels alsmede, enkele persknipsel's, flien
is "het eens otter de grott lijnen. ET zfj^-^oms
meni^fófscWltn - 'bvtrffVniï** ^ÜrHtóöff/.
Mocht uit de botsing va» de gedachten meer
klaarheid ontstaan! . • '

We vernamen graag nog meerdere, reacties
in verband met jQügeKnbtWigfng, .

Het woord is thans ftan onze eerfespon*
denten,

J AA f VAN 'T PARK.

• ... Het gros van de jeugd heeft een groot
tekort aan vorming, en dit vooraj op gods-
dienstig gebied. Zelfs die vroeger als de
besten onzer jongeren mochten beschouwd
worden, hebben een laag van die verwildering
op zich, Het ^grootste deel van de vroegere
nationalistische jeugd zit verzeild in yolks-
kunstgroepen, en dit met een groot tekort
aan persoonlijke vorming. Dfr gemengde'om-
gang voert hen gemakkelijk tot flirt en
geestelijke zelfmoord...

, G, T. (te M.)

... Een jongerenbeweging, werkende volgens
de Vlaams-Dietse Katholieke gedachte is
dringend gewenst. Bij gebrek er aan, gaan
thans velen verloren voor de gedachte, nadat
zij de specifieke jeugdbeweging hebben ver-
laten. Zij dient, meer dan deze laatste, gericht
te zijn op de culturele vorming, doch mag
de lichamelijke niet gans uit het oog verlie-
zen. Anders zou zij gevaar lopen tot zuivere
studiekring of, erger nog, praatkransje, te
ontgroeien. De kans tot slagen, zal in veel,
zo niet in alles, afhangen van hen die de-
cente leiding in handen zullen nemen.

P. D. M. (te A.)

,.. Het lezen van Uw blad was een groot
genot .en een deugddoende afleiding, vrucht-
baar voor mezelf, hoewel ik < er uit * ben !

Jk Ben 30 jaar en heb twee zoontjes,
•interesseer aan alles wat eerlijk de ontwikke-
ling onzer- Vlaamse Katholieke studerende
jeugd beoogt, hoewel ik nooit (buiten de
plaatselijke verlofbond..., destijds aangesloten
bij AKVS, sinds de bezetting omgevormd

door anderen tot KSA-bond, doch waarvan
de 'leden werkelijk snakken naar eetinrheeï
algemene beweging) zeer actief ben geweest
op dat plan : dat ligt echter grotendeels aan
de Bezetting, aan. de * patattcnstrijd» te
Leuven, enz.

Ik heb mij veroorloofd de vragen, gesteld
in Uw enquête aangaande de Jongerenbewe-
ging, te beantwoorden, de ene wat uitgebrei-
der, de andere wellicht al te kort.

Moge de lezing dezer gedachten van iemand
met algemene buitenpiaxis nu reeds 6 jaar,
U aangenaam zijn en nuttig. Zo U het wenst,
zal ik graag bepaalde punten verantwoorden
en verder uitdiepen, Zo U het niet wenst,
weet U nu toch wat ik voor mijn jongens
verlang van de jeugdbeweging, omdat ik het
zelf NOOIT in een beweging gevonden heb,
en omdat ik het tekort ervan aangevoeld heb !

... Onze Vlaamse intellectuele jeugd orga-
niseert zich teveel ! De uniform trekt te
veel aan. De romantiek van de * landsknech-
fen t en'de « trommel»,is hief overal rnogè-
lijk, zelfs niet overal wenselijk ! Onze
jongeren missen een beweging waar ze allen
thuis zijn, kunnen 2ijn, een beweging die uit
hun aard groeit en zich ontwikkelt ter plaatse
al naar de voorhanden zijnde elementen. In
ons gewest bv. waar de KSA met ontegen-

gaande opwaartse lijn : d«e groep bv. ,̂
uitmuntend in volksdans, een andere speelt
zeer. góéd, toneel, een derde heeft het geluk
een gave muzikant te bezitten en voert prach-
tig de Vlaamse liederen uit : verspilling, te
dikwerf van; krachten, omdat één aspect der
cultuur van ons volk, als doel wordt gestdd,
omdat, niet de hele. jonge man wordt inge;

pilrnd, murm-gekneed en ontwikkeld tot volle,
echte zielegrootheid... En hoe vaak zaj een
verkapte sensualiteit in de al te vroege
menging der geslachten daar niet bijkrxncn
en tenslotte de schone kring tot een gelegen-
heid voor op-zich-relf'-goede relaties, engage-
menten, verlovingen, huwelijken doen uit-
groeien ? Laat dit voor de groten op een
gegeven moment «n zegen zijn, wat met de
jongeren ?

De jongerenbeweging moet HEEL de jonge
man inpalmen, al de aspecten van zijn leven
belichten, ontwikkelen zoals het behoort te
zijn (dus niet steeds ïo&is "het is f) met'alle
culturele, godsdienstige, volkse, psychologische
en zelfs physische facetten.

1° Zij moet haar leden Ieren een persoon-
lijkheid te zijn, zowel in de studie als in de
< beweging > (ontwikkeling bv. van een even-
wichtig verantwoorddijkheidsgevoelen), zowel

sprekelij k-goede bedoelingen werd «opge-
legd », ïs thans een duidelijke expansieneiging
tot een meer algemene, meer Vlaamse, meer
volkse, l osser-in-'t- gelid -lopende beweging niet
te miskennen. Velen dezer jongeren zullen,
in de thans bestaande groeperingen, het
gevoel hebben (en wellicht terecht !) op
Vlaams gebied -als minderwaardigen te woeden
beschouwd, misschien enkel en alleen omdat
ie op het platteknd leven, en vaak teveel
gezond en nuchter verstand hebben om zich
zonder kritiek te onderwerpen aan een of

• ander geldend principe, of aan één of andere
thans opgeld makende «vorm >. Deie jon-
geren hebben, ook al te dikwijls een pregnant
minderwaardigheidsgevoeleri ; nochtans zijn
velen onder hen, .zonder het te weten echte
perels van kerels met een ongerepte, oer-
krachtige, volkse, reine en onbewust-Vlaamse
levenshouding.

Neen, er is. geen 'ideale jeugdbeweging : er
moet er dus een komen.

Ai te veel krachten ligge» versnipperd in
kringen met aanvankelijk zuivere principes,
maar waar de adder van het fhauvinisme, het
meerderwaardigheidsgevoel f n zovele goedme-
nende ^eenvoudige jongens buiten houdt, zodat
al te vaak loffelijke pogingen verwateren tot
vergulden van kleine plaatselijke leiders. Er
zijn te veel locale idolen, er-is geen levende
leiding. Er is se veel en er is niets. De jeugd-
beweging is van stad tot ,stid .verschillend in
vorm, in beleving, in vormelijk compromis.
Haar opgroei is een reeks van heuveltjes (al
te vaak « molshopen in zee* !) zonder door-

op godsdienstig, zedelijk als op volks gebied.
Al te vaak is de jeugdbeweging een « opge-
legde > zaak, een vereniging waar men «in
gaat», naar welks normen en vormen men
zich vormt en... vervormt..,

Van elk lid moet het maximum gevergd
worden ; cel, kern, studiecentrum is dus
hoofdvereiste. IQ de.cej komt .iedereen..voor
de dag met het uitbouwsel van zijn aanleg,
.met het.« kind van zijnen geest ». Ieder tracht
ieder te helpen vormen. Individuen vormen
die t gaaf » zijn, * af », met .gebreken (ik
weet het), want «mens: doch edele mensen
die, de waarde der dingen en de betrekkelijk-
heid der dingen kennen, die de waarde vao
de tijd en zijn vergankelijkheid beseffen, die
vporal in staat zijn te worden ; gezond-
* altruïstisch >.

2° Dit moet het. tweede opzet zijn : al-
truïsten vormen. Geen torens van grootheids-
gedachten en eigenwaan. Geen glimlachje van
«ik kan het beter», .Neen,; breed open-
bloeiende harten en zielen, vrienden van
elkaar en van de Heer die ons schiep. Vrien-
den in raad, in stille, studie, in gewetens-
kwesties, in ontspanning en 'in leed: geen
jongens die naast elkaar leven, doch wier
levens ineenslingwen als de ranken van een
wijngaard. Aandacht voor het getik van elkan-
ders zieleklok, eerbied voor elkanders overtuL-
ging, voor elkanders werk, interesse -vooc wat
het ander lid .der vereniging jdoet, en loyale
medewerking. Dit tweede opzet 'vloeit uit het
eerste, en het brengt noodzaak van het .tweede
mee. _ . . •

3° Deze sociale kant der zaak moet ten-
slotte, vooral dan bij de groten, bij hen die
elk jaar de rangen der georganiseerde bewe-
ging verlaten, uitgewerkt worden : de leden
moeten gevormd, worden tot sociale wezens.
De jeugd duurt niet eeuwig ! Hoeveel ex-
idealisten verdorren niet in een dwaze geld-
strijd, in een leeg gebazel om een burge-
mees tersstoel, in oneerlijke concurrentie, zelfs
in dodende Onverschilligheid tegenover alles
eft allen waar ze eens bij zwoeren. Is niet
aan gebrek aan sociale ontwikkeling bij de
Vlaamse intellectuelen het meest de wantoe-
stand op bv. taalgebied te wijten ? In de
jongerenbeweging rnoet dus het zaad gestrooid
tot vorming ener brede kag van door-en-door
Volks-Vlaamse, integraal-eerlijke en conse-
quente (dus Katholieke) intellectuelen, aristo-
kraten, die zich niet te goed wanen om neer
te dalen tot het' leed van de werkloze, en
het schrijnen van sloren en slonsen buiten-
hun-wil; die zon brengen in hutten van on-
tucht en een voorbeeld blijven ; die drank
en gemakkelijk succes kunnen laten staan, in
dienst van de idee, het ideaal hunner bewe-
ging ; die niet te goed denken te zijn om
het contact met de beweging te bewaren, zij
het ünantieel en via een blad ; die tenslotte
in heel het openbaar leven van dit land van
tegenstrijdigheden blijven wat ze eens waren,
en die uit de> drogredenen der politieke par-
tijen (laat het gerust de 3 traditionale lands-
partijen zijn ! ! !) de honig der waarheid
kunnen puren, die uit de lijst der namen de
vaandel drager, de getrouwe kunnen herkennen,
en die NIÉT blanco stemmen « omdat 't toch
allemaal profiteurs zijn », maar die er alles
van weten, en medewerken, tot spijt van wie
't benijdt.

Me dunkt, dit derde punt moet bereikt,
indien de eerste twee gjgfealisggrd^yo^dcn^-De
politiek "als^tiusdabig moet dus overboord
gelaten, maar de groten moeten voorbereid
worden, niet volgens eeri partijprogramma
(ook niet dat van CVP of Vlaamse Concen-
tratie), maar volgens algemeen-aanvaarde be-
ginselen. Het tijdelijk programma ener partij
is tenslotte veelal het gevolg van «en reactie
op wantoestanden, de uitbouw van persoon-
lijk* verbitteringen, ja de onvermijdelijke
aanpassing aan de vaak op demagogische wijze
verworven successen van andersdenkenden.

De werking van de jeugdbeweging moet dus
alle terreinen bestrijken : homo sutn, en nihil
humanum alienum a me ftuio. Haar ledeq
zijn in de eerste plaats MENS (niet Rik,
zoon van een activist, of LUC, zoon van een
dokter), en niets van het algemeen-schoon-
menselijke mag hun onthouden worden !

Dr L. S, (te B.)

VLAANDEREN !

Vlaanderen /
't h als klarosngeschal

jn den nacht.
Vlaanderen /

Rijk klinkt uw naam,
rijk en vol,

als rijkdom en volheid zelve
van uw wezen.
Vlaanderen, mijn land.

't Is als een weelde,
die stijgt in m'n borst ;
als een hete gloed
die .zich slaat om m'n hart,
en m# tilt
iti dtn vlamrnpnden vloed van den strijd,

. Vlaanderen J

Vlaanderen gebenedijd ! - '
At*/» ffiftni - ' ,

» mifa. jtrevetf
Ü toegewijd ; j
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Buig nooit en buig voor niemand, dan voor
de Waarheid.» (Eugeen Van

Een volkse jongerengroep heeft steeds twee
vijanden : enerzijds de werkelijke tegenstan-
ders om principiële redenen ; anderzijds de
eeuwige kankeraars, de lauwen, de half-
slachtigen: Zij nml. die kwistig kritUceren
om eigen onmacht te verbergen.

Zo was het ook, even als thans, toen in
1945 enkelen rondom een nieuw vaandel de
eeuwige symbolen en ideeën te samen brachten
in nieuwe geestdrift. Eén zaak was kenschet-
send ; het vernieuwende optreden. Waarin
bestond dan wel het apostolaatswerk van deze
frisse boodschap : Het degelijke der voorbije
jaren ontdoen van veel ballast en het stellen
in een nieuw licht van doordachte overtuiging.

Wat bij haast allen op de ene of andere
manier ontbrak, bij gemis aan consequentie,
was het heel-Nederlandse in «n kristelijk-
sociaal kader dat wars wij zijn en wars wil
blijven van elke oppervlakkigheid en domme
potsierlijke woordenkramerij. Hoe zuiverder
en lijnrecht men de gedachte houden wil, des
te sterker zijn de elementen die haar ïoeken
te breken. Hoe groter de eisen die men stelt
aan zijn volgelingen, des te kleiner het
aantal dat volhoudt. Hoe schoner het bereikte
resultaat dank 2ij de geopenbaarde levens-
kracht des te groter de afgunst en het kwaad-
spreken,

Nu kan U vragen en terecht, wat practisch
wel het kenmerkende, het meest opvallende
zijn mag. voor een jongerenvendel als St
Arnout, Al is en blijft elk mensenwerk steeds
een onvoltooide taak, al zoeken haar leiders
ook het: Steeds beter, toch blijft de weg die
zij gaan.steeds gebakend met de zelfde mijl-
palen.

— Een volkse, Dietse overtuiging in een
jeugdgroep i$ niet gediend met schipperen
of toegevendheid.

— Slechts één belang geldt, dit der toe-
vertrouwde jongeren, wat hen persoonlijk niet
direct of indirect dient is nutteloos.

— Elke activiteit hoe dan ook moet passen
in een verantwpord plan van totale jeugd-
opvoeding,

— Jongeren leiden is meer eisen van zich
zelf" met daden.

— Jeugdgroepen mogen nooit worden tot
wissels op de toekomst voor politieke par-
tijen.

— Hardnekkig dient geweerd het naapen
en opkalfatêren van wat ons overbleef uit de
oorlogsperiode.

— Vóór het uiterlijk vertoon komt de
innerlijke geestdrift.

— Alleen een natuurlijk-sobere levensstijl
kan drager zijn van een jeugdbewegingsidee,

— Vóór het naar waarde schatten van de
vijand of de andersdenkende, moet eerst het
eigen-ik streng geoordeeld worden.

•^- Men sticht of houdt geen jeugdgroep
in het leven uit loutere liefhebberij of
willen-proberen,

— Jn het jeugdleven heeft de totale waar-
achtigheid de eerste plaats.

In het licht van deze « toortsen » houdt het
St-Arnout-vendeï te Antwerpen, ruim vijf
jaar taai volhardend vol, ondanks het gebrek
aan finantiële steun of de toeschietelijkheid
van welke grote pers dan ook, ondanks het
menselijke falen van sommigen die het roer
graag keerden, ondanks vooral de velen die
hopen maar, of een roemloos kwijnen.

Gegroeid uit een schijnbaar hopeloze tijd
toen alles te beginnen was, heeft het harde
begin al bij al veel goeds verricht. Al heeft
het bij wijlen meedogenloos kritiek geregend,
toch zijn velen den weg gegaan hoe schuch-
ter, aarzelend en gebrekkig ook, die zij gingen.
Het St Arnout-vendel evenwel heeft de wig
gedreven, heel alleen, zuiver en scherp, toen
Zuiverheid van blazoen en scherpte van wa-
penen een uitdaging betekenden.

De grootste verdienste dezer jongeren is,
door het ontginnen van nieuwe bronnen van

ons volk
levende natuurlijkheid en hartelijke kame*
raadschap het Christelijk-Nederlandse ideaal
te hebben bezield met frisse, openhartige
levensvreugde van eerlijke zelfbevestiging :
Waar eenmaal de wekroep van onze grote
Albrecht Rodenbach, met hoge boord en
vlinderdas, de studentenmiddens begeesterde
tot een orkaan van schreeuwende strijd in
lied en woord, daar houden thans de jongeren
met jeugddas en broodzsk, de wake bij het
eeuwige vuur van onze Vroom-Dietse traditie
als een nieuwe wacht in e*n nieuwe tijd.

Mijn oud-kameraden, Were-Di. Zo helpe
U St Amout.

Kerstviering van St Arnoutvendel
Dit jaar vierde ik Kerstmis met mijn kame-

raden uit het Jeugdverbond Antwerpen. Ver-
leden jaar gebeurde dat als schildwacht voor
een sombere kazernepoort. *

Kerstavond 1950.
Nadat het heem gezamenlijk versierd was

werd de viering ingezet met een korte ver-
klaring over de oorsprong van dit Joelfeest.

.Het eerste deel van de avond bestond uit
een kort joelvuur. Elke schaar bracht haat.
versierde bussel bij en fel laaiden de vlammen-
op, vernietigend en scheppend, als een kerst-
groet aan alle kameraden. Als een symbool,
waarin al het kwade van verleden jaar ver-
ging en dat ons als gave de strijdbaarheid
terugschonk. Dan volgde de versiering van
Onze kerstboom, met de verschillenïfe .werden
van vendeljongens en 'leidefrs :"" '̂©p'dat dit
nieuwe jaar onze schaar moge 'vergroten >.

« Broeders, weest aan niemand iets schuldig
[dan liefde voor elkaarS

Met U, Heer Jesus, leiden wij onze jongens -
[dichter naar U...,> ,

Dan de eigenlijke kerstwake. Het verhaal-
van Jesus geboorte, een kernachtige verklaring
over de zin van dit feest, tot slot een schone,
kerstsproke van Ernest van der Hallen,

Enkele ogenblikken later trok een zwijgen-
de schare door de straten van de stad : slechts
een kleine groep getrouwen, verenigd rond
een vaandei, dat wappert ia de storm van
dez« tijd, steunend enkel, op God, temidden'
van een wereld van ontzetting en wanhoopt)1

De gebeurtenissen hadden ons alleen maar
vaster gebonden. Het joelvuur gaf ons de
klaarheid, die helder en zuiver onze weg
afbakent. Het was een koude nacht. De vries-
lucht beet in onze handen en in ons gezicht
en we voelden de vorst door onze klederen
heen. Dof klonken de slagen van de lands-
knechttrom ; dof en somber als onze omge-
ving en toch blij om dat ongekende geluk dat
de Kerstwake ons bracht. Met ons, dat wisten
we, marcheerde het volk van , kerels en
klauwaarts, van geuzen en brigands, van zee-
vaarders, van stille heiligen, kunstenaars en
soldaten. Die nachtmars toonde ons duidelijk
de kloof tussen ons en de andere kerstviet-
ders; die verachtend en spottend ons bekeken,
toen het dreunen der trom en de kadans
onz'ff (ïmarsschoerten hunne aandacht trok. ,•
Scheldwoorden werden ons niet gespaard,
maar dieper in ons straalde de fierheid^ want
wij gingen naar het kerststalletje, en met een
lach in het hart trokken wij onder de poort
door.

De middernachtmis, samen met meisjes-
schaar < Beatrijs», onze ouders, vrienden en
verwanten, was heel innig en eenvoudig.
Ingetogen klonken onze kerst liede-ren. Ver-
langend hadden onze meisjes en jongens voor
hun ideaal, hun ouders en kameraden, ook
voor hen, die dit Kerstfeest nog altijd geen
vrede bracht ; smeekten leiders en jongens
om meer genade en kracht in hun strijd.

Met een stormachtig WERE-DI, zetten we
dit jaar onze taak voort in liefde en schoon-
heid. JUTO.

óietse BRoeöeps uit antweppen
buitenstaander heb ik de gelegenheid

gehad om enkele weken in nauw kontact met
het Sint Arnoutvendel te staan.

Geniet U reeds het voorrecht in een Dietse
jeugdgroep te staan ? Zo ja, blijf in uwe
rangen als een fiere en stijlvolle vendel-
jongen. Indien neen, dan staan de rangen van
het Sint Arnoutvendel voor U open.

Reeds meer dan vijf jaar houdt het Sint
Amoutvcndcl vol in het Antwerpse. Het is
uit den grond gestampt toen de velen van
ons volk nog in gevangenissen en kerkers
zaten en het wat moed vergde terug,
zij het dan ook onder vermomming, een
Dietse jeugdgroep op te bouwen. Maar dat is
juist hun vreugde : steeds te hebben volge-
houden, ook in de moeilijkste periode die
ons volk heeft doorgemaakt.

Overal wordt er over Sint Arnoutvendel
gesproken, goed en slecht. Het Sint Arnout-
vendel staat bekend als het enig nationalis-
tisch vendel in het Antwerpse, Door zijn
jaarlijkse feesten die het hoogtepunt zijn van
het Nationalistisch leven in Vlaanderen — en
zijne medewerking aan Vlaamse strijdavondcn
en Vlaamse feesten, staat het steeds in het

„KAMP"
-Dit is de naam van het Vendelblad van

Sint Arnout-vendel waarvan het eerste num-
mer zo pas verschenen is.

« Kamp > is door en voor de leden van het
Sint Arnout-vendel geschreven en maakt een
groot deel uit van de innerlijke vorming der
vendel jongens.

Vooreerst krijgen wjj een voorwoord van
Bruno die de noodzaak van het blad aanstipt.
Dan een bijdrage van de Hopman die over
het doel en de betekenis van < Kamp » enkele
woordjes schrijft. Daarbij vinden wij nog het
verslag ovet het Kerstfeest, door, een oud-
soldaat die voor de eerste maal terug in
aanraking kwam met de jeugdbeweging. Iets
over heemkunde en enkele jeugdige verhalen
die vooral onze jong-kerels zullen boeien.

Het is een jeugdblad dat door iedereen
mag gelezen worden.

Belangstellenden kunnen het steeds beko-
men door het opsturen van een klein bedrag
als steun in postzegels of bankbriefjes aan
het adres van J. Slembroeck, Rïchardstraat 29,
Antwerpen. R. H,

middelpunt der belangstelling. Buiten dat
hebben zij nog vele tochten, kampen, spelen
en kameraadschapsavonden die hun een ge-
zond en kampvaacdig jeugdleven bezorgen..
Ik kan niet uitwijden over de gezellige uren
die in Sint Arnoutvendel beleefd worden.
Daaruit zoudt ge kunnen zien dat er buiten
de harde diensten die hun tot stoere Dietse
vendeljongens vormen, nqg vele gezellige en
leuke uren zijn.

Samen met de ZHvermeeuwtjes Brussel,
Stormvogels Vilvoorde "en het Rodenbach-
vendel vormen zij een geheel om samen in
eensgezindheid de kamp te vechten voor de
hcropstanding van ons Dietse volk. Zij zetten
Rodenbach's Blauwvoeterie voort en dragen
fier het Blauwvoetvaandel dat hen door de
vroegere Nationalistische Jeugd werd over-
geleverd. Het is door vernieuwing dat zij
zullen trachten Dictsland's jeugd een nieuw
ideaal te schenken en een houvast te geven
om de onvolvochten strijd voort te vechten
tot heil der Nederlanden en tot glorie van
garis Europa:

Hunne plicht staat duidelijk omschreven in
hunne levenswet :

Inlichtingen over het Sint Arnout-vendel
kan men bekomen bij Hopman Slembroeck,
Richardstraat 29, Antwerpen, waar men
ook nieuwe vendeljongens inschrijft.

« Mijn Eer is oprechtheid
Trouw aan God en volk
In dienst van de gemeenschap
Kameraad die geeft en eist
Plichtsbewust «n gehoorzaam
Voornaam, een Prinsenvolk waardig
In de natuur vinden wij den Schepper
Het lichaam taai als leder hard als staal
De geest zuiver als de lelie helder als

[kristal. »

Zij is de levenswet die moet worden, die
van gans de Dietse jeugd. Het beleven van
deze wet zal U de strijd nog zwaarder maken
want « Strijd is voor ons Vreugde» schreef
Ernest van der Hallen.

Dietse kameraden ik zou nog veel blad-
zijden kunnen schrijven over het eerlijke
leven bij het Sint Arnoutvendel, Ik geef je
de verzekering, wanneer je bij Sint Asnout-
vendel aansluit zult je er ook boeken over
kunnen schrijven en je kameraden aanzetten
ook deel te nemen aan de grote en mooie
strijd en U zult met hen meezingen c Lafig
leve Sint Arnout en het Jeugdverbond».

Were Di ! ! ! A,v.T.
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Sint Arnout
Sint Amout was Vlaming als wij, in een

tijd als de onze van brocdertwist, moord,
verraad, onrecht en bedrog.

Sint Arnout was priester, tussenpersoon,
brug tussen God en het Volk, tussen God
en ons.

Sint Arnout was, is een heilige, de schoon-
ste, edelste vrucht van een volk ; het hoogste
dat een volk-kan voortbrengen : deze heilige,
opgegroeid uit de volksbodem, die als een
eik zijn takken wringt, hoog tot. bij God ;
die als een opgestoken hand Gods genade
vast omvat en bindt aan ons Vlaanderen,
waaruit hij groeide.

Dom Modest Van Assche, zaliger, zei eens
Over Sint Arnout, zijn voorganger : c Arnout
van Tiegem. Een heilige uit ons land. Een
heilige van ons bloed. Met al het geweldige
van onze natuur en het gemoedelijke van
onze inborst ; fhet onze strijdlust en onze
vredelievendheid ; met onze natuurlijke aan-
drift en onze bovennatuurlijke loutering ; met
ons eigen volks- en oprecht katholiek-zijn ;
met onze volksverbonden Dietse trouw en
onze mannelijke Roomse vroomheid, >

Inderdaad. Elk van die trekken vinden we
uitgedrukt in St Arnouts levensgang.

« Een heilige van ons land, van ons bloed. »
Van het edelste Dietse bloed is Arnout. Zijn
.vader, Volbrecbt, stamt uit de familie der

. heren van^anifcle en Oudenaarde, waartoe
'ook. St Godelieve, een nicht .van Arnout,

dev.JHrj.w^s gehuwd^inet.Meïfsinde uit

Eh dan treedt Arnout weer in het strijdperk
van het leven zijner dagen, dat somber was
en zwaar.

Abt Arnout werkt vanuit zijn klooster
krachtig mee om er weer een centrum van
godsdienstzin en kuituur uit te bouwen.

Maar al gauw maakt de vorst een einde
aan zijn werk,

< Aart het hoofd van een legerafdeling met
mij mee ten oorlog trekken, of geen abt
meet ! » zei Filips.

« Geen abt meer », zei Arnout en hij trok
zich terug in zijn oude kluis.

Maar het leven liet hem niet los.
De bisschop van Soissons stierf en het

de zin van Richildis van Henegouwen. Deze
verzette zich manhaftig, met alle mogelijke
middelen.

Vele Vlaamse edelen steunden haar. Ro-
brecht haalde het tenslotte en opstandige
ridders werden streng gestraft. Maar ook de
hogere geestelijkheid verdacht Robrecht, te-
recht of ten onrechte, Tegen sommigen trad
hij zeer streng op. De proost van St Omaars
verjoeg'hij en hij plunderde zijn kerk. De
arme proost geraakte op de dool en ging
tenslotte zijn nood klagen bij de Paus, Gre-
gorius VII.

Graaf Robrecht had óók op eigen hand een
nieuwe bisschop benoemd te Terenburg en
ook daar was hij zeer brutaal ppgetredeh. De
Paus sloeg Robrecht in de ban.

Maar of het daarmee nu was gedaan ! Nie-
' mand waagde het 'de boodschap aan de graaf

over te maken. De graaf had bruisend Viking-
bloed in de aderen en niemand drufde zijn
woede trotsoren.

Toen dacht men in Rome aan bisschop
Arnour, van Tiegem in Vlaanderen, Hij was
de geschikte man om aan die netelige kwestie
eert oplossing te geven.

Arnout ontving de opdracht, maakte zich
reisvaardig en ging ; niet met een groot
gevolg als andere bisschoppen, maar eenvou-

>en'vMiv.en,...V 'Was ook cïjf^Vlaamse,'grond,
.té. ïïegem bij Oudenaarde >dat Arnbut geboren
-werd, rond 1040. . • " . • - .

Geweldig van natuur+was de jonge Arnout,
en strijdlustig. Hij groeide op tot een sterke,
flinke kerel, een waardige zoon van zijn
geslacht. Door graaf Boudewijn V werd

.Arnout, ^21 jaar oud, ridder geslagen. Dat
hij behendig was, en sterk, dat hij met de
wapens kan omgaan» bewees Arnout op een
tornooi te Utrecht. Voor de ogen van keizer
Hendrik IV van Duitsland, verdedigde Arnout
de eer van de jonge Vlaamse ridderschap.
Men noemde hem vol bewondering : Arnout
de sterke. Die < sterke» is hij steeds geble-
ven, Ook als monnik, als bisschop, en zeker
als brenger van vrede in Vlaanderen.

In zijn róemvol jong ridderleven werd die
andere karaktertrek, die hij meekreeg van
zijn moeder, niet weggevaagd. Arnout behield
in zich die « mannelijke Roomse vroomheid >.
Niet die vroomheid van op de borst gevou-
wen handen en de schuine kalverblik naar
omhoog gelijk een heiligenprentje. Neen !
Een ridderlijke, fiere dienst van zijn hoogste
Leenheer, zo was Arnouts vroomheid. En na
de dood van Volbrecht, stelt hij zich gans in
dienst van zijn Heer. Met die natuurlijke
drang naar het volledige, het radikale gaat
hij zich wijden aan 't harden en smeden van
zijn ziel. De ridder wordt monnik ; zijn
harnas, de pij ; zijn zwaard en schild, ge-
bed en boete ; zijn paard, de regel van St
Benediktus in het klooster van St Medardus
te Soissons. « Waar hij zichzelf overwon, en
de vijanden "zijner ziel ten onder bracht door
boetpleging en gebed», aegt een oude schrij-
ver. Arnout blijft de sterke. 'Hij verliet de
wereld. Hij wil het-, volledig doen. Hij trekt
zich'terug als kluizenaar in cwi krocht, alleen
met zichzelf, en met .God, Arnout wilde zijn
Heer dienen ; hij zocht bovennatuurlijke lou-
tering, Hij doet het zo radikaa! dat weldra

• gans de kloostergemeente hem beschouwt als
hun leidsman, hun , heilige. Wanneer de
monniken n? de dood van abt Rainaldus hem
als hun nieuwe Vader 'willen,'durft hij niet
aanvaarden. Tenslotte onderwerpt hij ' zich.

01MT ARMOLDUö foV.O.
Cliché uit werk van R. Boichvffgel ; tDrie Sinttlt in ettt Kerk-
raam» om afgestaan, door de vriendelijke zorgen vart de
uitgeverij Lanaoo,

volk eist Arnout als opvolger. Maar... Ursio,
een gunsteling van Filips, was door hem. tot
bisschop van Soissons aangesteld. Om zijn
onwaardige levenshouding ontnam een kerk-
vergadering te Meaux hem zijn ambt en
wijdde Arnout tot zijn opvolger. Dit gebeurde
in 1081. Ursio verzette zich gewapenderhand
en sloot de poorten van Soissons voor Arnout.
Deze stoorde zich daar niet erg aan, aan-
vaardde de strijdi maar met zijn eigen wa-
pens : hij deed zijn plicht als bisschop, als
priester, als mens. Tegenover de losbandigheid
van • Ursio .zette hij zijn eenvoudig diep
plichtsbewustzijn. En zijn werk droeg rijke
vrucht in zijn bisdom. iZijn woord, en vooral
zijn voorbeeld, zijn^aden, herstelden bij velen
het geloof in ds zending der Kerk.

. Maar al die lange jaren in de vreemde
dacht Arnout steeds weer aan ,zijn Vlaande-
ren-. Berichten van daar., konden hem niet
blijmoedig stemmen.

Na de dood van Boudewijn V kwam
Robrecht de Fries hier ,aan de macht, niet
zonder moeilijkheden want het was niet naar

herstellen. Dan vraagt hij Arnout hem van
de kerkban te ontslaan. Graaf Robrecht is
voorgoed gewonnen voor de Kerk.

De edelen komen Arnout smeken ook in
hun gebieden de vrede te herstellen. En
Arnout vat zijn vredeskruistocht aan.

« H i j heeft sich aen Vlaenderen vertoont
met den iver der eerste Apostelen, en met
den glans van hunne mirakelen», zegt een
oude levensbeschrijving.

Waar hij komt draagt het volk hem op de
handen. 2e voelden zelf ook dat aan hun
twisten een einde moest komen. Nu had men
de leider gevonden die voor Vlaanderen weer
eenheid en vrede zou bewerken. Al wonder-
doende trekt Arnout rond Brugge, Oudenburg,
Torhout, Gistel, Veurne. Overal brengt hij
vrede. Niet alleen door zijn woorden, maar
vooral door zijn eenvoudig goed en gemoede-
lijk zijn herstelt hij de eendracht tussen edelen
en volk, in stad en op platteland. Zij die
kort tevoren zwoeren zich nooit te zullen
verzoenen reikten de hand ""aan hun vijand.
Wie niet wou toegeven werd op wondere
wijze gestraft. Zo verhalen kronijken dat het
kasteel van Evergarda van Veurne, die haar
haat tegen de moordenaars van haar man niet
wou afleggen, door een wervelwind werd
neergehaald.

De hoofden van Vlaanderen zagen goed
wat zulk een leider voor het land betekende
en ze trachtten Arnout hier te houden, Ze
schonken hem de kerk van Oudenburg. Hij
stichtte er de St Pietersabdij, die zijn werk
zou kunnen voortzetten als hij er niet meer
zou zijn. Hij wist welke grote invloed een
abdij kan uitoefenen op godsdienstzin en
beschaving^ De St Pietersabdij was dan ook
de eerste om de geestesstroming van Cluvy
hier bij ons vaste vorm te geven. Dat Vlaan-
deren uitgroeide tot een nieuw kultuurcen-
t rum in die tijd, daar is Arnouts werk zeker
niet vreemd aan geweest.

In 1085 trok Arnout terug naar Soissons,
vroeg ontslag als bisschop en ging weer in
zijn oude kluis .wonen.

Maar hoe gaat het steeds in Vlaanderen !
Twee jaar later, terwijl de graaf op bede-

vaart is naar Palestina, is de ^endracht in
VTaancfërën~fëeds"vergeten. De stevige leiders-
hand van Arnout was weg en 't twisten
herbegon.

Weer trekt Arnout naar Vlaanderen. Hij
weet dat hij er sterven zal. Acht dagen nog
werkt hij -er onverpoosd om de'partijen te
verzoenen. Dan legt hij zich neer om als
een waskaars langzaam zonder knetteren op
te branden.

Drie weken later, op O.L. Vrouw-Hemel-
vaartdag, 1087, neemt Arnout zijn plaats in,
in de gelederen van Gods heilige ridders.

Maar zijn werk is niet dood. Het herenigde
het Volk bij zijn verheffing en heiligverklaring
in 1120.

Het zal Vlaanderen herenigen nu dat, meer
dan ooit misschien, een Icvensnoodzaak is.

St Arnout weze het symbool van. de éénheid
der jeugd in Vlaanderen, van gans Vlaan-
deren !

< Heilige Arnout, zalige en edele vrucht
van Nederland, B.V.O, ».

H. G. P,

dig, op een ezel, samen met enkele simpel i,
monniken, deed hij de reis, terug naar
Vlaanderen.

Maar hoe zag zijn Vlaanderen er uit !
Een rovershol, een moordkuil was het ge-

worden door de vele kleine oorlogen, twisten
en veten. Bloed vloeide er elke dag en ieder-
een had twist met gebuur of familie. Een
krom j k spreekt van 3200 moorden op één
jaar in Brugge alleen.

< Quot Francia vites, tot habet Brabantia
lites. > t Zoveel wijnstokken als er waren
in Frankrijk, .zoveel, veten waren er hier in
onze' streken. >

Na vier dagreizen komt Arnout in Rtjscl
aan, waar de graaf verblijft.

Wanneer Robrecht Arnout, de fiere ridder,
vóór zich ziet m monnikspij,, maar . met de-
zelfde fiere, dwingende blik van vrqeger, dan
begeeft hïj'.en vergeet zijn woede.

* W eest gij trpuwe mannen,. ik zal een
goed heer .zi jn» zegt hij tot de voortvluch-
tige edelen die vol- vertrouwen in Arnouts
kracht waren ,meegekomen, •-„

Het gepJeegde onrecht belooft Robrecht te

'Belofteaflegging op het laatste Kerst-
feest van het Rodenbachvendel.
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Kritiek van de Vlaamse Jeugdbeu/eigmg
(VERVOLG)

ROMINGEN
IN HET HEDENDAAGSE
KATHOLIEKE JEUGDLEYEN,

1. De KAJ (eerder een syndicale beweging
voor jonge arbeiders, met een sterke politieke
inslag, dan een jeugdbeweging, maar die als
katholieke actie overigens flink werk levert),
de KBMJ (die voor de bedienden wil zijn
wat de KAJ is voor de arbeiders), en ten
stotte de BJB (die onder de jonge boeren
werkt), willen we hier niet uitvoerig behan-
delen, omdat het nationalistische in die bewe-
gingen niet ïo heeJ voelbaar is. Die bewe*
gingen vallen dus buiten het bestek van dit
overzicht.

2. De KSA neemt meer de allures aan van
jeugdbeweging, en zelfs soms — wanneer
't past ! — van een volks-bewuste jeugdbe-
weging. Waar de nationalistische jeugd vooraf
gaat op gebied van nationalistische ideologie,
volkse gebruiken, stijl, enz,, daar volgt yjde
KSA gedwee, maar schoorvoetend. Na de
« bevrijding » werd het optreden van de KSA
vaak door de patriottische pers aangevallen
als te € zwart». En die patriottische pers
sloeg de bal ook niet helemaal mis (11).

3„ Bij de Chiro-jeugd nemen we een ana-
loge evolutie waar.

4, Het WKS (Vlaams Verbond van Ka-
tholieke Scouts), verdiende oorspronkelijk het
bijvoeglijk naamwoord Vlaams met. Het was
immers een broeinest van fran^kiïjonisme. En
het was scoutisme in de pejoratieve zin van
het woord : een oppervlakkige beleving van
het Anglo-saksisch gentleman-ideaal. Maar,
er 'kwam onder impuls van de nationalistische
jeugd, een kentering. Men zou de geest van
Rodenbach koppelen met de methode van
B.-P, (12). Natuurlijk een onbegonnen werk,
omdat Rodenbach en B.-P. antipoden zijn.
Daarom is het VVK& geëvolueerd tot een
heterogene gtoep, waar men, hier minder, daar
meer, de geest en de stijl van de nationalis-
tische jeugd heeft overgenomen (13). .

DE NATIONALISTISCHE JEUGD
VAN 1944 TOT 1950.

nationalistische jeugdbeweging, zoals
trouwens de Vlaamse Beweging überhaupt,
maakte na de < bevrijding » een moeilijke tijd
door. Honderden waren gevangen. Ook alle
Vlaamse voormannen zaten in de gevange-
nissen, of vertoefden in de vreemde. Velen
stierven, de enen een natuurlijke dood, de
anderen vóór het executiepeJeton, of, zoals
doVn Modestus van Assche, zonder een ver-
oordeling opgelopen te hebben, ten gevolge
van de zeer slechte behandeling in de gevan-
genissen of concentratiekampen. Ditzelfde lot
deelden, of delen vaak nog, de nationalistische
jeugdleiders.

Men ziet : tabttla ras a. Met dit voordeel
nochtans : eens op een nieuw schrijfboek te
kunnen herbeginnen. De nationalistische jeugd
was inderdaad een ietsje van het goede pad
afgedwaald.

Jeugd geeft zich niet zo gauw gewonnen.
Zij gaf dan ook het sein voor de opstanding.

Van zonaast de toestand het enigszins toe-
liet, zochten de jongens, en ook de meisjes,
elkander op ; eerst clandestien, maar spoedig
trad men naar voor. Er ontstonden groepjes.
Nogal vele gemengde groepjes : volkskunit-
gfóepen, waarvan de bekommernissen helaas
vaak niet verder.reikten dan in de zgn. volkse
ontspanning. Maar daarmede werd er wat
zwarte romantiek gered ! Maar spoedig waren
er ook jeügdvendels. Maar wat men in deze
jeugdvendels veelal ontbeerde, dat waren
jeugdleiders, degelijke jeugdleiders. Niet dat
de jeugdleiders niet vol toewijding waren
voor hun groepje, maar er waren geen jeugd-
leiders met een grootser ideaal dan een groep-
je, met een stevige tijdsverbondcn doctrine.
En een doctrine was er niet omdat onze
voormannen er niet waren.

Maar toch kwam er stilaan leven in de
brouwerij. Enkele van de ondertussen ontstane

jeugdgroepjes en- groepen gingen zich scha-
ren achter hef in Mei 1947 verschenen, maar
nog Onrijpe maandblad V'ive If Guettx .'.

De grote vraag die toen in de lucht hing
— en dit is goed te merken aan de eerste
nummers van V tv f Ie Gitfax ƒ — was : moet
men komen tot een nieuwe nationalistische
jeugdorganisatie, min of meer zoals dat in
de laatste 25 jaren gebruikelijk geworden
was — ofschoon men wel inzag dat er enkele
scherpe kanten dienden afgerond te worden —,
of moest men aansluiten bij een bestaande
jeugdorganisatie —. en hier dacht men in de
eerste plaats aan het VVKS (14). Men be-
sloot tot het eerste en richtte in Juli 1947 het
Jeugdverbond der Lage Landen op (JVLL).

In de schoot van de leiding van dit Jeugd-
verbond waren er nochtans enkele leiders die
inzagen dat er wellicht nog een derde oplos-
sing was naast de oprichting van een gesloten
jeugdorganisatie en het aansluiten bij be-
staande bewegingen, nl, een jcugdverbond als
confederatie van verschillende betrekkelijk
onafhankelijke jeugdgroepen, en niet sterk
afgesloten "door een ijzeren organisatie van de
andere rechtse jeugdorginïsaties.

Het JVLL is dan ook de facto nooit een
gecentraliseerde organisatie geweest, ofschoon
er dan ook weer enkele leiders waren die dit
ook vurig wensten. Zo was er nooit een
leiding of een leider, slechts een jeugdraad, '
let wel : een raad,

Deze houding is begrijpelijk, niet alleen
als een psychologische reactie tegen de al te
grote centralisatie van de oorlogsjaren, maar
ook omdat men inzag dat men het in die
nationalistische jeugdorganisaties toch ook
helemaal niet bij het rechte eind had. Ben
beter oplossing echter kon men nog zo snel
niet formuleren. Het was eerder een < impli-
ciete intuïtie >.

In het JVLL weifelde men om een defini-
tief standpunt in te nemen. Men voelde dat
we leefden in een kentering der. tijden. Er
stelden zich problemen die zich voor de
oorlog nooit gesteld hadden : ideologische
maar ook practïsche. Men, moest de geest en
de leer van A. Rodenbach in harmonie bren-
gen met de nieuwe tijdsgeest. En zo gemakke-
lijk was dit niet, vooral nu niet, nu de
Vlaamse Beweging en de Vlaamse jeugdbe-
weging c onthoofd » waren.

Zo was de toestand in het JVLL nog in
1949. De 1ste November van dit jaar werd .
het Algemeen Diets Jcugdverbond (ADJV)
geboren. Hierover moeten we een paar woor-
den zeggen.

Het is gemakkelijker met preciesheid over
het ADJV te spreken dan over het JVLL,
omdat het ADJV zich naar buiten duidelijk
geformuleerd heeft : het heeft zijn Grondslag
en Bouw uitgegeven, en publiceert daaren-
boven nog organisatorische bladen : De Ven-
deljongen, Het Dfetse Meisje en ADJV-Band.

Het ADJV is een gemakkelijk verklaarbare
reactie van een paar van nature uit activistisch
aangelegde mensen in het JVLL tegen het

»JVLL zoals het in 1949 was : geen stevige
organisatie, weifeling nopens ideologische,
paedagogische en practische principes, kort-
om : een tasten en zoeken. In de jeugdraad
van het JVLL waten enkele mensen die'
dachten dat de knoop moest wordea door-
gehakt, die dachten dat de nationalistisch r
jeugd moest gebundeld worden tot een ge-
sloten prganisatie.

Deze dissidentie noemde zich het ADJV
en stak van wal de 1ste November 1949.

Aldus staan we, wat de nationalistische
jeugd betreft, voor een dualiteit van jeugd-
groepen : een paar groepen, sterk georgani-
seerd, met een vaste organisatorische en ideo-
logische (sic .') structuur in het ADJV ; de
anderen in het veel losser verband van het
JVLL verenigd, met een verregaande autono-
mie van de groepen.

Een dualiteit van jeugdgroepen dus. Orga-
nisatorische dualiteit, maar ook, menen we,
verschil van geest: ook dit laatste is er en
het maakt de organisatorische dualiteit juist
mogelijk. Verschil van geest die met de tijd
aangroeit natuurlijk. . Verschil van geest die

aanvankelijk slechts bij de leiders te bespeu-
ren valt, maar die zich meer en meer op de
jongens overplant . . . ,

Hoe verschilt de geest van het JVLL met
die van het ADJV ?

De geest van het JVLL werd reeds vluchtig
geschetst als een zoeken naar een nieuwe
methode. Daarom is het moeilijk positief te '
bepalen.

We doen hier beter duidelijk de geest van
het ADJV te bepalen. We kunnen dit, zoals
gezegd inderdaad gemakkelijk doen gezien de
uitgaven van het ADJV. Zo wordt meteen
het JVLL duidelijker : we weten immers dat
het * anders » is.

We zullen hier trachten, ons vooral base-
rend op het laatste nummer van De Vendel-
jongen enkele kenmerken van het ADJV op
te sommen. We sommen die kenmerken na-
tuurlijk achtereenvolgens op — een mens is
nu eenmaal aan tijd en ruimte gebonden, en
kan dus geen vijf dingen ineens vertellen —,
maar we moeten er aan toevoegen dat al die
kenmerken in elkander haken : het zijn as-
pecten van éénzelfde geest.

1. Het ADJV wil, wat het'probleem van
de nationalistische jeugd betreft, terug naar
de toestanden van vóór 1944. Dat is over-
duidelijk. Men herhaalt het tot vervelens toe :
van Rodenbach naar het ADJV, maar over
het DJV, het Jong-Dinaso, het AVNJ, de
NSJV (15).

En daarmede doen ze ook niet veel in-
spanning om te reageren tegen de vele fouten
van de NSJV.

2. Het ADJV heeft zeker een grote, wel-
licht te grote eerbied — we schreven bijna
cultus- — voor de organisatie als zodanig, en
zijn organisatie in het bijzonder. De ADJV-
ers beschouwen hun groep als de éne ware
Kerk, de una saacta, buiten dewelke : nttüti
lalns ! Dat heeft men'natuurlijk gemeen met
organisaties als de NSJV.

Deze zelfoverschatting — dit zal verder
nog blijken — is natuurlijk een middel om te
strijden — en strijd is zeker goed —, maar
het wordt hier een prikkel om verbitterd te
strijden, en dit laatste is minder goed. Men
wordt er onevenwichtig door,

D f Ventiel fangen ijvert minder voor een
gedachte dan vopr een organisatie, en dit is
verkeerd. 'Want, dan onderlijnt men nog meer
wat scheidt in Vlaanderen dan wat bindt.

Is het ook niet typisch dat in het onlangs
verschenen « doorbrttakriummer » van De Ven-
deljongen (16), bestaande uit 12 bladzijden
(17) en l bijvoegsel, precies 142 maal ge-
drukt staat : ADJV of Algemeen Diets ]engd-
verbond. Er zijn slechts 2 artikels waarin het
woord niet voorkomt, en dit is dan nog zeer
begrijpelijk wanneer men weet dat men één
van die artikels ontleend heeft aan een cultu-
reel maandblad. We vinden het sfglum ADJV
zelfs in een bespreking van een werkje van
Dr Vanhaegendoren !

Het ADJV ziet dus de ganse werkelijkheid
door de bril van zijn organisatie.

Zeer typerend is ook het artikel De pers en
bet ADJV, waarin men zeer kinderlijk de
pers' uitpluist en alle passages overdrukt of
althans samenvat, waac spraak is over ADJV,
Wanneer nu een blad het niet over het ADJV
gehad heeft, dan heet het : men vreest het
ADJV en men wil bet doodverven. Ten
goede of ten kwade spreken over het ADJV,
of erover zwijgen : voor de ADJV-ers zijn
dat allemaal bewijzen voor hun verdiensten.
Als dit geen zelfoverschatting is. ! Of mis-
schien is het een onbewust Compensatiephae-
nomeen, waardoor men eigen onmacht en
eigen onbekwaamheid wil verdoezelen.

Getuigend van dezelfde zelfoverschatting
zijn ook teksten als : « [Het ADJV, dat] er
zich mag op beroemen de dapperste en ak-
tiefste der huidige Dietse jeugdleiders in zijn
rangen te hebben, zal binnen afzienbare tijd
die gezagsgroep naar voor brengen, nodig om
de ganse Dietse jeugd te bundelen» (18).
Dit citaat ontmoetten we dan nog wel in een
hoofdartikel van De Vendeljongen. En derge-
lijke uitlating is geen unicum. Nog zeer

onlangs lazen we in ADJV-Band « dat Ver-
bondsleider,,, niet alleen de meest moedige
doch ook. de onbaatzuchtigste is geweest van
allen die na de oorlog aan de Dietse jeugd-
beweging hebben gebouwd» (19)- (Zelfs in-
dien het waar is, dan zegt een welopgevoed
mens zoiets niet, en zeker niet van zichzelf

'of van de leiders van zijn jeugdbeweging. De
bescheidenheid is een deugd dié de meest
edele karakters tekent.

Of wil men in het ADJV misschien weer
een soort nationaal-socialistische aanbidding
van een Führer in eer herstellen ?

In ieder geval, het ADJV verwekt met
dergelijke teksten de indruk een groepje men-
sen aan het hoofd te hebben die voortdurend
met kleinheid en onbekwaamheid te kampen
hebben, en, om ^it te verdoezelen, alles
opblazen.

We veroordelen hier natuurlijk noch het
ADJV, noch zelfs de organisatie als zodanig.
Maar we veroordelen een organisatie die niet
meer is dan dat, een organisatie die er meer
is Om een geestelijke armoede te camoufleren,
dan om een geestelijke rijkdom te schragen.
We veroordelen jeugdorganisaties die de
Vlaamse jeugd scheiden en verbrokkelen in
geïsoleerde eenheden.

3. Is er een geestelijke achtergrond in het
ADJV ? We vrezen dat het niet zo. heel veel
zal zijn. Deze indruk ondergaat men toch
wanneer men zijn pers doorbladert. Ik weet
wat het ADJV op' dergelijke opwerpingen
antwoordt : men • moet de jongens niet mis-
vormen met woordenkramerij en geleerd-
doenerij. We antwoorden dat een artikel dat
iets om het lijf heeft — er zijn in het ADJV
toch ook jongens van boven de zeventien —
meer deugd zal doen dan al die- scheldpar--
tijen en polemieken, meer deugd zal doen dan
die afgezaagde slogans als *Het testament
van Rodenbach vervullen, ONVHRMINKT,
dat is ADJV-werk », « Wij breken door ! »,
enz., enz. Ik . wee,t- ,wat .het ADJV zal ant-
woorden : « de zoon van de dokter staat er
naast de boerenzoon en de jongen uit het
steegje in dezelfde kledij» (20). Wij ant-
woorden dat dit nog geen reden mag zijn
tot nivellering, en zeker niet tot nivellering
naar onder.

Alle artikels van De Vendeljongen zijn of-
wel van polemische aard (21), ofwej zijn het
verslagen van bijeenkomsten, ofwel zijn ze
van dit adhortatief genre, dat we de veldheer
zien gebruiken wanneer hij zijn soldaten wil
toespreken voor een grote veldslag, een genre
dat we bij Titus Livius dikwerf aantreffen,
en nu weer in De Vendel jon gen, maar met
een geringer kunstgehalte eft minder oor-
spronkelijk. Hier zijn het immers in de regel
cliché's die dagtekenen van rond 1940.

4. Op religieus gebied dan. Het pleit voor
het ADJV, dat men daar ingezien heeft dat
het niet nodig is zijn katholicisme te abstra-
heren tot een abstract christendom, om een
goed Nederlands nationalist te zijn. Men heeft
ingezien dat, als men vorming geeft aan
jongens, men niet straffeloos óver de gods-
dienstige vorming mag heenstappen. Het
ADJV staat dan ook op het gezond stand-
punt ; Rooms-katholieke jongeren in Rooflis-
katholieke groepen, en Protestantse jongeren
in Protestantse groepen (22).

Het A"t)JV neemt dan ook in Vlaanderen
een sterk uitgesproken katholieke houding
aan. In Dt Vendel jon gen wordt dit dan dok
gezegd, zoals St Paulus het gevraagd heeft
te doen, opportune, tm^oriune. Maar deze al
te grote devotie verontrust ons wat ! !

Een katholiek die zijn godsdienst beleeft,
zal dit zo natuurlijk vinden, dat hij het niet
nodig ïal achten van tijd tot tijd zijn vrien-
den op te bellen om hen te vertellen dat hij
katholiek is.

Wanneer men het in De Vendel jon gett zo
dikwijls over het katholieke heeft, en zelfs
opzettelijk, buiten zijn verband, dan vragen
we ons af i is het soms niet om een goede
noot te krijgen bij de Jeugdlinie of De Stan-
daard der Jeugd? Het ADJV heeft immers
bewezen, zeer gevoelig te zijn aan' lof, Of is
het om de brave ouders niet te zeer Je ver-
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ontrusten met * spreuken » als < Nu dreunt
weer de mars der kolonnen » (echt iets voor
het ADJV !) dat men compenseert met meer
devote slagzinnetjes. Of is het om de geeste-
lijkheid niet in het harnas te jagen en haar
zegen in te winnen ?< Het zijn vragen !

Op grote vergaderingen van het ADJV
houdt men er ook sterk aan onschuldige
paters als spreker uit te nodigen. En men
houdt et even sterk aan daar dan de nodige
publiciteit aan te geven. In alle ADJV-nlmpjes
krijgen we pastoors, paters, Maria-kapelletjes,
processies, kerkgangen, publieke en private
gebeden, enz., te bewonderen.

En daar hebben we allemaal niets tegen.
Wel integendeel. Maar we vinden het onna-
tuurlijk' als men dit gaat uitbellen..

E«n paar feitjes.
In het reeds geciteerde « doorbraaknummer »

van De Vendeljongen vinden we een onbe-
nullig briefje afgedekt van een naar Brazilië
uitgeweken jongkerel. Wat mag het doel van
dergelijke publicatie zijn ? Opscheppen met
relaties in Brazilië' ? Misschien. Gebrek aan
kopij, zodat men alles opneemt als het maar
woorden zijn ? Misschien. De lezer deze zin-
netjes onder de neus duwen : * Hier ben ik
misdienaar en ik sta alle dagen te 6 uur op
om naar de H. Mis te gaan. Onze Pater
spreekt Nederlands» (23)? Waarschijnlijk.
Hoe naïef !

Men heeft een Pater Benedictijn van Affli-
gem verzocht in ditzelfde nummer — we
laten de oudere nummers inderdaad zoveel
mogelijk achterwege —, naast een zoeterig
portret van St Jan Berchmans S.J„ een mach-
tig artikel te schrijven over ADJV en Katho-
lieke Actie.

Plaatsgebrek belet hier dit proza over te
drukken. We citeren echter : « Wie de kam-
pen in Zellik, Melle, Waasmunster en Vladslo
heeft meegemaakt» weet dat,het kader en de
leiders deze woorden voor 100 % in tóe-
passing hebben gebracht. Het elke morgen
soms 30 minuten heen- en terugmarcheren
naar een dorpskerk om de H, Mis bij te
'wonen, het Angelus-gebed driemaal per dag, •
de avondwaken rond de Maria-kapellen, het

"zt)rgcn--vöOirb^chtg^Iejgenheid, het in, Contact
brengen' van' dé lé^denffie?' p'h'èsters, dïe"ïiet
kamp komen bezoeken, edz. enz. dit alles
getuigt van een bezorgdheid voor het zedelijk
en godsdienstig leven van de jongens» (24).
We vinden maar normaal dat dit alles gebeurt.
En we vinden het abnormaal dat daarover
moet gesproken wórden en .geschreven.

Nog krasser : « In het leiderskader [van
het ADJV] zijn verschillende K.A.-Ieden,
die met toelating van geestelijke overheid een
apostolaatsdienst verrichten in het ADJV ï.
We verzoeken eerbiedig De Vendeljongen de
photocopie te publiceren van een brief van
Z. Em. Josephus-Ernestus Kardinaal Van
Roey, of van Mgr Lamiroy, of van een ander
Belgisch bisschop of van Kan. Dubois, waar-
uit die'toelating blijkt.

Precies omdat die eerwaarde Pater beweren
moet dat die godsdienstige houding «geen
fac.ade » is, zijn we geneigd — zonder daarom
onder invloed te staan van A, AdJer — te
denken dat het wel fac,ade is.

Bij die laatste Vendeljongen stak een ge-
drukt briefje dat een oproep bevat om zich te
abonneren. De titel is : « Weieerwaarde Heer,
Mejuffrouw, Mijnheer *. Die Weleertvaanlé
Heer staat er als een tang .op een varken,
maar in De Vendeljongen verwondert ons dat
geenszins. Wat ons verwondert is, dat er ook
niet te lezen staat: « Weieerwaarde Zuster »!

5. Er is nog een facet in de mentaliteit van
het ADJV dat we hier wensen te beschrijven,
want er is inderdaad moeilijk een woord voor
te vinden.

Het ADJV schijnt een grote hekel te heb-
ben aan studenten. In het laatste nummer
van De Vendeljongen ziet men dat zeer dui-
delijk. Onder de talrijke aanvallen die het
ADJV in dit blaadje op zijn actief heeft, is
er een op het 20 geprezen Leuvense studen-
tend jdsch rif t, waarvan de redactie onder de
leiding staat van Prof. Kan. A. Dondeyne,
Un'tversitas. We lezen inderdaad in De Ven-
deljongen : « Onze kultuurdragende elite van
de Leuvense universiteit vond' het niet be-
neden haar waardigheid énkele woordjes aan
ons kampvuur te wijden. Wij lazen onder-
staand woordenbrouwsel in het Octobernum-
mer van .het tijdschrift voor universitair

katholiek leven ÜNIVERSITAS.» Enz. (25).
Wij hebben nochtans de indruk dat er jn

rde Leuvense Alma Mater meer cultuur is dan
in het' ADJV !

Het is vooral in het komische artikel
Oftwin (26), da (rommeljongen dat de aap
uit de mouw komt.

«Je moest 'ze gezien hebben, zo vertelde
hij het de hopman, de cafés te Diksmuide !
Ze zaten allen volgepropt niet wat men wil
noemen « de» jeugd van Vlaanderen ; ellen-
dig-brutaal hingen die kerels daar op hun
stoel. Half bezopen door een zoveelste' pint
bier, bullebakten ze onze heerlijke Diets*
liederen uit, die dan in koor uit de tegen-
overgestelde cafóhoek met een Duitse melodie
afgewisseld werden,

»Was dat de voorbereiding tot de gewe-
tenshoogdag van Vlaanderen ? Was dat
A.V.V.-V.V.K. ? Was dèt werkelijk de elite
van onze Vlaamse jeugd ? Was dat ingeto-
genheid en het ingesteld-zijn tot een * Bede-
vaart » ? Moesten de gebroeders Van Raem-
donck of een Renaat De Rudder op dat
ogenblik opgestaan zijn, dan hadden ze —
daar is hij hei J ig van overtuigd — al dit
gepeupel ongenadig buiten geschopt !> (27).

Neen studenten jolijt kan het ADJV niet
snappen. Het blijkt trouwens reeds overdui-
delijk dat het ADJV evenveel benul heeft van
universiteit als een koe van kunst. Ja, men
zit nog vast in dit proletarisch, en in de
grond marxistisch —• ofschoon men zich zal
zwichten dit woord te gebruiken — mis-
prijzen tegen een < kultuurdragende elite» :
een verkeerd sociaal gevoel dat reeds, zoals
wij opmerkten, voor de laatste wereldoorlog
zijn intrede deed in nationalistische middens.
Wanneer men wil tot een < gelijkschakeling »
komen, dan moet dat niet noodzakelijk een
nivellering naar onder zijn !

En ook de geest van het mystiek-zinnelijk
Vlaanderen, het Timniérmanse Vlaanderen, dat
de café steeds naast de kerk bouwt, en graag
de beide bezoekt wanneer het op bedevaart
is, dat ook kan het ADJV blijkbaar niet
snappen, want het heeft misschien het Prui-
sisch element dat vooral onder de oorlog
Vlaanderen binnendrong, niet weten te ne-
geren. "*" " " ——

JA, men zit nog te veel vast in de volgende
en soortgelijke gedachten, die, zoals dhr Todts
zeer scherpzinnig opmerkte, «sterk folkloris-
tisch » aandoen (28). We citeren dus hier een
stukje proza uit De Vendeljongen, dat — we
brengen het da lezer in herinnering — niet
dagtekent van 1942, maar van 1950.
'«Met slaande landsknechttrom opent hij de

marsformatie (sic !), die naar de heilige
Ijzervlakte trekt. Hij voelt nu weer de korte
trommelslagen door gans zijn jong lichaam
bonken. Nu beleeft hij opnieuw de sterke
geestdrift van zijn ADJV-kamp. Hij hoort dé
zware gemeten maatstaf van zijn schoenen ;
die ijzerklank geeft hem een eerlijk geyoel
van taaie stevigheid, hij voelt er zijri eigen
sterke joftgenskracht in.

»Ortwin slaat de trom vooraan en kor-
daat... » (29).

Ook dat kinderachtige dwepen van De
VendelièRgttf met Rodénbach ! We denken
niet dat De Vendeljongen door Rodénbach
geïnspireerd werd.

Och kom, Vettdeljottgen, denkt U dat Ro-
dénbach steeds met benagelde schoenen en
een fluwelen broekje ging marcheren, achter
landsknechtttommen, en nooit een pintje bier
dronk ? Hoe zou hij dan in 1878 aan zijn
ouders schrijven: «Zendt mij ook, a. u b.,
wat wijn, en wat likeur, kümmel, bv. > (30) ?
Moest Rodénbach terugkeren, hij zou zich
zeker beter thuisvoelen in'het KVHV dan in
het ADJV.

Vendeljongen, U moogt het leven serieus
oppakken, maar neem het niet te tragisch op,
en verwijder van uw lippen die onjeugdige,
krampachtige, verbeten, sarcastische trek. En
leer lachen.

6. Ten slofte — en hier komen we aan
ons eerste punt -~ karakteriseert zich het
ADJV door een nijpende nood aan vernieu-
wing. We hebben daar reeds terloops Op
gewezen, en het is inderdaad tevens oorzaak
en gevolg van de vorige punten. Men zit
nog te veel vast in de jaren van voor 1944.
Oh, die zwarte romantiek ! We hebben er
helemaal niets, tegen dat onze jongens mar-
cheren r achter landsknech Krommen, en flink

de mars kadanseren met benagelde schoenen,
maar het mag geen passie word^, 'Waarom,
zoals onlangs in De Vendel jon g'e* gebeurde,
nog een photo publiceren van een geschouder-
riemde en degelijk geüniformeerde jongen van
de Hitler-jugend (31)? En waarom gaf het
ADJV onlangs een boek uit, Legioenjeugd
(32), netjes uitgegeven, opgesmukt men 38
Duitse helmen en enkele photo's van SS-
mannen ? Het is hoofdzakelijk een door dom
S, V. samengestelde compilatie van brieven
van SS-mannen, die aantoont met welk idea-
Hsme velen onder hen ten strijde getrokken
zijn tegen het communisme, met welke fier-
heid sommigen gestreden hebben om hun
Vlaamse en katholieke eigenaard te bewaren,
enz. Die uitgave is, op zich zelf beschouwd,
niet slecht, ja, zelfs goed, spijts de wellicht
eenzijdige belichting van het onderwerp. Maar
aangezien de uitgave ervan gebeurt, formeel
door de ADJV-leiding en speciaal voor de
leden van het ADJV, bewijst dit jeugd-
verbond dat zijn vastankeren aan een vormen-
en gedachtenwereld van 1940-44, niet alleen
een intellectuele onbekwaamheid is tot het
scheppen van nieuwe vormen en nieuwe ge-
dachten, maar ook, en wellicht op de eerste
plaats, eenvoudig' een irrationele voorliefde
om, althans in de geest, te verwijlen in de
bezettingsjaren. Maar er is meer. Door er
aldus steeds op te drukken dat het ADJV
«zwart > is, schept die jeugdgroep bij haar
jongens een ongezonde c zwarte » geest, en
kweekt zij een groep minderwaardigen, een
groep paria's. En hier, op het einde van deze
uitweiding over het ADJV, zien we ons weer
geplaatst voor -dit minderwaardigheidscomplex,
waaruit die jeugdgroep, spijts haar grote
woorden, zich blijkbaar niet kan bevrijden.
(Wordt voortgezet.)

JAAK VAN T PARK,

(11) Juist omdat de KSA zich gedurende
de bezetting heeft laten inspireren door vOr-
men van de nationalistische jeugd, gaf die
jeugdbeweging aan de hyper-patriotten de
indruk van * zwartheid». Omdat de KSA
echter . de nationalistische jongeren slechts
_f jchoorvoetend » volgt, zal z y a a n _ de naüp.-
nalistische jeugd de tegenovergestelde indruk
geven,

(12) Zie P. H. in Volkskamp, VII (1943),
nr 7-8, p, 29.

(13) Het is niet omdat w.e de katholieke
jeugdorganisaties willen onderschatten, dat we
«r zo vlug over heen stappen. Maar het ligt
buiten het bestek van een artikel over dit
alles uit te weiden. Onze aandacht gaat
trouwens in de eerste plaats naar de nationa-
listische jongeren. Hierbij moet ook nog' het
volgende opgemerkt : .kunnen KSA^ Chiro,
VVKS, enz., zich als nationaal voelend voor-
doen, zelfs als nationaal strijdend, het blijft
voor die bewegingen bijzaak. De nationale
gezindheid van die jeugdbewegingen hangt
af van de gezindheid van de leiding. Voor
de nationalistische jeugd echter is het natio-
nalisme, zo. niet hoofdzaak, dan toch een
essentieel element.

Over het VVKS kan men nog raadplegen
de boekbespreking over Voortrekkersleven van
Dr VANHAEGENDORHN, in Het Pennoen, l
(1950), nr 7, p. 8. ,

(14) Zie Vive Ie Gueux !, o.m.: I (1947),
p. 17.

(15) Zie O.m, D? Vendeljongen,'jongens-
blad van het ADJV, l (1949-50), nr 9-10,
p. 1.

(16) De Vendeljongen, I (1949-50), nr
9-10.

(17) Waarvan dan nog twee bladzijden be-
drukt zijn met oude photo's.

(18) Df Vendeljongen, I (1949-50), nr 2,
P L

(19) ADfV-Band,,Kontakt-or gaan, reeks I,
aflevering l, p. 3; We laten persoonsnamen
achterwege.

(20) W. V. D. in De Vendeljongen,; I
(1949-50), nr 4, p., 7.

(21) Dit aspect van D* Vendel jon gen weid
reeds meer dan eens door de' Vlaamse pers
aangevallen (o.m: in De Vlaamse (Jeugd)-
liaie van 3. III, 1950 en 1. XII. T950).
De Vlaamse (Jeugd)linie schreef : «Wc heb-
ben de indruk, dat de opstellers van De
Vendeljongen af en toe, om de een of andere
gewettigde reden, onder hoge druk staan ;
dat ze blijkbaar niet tij machte zijn, om die

hoge druk binnen de redelijke en noodzake-
lijke dijken van rede en naastenliefde te
houden > (1. XII. 1950, p. 7),

Het ADjy heeft gehoor gegeven aan deze
en. andere oproepen om het polemiseren te
staken, en slaat in De Vendeljongen een meer
mildere toon aan. Daardoor zag de leiding
van het ADJV zich genoodzaakt een nieuw
blad uit te geven, speciaal gewijd aan pole-
mieken en scheldpartijen, nl. ADJV-Band.
Het ADJV is de enige jeugdbeweging die ik
ken, die zich kan de luxus permitteren een
speciaal orgaan te wijden aan de vuile was.

(22) Algemeen Dieti Jeugdverbond. Grond-
slag en Bouw, Gent, 1949, p. 5.

(23) -D* Vendeljongen, I (1949-50), nr
9-10, p- 3.

(24) Idem, p. 11.
(25) Idem, p. 2.
(26) Foei, wat een naam, Wij horen liever

Jan of Piet.
(27) De Vendeljongen, I (1949-50), nr

9-10, p. 12.
(28) Herman TODTS, Nationalistische stro-

mingen en gedachten in Vlaanderen na de
bevrijding, Antwerpen, 1950, p. 50. Zie ook:
Het Pennoen, I (1950), nr 3, p. 7.

(29) De Vendeljongen, I (1949-50), nr
9-10, p. 12.

(30) A. RODENBACH, Brieven, verzameld,
ingeleid ea toegelitht door Dr R. F. LISSENS,
Antwerpen, 1942, p. 198.

(31) De Vendeljongen, I (1949-50), nr
8, p. 8.

(32) Legioenjeugd (Blauwvoetuitgaven nr
2), Gent, 1950.

VOLKSHOGESCHOOLCURSUSSEN

Voor de e.v. .maanden worden de volgende
cursussen en week-ends in het vooruitzicht
gesteld :

Week-end 3-4 Maart: Carrières in Belgisch
Conga voor jonge Vlamingen.

Maandag (2e Paasdag) 26 Maart tot Zon-
dag l April : Ontaarding of herstel van onze
Cultuur.

-Woensdag, 16 Mei, tot- Vrijdag, 25 Mei:
De taak van de vrouw in onze samenleving
(meisjescursus).

Maand Juli : TwefVQlkjbogesehpolstudie'
reizen nMr^J^e^^^T

T!"*~6p* het gebied van de woningbouw,
arbeidsbehuizing, binnen-huis-architectuur, ur-
banisatie, wegenbouw,

2° Op het gebied van volkskunst en volks-
cultuur en volksgcwoonten (voor dames).

Woensdag, 22 Augustus-Dinsdag, 28 Au-
gustus : Arbeid en arbeiden (vacantiecursus
voor jonge mannen).

Woensdag, 5 September-Woensdag, 11 Sep-
tember : Kadercursus : Vlaanderen nu.

Men kan gerust om alle'mogelijke inljch-
.tingen verzoeken op het secretariaat van de
volkshogeschoolomussen, Guïdo Gezellelaan
63, Heverlee.

EN TOCH HADDEN ZIJ GELIJK !
Het wordt nu allengerhand een jaar dat

ons eerste nummer van de pers kwam, Er zijn
heel wat mensen geweest die, aan ervaringen
rijk, aarzelden een abonnement te nemen op
ons nieuw blad. Hoeveel tijdschriften zouden
na enkele nummers opgehouden hebben te
bestaan, zonder in hun testament de terug-
betaling van de leesgeldèn te beloven,

Na ons volgend nummer hebben we onze
eerste jaargang beëindigd, zodat degenen die
in ons hun, vertrouwen gesteld hebben, niet
bedrogen uitgekomen lijn,

In deze tijd vergt het een speciale kracht-
inspanning een orgaan in stand te houden. Er
is slechts één middel om ons te steunen : als
vast lezer in te tekenen door overschrijving
vari 50 fr. op P.R. 1234.79 van M. Goossens
te Antwerpen.

VOORDELEN :
1) «Het Pennoen» van nu af aan tot einde

tweede jaargang,
2) Gratis de brochure van Arthur De Bruyne

_«DosfeI en de Jeugd».
3) Wie het uitdrukkelijk verlangt, krijgt,

voor zover nog voorradig, de reeds ver-
schenen nummers uit de eerste jaargang.
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JEUGDBEWEGING

Dr M. VANHABGENDOREN, ]eu$didealisme
en Jeugdbeweging, eerste Bakenreeks, nr 2,
Antwerpen, Uitgaven van de werkgemeen-
schap Baken v.z.w.o. (redactieadres : Pol de
Montstraat, 6, Antwerpen), 1950, 17,5 X K
48 p., 15 frs.

Dr Vanhaegcndoren, die omdat hij niet
meer aan een organisatie verbonden is, meer
dan ooit objectief kan spreken, synthetiseert
het voornaamste uit zijn vroegere wecken,
schetst meteen zeer raak de huidige toestand
in Vlaanderen op jcugdgebied, en geeft en-
kele interessante richtlijnen — richtlijnen
die we gfaag aanvaarden omdat ze van een
autoriteit komen op gebied van jeugdwerk,
en daarenboven vin iemand die zich ken-
merkt door een grenzeloze liefde en toewij,
ding voor zijn volk en zijn jeugd, vooral
voor de nationaal-bewuste jeugd.

Het weekje is te rijk om het hier samen
te vatten. Het heeft trouwens geen zin zich
met de samenvatting ervan tevreden te stel'
len. Dé leïing ervan moet ten sterkste aan
onze lezers worden aanbevolen. Het is een
goede aanvulling op Het Pesnoen, omdat we
ei stellingen aantreffen die paralleel zijn aan
die welke dit blad steeds heeft voorgestaan.

Dr Vanhaegcndoien heeft speciale aan^
dacht besteed aan de heel-Nederlands-bewus-
te jeugd. Mocht zij het vertrouwen dat in
haar gesteld wordt niet beschamen ; mocht
het een prikkel zijn om met meer geestdrift
te ageren, indachtig de vele vingerwijzingen
die haar worden gegeven. Geen van haar
jeugdleiders, jeugdleidsters en leden mag
daarom dit boekje ongelezen en onoverwo-
gefi laten.

Ten slotte dient ook P. Serneels gefelici-
teerd om de zeer degelijke typographische
verzorging. Wat niet belet dat een zetdui-
vcltje hem heeft -weten in zijn venijnige
netten te vangen (op p. 38).

We moeten hier nochtans een voorbehoud
maken met 'onze lof. Het is een lofwaardige
traditie in de boekdrukkunst, dat de alinea's
duidelijk onderscheiden worden, hetzij door
het eerste woord van de alinea wat te laten
in- of uitspringen, hetzij door andere mid-
delen. Jn Jetigdidiftlismt en Jeugdbeweging
wordt met deze traditie gebroken, en is de
alinea niets meer dan het overgaan naar een
nieuwe regel. Eindigt nu een zin op het
einde van een regel, dan weten we niet of
we voor een nieuwe alinea staan of niet (b.v.
op p. 8, 20 en elders). In het begin schijnt
de drukker deze nieuwsoortige opvatting
vergeten te zijn (p. 3 en 4). En zo wordt dit
alinea-vraagstuk een echte soep.

Dit is nochtans slechts een kleine schaduw-
vlek pp dit naar inhoud en vorm zeer ver-
dienstelijk en nochtans vrij goedkoop boekje.

Men bekomt het door storting van 15 frs
op p.-rek. 3200.11 van P. Sèrneels te Ant-
werpen. J- P-

Jos. VAN LAER, Df Zilveren Top, (Edelweis
reeks), Uitgave van Hoogland, ï.j., 1SX12,
64 blz, gen. 15 f r.

Schrijver geeft ons negen bergverhalen afge-

wisseld met gedichten uit ónze litteratuur en
pentekenihgen.

.Waar tot vervelens toe voor de jeugd de
romantiek van de woudloper of de landsknecht
gebruikt.werd, zijh^ ze zeldzaam die haarde
symboliek v.an de bergbeklimmer voorhielden.

Enkele jaren terug spraken we met een oud
legeraalmoezenier, 1914-1918, een Oostenrijks
kapucijn. Vlaanderen vond hij een mooi land,
doch hij had « zijn » bergen nodig.

Men moet in bergstrefeen gewoond hebben
om te weten wat de aantrekkingskracht der
bergen is. Zij die er bovenop geweest zijn,
zingen weemoedig van c da droben auf den
Berge». Het leven van de bergbeklimmer
spreekt over hardheid en inspanning mits noch
in het militaire, noch in het exotische te ver-
vallen.

Zonder na elk verhaal met een zedenles uit
te komen, is de schrijver in zijn klaarblijkelijke
bedoelingen gelukt : de jeugd naar oprechte
schoonmenselijkheid te doen hunkeren.

We maken een klein voorbehoud voor het
onwerkelijke van « de werkende top ». Of is
onze critiek het bewijs dat onze generatie rite
al het doorstane, zo realistisch geworden is ?

Ten slotte een werkje, dat we aanbevelen'.
Elke lezer van * Het Pennoen > zal er enkele
mooie ogenblikken aan beleven. J. O.

PIET SCHEPBNS, Zweden (Skandinavische
Bibliotheek), Gent, 1949, 20><I5, 311 blz.,
ing. 68 fr.

Dit boek werd geschreven vóór «Noor-
wegen ». In de ^figuurlijke zin 'van het woord
mogen wij zeggen dat * Zweden» zekerlijk
moet onderdoen voor t Noorwegen», Sche-
pens werk over Zweden is immer meer
schoolser en bevat in grotere mate de ge-
breken van zijn boek over «Noorwegen >.

Er moet echter gezegd dat veel van het
goede da£ wij over «Noorwegen» schreven
ook van toepassing is op «Zweden», Het
blijft een prijzenswaardige opwekking voor
hen die iets over Zweden willen leren.

Eveneens bij den schrijver te verkrijgen,'
J. O,

PIET SCHEPENS, Noorwegen, (Skandinavï-
sche Bibliotheek), Gent, 1950, 20X15, 283
blz., geb. 95 fr„ gen. 75 fr.

Het was zekerlijk de bedoeling van de
schrijver een zo volledig mogelijk vulgari-
serend werk te schrijven over Noorwegen :
aardrijks-, geschied- en volkerenkundig. Maar
daarnaast heeft hij ons zekerlijk wel willen
een handleiding bezorgen, voor toeristen, al-
hoewel ni?t in de Baedker stijl of in het
genre van de «Guides bleus >,

Het eerste gedeelte bedraagt 93 blz, van
de 283, en is een studie van Noorwegen én
het Noorse volk, Het tweede gedeelte draagt
de naam «Reis door Noorwegen». Volgen
dan achteraan enkele opstellen over < Noorse
Letterkunde in vogelvlucht» — «Sïgrid
Undset * — * Noors Filmbedrijf en de
Noorse Film > — « De Hedendaagse Noorse
Pers» — * Het Economisch Leven».

Wij horen ten onzent in eigen kringen
veel spreken over het Noorden, men'dweept
er soms mee. Doch wanneer men Noorden

zegt, ziet men naar het Oosten. Het was de
grote verdienste van Gezelle o,a. met zijn
« Vlaamsch'Noorsch gebedenboekje > de be-
langstelling voor Noorwegen op te wekken,
Zijn lievelingsleerling Eugeen Van Oye leer-
de Noors en was b«ov«rd door het Noorden.
De vriend van laatstgenoemden, die zich pp
zijn Skandinavische .afstamming beroemt, Ds.
Domela Nipuwenhuys. Nijegaard heeft ook
altijd in Vlaanderen de belangstelling voor
nauwere banden fnet Noorwegen en Skandi-
navië in het algemeen willen gaande maken.

In ;No.orwegen vinden Vlamingen, bijzon-
derlijk. 'West-Vlamingen en Friezen, eed stuk
van hun eigen voorvaderen terug. Schepens
heeft Noorwegen wondergoed begrepen. Voor
de Noor als mens geldt het woord van de
dichter Wergeland « Met je lichaam ben je
gebonden aan de rotsen van ons vaderland,
maar je ziel is gemaakt om bandeloos .vrij
hemel en aarde te doorzweven>. ELECTRO-

Bestudering van de Noorse mythologie is
wellicht noodzakelijk voor wie de diepste
geheimnissen van het Germaanse oerwezen wil
doorgronden. Doch voor dit werk lijkt het
Ons te uitgebreid.

Hoeveel onzer lezers zouden weten dat
Noorwegen een taalstrijd heeft, die zo veel
op de onze gelijkt ? Het Landsmal (Oude
volkstaal) neemt allengerhand de plaats in
van het Riksmil (Verdeenst Noors). Noor-
wegen is niet alleen een sprookjesland, maar
ook een streek, waar om eigen behoud ge-
streden wordt. Trouwens Noorwegen is slechts
sedert 1905 onafhankelijk. A*n de taalstrijd
wijdt Schepens een gans hoofdstuk.

Over Ivar Aasen (1818-1898) schrijft hij :
« Hierin ging hij van het standpunt uit, dat
sedert het vaderland vrij en zelfstandig was
geworden, men het als een plicht moest
beschouwen een zelfstandige en nationale taal
te gebruiken, omdat deze het bijzonderste
kenmerk is van een vrij volk» (blz. 81).
Vóór 1905 bezat Noorwegen een ruime zelf-
standigheid, maar onder de Zweedse kroon.
Hoeveel gelijkenis vinden we in die uitspraak
van Aascn niet met onze eigen Vlaamse
Beweging. Verder : * Zo trachtte Garborg er
de Noren van te overtuigen dat de ecofio-
mische zelfstandigheid, de kutturele herople-
ving, de geestelijke vrijheid, de politieke
macht en de taalstrijd enkel maar verschillen-
de facetten waren van een en dezelfde zaak*
(blz. 84).

Minder gelukt voor wie het boek niet als
reisgids gebruikt, schijnt, ons het gedeelte
«Op reis dopt Noorwegen». We worden
overladen niet karrevrachten toeristische bij-
zonderheden die de niet ingewijde moeilijk
zaL kunnen onthouden en eerder saai zal
vindend In dit gedeelte zijn echter ook be-
schouwingen betrokken van kunstenaars uit
de onderscheiden plaatsen.

De laatste hoofdstukken over letterkunde,
pers, Sigrid Undset en economie lijken ons
meer afzonderlijke opstellen. Het geheel lijdt
ten slotte aan gebrek van synthese en even-
wicht tussen de verschillende delen.

Rijk verlucht als het is en keurig uitgegeven
is het niet om dit voorbehoud in de samen-
stelling dat wij aarzelen het aan te bevelen.
Leert van Noorwegen houden. Leest Sche-
pen's boek. < Ja, vi elker Norge ! » Het boek
is te verkrijgen bij de schrijver, die trouwens
zelf de uitgever is en tegenwoordig woont :
Coupure Links 65 te Gent.

Jan OJLSEN.

Vlaamse Abdijfnkalender — Antwerpen,
Vlaamse Toeristenband 1950, 28X22, 12 blz.,
1,5 fr.

Nu et dit jaar geen * Nationale Kalender »
verschenen is, zullen velen onzer'lezers ge-
zocht hebben naar een geschikte wandkatender.

Verlucht rfiet fotos van verschillende Vlaam-
se Abdijen bevelen we deze Vlaamse Ab-
dijenkalender aan. : .

Is,.het omdat Jaak van 't Park zulk een
aand^l gehad heeft in de samenstelling van
dit nummer dat op de plaat voor deze maand
de Abdij van 't Park prijkt ? '

De kalender is-te verkrijgen in de V.T.B.-
boekhandels (Brussel, Brugge, Gent en Ant-
werpen) of door overschrijving op postrek.
936.27 van de V.T.B., St Jacobsmarkt 45
te Antwerpen. J. O.

SCHAKEL-
SERVICE

Door een abonnement te nemen zet U onze
mensen aan het werk. Een electrisch onder-
houds abonnement *an slechts 50 fr. op het
jaar, en onze gesmeerde dienst komt twee
maal per jaar kosteloos uwe elecfrische in-
stallaties nazien gepaard met opmeten.

Dank aan ELECTRO-SCHAKEL-SERVICE
geen stroomverlies meer, U haalt het maxi-
mum uit de verbruikte stroom.

ELECTRO-SCHAKEL-SERVICE is ingesteld
voor alle zakenmensen : huurders, verhuur-
ders, fabrieken enz. Die het druk hebben en
geen tijd om hun rekeningen van electrici-
teirsverbruik na te zien.

Het schakelt TE VEEL verbruik uit.

U zijt van uw tijd, door gebruik ti» maken
van onze gesmeerde dienst. Schrijf een ge-
woon briefkaartje met 0,90 fr. gefrankeerd en
overmorgen staat voor uw deur onze rollende

ELECTRO-SCHAKEL-SERVICE
Directie J, Van Impe

Venneborglaan 25
Deurne.

OM EEN SCHONE
BIJVERDIENSTE TE HEBBEN

Vlaamse jongens die Over wat vrije tijd
beschikken, die graag wat bijverdienen, 100
tot 150 f r. per dag over geheel Vlaanderen,
schrijve naar J. Van Impe, Venndborgtaan
25, Deurne.

Door te veel aan kopij, moest een deel er
van naar het volgend nummer verschoven
worden.

BELANGRIJK

Verantwoordelijk voor Uitgave en
Opstel : R. Walkiers, Venneborg-
laan 25, Deurne, aan welk adres alle
briefwisseling wordt gestuurd.

Jaarabonnement :
50 fr. op P. R. 1234.79 van
M. Goossens te Antwerpen.

Voor N, Nederland : .
""""Bert Van Blokland l

Runstraat 51, Utrecht f
P. R. 492.309 met vermelding
« voor Het Pennoen »
Leesgeld 3 Fl.

JEFKE DE VENDELJONGEN. EEN VOORBEELD OM NIET NA TE VOLGEN.

Drukkerij N. V. Vonkstem, Laagrmart
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- Üw nota van 10 Januari 1951 en van 31 Maart 1951
n° 104367/CBS/738.

Uit de opzoekingen, omtrent de .Nederlandse
jeugdgroep, waarmede het Algameen Diets Jeugdverbond
in verbinding zou staan, blijkt dat het hier zou gaan
om hajfeg.Heder3n^.n<j1^ITIJi1engl(3rvftrbQnd derLage Landen»

i—**̂ "*l—""̂ ^^ " •_• ~_^l „i,LÏÏÏ5J.iï3iiÉ*i MM wu f'WIIWHWP * l''**J'̂ 'ŷ s«HWÎ ^̂ H^̂ ft» .̂Mr#'*w*'t.'ö((a4Be*«*

Waarschijnlijk geldt het hier de beweging
BLOKLAND, Gijsbertus, de leider is.

De inlichtingen vermeld in onze aanvraag
Ovan 23-XII-50, zouden zeer betrouwbaar zijn, gezien
, zij voorkomen uit de persoonlijke documentatie van

|£,/~ yiREEPÏ Gustaaf, leider van het Egmontvendel te

De 16 April 1951.



Verbinding: 19
A/8 no 250'51 Div.

Betreft: G.G. van Blokland
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jfflV. 14-̂ -51

19 A/8 no 178' 51 ddAansluitend op het rapport van ver'
26-2-51» betrekking hebbend op
GIJSBEBTUS GEEAEDINUS VAN BLOKLAND, geboren te Utrecht
24-12-22, wonende Eunstraat 51 te Utrecht, worden, in
verband met diens activiteit voor de Vlaamse Jeugdbeweging,
hierbij gevoegd de nummers 8 en 9 van "Het Pennoen".
In deze "Maandelijkse organen van het Jong Nederlands Died"
komen onder meer artikelen voor, waarin diverse Vlaamse
jeugdbewegingen worden besproken en becritiseerd. Voorts
een kennisgeving over twee volkshogeschool-studiereizen
naar Nederland in Juli 1951, alsmede een aanwijzing onder
.et hoofd "Belangrijk", waarin voor aangelegenheden betref-

'fende "Het Pennoen" voor Noord Nederland is aangewezen
bovengenoemde Van Blokland, onder vermelding van zijn post-
|rekening 492309.

Tevens is nog gebleken dat Van Blokland momenteel voor-
'zitter is van de stu<tentenafdeling Utrecht van het Algemeen
Nederlands Verbond.

Bijlagen: 2 nrs "Het Pennoen" 14 Ma^rt
w*

1951
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Dr M.

NEDERLANDSE CULTUUREENHEID
TN het bewogen én onveilig tijdsgewricht dat de 'wereld doormaakt, klinkt het
, lichtelijk academisch over onze cultuureenheid te spreken. Én misschien zijn „we
als huisgenoten die, alvorens voorgoed van huis en have afscheid te nemen; nog
eenmaal het eigen huis met een weemoedige blik van de grond tot de nok opnemen,
om dan als ballingen onder te gaan in een tritmeloos mengsel van volken, ontworteld
en ten dode opgcschïeven. Zelfs in dip veronderstelling zou de laatste buk gewettigd
zijn om in;onze onsterfelijke geesten al wat aan ons Nederlands volk en volksaard
geest was en drager van geest te vereeuwigen. <

Als gelovige mensen die weten dat hun volk gegroeid, is in en als stam van het
uitverkoren Godsvolk, is dit besef_pvan geest en eeuwigheid, het bewustzijn.van eigen
onvergankelijke geest'Ons toch een levensvreugde en Paasstemming die als een goud-
schitterende zomerzon door •a.Ue, onweersbuien en wolken heen breekt en hé't verschiet
in heldere glanzen zet. Niet als ongelovigen en heidenen die geen hoop meel hebben
staan wij ook tegenover de geestesbeschavtng van ons volk, maar als gelovigen die
gedenken hoe de verrezen Jezus,'het oerbeeld 'en voorbeeld van alle mens-zijn, in
eigen moedertaal zijn leerlingen heeft toegesproken uit zijn verheerlijkte en ver.rwen
lichamelijkheid. Het is daarom theologisch. eeri verantwoorde redenering als we
besluiten dat wij,mensen, tot in onze taal.en beschaving toe, onsterfelijk ^verrijzen
zullen. ,De Nederlandse, mens is 'oijk in' zijn Nederlands-zijn een eeuwige mens, en

tot het^amehleven der,zAligén.behpien;-,dal,alle volken en talen,
nen^{^fcï^Q:iifo m^a^ onzegbare; ïid*

^^ovetgroté menigte, "die niemand, kon,-tellen,, uit alle volken eri stammen, naties ,eh
talen. Zetponden voor de troon en hetXam in witte klederen gehuld^ met palmtakken
in hun handen, p zegt het-Boek def Openbaring (7, 9). Wellich^ zal tegenover de
aanschouwing dei Godheid zelf het naleven van, onze'aardse taal en beschaving
alleen maar zijn als het achteloos'•wuiven van een palmtak in een verheerlijkte hand.
Maar alle werkelijkheid is eerbied en aandacht waard en als we terecht vermoeden en
weten dat ook ons menselijk cultuurleven vereeuwigd wordt met ons hele menszijn
mee, dan is dit leven een bezinning waard zelfs al stonden we op de rand van -steilten
en afgrond,,, waar'de kathedraal van ons aards volksbestaan iri een soort eitidramp
zou wegstorten. De Nederlandse taal ,en stam en beschaving kan door één ongeluk
der geschiedenis worden weggevaagd van het aard-oppervlak. In de Goddelijke eeu-
wighei J échter leeft dit alles voort en staat dan dit verdwenen volk verrezen in
alletinnigste eigenheid vanaf zijn hoogste en begénadigste heiligen en religieuze
genieën tot aan de ootmoedigste prevelaars van het Onze Vader en Wees Gegroet,
van etrf heilige Lutgardis, Godelieve, Jan Berchmans, Petrus Canisïus, een zalige
Beatrijs, Ruusbroec tot aan de vaders en moeders en kinderen die dezelfde taal en
gemoedstoonaard van die heiligen in eigen gemoed en tongval hebben beleefd. Zo
zal er voor eeuwig en altijd een Nederlands volk en een Nederlandse eenheid bestaan
als schakering en onderdeel van het grote geheel van het uitverkoren Godsvólk en het
vereeuwigd mensengeslacht. En het is daarom ook dat we in, dé donkerste tijden dit be-
sef als een zonneglans mogen dragen en de diepere zin vermoeden van het anders
wat rhctorUch-gewaagde vers uit de Vlaamse Leeuw; «een volk zal nooit vergaan».

Misschien kan het wel bevreemden 'dat een schijnbaar geheel profaan thema als
onze Nederlandse cultuur eenhei d inzet met Godgeleerde beschouwingen en een soort
orgelspel onder kerkgewelven, dat de schijn kan wekken hoog en bewonderenswaardig
maar vooral hoog over' de hoofden weg te zweven ; doch in feite strfan we daarmee
dadelijk op de vaste bodem der werkelijkheid en wijzen we de diepste culturele
eenheid van onze Nederlandse'TtiaSd en beschaving aan : zij is,ontstaan binhen.,het
grote bovennatuurlijk en natuurlijk geschiedkundig gebeuren van de kerstening der
in hoofdzaak Frankische stammen in dc:lage landen, en zij draagt onuitwisbaar dit
geboorte- en wezensmerk in zich. Qnse cultuur is een theologische, en ons volk ten
religieus volk, wat tot uiting komt ook in, zijn betrekkelijke opstandigheid tegen
godsdienstige invloed en kerkelijk gezag. Tot in zijn huidig opkomend atheïsme
toe vertoont het Nederlands geestesleven die gebondenheid aan een godsdienstige
grondeenheid : het is geen loutere afzijdigheid, het is een werkelijk stelling kiezen
dat ermee gemoeid .is. Veel meer dan bij andere volken en beschavingen'van West-
Europa voelt dt drager van Nederlands geestelijk leven zich gedwongen op religieus
gebied" partij fte kiezen en in zijn cultuurleven wordt hij gedurig tegenover drie

'richtingen geplaatst; katholiek, protestant, vrijzinnig, waarbij de aldoor herhaalde
. pogingen .om een gemeenschappelijke «neutrale» verstandhouding en binding te
vinden óf te bouwen weer het beste teken en bewijs;is, hoezeer de religieuze stelling-.
name zich onafwendaar opdringt. ' .

DE BEKLEMTONING DER EENHEID. ,
Het is daarom ook voor de Nederlandse mensen een noodzaak gewo.rden, als

natuurlijk volks- of "stamgeheel, de eenheid, te, beklemtonen. Want het is toch een

bevreemdend verschijnsel dat een taal- en beschavingsgeheel, een volksgeheel -en,
stamverband dat zo gauw en heerlijk tot bloei kwam, en het kernland was van het '
Avondland, in deze tijd, waarop alle volken en culturen van West-£urppa hun
eenheid bereikten, nog altijd zijn eiger) eenheid bevestigend zoekt en zoekt te beves-
tigen, Een. teken dat die, eenheid niet alleen: door pplitieke verdeling binnen verschil-
lend staatsverband uiteengérukt .wordt, maar dat zij .hécl /ijk én geschakeerd is.

Zoals we zeiden ligt onze diepste eenheidsbelangstelling hoger dan de louter
culturele of volkse : ze ligt op rcligfeus gebied. De Nederlandse rneris, hetzij' Vlaming,
of Hollander, Brabander, of Zuid-Afrikaao. voelt zich allereerst katholiek, protestant,
calvinist of vrijzinnig, terwijl een Fransman zich allereerst Fransman en een Engels-
man zich allereerst Engelsman voelt of weet. .Dit kan men zeer duidelijk aflezen aan
het allervöwnaamste van een cultuur : opvoeding en onderwijs. 1̂  Vlaanderen en
Holland, tot zelfs in het Walenjand toe, waar nochtans een lichte afzwakking van
dit .verschijnsel duidelijk wordt, is het onderwijs gebouwd op de zeer sterke, bevesti-

. ging van "de belijdenis en levensbeschouwing, en haar verscheidenheid. Dat is het
hoofdkenmerk eri de sfeer, eri niet de t nationale » of * volkse », al is die er eveneens.

De natuurlijke eenheid van het volk en zijn g.ee$tesbeschaving op haar beurt komt
in het besef'niet alleen achteraan en na de religieuze steUingname, ze is ook'nog heel

-sterk gebonden, aart.stad en dorp en streékv Het meest wellicht yan alle nochtans vpor
hun pjurïatu^ij(m:e beruchte Gefrriaansft-völkwv en stammen is het geheel de/ Neder-
larfd"se-s^tatómeft'ïn ,e'en'rïjké en sfnerp;bese^e regenboog: van schakelingen; verdeeld:

-~$rtiMfr^a*Mi^^
1 literatuur als beschayings- en geestesspiegel komt dit tot uiting. Het Nederlands is
geen Hollands '. de Brabahtsq ij's en-uï's hebben de Hollandse ie's en,*iu's dje nqjj.in
Zeeland eri/ West-Vlaanderen' leven, overstemd, terwijl de geschreven taal eerder
Vlaams' is en Vlaanderen d,us ««l 'steek zijn taaibouw heeft, opgedrongen'aan het
algemeen Nederlands, ErTin de literatuur : welke .letterkunde heaft tot-in haar.hoogste
uitingen - men dénke aan Gezelle,.aan de romanliteratuur o,f het'werk van e,en Breero
-, zo1 sterk de kleuren van allé gouwtalen meegedragen en'in schoonheid verhevigd ?

.Tegenover de andere,Europese volken staan we zowa't als Vreemden die de innerlijke
tegenstellingen' of Schakeringen minder vermoeden. We hebben. wLel een zeker inzicht
jn het feit dat Noord- en Zuid-Italianen verschillen en dat Berlijners'en Weners niet
dezelfde zijn, doch denkelijk zal men niet licht op zo!n klein stukje aarde» als de
•Nederlanden beslaan, zoveel verschil., en besef van schakering vinden en zoveel
particula'rismé. ledere enigszins belangrijke stad heeft haar eigen aard en' karakter.
En waat het besef van eigenwaarde boven dorp of stad uitstijgt gaat het een streek-
bewustzijfi wordert; sommige streken, zoals Holland of West-VI aan deren zijn
waarlijk rijkjïï op zich.

Het lijkt daaiofn wel typisch dat het Meinummer 'Van het Algemeen Nederlands
Verbond drie boeken bespreekt, die naar dif regionale verwijzen : H. Hettema, De
Nederlandse stam in Zuid-Afrika ; Land én volk van Brabant, Bijdragen van Brabantse
schrijvers, dichters en geleerden, verzameld en ingeleid dóór Antoon .Gooien ; Woor-
denboek van de volkstaal van Katwijk-aan Zee,'door'De Overdiep, waarbij de
bespreker besluit ; * het worde, behalve door de vakgeleerden, geraadpleegd door
ieder die van streektalen houdt en zijn Nederlands liefheeft». Denkelijk of zeker is
er geen land waar rfc dialectkunde zo druk beoefend wordt-als ten onzent. En dit
schijnbaar paradoxale beleeft men in Noord-Nederland, of fiijksnederland,. dat de
•streektalen et ook schriftelijk beoefend worden. Wat bij hen niet wijst op pnmacht
in het, gebruik van de algemene taal, zoals het bij ons in Vlaanderen wel af en toe1

•Jiet geval was, maar op een door het algemeen en fraai taaiinstrument verhoogde
gevoeligheid voor de eigen schoonheid der streektaal. -

Hier zouden.-we echter de kostbare vingerwijzing van Antoon Cpo.len, aangehaald
door de boekbéspreker, kunnen volger* : « Wat het boek niet is, vertelt Coolen op
blz. 28, Het geeft niét een folkloristisch? of karakterologische of geestelijke afgrenzing

• van Brabant als van, een apart gewest naast de andere Nederlandse provincies. » Maar,
zo schrijft Coolen : « Het beoogt veeleer tot een beter begrip de Brabantse aspecten
te laten zien in hun gewestelijke functie, in hun Nederlandse'herkenbaarheid in het
geheel van ons gewestelijk zo verscheiden vaderland. Deze bedoeling heeft mij goed
gedaan., Eh het zal het A.N'.V. zeker goed doen. Scheidingen zijn er genoeg. En een

'bekrompen provincialisme hebbfeh wij nu juist niet nodig.. Juist nu.niet.»
.Aldus i de bespreker, Inderdaad zouden "we kunnen zeggen. Wat wij nu juist nodig

hebben, omwille van >die scherp-bewuste stad- ien streekgebondenheld in taal en geest,
dié zich zo wel óp het politieke terrein als op het taalvlak vertolktj is een beklemtonen
van de eenheid dié"ons allen,' Nederlandstaligen, Nederlandse mensen bindt/ Ons
meer bindt dan' we zelf weten ; want ook deze .streekgevoeïigheid, die soort verbeten
teerheid en trots over de geboorte- of- omgevingsstad' en gouw', is een'band, want
een verwantschap die we bij alle Nederlandse mensen terugvinden. Die we bij elkaar
begrijpen en waardoor we juist onze gelijkenis en eenheid beseffen. Wij behoren niet



1' Jg. n' 8, Wintermaand 1950-Louwmaand 1951

Want ten Kind
u ons geboren,

• ten Zoon' ons
geicbon&n ; '
De beettibappi}

' wordt Op ^Ztjtt
scbouderi^e
•M;
En : zijn naam
wordt genoemd:
Wonderbaar

raadsman,
Goddelijke held,
Vader voOt

immer,
Vorst van de'

' . vrede.
(Isaias IX • 5)

tot een stam van genivelleerde mensen, nïaar van vrije, zelfstandige, in natuurli jk
gegroeide en vrij uitgebouwde gemeenschappen en verwantschappen verenigde men-
sen. En hét herkennen van déze stam' en familietrek bij het ontmoeten en beter bekend
worden, brengt een grondeenheid van Onze zedelijke Cultuur tot bewustzijn.

Jammer genoeg wordt de zuiverheid van dit bewustzijn 'door politieke begrenzingen
besmet en getemperd. Eft daarom vereist de beklemtoning onzer Nederlandse cultuur-
eenheid een nieuwe hevigheid, doorzicht en moed, die trouwens, vooral in Vlaan-
deren, dóór de benarde staatkundige toestand tot levensverweer werden opgewekt.
En het zijn ook 'de Vlaamse voormannen die de meest bewuste en Jcoene dragers
zijn geweest van de Groot-Nederlandse gedachte en de meest. beginselvasté voor-
vechters van onze-cultuureenhéid. Vlamin'gen zijn het eerst en het dïepst. naaf de
oorsprong en wordingsgeschiedenis van de Nederlandse stam gaan vorsen, hcoben
het verst en grondigst Zijn verleden en geestesbesthavmg verkend en vrij algemeen
staan *ij het wijdst open voer het Groot Nederlands besef De stichter vtffi, het
Algemeen Nederlands Verbond was Hippohet Moert£ een Vlaming ty&

POLITIEKE HULP EN HINDERPALEN. , >>
Zo is dan.de staatkundige verwikkeling en verscheidenheid tevens hinder erf hulp

geworden bij ,dè doorbraak'en beklemtoning onzet cultuur-/en volkseenheid. Ik zeg
ook volkseenheid, heel zeker waar het om de Europese Nederlanders gaat ; > Zuïd-
Afrika vergt wellicht wat schakering en daar is stameenheid het alleszins^ onaanvecht-
bare woord. Men kafi_Joch m;i. moeilijk bewejen dat Noord-Brabanders en Neder-
lands-Limburgets een ander'volk zijn dan de «Vlamingen» en. tenzij men de moed
zou vinden, een eigenaardige en onverantwoorde moed; om ze tot een ander .volle te
rekenen dan iJe Hollanders en Zeeuwen b.v., moet men beslist tot het besluit komen
dat wij allen niet alleen .een cultuur- maar ook een volkseenheid zijn. Het feit alleen,
echter dat zulke verklaringen en verduidelijkingen nodig blijken getuigt er V«c
voor dat er aldoor iets is blijven haperen, dart hinderend en prikkelend was tegeTijjc.
Namelijk dat dié cultuur- en volkseenheid geen eigen en duurzame staatkundig*
eenheid heeft verwezenlijkt en verworven, zoals men in 't algemeen wel mag zeggen
van de andere West-Europese volken en taal- en cultuur eenheden: Frankrijk, Duits-
land, Engeland, Italië', Spanje slaagden. Bij ons kwam men cc niet''toe. ' ,

Is :de volkseenheid van de Nederlanders m Noord en Zuid een nog omstreden
stelling, en soms zelfs een antipathieke en opstandig aandoende stelling - zo ' l iqht
schiet de naijver tegen de Hollander of het HolUnd-op-zijn-smalst weer wakker, - si-
men'met de vrees het respectievelijk staatsgezag of de openbare mening in Nederland
en België te storen, dan is de Nederlandse cultuureenhéid toch stilaan een aanvaarde
stelling geworden. Waarbij Vlaanderen weer de meest bewuste aanhanger bleek.

Het wil me voorkomen dat in Rijksnederland, het Nederlands cultuurbesef binnen
de staatsgrenzen beperkt blijft. Wat ten Zuiden van de grens ligt heet België ,en
Belgen, w.aarbij niemand weet dat deze woorden de Renaissandstisch-Latijnse» bena-
ming zijn voor het,geheel der Nederlanden, en dat de Verenigde Provincies de
Provïnciaè Belgicae Federatae werden genoemd, België lijkt voor de Noord-Neder-,
lander vaak een overwegend Franstalig en vreemd gebied en hij schijnt nog steeds
moeilijk van de verrassing te bekomen als een Vlaming keurig Nederlands spreekt.
Het is hem een *aangenamet maar beslist grotendeels onverwachte verrassing. Het
moest toch eigenlijk geen verrassing meer zijn.

Maar ook in on> Vlaamse Zuiden laat het bewustzijn van de cultuureenhéid nog te
wensen over. En ook hier grijpen politieke factoren in, Ook wij geraken niet gemak-
kelijk met onze gedachten en belangstelling over de Noordergrens van België'. In de
overw.ichtsstrïjd tussen de twee culturen, de Franse en de Nederlandse in België,
denken vele Vlamingen er zelden aan de hele Nederlandse cultuureenhéid frn volheid
in de weegschaal te werpen. Maar als dit gebeurt, dan zien we dadelijk-hoe nóo'g
en schoon onze.cültuur oprijst: hoe machtig en indrukwekkend. Ik haal Urbain van
de'Voorde aan, de West-Vlaamse dichter en criticus die dit eenheidsbesef met
bijzondere overtuiging beleed ; op het gebied waar de diepste ziel en bezieling het
hevigst gloeit en glanst : in de dichtkunst, de volle weerga op woordgébied van
onze weergaloze Nederlandse schilderkunst.

«'En het mag feitelijk verbazend heten dat;., zoveel speelruimte mogelijk is
geweest voor de ontplooiing van zoveel en zoveel merkwaardige talenten als tijdens

die zeven decennia de dichtkunst der beide Nederlanden illustreren. Voor een
taalgebied van tien a twaalf millioen zielen voorwaar geen geringe prestatie, als men
ze vergelijkt met wat onze grote buurlanden'met hun zoveel talrijker bevolking in.
die jaren voortbrachten. Waren onze beste dichters in het buitenland beter gekend,
men zou er verbaasd fcijn over het gehalte hunner poëtische figuur,. . Zonder zich aan
het minste chauvinisme schuldig te maken meent schrijver dezes, die, laat hij het
in alle bescheidenheid getuigen, zich sinds veel jaren heeft ingewijd in het merk-
waardigste dat de Franse, Duitse, in mindere mate ook Engelse poëzie 'heeft voort-
gebracht, te kunnen getuigen dat de Nederlandse in geen *nkel Opzicht daarvoor mOet
onderdoen — integendeel. Maar onze dichtkunst is nu eenmaal gè«x uitvoerartikel
ten' gevolge van de geringe bekendheid met ons idioom in het buitenland. Was echter
een vers 20 vlot te vertalen als een roman dan zou de wereld wéten dat deze lage
landen bij de zee sinds meer dan vi j f t ig jaar een der vurigste brandpunten zijn van
geestelijk, leven in heel Europa, » '

DochL ook Urbain van de Voojde ziet in de staatsgrens de hinderpaal die het
eenheidsbesef hindert, waar hij de bcsp'rokeft bloemlezing van C. 'J. Kelk w.ijst op
haar tekortkoming inzake de Züid-Nederlandsc dichters :

« Maar mer goede „bedoelingen 'is de hel geplaveid en ik geloof niet dat zijn werk
op dit gebied in Vlaanderen me.t onverdeelde instemming zal ontvangen worden-. Nog
lijkt het wel dat de literatuur m de Nederlandse taal te weinig als een groot geheel
wordt, opgevat en dat 'de grens die ons taalgebied scheidt nog altijd een belemmering
is om aan weerszijden de dingen in hun juiste verhoudingen te zien, ook als, zoals
hier het prijzenswaardig geval is, de goede wil geenszins ontbreekt »

De staatkundige toestand belemmert dus het besef der eenheid en.de volle bloei der
cultuureenhéid, door het geheel te splitsen. Maar er is nog meer dan vergetelheid
efi onbekendheid. Lange tijd heeft het zowat als een politieke zonde gegolden zich
kordaat op het standpunt der Nederlandse cultuureenhéid te plaatsen. De Rïjksneder-
landers hebben het beschouwd als een halve inmenging in Belgische bintfenlftndse
toestanden en de eeuwige goedzak, de Vlaming, durfde of kon de Nederlandïe
eenheid niet voorop zetten tegenover de luidruchtige met: hun Franse cultuureenhéid

_ pralende Walen en Brusselaars, die zelf en willekeurig de maatstaven ijkten — hun
Frans- Waals-Brussel se — van Belgische burgerzin. Waar die burgerzin op uitdraait
zien we thans. Hopelijk met eindelijk helderziende ogeri ! Inmiddels heeft een eeuw
lang en meer het hatelijke van de achterdocht gewogen en de miskenning op al wie
in België zich inspanden 'voor de eigen Nederlandse cultuur. Het heeft heel wat
inspanning gevraagd om de officiële benaming van onze taal, het Nederlands, erdoor
te krijgen. Door bestuursorganen en door de Franssprekenden werd in België met
een soort stelselmatige gemakzucht, die zowat tegelijk minachtingszucht betekende,
onze cultuurtaal ais Vlaams bestempeld. Dit betekent, dat zij die behoorden tot een
vreemde cultuur, hun bekrompen en minachtende ki jk ongemerkt opdrongen en de cul-
tuurbewustheid van de Zuid-Nederlanders nog m'eer beperkten en'provincialiseerd^n.

Zo kwam het dat zelfs overtuigde Vlaamsgezinden ietwat op hun achterste .poten
gingen staan tegenover het Groot-Nederlandse en vaak hun geestelijke gézichteinder
beperkten bij.de grenzen en verwezenlijkingen van wat wij nu * Vlaanderen » noemen,
namelijk/ dit deel van het geheel der Nederlandse stammen of gouwen dat binnen
de Belgische staatsgrens valt. Aldus is, er-Jn het .geheel van de Nederlandse cultuur-
eenhéid, sinds de negentiende eeuw vooral, een nieuwe differentiatie bijgekomen die
w,e in Vlaanderen noemen : «Noord en Zuid» of «Zuid en Noord», terwijl naar
de stammen, streken en'streektalen de verschillen'veeleer van Oost naar West gaan,

~ dan van Zuid" naar 'Noord, .yan de' Bewoners der -heid«'naar-dVbewoners Bes ze'èkdïtr
veej meer dan van de bewoners van België naar die van Nederland.

Toch heeft deze staatstoestand tegelijk,prikkejend en helpend .gewerkt, op die wijze
waarop een ongeluk of' eeni beproeving, moedig en krachtig gedragen, prikkelend en
helpend werkt. De gemeenschappelijke culturele beproeving en stfijd van de Zuid-
Nederlanders heeft een groter besef van lot- en beschavingsverbondenheid eti ook een
verscherpt .'volksbesef gewekt. Daardoor zijn Limburgers en Braba'nders veel meer
één geworden met Oost- en' West-Vlamingen, dan ooit in de geschiedenis het geval
was en zijn ze zich gaan bezinnen, allen, op het wezen van het volk-zijn. Als leuze
en grondbeginsel voor de herkenning van het volkswezen heeft -men dit diep-menselijke
en diep-geestelijke gemeenschapsteken gekozen van «De taal is gans het 'volkx Dit
grondbeginsel van de Vlaamse beweging maakte ze stilzwijgend, onderbewust- of
half-bewust, maai werkelijk tot een Groot-Nederlandse beweging. Want als de taal
dezejfde^ls voor Noord en Zuid, dan is het volk, eri de cultuur ook, één en hetzelfde.
En de argeloze opmerking van een jonge man gaat nog altijd op : « Als je algemeen
beschaafd spreekt word je'vanzelf Groot-Nederlands gezind. »

In die Nederlandse gezindheid en eenheid .gaan zich dan weer de politieke partij-
gezindheden aftekenen van overwegend levensbeschouwelijke aard. Zo kent de litera-
tuurbceordeling thans heel duidelijk, ook wanneer ze heel-NéderlandS wil zijn, een
linkse en een rechtse schrijversgröep. Katholieke en vrijzinnige literatoren stammen
recht uit de verdeling der levensbeschouwing en politieke partij. En hier zouden
we weer een hinder en hulp bij de cultuureenheid kunnen ontwaren. Een hinder

i voor zover ze onze beruchte verdeeldheid in de hand werkt, en een hulp voor zover
beide groepen elkaar door cultuurpres^atics trachten 'te overtroeven. Terwijl dit
gemeenschappelijke, dit ene en wezensene in de Nederlandse mens en cultuur door-
werkt1 dat hij tot in zijn politiek toe een soort religieuze of anti-religieuze belijdenis
aflegt, en dat de politieke par tij vorm ing hoofdzakelijk op die grondslag plaats
heeft : een door de godsdienstige houding bepaald volk en bepaalde cultuur zijn wij,
tot in de politiek toe. Men mag trouwens ze'ggen dat de politiek en haar partijvorming
in de Nederlanden beoefend wordt met een bijna religieuze overtuiging en daaraan
beantwoordende neiging naar onverdraagzaamheid. Op dat gebied weer zijn we een
spiegel van volménselijke cultuur eenheid ; een ietwat humor- en glim lachwekkend
spiegelbeeld zelfs wordt ons hier voorgehouden omdat die ernstige politiek, die
heilige overtuiging, doorgaans zo onzegbaar sterk aan dorpspolitiek en klein realisme
herinneren. Soms gaat de grote a4ern' van de gerechtigheid en vari een welhaast
kinderlijke getrouwheid aan de persoon vin de vorst door die ethisch of zedelijke
politieke houding.-En ook deze is merkwaardig gelijk in Oost en West, in Noord en
Zuid. We mogen zeggen.dat als geheel de Nederlandse mensen gelijkelijk reageerden

- op de Belgische koningskwestie : als betrachters van recht en orde, als beoordelaars
van dé zedelijke inhoud der daden van de vorst.

Vlaanderen hééft i'n heel deze zaak als geheel beschouwd even ordelievend, vrede-
minncnd en rechtvaardig gehandeld als de stemming was van de Rijksnederlanders
en voorzeker hebben hierdoor dé Vlamingen in het Noorden ten zeerste aan achtifig,
waardering en genegenheid gewonnen. In. feit* hebben Zuid en Noord dezelfde
ethische reacties, want zij hebben dezelfde zedelijke'en religieus gerichte grond-
houding van geest en gemoed. Bij hen ook is zeer levend die bij uitstek Germaanse
en Middeleeuwse geest van de trouw aan'de erkende vorst, een persoonlijke getrouw-
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heid aan de persoon zelf. Dit alles zijn gemeenschappelijke bestanddelen van onze
cultuureenheid die Ook in de politieke handelingen en houdingen opvallen. Politiek
is trouwens' ook uiting van beschaving en geest of vap een bedenkelijke verwildering
ervan. Voor de volkenkundige en sacïoloog:is in aUe geval het verschil in volksaard
en reactie overduidelijk .geworden. Het wordt daarom tijd dat het Nederlandse
volksdeel, dat om zijn béschavingsgaafheid en juiste burgerzin in België de macht en
leiding verdient, deze dan ook met tèrzijdestelling van alle schroom .en minderwaar-
digheidscomplexen opvórdere om van de Belgische staat een Nederlandse rechtsstaat
te maken, waarlijk Belgisch in de oorspronkelijke zin van hét woord d.i, Nederlands
en waarlijk een staat en geen verwilderde straat.

DE EENHEIDSBEZIELINS.

En hier komen we dan aan het vrijmaken en ontploqien der innerlijk^ krachten die
onze cultuur- en volkseenheid als ech t- Nederlands e mensen moeten dragen en optillen.
Uit de gemeenschappelijke beproeving éfl strijd is bij de Zuid-Nederlanders, de
Vlamingen, iets van een ware geéstesbezïeling gegroeid, die vooral tegen de deftiger
jaren dezer twintigste eeuw bewust én bindend begon te werken ook door een ethos,
d.i. een waardenschaal, een geesteshouding die op de grote levenswaarden der mens-
heid als kunstwetk van de scKeppende God is ingesteld met geestrift en bezielde
overtuiging. Niet alleen wordt een cultuur daardoor gedragen maar deze houding, is

. cultuur. En daarom moeten we ons weer bekeren tot de felheid en schoonheid van
geest die de Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging droeg en bezielde. Wat een
cultuur nodig heeft is : een eigen, zelf bevestig en de en zelfbewuste liefdesbezieling
en verheerlijking, een eigen mystiek, om het woord mystiek niet in een louter theolo-
gische maar meer uitgebreide, profane zin te gebruiken. Een" zin trouwens die ook
het eigenlijk mystieke, het religieus-mystieke in zich kan en mag opnemen. Want
een beschavingseenheid is een afspiegeling, van de Goddelijke Drieè'enheid, Js een
gemeenschapsschepping groeiend uit een daad van naastenliefde, een daad ontsprin-
gend , aan de Goddelijjce leven sop eindigheid en haar schepping en verlossing vol-
tooiend, een volks- en cultuüreenheid tot hoger en bewuster glans op te bouwen, te
eerbiedigen, te bezielen. We moeten onze volksbeschaving en cultuurvolheid leren
liefhebben, eerbiedigen en bevorderen met iets van de scheppende Hefde waarmee
de Goddelijke Pe'rsoonjijkheden dit geringe, maar kostbare kunstwerk van schepping
en verlossing beschouwen en beminnen. Wanneer we dus het woord mystiek gebruiken
kan dit voor de gelovige Nederlandse mens, voor de katholiek, een diepere betekenis
verkrijgen nog dan die van een• louter natuurlijke geheimzinnige, bezieling die de
geest in zijn onderbewuste met andere geesten in gemeenschapsheerlijkheid verbon-'
den lagen doorstroomt.

In de diepste grond der cultuurwerkelijkheid als .gemeenschapsrcaliteit leeft een
dubbele geheimzinnigheid van natuurlijk en bovennatuurlijk verband. De cultuur-
gemeenschap is geen nuchter-oppervlakkige' mensenmaatschappij, een soort samen-
werkende vereniging voor het vervaardigen van uiterlijke gebruiksdingen, een fabriek
van beschavingsonderdelen ; ze is een waarlijk geheimzinnige levenseenheid van
menaea.als persoonlijkheden, als, volmensëlijke mensen en als kinderen van God, óp
z'n minst potentieel kinderen van God en door het geheimzinnig scheppend en
verlossend werken Góds daartoe bestemd en ; aangelegd, M.a.w. elke gemeenschap
is in haar .geheimzinnige levensgrond religieus én,door Goddelijke geheimzinnigheid

f.^.J^i^^Je$;.j^anz^mAterl^isti$t:he. tijd,; in onze 'nojï (ev«el rationalistische tijd,**
terend op de ièe eeuwse verlichting, die jammer genoeg de wijsgerige mysteriegrorid
der mensengemeenschap niet wist te belichten, moeten we daar de nadruk op leggen.
Vooral na deze'tweede wereldoorlog — men gedenke de moeizame Benelux — Was '
men geneigd om onze Nederlandse cultuurgemeenschap eerder als een kruideniers-
vereniging te beschouwen. En vanzelfsprekend had men daarvóór alleen maar technici

' nodig en geen bemionaars van het Groot-Nederlands volk l Met die' verouderde
romantiek moest men maar uitscheiden.

Nu is het echter het YOOrrecht der juiste en wijsgerig-theologisch gegronde roman-
tiek een veel volledigere en diepere realite.it te vermoeden en te peilen dan de
zogezegde nuchterheid van de zakelijken en zakenlui. Tenslotte ontdekt de zo smalend
uitgekreten romanticus in een cultuur- en volksgemeenschap die diepere geheimzin-
nigheid van de geest, van de eenheid der geesten in een grootse, meeslepende liefde
en congeaiaiiteit, waarvan het ademen en leven der taal vooral en de aanvoelings-

, mogelijkheden die in de taalgemeenschap schuilgaan de volnienselïjke opbloei kunnen
worden. Hij is ook degene die deze geheimzinnige en heilige Waarden van de familie-
.eenheid, van het buurt- en streekverband, van de gehele in het huis van taal en
cultuur- en volkskarakter .verenigde gemeenschap aanvoelt. En dit niet met een
onbezielde onverschilligheid, maar me't de glans en het inzicht der liefde. Want de
liefde is de ajgehele stellingname van de totale persoonlijkheid waardoor een ge-
meenschap in haar volheid wordt gekend, beleefd in haar heilig* en eerbied
afdwingende grootheid van ziel en geheim. Alleen door de magische houding der
liefde zullen we geheel en echt dé grootheid en' eenheid onzer Nederlandse volks- en
cultuurgemeenschap beseven en tot edeler en dieper beschaving doorleven en doen
glanzen.-Organisatie is daarbij niets anders dan de technisch-sociologische uiting ,en
prikkel voor die liefdesgemeenschap en lief4 esbe langste Hing, voor dit mysterieuze
en grootse meeleven met<ons volk. Het spreekt ook vanzelf dat die liefde niet stü ;
blijft staan bij de betrekkelijke beslotenheid van onze volks- en cultuurgemeenschap
als leuter en begrensd Nederlands. Onze Nederlandse cultuurgemeenschap is drager-
en lid, wellicht het rijkste en gehaltevolste lid, van de Avondlandsè,, de West-
Europese, en daarlangs en daardoor van de algemeen menselijke. Er zijn ook volken,
en cultuurgemeenschappen, de Engelse, de .Duitse, waarmee we' door natuurlijke
statnvcrwnntschap meer verbonden zijn in taal en gemqed en levenshouding, of andere
zoals de Franse waarme drukke geestes.betrekkingen en uitwisseling ons nauwer
verenigden. Maar het is even zeker iets verkeerds en bedenkeüjks om uit liefde voor
aldoor grotere gemeenschapskringen de Hefde voor de eigen en. allernaaste kring té
verwaarlozen. Jn de grond 2al die algemenere liefde altijd enigszins platonisch zijn,
en dit door die wonderbare en aangrijpende geestelijke beslotenheid van dé taal
vooral. Voor ons .aardse mensen is'de taal als het ware het vaderland, het woonland
van de geest. De diepste geestesfunctie en de intiemste en heiligste cultuurbelevingen
gebeuren via dat levend medium zoals onze ziel leeft.in en door het lichaam. Het
was zo juist wat Vermeylen tei : « de taal is niet het kleed, maar het vlees en bloed
van de gedachte, t Daarom is iedere taalgenoot ook een wezcnsgenoot 'van onze

• menselijke, d.i. in taal levende en zich uitlevende geest, en elke mens wiens geestes-
geschiedenis begon en bloeide in s t reek t aal of algemene taal van ons Nederlands
volk, is met ons verbonden in een onuitwisbare verwantschap en éénheid van geestes-'
beschaving of cultuur. Zo. zijn wij allen, Nederlandse en in het Nederlands levende
mensen, een.rijk geschakeerde en krachtige geestelijke levenseenheid, een- menselijke

nabijheid en verwantschap die aljcen onder ons en niet in die maté en/felheid onder
anderen en met anderen kan bestaan! Jïn zo .dient ook een bijzondere Hefde én voor-
liefde uit te gaan naar onz£ Nederlandse volks- en cultuurgemeenschap', een helder-
ziende en jnnerlijk-geestdfiftige, eerbiedige en grootachtende liefdewü.
i Wellicht zaj het particuJarisme, aan onze aard e î beschaving eigen, soms ide
doorbraak., der liefde trachten lam te leggen met dé kjeinzielige bedenkingen van
gekrenkte menselijke trots. Tenslotte ie er o.ok in. de beste huisgezirinen 'af1 en toe
karakterwrijving ; maar djt'neemt de éénheid van.het gezin niet weg, en dit kan
zelfs de eenheid dieper en bewuster maken, dieper borend en gravend naar de grond
•van het mysterie wm bloedverwantschap en onuitroeibaar één-zijn. Zo ook voor onze
Nederlandse gemeenschap; Dieper dan de verschillen, die erkend en geëerbiedigd-
wordetï, moet de helderziende en diep-ziend.e liefde gain, en graven naar de geheim-
zinnige rotsbodem van de .geesteseenhéid die zelfs onbewust onze héle gemeenschap
doorademt en dooraderti'Het is.'in en met/en door dit helderziend en onvermoeid
besef der geestelijke liefde 'tot onze Nederlandse volks- en .cultuuceénheid, dat elke
beweging en organisatie,moet worden gedragen en bezield., Ónze gemeenschap heeft
een heerlijk verleden in de geschiedenis der nieuwe, mensheid, der christen mensheid,
der Europese én wereldyormende mensheid : de genieën van het Nederlandse,gemene-
best, de Middeleeuwse en. Contrareformatorische mystki, de geleerden ajs Simon
Stevin,'Vesalius, de plastische kunstenaars: schilders,-Beeldhouwers cti-bouwers, dé
rechtsgeleerden en moraaltheologen als Gxotïus, Lessius, jie mi ssion wissen,; en colbni-
satoren, zowel als onze moderne, geleerden, kunstenaars en letterkundigen zijn de
dragers :en getuigen van een geheel en machtig geestesleven waarin en waarvan wij
allen leven, en met £erheid eh zekerheid leven kunnen.-De geestelijke bedrijvigheid,
weetgierigheid en leergierigheid van de Nederlandse gemeenschap is zeer intens.'Ook
haar zin én bes^f van een .sterk en groot verleden, een be^ef-dat aldoor groeit. -

En er ligt een toekomst voor ons : wij welen niet welke dreigingen óver ons
hangen of .weten het maar al te goed misschien. Maar geen enkel yolk, geen enkele
cultuur bezit een volstrekte veiligheid of geborgenheid, tenzij in God en eigen
levenswil. Wij behoeven slechts in een helderziende, éénheid-bewuste liefde en geest-
drift ieder gebeuren van en om Nederlandse mensen te zien als een gebeuren waa'rbïj
wij allen betrokken, zijn en belang hebben, als een levensbelang in de geestelijke en
volmenselijke opbouw van ons Nederlands leven. Nog nooit zijn de kansen 'voor dit
verenigd bouwen zo schoon geweest, laten we nooit het vertrouwen, het Godsver-
trouwen en de mystieke, wilskrachtige geestdrift Verliezen.-waarin we onze Neder-
landse levensgemeenschap kunnen omhoog stoten in.de vaart der "volken en Jaten
glanzen als een van de edelste facetten van het diamant der door God geschapen en
verheven mensheid,

Dat is een rede uitgesproken te Roeselate op de stichtiogsvergad^ring van
• 'het A J1!. V. West-Vlaanderen, en voor het Erasmusgedóotschap te Gent, ver- ,

schenen in het Oktobernummer van het Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven
en door de welwillendheid van dit katste en de auteur aan «Het Pennoen »
tei opname afgestaan.

Eh toch ïi er drosfnis in om gemoed
nu het oude. jaar van ons schtïfan moei.

• ' (August Van Cauwelaert)
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en (tomen
het witte plekje

H et'was .vigifié v.an Kerstdag,
Wij ha'ddtn het tegen elkaar gezegd .-.nu

moest ook onze tijd wil.,gekomen'iijm En.
voorwaar deze 'Kerstdag WU-riiet vöofbij gaan
zonder dat wtj aan de mensen onze grote
liffde bewezen" hadden-

Wij waren onbevangen jongelingen, vol Ie
i ensverlangen en blijden apvstêtyvef, wi]
zouden eris in de 'uitgestrekte stad verspreiden.
Elk van ons .zou een boodschapper zijn. Elk.
van' ons 'zou óp zoek gaan naar nieuwe,
broeden. Voor hel komende Kersfekind; De
lijdenden, de droeven en jle verbitterden zou-
den wij doen opzien naar het nieuwe Licht.
Luid zouden wij het verkonden : «Volgt,
broeders, volgt met ons de ster van Beihle-'
hem .' Wij weten de weg naar het Kindje t > -

Wit zou dan onze roepstem geen gehoor-
gtte» ? • . . '

Warfn niet- alle ,mens4n van goeden wil ?
Dit was dus óns programma. En- wij

gingen... . .

" Ja, toen waren wij nog niet veel meer dan
dromende kinderen,'in1 in.&e morgen stapten-
wij', vurig en vol vertrouwen, de werkelijkheid
van de. wereld tegemoet* '~-Veel_ liffde hadden
wij weliswaar, maar eet eigen leèd^dat wij,
nog onbewust, mededfoegtri, woog -z$ litbt,.
zó' Jicht. Wien zpudfk wtj daarmee, och .arme, ~-
wel kunnen, .verfir&Gsten ?.'..... . ' : , .., ̂ , .

's Avonds, keerden .•wty'terug, geheel vér-'
anderd. Wtj kenden.'hit levert en waren-met-
eens mannen geworden. De .hele smartenlast
van het. zondige mensdom brachten wij mee,
als een - zwaarwegende, 'vt.Uc.ht t»' otiï 'tdöeë
hart. • } " '• . ' " / • ''; "' ' • ' ' . ' " " • : ' '

Bij .hef .terugzien staarden wij mekaar be^
vreemd :'en zwijgend laan. Zó kodden .wij.
mekaar nog nooit gekend tevoren-; zo sprake-
loos -en zo ernstig, . • , '

Na een poze' begon één na één zijn ge-
schiedenis te 'verhalen,-m f f moeizame woorden,
als van iemand .die zijn eigen taal nog niet
goed begrijpeen kan.,f '

Het klonk jelkens al j ff» gebed — bij de
meesten als een klacht ~- .tot God ':

—<- c Xfyt. stad is slecht, O God. -
'De MJjftffff'' zijn er. zo monsterachtig on-

wetend. efLLf"^tt \ikeffltn wtj--fexfen hoe zij
- ten volfy -hu» vleïffi&.ïjlrffj 'uitleven; On-

Is doe ejgenlfjk vifg'iifaftffj Zijn^ zij nfet
te onwetend om nog fe'lèftnnen zondigen ? t
' — «ik '"ging, p00r£ij" fe* van die oude
grijze Jkerken. die ftla ^rsarofht zitten tassen
de moderne huizenblokkeip, BF speelde orgel-
muziek, en ik dacht f hoeveel mensen -zitten
daar nu- geknield? Een .vijftal, oude,' antiek
aangeklede vrouwen,? En kijkt gij? Heer, jnet>
welgevallen op' ken nee? ? / ' . "

En de. jfndefen ?'-1 • . • , . - - , / . ' ,V. '•• \ £fpare .fo'sjjigét vtojtw ' van -daar juisf

met haaf. yleterige: '.s'tefü 'i ^n. fiie ;Jiefa^ti^.-
kreupele' ïn tfe„.gang '?,'£»: di* andere.,,lüfiejïfi
kin begon re. tybbtrtn toftf w f .&V4r zijn
vrouw spraken ? . • ' •

Welk is h'un waarheid, -O God? Hun
levfntnortrt ? Waarom léven zij ?»

— * Dajtr staan wij, redders, hulpeloos in
het midden van de.grötf .stetd l

Het is om te -ju/enen, zoveel duizenden
onvoltooide levens. .Beétttftrfg-.—^ .niagfte of
vlezig —' dikke mensen lettend in donkere
koten over en •weer kruipend „a|jj dieren, links
en rethts'fötrend,. zonder vertrouwen in me-
kaar ; fat,,wat^zejkunneiï inpalmen,-schielijk
wegbergend.:.. ' •

Hïer en daar woont er een met God in zijn
hart, een eremfy. Is het leven niet 'at te

' twarig voor hen ? Stelt bij, aan die zelfde
God soms .geen harde vragen? Roe zouden

wtj het weten het is Gods ~gehetm l»
— €In de hoge, witte huizen, teon^h

andere mensen, een geheel ander söqrt ' Nu
en dan zat men de poorten open gaan, e#n
geur van parfum 4n Qfffterte tabak Waait naar
buiten en zij verschijnen m volle gloftfi .jHjgf
zijn r'ijli en richten hun letten zó fn, -dat er*
niets verloren gaat Heel- fijnzinnig dom ge
dat van middag geinmteerd\ barones X,
Dan avond theater, van nacht en 's morgens,
als de stad begint te leven liggen zij tn. J^HR
monumentale bedden te: slapen,'een 'konink-
lijken, donzïgen slaap, God en heel het harde
leven zalig vergetend. »

;— € Maar het leven in d* krochten gaat
zijn gang zonder masker, vreselijk — bloot.
Het groeit als 'ten onverdelgbare, giftige woe-
kerplant. En worden kinderen geboren,' zij
groeien óp, scheef, krom, Scheel, dom, en- zij
leven geïnprovrseerd, zich . overal vastklam-
pend, om:'t -even waar als zij maar de zwarte

.doo.d ontwijken, als. zij maar wat'genot in-
zuigen... • ' • " ; ' • ; .

En dat is zo over de hele wereldbol, O
God?» ' ' : • - ,

1 -. ' • . .. •* ' ' •" i- , 1 .

Zo Zaten wij,'op' de avond van deze Ketst?
vigiiie droevig':-bijeen, wij, de'Goddrdgèrs.
'Hoeveel wijzer vjartn ,wij geworden, nu-wij-
'wisten hoe arm we-, waren. ! Maar" deze üfijf-
heid drukte, op. óns -aïseen , zware , lait.tylk-

„ van ons had- ,hei,•gezien. Die. mensen' kf^en:

ons aan', alsóf ..'we uit een 'andere
kwamen. Zij zeiden dat we tóch snaar
waren. Sbmmigfs keken. f>ntt nijdig

'And^eh plachten:, fchor* 'spuütdeft.
Waf wwey -wij^ bel'athtlijk l 'En wat-,i
wij hen it zeggen? Wi} 'onoprechte^ en\'-om-
trouwe Goddrageri? Danste oni vrolijke léven •
niet op. hei 'gekke rh'ythme van onze 'wille'-

. keur ? Was voor oni het' leven ook nijpend,
zoals .voor .hen ? Stonden zij .niet -ge^vmllén.
van onmenselijk lijden, en waren ,wij niit i-e
licht bevonden^ om hun. vertrouwen waard*'f*.
zijn ? .. • , ' . - '. •;•• •',' ' " . . • '-. r . ' . .

Kond&n die duizenden nog de hemel bin---
nenlreden ? Was de. grote massa niet- reddeloos
verlof en ? 'En misschien door onze -scbidd?.'

Ontzettende vragen reten' in ons -op. Hoe
zoud'ea wij', zo_ ontredderd en vergald als uit
waren, nog- naar het' vredige Bftblehtm duf-

' ven gaan ? Welk .gaaf verlangen zouden we
nu no$ aan het heilig Ktndye aanbieden ?
Men: wachtte tot iemand zou spreken. Nse-
maad scheen te dttrv'en. W,)j waren te .zeer
door de' brutale wettelijkheid aangegrepen., '-
ons hart -was bedweld, ons 'hoofd beneveld
door de zwoele beelden van-de dag.-. • •

Toen stond eindelijk.'één oadet dns op.. We
kenden hem allemaal: ' een bleke tengerf
jongen. Zijn naam was Herwig:- Altijd was
hij onder ons een zwijger 'en '.een \terugge*:-

_' trokken? geweest;l Ook bij waï, zoals de
anderen, naar de stad gegaan én- had -ha»--
nare -Werkelijkheid betast. Wankelend en traag
was hij teruggekeerd. Hij zag er afgemat uit
en'dQodzick. Doch in zijn ogen brandde" etn
geheimzinnig vuur. We keken hem. aant mei
Spanning. Wist hij misschien meer-f Had'hij
Dieper 'geschouwd dan dé anderan'?

.Hij begon kalm en met ontroerende over?
tuiging tot ons te . ̂ preken : . - .- -

— «Chriytti .bevrijdde^ hen allen. Voor
allen werd hij gekruisigd. £» allen'-zijn. be-
vrijd —. in deze zin dat allen ^dal\, -witte,
plekje hebben in hun^ ziel, 'Waar de ki^m ligf
voor de -eeuwige' bevrijding. Maar de tfyen'i

•'is vrij. Hierin ligt zijn tragiek. -Niet'. V» $e
gebondenheid van.stijn levenslot, maar tn zijn
vrijhtidt' Niet ieder mens kan vrijh'eid dra-
gen,., » . . ''

Hij lei nadruk op iedef woord, maar toen

hïj, dit laatste zei (niet 'ièdfr. mens kan de
vrijheid, dr'agtn* -werd de toon van- zijn stem
bijzonder droevig

Hij zw'etg even, staarde vóór zich uit en
hervatte, met aandrang, , met passie nu, als
wilde' hij ons het kostte wat het wilde over-
tuigen

— tHft gast f r toch om het witte plekje,
in de ziel Van de naaste te bevruchten^ met de
mildheid' van onze woorden, 'met d'e bood-
schap' van ons vurig heimwee, dat geen p'ara-
dijs op aafde -wil, maar de strijd om het
un'dére paradijs, om hel eeuwige, " op deze
aarde gestrfden wil zien.

In ieder' van ons is zonde. Tegenover de
zonde gebruiken w'ij de zweep. Hard, onver-
biddelijk. Maar wij-geselen niet de zondig-
heid van elke Broeder-ment met de baat of
met de -walg, u>ij maken zijn ziel ontvankelijk
voor de'glanzende boodifhap van de toekomst
met in 'iedere ziel 'verlan-gen' te -wekken naar
de daden van eenvoudig geloof en eenvoudige
broederlijkheid. * . , . ' • ' ' '

Hiet de bafannet en de h^at maar het
kruh, dit' wonderlijke zinnebeeld-van ónmeè-
dogende" 'liefde, van liefde' die zich zelven
grondeloos werpt in de smeltkroes der Ipu*

, tering, Wtj gaan tot iedere zondaar, met hft
. krachtige levendige gelo'of 'dat wtj -één ge-
meénstbap zijn van broeders en', zuster s,,die
door hun dadtn van offerende .liefde groeien '
moeten tot de gemeenschap der heiligen. »,..

*Terw'ijil hij sprak, was de maan \aan de
hemel .verschenen tn het .werd 'koude? e»
kouder, doch, voor •• ons leefde ' niets meer,
tenzij de, bieke. glans van. zijn gelaat en zijn

twee, grote wijd;-open ogen waaruit nu innige
blijdschap en verzadiging van liefde scheen.
te stralen. En wij, wij feiten -betoverd rand. ,
hem., tiet was ons wonder te .mofde.'De
droefheid en'de wtok van ons hart zonk stil-
aan ufeg - terwijl hij 'sprak- Vertrouwen en
kinderlijke vreugde rees weer in elk van. ons
onweerstaanbaar. Opgetogen luisterden wij \
toen -hij-ophield met spreien, bleef het nog
geruime tijd stil, als wilde ieder voor zich

, zacht tiQortiiïeditaren... . , \
r—( < Komt 'êroeders,' zeirfftru>jg dan stil-1'

aandringend^ komt, waarètfii zouden' ,wïj- na
niet naar Bethl'ehern gaan '? * '

Allen sponden 'wij,op en begaven ons zwij-
gend op weg, Her wig- vooraan ^als/oaze 'ge-
leider^ Zijn-stap was nog wankel,"• maar zijn
vurige blik stond strak,- naar het-oosten, waar -
dé grote ster hing boven Be,thlehem.

De nacht 'W&s helderrblij en de hemel ••
gonsde van heilige, muziek,

'Dtt it_ nu r.eeds jaren geleden. Niét lang
na die kerstnacht is Herwig zachtjes naar
de hemel gegaan^ En wij, 7ijn vrienden ?

•Na die nacht koos elk zijn weg. De ene
kende ffteer vreugde, de andere meer wïe.
£>o.ch elke Kernn&cht zien wij elkaar terug
tn B'ethlchtm. Allen komen wij daar' knielen
voor het kleine Kindje dat God is en voor
Zijn Moeder- dre-, sinds Herwies: dood, waakt

' ovef onze voornemens^'van 'die nacht-.
. Daar, in het stalleken >korten wi,j ons allen

vernederen en vragen telkenf vergiffenis over
. onze talrijke zonden van het jaar,

En allen'vragen wij iets.\De zwakkeneender
ons vragen moed,.'de droef gt«sf i gtit blijheid,
de hoogtnoedigen nederigheid,

Telkens ook, brengen wij het lijden van de
wereld en van ons zelfwee naar Bttkltfrfm,
want wij weten dai het heilige Kindje, dat
zelf lijdt uit liefde, daar altijd een' schvne

• verklaring vó(fri heeft. '
• --Nf#fl, wij- wanhopen, wij jammeren, niet
meer zoals vroeger, om de gruwelijke zonde
>van het mensengeslacht. In. ons- blijven 'nog
altijd naruipen die wondere woorden van
de dodf Herwig: r € H f t witte plekje' be- ••
vruchten... mét 'mildheid•*,- '• , •

Aan de Jeugd yan Vlaanderen
en aan aflen die nog jong vah harte ±ijn voor Vlaanderen

Op 27 dezer overleed Lodewijk} Dosfel,
vijf én twintig jaren, geleden. Wij willen niet
achterblijven bij de velen die heat,reeds- een
hu^de brachten. Onze hulde -echter wil, er
een zijn 'van diepe pi'ëteit en dankbaarheid
voor ,het vele dai 'hij ons leefde door zijn
voorbeeld- en do.or zijn woord.- We weten dat
woorden van heiligen steeds dieper treffen
dan alles wat men over die heilige schrijven
kan. Daarom laten Wtj de < heilige der Vlaam-
sebeweging » zei] aan het woord. Aan -t Le-
vensgrootheid * ̂ ontleenden wij de meest tref-,
fénde passussen. Wie dan n O g graag iets over
Döifei- leest, neme de brochure van Anhur

\de Bruyne ; '«Dosfel en de jeugd *t of
« Lodewijlc Dosfel Herdacht i van ' Wies
Moens. *• " s .

.; * De giotc, mannen in de wereld zijn niet;
zij die grote gaven ontwikkelen of verheven

.hoedanigheden doen kennen ; de grote man-
nen jp'. de W-ereld zijn zij die die moed hebben
zichzelf-te vergeten en te leven voot, e?n
zaiak1 die1 zij hoger dan. zichzejf achten ; de

. grote mannen in de wereld ïijn, zij voor Wie
Ket laatste doel'en de verltévenstë bestèm,-
ming niet'is een lauwerkrans te vlechten om
de eigen slapen of een bloemenkrans te win-

' den voor de eigen -grafsteen ; de grote man-
hen zijn zij, die. noch Om lauwerkransen, noch

figuren van één M o z e s , dié zijn leven
wijdde aan hét'lijden vart een volk uit de

• slavernij haar Ket beloofde iahd van mejk en
honig ; .«n P-i e ter de ' K I u / z e n a a r

'd ie het graf des -, Heren . ontheiligd zag" en
wiens leven Opging in die eenvoudige kreet:
God wil het !"God roept d.e WésterWereld
op naar het posten waar de zon rijst en
Jezus werd geboren ; van een Franciscus vit\e ïijn tijd uit de waranden van

' weelde en wulpsheid meevoerde naar de
N naakt-schone eenzaamheid zijner beminde
armoede én naar de eeuwige eenvoudigheid
van aï wat daar 'kweelt en bloeit ^en glanst"
in vogelen-, bloemen- èti sterrenfiat'uur ; van
een V a n A r t e-v e l d e , die zijn volk ^
een rijk vaderland wilde schétlken en het
Vaderlands gevoel verruimde.;.van tientallen
anderen wier standbeelden de kunstenaars
beitelden, wier lof de dichters zongen, die -
prijken op.de altaren der kerken, op de
markten der steden/die gedreven s(aan in de
harten der volken als de sterren in ,de ziel r

van dé nachten, wier namen worden gehoord
- boven het geruis1 der eeilwenwouden, boven

het gewentel der tijdenoceanen, om wie als
om pofen de wereldhistorïé heen draait.

De alpha en omega-van de grootheid dier
. velen was de l i e f d e ; 'Die grote mensen
1 beminden iets groots op een grote wijze.

.om blpemeriltrtinsén hebben gedacht, maar
die de betekenis van hun leven hebben ge- De eerste wet det liefde is dat gij "God
zocht- in het stichten van één zaak, in het bovenal, bemint en uw naaste om God.
verwerkelijken van één grote gedachte, één God is afWezig en ge&lüierd. .Zijn schep-

.heilig onaantastbaar beginsel». . ' ping zien wij *n overal het schild Zijner
Aldus sprak Schaepman over O.'ConnelJ en macht* het. teken van-Zijn .vingers,die boet-

" dfi geschiedenis bevestigt zijn woorden. seerden fen schilderden.het kleureniijk heelal-
Boven de vlakten der tijden zien wij mder- Wij -kunnen dus onze Schepper beinirinenj

. daad stevig'met bergen onvergankelijkheid in Vlaandeten» - ons land, in zijn zee,'zijn
/vast.;op, de grondt hoog in de lucht, de. (Zie vervolg op pag, 5>'
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/« 7.9/S ir^r^ Ifwj Moens' naar een veilig
oord overgebracht. Hij schonk ons toen zij»
zuiverste jeu'gdvers ; Laat mij -mijn ziel.
f Gebed dat geboren werd off Kerstavond in
een gevangenis» getuig1 bff in Celbrieven.
t Hei was ijselijk koud en geeft vuur in de
fel... t To f h denkt hij eerder aan de nood
van zijti volk. De gevoelens, inzichten en de
beelden -komen,: lijbels groot fa innig...
brood en wijn op de tafel, en het Bock- ge-
opend, zé wil hij zijn dolend volk ontvangen
in de nacht.

Wij nemen ons voor een rubriek onder die
woorden te verzorgen. Brood en wjjn op de
tafel en bet Boe'k geopend^. Itt de bijbel willen
wij onze geestelijke gestalte'. rechten en Her-
ken met de overweldigende grootte der kracht,
die de Heer gelovigen ten dienste stelt (Ef,
1. 19). Het brood- en* de wil» -waar onze
honger en dorst het meest naar aandrijven zijn
juist Het Boek, de heilige Schrift, de Bijbel,
Het sterke woord der ouderen maant ;•
« Drincket die< heyUgric Screftuere, verorbert
die heylighe Screftuere, omdat si doet toe-
leyden dat sap des eewkhlijcken WoertS' inder
gh'eestes aederen end* der sielen «achten»,

Onlangs sprak' ik met een jonge Duitse
vrouw uit Güterloh. Als meisje, had se in
Nettdeutschland-Hëliattd gestaan, moest echter
htf B.D.M.-uniform aantrekken, maar bleef
'treuglaubtg. Zij vertelde hot in de 'bangste.

'jaren tiet geloof bïj Ka'tholfèk'en en TrotfS-
ianten sterk gespannen bfref. Men gaf elkaar*
briefjes doö* vt«J Bijbelteksten. Aldus Sprak

•mett elkaar aan, steunde men elkaar met de
hechtste troost..^ ,

Zij haalde uit haar heupzakje een klein
gebedenboekje en schonk mij- een va» die
blaadjes, Door hoeveel handen 'en m welke
omstandigheden ging deze kleine boodschap ?
Hef ligt vóór mij op mijn werktafel, , in die
schone nieuw gotische letter

Seid wachsam,
stehet fest im Glauben,

handelt mannhaft
und seid stark !

Alles was ihr tut
sei in Liebe getan ! (l Ker. 16. 13}

Laten wij ronduit spreken, het wooTd der
waarheid rechtfif snijden, zegt Paulus (2 Tim.
2. 15).

Het is met onze hè el-Nederlandse jeugd zó
gesteld, gebeurtenissen, door God voorzien en
toegelaten, hebben het zo beschikt dat wij in
deze tijd eerder de neiging hebhen ons bijna
uitsluitend nttttr onszelf fee t f -wenden, en dat
wij. enigszins ook alleen staan. Daarbij korft,
dat vroom religieuze mannen ons zijk ent'
vallen. Vader Abt van Asffhe werd dood-
gemarteld* De schrandere pater van Opden*
hosch kwam om, -toen hij van zijn gevange-
nisbezoek aan Dokter Muylle terug .keerde.
Priester Verschaeve stierf in de ballingschap.
Van der Hallen, die wij een heilige noemen,
teerde weg.

Anderzijds kunnen wij de inwendige mens
niet voeden met de tfcht- en kamf>literatunr
van veel katholieke jeugdbladen, die al te
vaak < de schijft van vroomheid bewaren,
maar er de kracht van verwerpen » (2 Tim.
3. 5). O.ok gebeurt, het, dat wanneer wij onze

\zondagsplicht vervullen, de preek ons. niet
immer voldoet. Het schort veel predikdti'es
aan echte vroomheid, innerlijkheid, zalving.
De Contrareformatie heeft uit bezorgdheid om
dé gehele katholieke leer destijds 4t Bijbel
voor de Catechismus uit de kansel verdrongen,
en pas hier en daar gaat mfn het onderricht '
in de kerk weer t>an uit de heilige Schrift
aanvatte». Ook begrijpen wij de zfér moei-
lijke taak pan de priester voor gehoren te
staan, waar én intellectuelen én onontwikkel-
den samen zitten en toch op hun eigen speci-
fieke, , behoeften antwpord verlangen. Daarbij
komt jtag rddt -ónze godsdienstigheid door
s'otnmige herdeïf wordt 'betwijfeld, omdat wij

' ~ ^ ~

Een eakel woord, 't zij lief
SHêds geldende heiligen eed
een houwe trouwe »'ft gauw verband
maar tegen hemel en . aard bestand
Zoa bouwen wij e#n knnve die telt fen heelen man,

. •. (A. Kodenbach)

'. Jat ick doch vroom mach blijven
U dienaer 't aller fitondt^
de tyranny verdrijven
die itly myn hert doorwont.

Het is een dwarsdoor Dietse gewoonte —
geweest — ' dat aan tafel vóór het eten eirt
stukje uit de heilige, Schrift werd gebeden.
Enkele katholieke families h Brabant en de
Ktfnpen namen dit gebruik weer op, en het
ogenblik is geladfn vaji geheimzinnige krach-
ten, wanneer vader zijn kleine janneman
vraagt Het Boek-^f 'brengen. Op drie staden-
teakamften in, Luxemburg heb ik zélf beleefd ,
hoe.-;60 joa-geüi m«t de •ontroerendste^ernst. de

in de hand ? — van bepaalde kringen af
formaties geen lidmaatschap hebben, '

Dit is jammen waarheid, én ons gebed'
blijft aldus : •

AAN DE JEUGD VAN VLAANDEREN
en aan allen , die nog jong van harte zijn

voor Vlaanderen
(VERVOLG)

laatste wouden, zijn verre weiden en heiden,
zijn stroom op weg^ naar de oneindigheitl
der zee. t

In Vlaanderen beminnen wij onze even-
mens, onze vaderen, onze tijdgenoten en het
nageslacht. Wij gaan-na hoe ze zuchtten en
str-eefden voor God en vrijheid op weg van
kerktorens en belforten.

Zeker moeten alle mensen overal bas dier-
baar zijn ; Zo wij üjts voelen in het hart
wanneer wij een vpgeltjesnest ïien vallen uit
de hoge bomen, zo ons door de ziel trillen
de weeklachten vaa dieren die men afmaakt,
hoe veel meer raken ons in ons mens-zijn
de laatste kreten van volken die men afbeult
efi uitmoordt, om wier landen de gefcr.oon-
den dobbelstenen... Maar toch.meer flog be-
minnen wij .de mensen, onze land-'en, taal-
genoten.

Wij zijn met hen .verbonden door banden
van verleden, door genieën schappelijk stre-
ven, door zelfde belangen, behoeften, begeer-
ten, stamtröts.

Welnu ai die gevoelens van liefde tot God
in Hem en in de door ons geziene schepping,
tot de. bij ons wonende en levende, zoals,-wij

_. sprekende ea voelende evennaasten, tot oflze
voorouders en nakamelingen, yhet bewustzijn
van een zekere eeuwigheid in de verganke-
lijkheid, van het blijvende in het verdwij-
nende, al die gevoelens omvat het begrip
«vaderlandsliefde» en zo/komt begrijpelijk
voor het geklaag der bannelingen, en de
begeerte van hen die in de vreemde leefden
om te worden begraven in de grond van het
vaderland. • '

Klaar blijkt uit die uiteenzetting dat het
edel, het echt-groot begrip van vaderlands-
liefde te Joor gaat wanneer de begrippen
van stofvergoding en nutsbetrachting boven-
huilen ; dan word"t het vaderland de plaats
waar de lonen het hoogst staan en de spijzen
best smaken.

Liefde is een engel : vleugelen zijn haar
onmisbaar : de naam er van is geestdrift.
Droef sfepen vogelen met lamme -vlerken
langs de grond heen, en de adelaar vliegt

"naar. de zon.
< O jongelingen, schreef de H. Joannes, '

ik schrijf tot u omdat gij sterk zijt en het
woord Gods in. ü blijft».

Ik zie vaak voor mijn verbeeldirig het
b e e l d v a n T h a r c i s i u s : hi j droeg
rtiet.de hand op het hart de hostiën door de
straten van het heidens Rome ; en er kwa-
men makkers bij hem : « Tharcisius, speel
met ons, wij zijn vol joligheid aan 't darte-
len en stoeien ». Tharcisius antwoordde niet.\ * Speel met ons, -wie kind is moet spe-

len, dos zoals wij ». Inniger drukte Thar-
cisius de hand om 4? borst: «Ik kan niet
spelen, ik moet voort >/ — Ge zult, wij
willen 't, maar wat draagt ge daar ? Laat
zien, wij wijlen >,

I?e hand bleef op de borst, het oog ten
hemel gericht ; Ze hebben de jongeling
doodgegooid, maai hij liet zijn schat niet
ontwijden. • . '

O jongelingen van Vlaanderen, ik roep u '
toe : « Wordt allen de Tharcisiussen onzer
Vlaamse beweging en beschut tot de dood
de heilige schat uwer Vlaamse zielen ».

Lodewijk .DOSFEl
in c Levensgrootheid »,

volgden, i — Gérard Romsée ia zijn cel Iffft
regelmatig uJt de heilige Schrift en veel -van
zija< brieven getuigen er van hoe h't] de te&-
'stert- betit, — Ik tftfi hoe een Vlaamse
groothandelaar op eenzame baan zijn auto
stopt~ om een tiental minuten uit kft Nieuwe
Testament ie lézen. — E f a, groep meisjes of
een kostschool leggen schriften aan waar ze
om beurt de beste bijbelteksten die zij vonden
in optekenen. Het initiatief kwam van twee
tèerlinnen.'

Kijk,' wij willen onze gehele persoonlijkheid
inzetten , voor ons Dietse Volk. Wij hebben
hei kelder inzicht dat de' eerste taak) de
bijtandste nood~ zelfvürming is. W'ij zien in
dat het aangepakte werk een werk is vaa
lange, gfslachteitlange duur, dat wij vooral
in geloof motten "Wet&Sn, $iet wij 'moeten
D'tetsland , z'ten worden', misschien onze kin-
deren of kleinkinderen. Hoe is het vers van
Uenriëtte Raland Holst weer ?

De vruchten van de strijd, zijn1 niet voor U
en niet voor ons de late zegeningen, '
maar het .besef, zacht en blijde dingen
moóglijk' te maken door ons werk...

Maar zift gif ook in, — gij zijt toch niet
•helemaal onnadenkend, gaan geloven (r Kor.
15. 2) — dat de hergeboorte van ons heel
Nederlandse Volk in etn volkse Staaf (gelijk

'hoe de geschiedenis en wij haar zullen ma-
ken) alléén gaaf en stevig zal zijn, 20 daar
de religieuze ivaurden, geloof ep hoop en
liefde in ons weer grQfien, breed, en diejf en
sterk. '

Vfaar het geestelijk leven voeden ? ,De
Bijbel': Godi Woord.'

Wij vinden Het Geslacht Björndal van
Gitllbransen ten' siefk boek. Terecht. En het
stemt Ons ruim te moede hoe de bissthops-
bijbsl daar zo'n sfeer schaft van mannelijk-
heid, van dapperheid en geloof. De Öttde Dag
is een bijbels man naar ons h.art.

Wij Waarderen het ten zeerste hoe grote
denkers als Lippert 'en Guardini, als de be-
keerling Netuman hu» gedachten zo heel en
gans schriftuurlijk • voorbrengen.

Hoe de Bijbel ,het ganse leven van een
mens kneedt en aandrijft!

Maar waarom zelf niet naar de heilige
Schrift ? Waarom zelf niet aan Bijbelleziag
gedaan ? Door dagelijkse lezing en bezinning
ons vormen tot de rujtigitèrkê, vroomeven-
wichtige, adellijke vrouwen en mannen waar
Dietsland op wacht ?

Bij het woord Gods worden wij groot,
« Want Gods woord is levend en krachtig,
scherper dan elk tweesnijdend zwaard, dóór-
dringend russen ziel en geest, gewrichten en
merg, rechter ook der neigingen en pver-
denkitigèn van het hartï (Heb, 4. 12),

'_.__Jfi*i*- kerstwe»^ is bet, dat jle beste ^jongens ,
~ën~'me/ïffj 'onder' U~~zïcb 'èwï~T$tb~ettje^aaa'-~'

schaffen. .Het. Nieuwe Testament is reeds
overrijk. U. hebt het prachtig tn verreweg het
beste boekje door d f Nederlandse Canisius-
vereniging bij Het Spectrum uitgegeven. Vol-
gèpde keer hebben wij 't &:éver hoe wij best
de heilige Schrift ter hand nemen.

Ik sluit met Johannei, hoofdstuk. 3, de
verzen 16 en 17. Bij al de sierlijke kerst-
stallekés, de rititieke versiering rrtet kaarskens
en hulstbladeren — wat er ook mag zijn,
vooral wanneer vaardige meisjeshand ze schik-
ten, — dringen wij hier door naar de verste
diepte van ons geloof :

„Want zo lief heeft God de,wereld,gehad,
dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven ;
opdat allen, die in Hem geloven, niet ver-
loren zouden gaan, maar eeuwig Jeven zouden
hebben. Want God heeft zijn Zoon in de
wereld gezonden, niet om de wereld te oor-
delen, maar opdat de wereld door Hem zou
worden gered. • ,

Wim VAN WESTLAND,

— Hopman, nu moet ik haast rflaken :
birmen enkele minuten begint mijfi les in
geschiedenis. Ik zou waarachtig niet graag
te laat komen. ~

— Ik heb toch nog weleen ogenblikje,om
je een :les in het Nederlands te geven; Hoor
je, Piet, in HET Nederïarids, en niet "in Ne-
derlands. In het Frans, geeft men wel ceri
cours d'histoire zonder lidwoord bij histotre,
In het Nederlands echter gebruikt men in
dergelijke gevallen steeds het lidwoord. En
ga nu maar lopen, Piet, want'ftu wordt het
tijd voor je les in DE geschiedenis. En laaf
je vervloekte gaJlictsmen nu toch eindelijk
achterwege.
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>< Krilfek van de Vlaamse JeugdbevA/eging
ONS OPZET.

Ons opzet, is eigenlijk een diagnose van
de huidige Vlaamse jeugdbeweging.

Een medicus nochtans, die een patiënt
grondig wil onderzoeken, zoekt steeds de
precedenten op4 In 't verleden ligt het heden.
Aldus vindt 'de le.zer dezes eerst een schets
van de geschiedenis van de Vlaamse jeugd-
beweging. Vrij dikwijls trachten we dan uit
de.verschilFende perioden de meest kenschet-
sende elementen te halen, om zodoende na
te gaan wat goed en wat minder 'goed is ;
dan kunnen we ook opmaken wat we even-
tueel kunnen behouden, of moeten terug
nemen, eri wat we moeten over boord wer-
pen. Het is dan ook in die zin dat we spre-
ken ,van een kritiek van de Vlaamse jeugd-
beweging. ~ i • '

Historia magütra vitae, de geschiedenis is
dé leermeesterès des levens. Een d^g^Üke
kritiek legt ons onwillekeurig de vraag op
de lippen : wat nu ? In 'het laatste deeltje
stellen we dan ook een bescheiden oplossing
op deze vraag voor, indachtig het oude ada-
gium dat werkelijk als motto zou kunnen
gesteld worden boven dit artikel : «In 't
verleden ligt het heden ; in het nu wat
worden zal » (t) •

De opgave die wij ons aldus stellen is
zeker groot. We zullen daaronv soms sche-
matisch moeten te werk gaan., Op punten
die volgens onze mening belangrijk zijn,
gaan we echter dieper in.

DE DRIE VORMEN

VAN JEUGDWERK.

Er zijn drie vormen van -jeugdbeweging,
wanneer we dit begrip in bredere zin nemen.
Die vormen komen voor het ogenblik niet
zuiver voor. -Alle jeugdbewegingen zijn ver-
bindingen vah twee of drie van die hoofd-
vormen;1 . • -

1. DE JEUGDZORG. — Hier zien w,e
volwassenen een beweging oprichten^ in stand
houden en leiden, om de jeugd te bescher-
men tegen invloeden die men denkt slecht
te zijn. Dit gebeurt hoofdzakelijk om gods-
dienstige redenen. Zo bekomen, we dan de
patronaten. In feite hebben dergelijke bewe-
gingen steeds bestaan. De heilige-Don Bosco
gaf nochtans rond het midden van de voor-
bije eeuw de grote stoot aan de patronaats-
gedachte, i '

2. DE JEUGDBEWEGIK3 IN ENGE,
ZIN. — Het is een bewaring ,die van de
jeugd zelf uitgaat. In die zin ontstond de
jeugdbeweging op het einde van de voorbïjt
eeuw in Duitsland als een spontane reactie
van jonge mannen tegen de< liberalistische en
kapitalistische bourgeois samenleving. Men
vluchtte de techniek, de conventie, het con.
fort. Men trok naar de buiten. Daarom noem-
den, ze zich dé trekvogels (2).

3. Het SCQUTISME is een verbinding van
de twee tendenzen. Hier zijn het ouderen,
maar niet in de eerste plaats om godsdien-
stige, maar wel om maatschappelijke rede-
nen, die willen profiteren van de drang der
jeugd ,om''het juk van de techniek en o"e

conventie af te schudden en de boeien vafi
geld. en carrière te verbreken. Men wij een
4 vaardige jeugd zien tot stand komen, een
jeugd die de maatschappij en wel bepaald
de staat kan dienstig zijn. Sliepen de Duitse
trekvogels •onder tenten, en kookten ze er zelf
hun potje, het was Uit haat tegen rtstaurartts
en hotels: 'De scouts daarentegen kffmp*e*den
om knappe gentlemen te worden, die c hun
plan kunnen trekken », om later, als militair-
of als koloniaal de staat te kunnen dienstig'
zijn. H'et hoeft niet gezegd dat deze richting

- in Engeland ontstond (3).

DE NATIONALISTISCHE JEUGD VOOR
1̂ 30 ONGEVEER.

De studenten bonden, .eerst onafhankelijk,
groeien meer en meer naar elkander toe. Zo
komt men tot het AKVS, een organisatie,
waar de opvattingen van Albrecht Roden-

bach en Hugo Verriest gestalte hebben ge-
nomen. Welke waren de kenmerken van deze-
beweging ? . . - *

l.'' ONAFHANKELIJKHEID^. — De stu-
dentenbonden waren onafhankelijk; t.o.y. om
't even welke instelling,, om 't-even/welk.
organisme, weze' het een.pojitieke partij,, eert;"
cultuurvereniging of (Ie Kerk. En dit hebben,
dé, studentenhonden-zeker gemeen rnet de"
jeugdbeweging in strikte zin. '

2. DE VORMING WAS DIEPGAAND1

EN ALGEMEEN. — Onder algemeen ver-
staan we dat de' vorming niet uitsluitend
nationalistisch was, niet uitsluitend gericht
op de Vlaamse kamp, maar algemeen, d.i.
ook godsdienstig, óók cultureel, ook' phy-
sisch (4), ofschoon het accent vrel óp de
nationale strijd. Dit ga? tin aan al Jiet ande-
re. De nationalistische strijd, en' de strijd '
überhaupt, werd beschouwd als een hoog-
staand middel tot de idealistische vorming
van de jonge mens.

.Hïigo Verriest ' en AlbreCht Rodenbach
hebben er steeds op gedrukt dat de Vlaamse
Beweging niet een ' bedelen om taalwetten
was, en evenmin- een uitsluitend litteraire

geen natuurlijk in de hand gewerkt werd
door het feit dat alleen studenten in de
beweging waren, die daarbij nog volgens
klasse gegroepeerd waren. Kleinere 'jongens
fiarn men trouwens ook niet op, aïthans niet
in he.t begin, b.v.ïn Rodênbach.'s tijd,.
, ]n de studefttehbonden speelde • men :
kaartspel, biljard, schaakspel.'Men ging ook
vee] wandelen: en dit waren soms grote
uitstappen. Men voerde ook toneelstukken
op, pm het volk wat culturele ontspanning
te geven, en ook om er wat nationale geest-
drift in te brengen. Men hield en men beluis-
terde voordrachten. Men zong 'en rn.cn discu-
teerde, maar vooral, men werkte aan, zijn
eigen persoonlijkheid en men deelde 'aan
zijn vrienden van zijn overvloed mede. Die
beweging had grote invloed; op de jongens.
Prièsterroepingen, wetenschapsmensen' (6)„
sociale voormannen, die ook voor het gerin-
ge volk in de bres stonden, kregen er ,de
eerste stoot in de richting die ze zouden,
blijven bewandelen.

3. HET „VLAAMSE STANDPUNT. —
Men bevroedde weliswaar de culturele en
nationale eenheid met het,Noorden, en men

beweging, maar een- totale herwording S411

de Vlaamse mens. Hét Verriest-wotod
«Vlaanderen, weest gijzelve. Vlaams », is'een
gevleugeld woord geworden, zoals trouwens
de voordracht van Verriest van. 1872, met '
als centraal motief * Dat volk moeten wij
dpen herleven > een prQgramnia geworden is
voor de Vlaamse studentenbeweging. In jÜte
conferentie,verdedigt Verriest Hier leeds één ,
opvatting welke later, Küdenb'.acfi zp'ti^.y^j..
.dedigen in Het Pennoeri om weer een "ifiiï^A'' ^
jaren heropgenomen te worden '^oor August
Yermeyleh in zijn 'geniale * Kritiek der
Vlaamse Beweging». Verriest schrijft '$'•
«Oh ! 't en is niet gelijk er velen peiniéia,
't en is niet van 't bestier des- lands,, van
de provincie niet, dat 'het Via.amsoh' mött •
komen, 't Is van ons. 't Is wij die het moeden
naar boven dwingeö.,. Wij móéten het
Vlaamsck fn geen paksjce dragen, dat wij van
tijd tot tijd open doen, wij moeten Vlaamsch
zijn, ~- Z I J N ! Wij .moeten het vrij ge-
voel, de macht, het werk, de kunst, de tale,
den godsdienst, de eigenaardige hoedanig-
heden en deugden in ons doen herleven en
in ons dragen > (5).

Die vorming, die aldus op het essentiële ,
gericht was, was eveneens diepgaand. Het--

Zulker vaadren
sïjn wij zonen,

sitrk van lijve,
sterk van ziel,

g'rfed als 't nood
deed, eens te toonen

hoe gepost
bun knots e viel.

beaamde hoe langer hoe meer het heel-Ne-
derlands standpunt, en toch lag de klemtoon
steeds op de werkelijkheid Vlaanderen, om-
dat men inzag dat het Nederlands volk niet
een blote som was van individue'n, omdat
men inzag dat er subnattonaliteïten waren
die «venzeer de aandacht'verdienden. Vlaan-
deren was, hoe onlogisch ook, dergelijke
subnatiohajiteit geworden door zijn lotsyer-

. bondenheid, door zijn gemeenschappelijk
verzet tegen de denatipnalisatie. Daarom ging
de aandacht naar Vlaanderen. Men negeerde
de culturele centralisatie. Men bestreed elke
mogelijke hollandisering van Vlaanderen. En
men ging verder met dit regiohalisme avant
la lettre, Men wilde ook de eigenaardig-
heden van de streken, van West-Vlaanderen
b,v. bewaren.

4, HET KATHOLIEKE STANDPUNT. —
Aangezien men een algemene vorming beoog-
de, moest de vorming ook godsdienstig zijn.
Om een godsdienstige vorming, te geven,
rnoest men een standpunt nemen. Vlaande-
ren en het katholicisme aanzag men als één
twee-eenheid.

3. STUDENTENBEWEGING.'— De be-
weging yan, Rodenbach was er c voor de
leerende jeugd van Vlaanderen» (7), d.i.

voor de studenten van de universiteiten en
andere hogescholen, en voor de leerlingen
van de laatste klassen van de humaniora. De
oude BJauwvoeterie richtte zrch niet tot kin-
deren van 12 jaar. DeiBlauwvoelérie greep
de jongens wanneer ze rf j p waren voor idea-
lisme en voor een hogere vorming : ^ d j t
gedurende de dwepersjaren'die de puberteit
kenschetsen.

En 't was een studentenbeweging. Was de
Blauwvpeterïe dan a-sociaal ? Wij denken
het niet. Want als men de lerende jeugd
in. nationale'ïin wil opvoeden, dan was het
tenslotte om het ganse volk te doen herleven.
De Vlaamse massa staat, in vergelijking met
onze Engelse, .Noord-Nederlandse ,en Duitse
buren, op een laag peil. Dit komt,, omdat er
.een breuk was, met de verfrans te aristocratie.
Ons volk, was, .en is nog in §rote mate ont-
hoofd. Daarorn hield Verriest, in zijn hogec
aangehaalde rede, vol, dat ons volk weer,
zoals vroeger ,düs, één moest worden, yan
hoog tot laag, zo zegt, hij, -en daarmede
bedoelde hij dat de kloof tussen hogere en
lagere volksklasse diende overbrugd te wor-
den. Anders gezegd, hij zag de bekroning
van de Vlaamse beweging in hét scheppen
van een Nederlandse, d.i, een volksverbon-
den, aristocratie in Vlaanderen (8).

De studentenbeweging was dus' niet a-so-
ciaal, omdat ze zich enkel en alleen tot de
studenten richtte, want ze wilde juist aan
ons volk een volkse leidende stand geven.
De studentenbeweging was zeer sociaal. De
feiten zijn er om het te bewijzen. Wij ver-
wijzen hier naar de toneelvoorstellingen die
onze Blauwvoeters met duizenden gaven voor
ons vo)k. Hóogstudenten gaven over. allerlei
problemen voordrachten voor de massa., Het
beste bewijs werd nochtans geleverd in 1914,
e'n zelfs in de volgende oorlogsjaren, -toen
honderden en honderden Blauwvoeters het
leger gingen vervoegen orti er, gewoonlijk-
ajs brancardier, te dierieh, om er de'volks- '
jongens — uit dewelke het leger grotendeels

, bestönd'dpor 'het systeem wan lotfcri^eft »orn-
koperlj dat nog enkele jaren vóór 1914 in
voege was — bij te st'aan. Ze hebben prach-

, tig werk geleverd, die Ijzerhelden, onze
' volksjongens ten ba'te. Maar vergeten we niet
dat ze het nodige idealisme daartoe mede-
brachten uit hun studentenbonden. En ver-
geten we ten slotte ook niet dat in de krin-
gen van de Blauwvoeterie de idee rijpte van
een nationalistische beweging voor jonge
arbeiders. Het waren mannen als Dosfel die
de 'grondslag legden van' een arbeidersbewe-
ging, tóen plots het initiatief van een ander
zijde kwam, een zijde dié meer geld en meer
gezag had (nl, het doorluchtig Belgisch
episcopaat en de katholieke staatspartij). Zo
ontstond de JOC en de KAJ.

DE NATIONALISTISCHE,JEUGD
VAN ONSEVEER 1930 TOT 1940

Rond 1930 is e/ veel veranderd,
Het AKVS (Algemeen Katholiek Vlaams

Studentenverbond) bloeide. De meeste col-
lege-jongens, en zeker de besten, waren in dit
•verband ingeschakeld, en, zoals we betoog-
den, ofschoon nimmer tegen Kerk en geeste-,
lijkheid — wel integendeel —, toch los van
de kerkelijke hiërarchie. Maar dit konden
Hunne Hoogwaardig heden moeilijk Verdra-
gen, Want ze hadden geen vat meer op de .
studerende jeugd.

En zo .hebben ze (na een paar mislukte
pogingen met het ACJB) de KSA,(Katholie-
ke Studenten-Actie) gesticht. Deze beweging
kreeg natuurlijk een zwart-geel kleurtje, en
dit was de lokvogel. Door een sterke morele
dwang die men op de jongens uitoefende,
wist men het AKVS de doodsteek toe te
brengen.

De" bisschoppen hadden nu hun zin. Maai'
is 't erbij verbeterd ? Zijn de collegestuden-
ten er idealistischer door geworden ? We
geloven het niet ? Zijn ze er godsdienstige!'
door geworden ?-. We geloven het even-
min (9).
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Maar er waren toch nog jongens die zich
niet wilden neerleggen bij het zoetwater-
ffamingantisraé van kanunnik Dubois. De
nationalistische jeugd had de grote massa*
thans overgeheveld in de KSA, verloren,
maar was er dés te .extremistischer, des te
vuriger door' geworden': en daardoor legde
men n,u een bijna uitsluitende klemtoon op
het nationalisme-: een grote fout ! ^

Daardoor, en" om andere redenen ook, trad
dé nationalistische jeugd in een phase die"
o.m. de volgende kenmerken had.'

1. IN HET VAARWATER VAN DE
POLITIEK. — De Vlaamse Beweging schonk '
na Wereldoorlog I het ontstaan aan een
nieuwe politieke partij : de Frontpaftij, die,
een tiental jaren later, na het ontstaan van
het VERDINASO (Verbond van Diets-
Nationaal-Splidaristen,), uitliep in het VNV
(Vlaams Nationaal Verbond).

Geen wonder nu dat een groot dep] van
de nationalistische jongeren in het vaarwater
van deze politieke partijen terecht kwamen.
Immers het Verdinaso en het VNV waren
totalitair en ook min of meer geïnspireerd
op het Italiaans fascisme en het Ouitse natïo-
naalsocialisme. Het lag in de totalitaire tra-
ditie dat de partij een partij-jeugdorganisatie
moest hebben. In mindere of meerdere mate
trouwens maakten deïe partijen aanspraak
ft iet louter politisch te zijn, maar aan khun
volgelingen een volledige, levensbeschouwing
te geven. Daarom hadden ze jeugd organisa-
ties nodig, %

De jongens en meisjes die in het AVNJ
(Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond)
of in het Jong-Dinasq stonden, werden ge-
bruikt. Ze 'waren niet meer onafhankelijk ;
zoals dit in de Blauwvoeterie steeds het
geval was geweest. Het was geen jeugdbe-
weging'meen in/de strikte zin van het woord.

De traditie van het AKVS zette men ech-
ter door: De naam veranderde in AKDS
(Algemeen Katholiek Dietsch Jeugdverbond)
en Jater in DJV (Diets Jeugdverbond).

2, , JEUGDORGANISATIE,, — Min of
meer gecopiè'erd op Duitsland, evolueert de
Jeugdbeweging tot Jeugdorganïsatïe. Er feo-
mea.para-mi'litaüe aJJures'bij te pas : solde,

—testTiandócTirfemniföfihering, een vaste hte"r-
archie van leiders, in één woord, een gesloten
organisatie.

1 3. ' GEEN ' STUDENTENBEWEGING
MEER. — Eveneens Conform met hetgeen
in Duitsland efi elders gebeurd was, stonden
deze 'bewegingen open voor de ganse jeugd
vaa het ganse volk. Men verketterde de
studentenbeweging als a-sociaal. Men nam
ook fabrieksjongens aan. '

4. DE VORMING WORDT OPPER.
VLAKKIG' EN EENZIJDIG, — Het was
niet meer die djépe algemeen menselijke
vorming dat. vooral AVNJ en Jong-Dinaso
aan hun leden gaven. Men had geen mensen
meer nodig, geen Vlamingen meer, men had
VNV-ers óf Dinaso's nodig :. dat was het .
doel. Dat ook uit het feit dat men zich niet
•meer tpt studenten wendde, een gemis aan
diepgang voortvloeide is duidelijk. Vooral,
wanneer men bedenkt dat men in de practijk
niets'deed om een nivellering naar onder
tegen te gaan.

5. HET DIETSE STANDPUNT. — Het
Diets standpunt dat de Vlaamse .Beweging
nooit gans verlaten had, werd nu, vooral in
jeugdkringen zeer sterk geaccentueerd. Men
zag over het algemeen niet het ganse gebied
der Nederlanden, het Walenland en Luxem-
burg inbegrepen, men zag slechts het taal-
gebied : Nederland of Dtetsland. De oude
idee was er nog niet uit : « De taal is gans
het volk ».

Men ging in sommige kringen zo ver, dat
men weigerde het woord Vlaanderen uit te
spreken, wanneer het niet gebruikt werd in
de betekenis van' het middeleeuwse graaf-'
schap Vlaanderen, men weigerde de leeuwen-
vlag, men weigerde "zelfs de Vlaamse leeuw
te zingen. Men beschouwde dus Dietsland
als een homogeen geheel. Het begrip, sub-
ftationaliteit kwarn niet op. Van regionalisme,
geen spoor. Men^zag niet, in : l* dat sedert
de scheuring yan de XVIde eeuw Nederland
duidelijk in twee delen verdeeld was —-de
grote rivieren vormden de grens — en T
dat ook Vlaanderen was een werkelijkheid

gewqrden waar men rekening moest mede
.houden.

Deze < gelijkschakeling» van Dietsland
was^een begrijpelijke geesteshouding in deze
jaren, gezien de invloed van het nationa-
lisme, dat er heel dikwijls in bestond het
volk absoluut één te maken : een normale
.reactie tegen verbrokkeling. ,

Vooral onder invloed van het Verdinaso
kwam men al dadelijk tot een ruimer inzicht:
Men ging meer de ganse .Lage Landen be-
schouwen dan het taalgebied Nederland. En
men begon in te zien dat het ;staatsbestuur
niet centraliserend mocht te werk gaan.

6. HET GODSDIENSTIG STANDPUNT.
— Omdat men Nederland zag, dacht men
een daad van Diets nationalisme te stellen,
door zoveel mogelijk het katholieke te ab-
straheren tot een abstract christendom. Im-
mers, zo luidde het sophisffle, er waren in
Dietslarid toch ook protestanten.

De evolutie die zïch in die jaren afspeelde
in de nationalistische jeugdbeweging, vindt
men weerspiegeld in, de evolutie van de
naam AKVS. Het Dietse standpunt maakte
er AKDS van. Het nieuwe godsdienstige
•standpunt, alsmede het feit dat men' geen
studehtenbond meer wilde zijn, maakten er
DJV van.,

DE NATIONALISTISCHE JEUGD
VAN 1940 TOT 1944.

• Het eerste dat in het oog valt : men :ging
collaboreren, Hoe kwam dat ?

- *. Men had wellicht daardoor rtfeds een
zekere sympathie voor Duitsland omdat dit
land gedurende Wereldoorlog I de Vlamm,
gefl enkele rechten had gegeven. "Het feit dat
de activisten reeds in 1914-18 gecollaboreerd
hadden, xette aan om de betrekkingen op-
nieuw aan te knopen. De eigenlijke reden
steekt echter veel dieper..
. b. Men had in alle rechtse kringen van
België) in de jaren1 die Wereldoorlog; II on-
middellijk voorafgingen* een afkeer v-an-de
democratie zoals die in België gestalte had'
gelcrégjen. M_en streefde naar
ganische democratie *. Dit verklaart genoeg-
zaam het succes van Rex in die jaren, en de
« concentratie » die men in 1938-39. .nastreef-
de tussen het VNV1 «a de katholieke stfUts
pattij. Men voege daarbij het groeiende
prestige van Duïtsland. Dit verklaart ge-
noegzaam de collaboratie. In het begin van
de oorlog, durfde Yictor Leemans het aan te
schrijven • «Vele Vlamingen geven zich
over aan zuiver negatieve kritiek. Zij menen
dat de moeilijkheden, dié de oorlogstoestand
onvermijdelijk meebrengt en die het econo-
misch leven hjndercn, ongunstig zijn vaor een
opbouwende actie yan .Vlaamse zijde. : Zij
menen, dat' eerst na het beëindigen van dé
oorlog, en nadat het .gevoel zal bezonken
zijn, de onmf^bart serene .atmosfeer zal ge-
schapen worden waarin alleen 'ernstig werk
kan Verricht Worden.

* Dat ïs verkeerd. De gunst'ige gelegenheid
is er nu, op dit ogenblik. Ondanks, .de moei»
lijkheden doen zich de omstandigheden voor
die aan het komende leven gestalte en vorm
zullen geven. Wij moeten daarom .thans met
alle krachten meewerken om juist deze voor^
waatden te scheppen, die beantwoorden aan
het ideaal, dat wij zolang in ons gedragen
hebben en. dat het doel was van al, onze
vroegere bestrevjngeiï : de Vlaamse, tevens
nationale en sociale gemeenschap en haar
inschakeling in de onder Germaanse leiding
tot stand komende Europese «Grossraum-
wirtschaft> (10).

De diepere oorzaak van de collaboratie zit
nochtans dieper. Want deze tweede reden is
immers minder voor de jeugd toepasselijk.

c. De werkelijke grond zit dus dieper.
Nochtans is het eigenlijk moeilijk te ver-
woorden, want het behoort als 't ware tot
de irrationabilia, de inetfabilia of inpoodera-
bilia yan het leven.

De Vlamingen, vooral de bewuste Vla-
mingen, zijn,'meer dan de zakelijke en nuch-
tere Noord-Nederlanders, romantische men-
sen, dit niet het minst door onze strijd om
het behoud van onze nationaliteit, door de
Vlaamse Beweging dus, en wel bepaald dpor

de Blauw'voeterie. Welnu, we denken dat het
vooral die romantiek, en. wel bepaald die
nationalistische romantiek is, die hen heeft
gebracht tot dié stiekem sympathie : voor
Duitsland, voor het nationalistische en ro-
mantische Duitsland. Het nationaalsocialis-
me, juist omdat.net de'«ponent was van dit
dionysische Duitsland in zijn extremistische
vorm, ofschoon vermengd met Pruisisch
militarisme én staatsabsolutisme, moest de
bewuste Vlamingen bekoren.

Het nationaalsocialisme was niet een vorm
van fascistische politiek — dat is theorie, en
theorie kan niet bekoren —, het was een
levensbeschouwing, en dit kan wel bekoren.

•De jonge Vlamingen die deze periode
beleefd hebbén, zijn als 't ware getekend
voor 't leven ; zulke grote invloed heeft de
oorlogsperiode, ê n welbepaald het contact
met het nationaal socialistische Duitsland op
hen uitgeoefend.

De kenmerken van de 'nationalistische
jeugd uit de periode 40-44 zijn dezelfde,van
de vorige periode,' maar in nog meer conse-
quente vorm. Er komen ten vlotte nog een
paar specifieke kenmerken bij. ' •

1. MEN BLIJFT IN HET VAARWATER
VAN DE POLITIEK. .

2Ï JEUGpORGANISATlE,; — De NSJV
(later DBV en DMS) is een jeugdorgahisa-
tie met de nadruk óp organisatie: Ja, men
begint zichzelf kapot, te organiseren.

^-GEEN STUDENTENBEWEGING. —
'Men 'vlucht de studentenbeweging als de
pest -Toch huldigt men in sommige ;streken
meeden meer de milieu-werking in d'e DS.
(Ditftsche Studentenschap). Deze DS actie
Jiep daarenboven soms uit tot een voltooiing
van1 de vorming van de jong- en hoogstu-
deaten.

4, BE VORMING BLIJFT OPPERVLAK-
Kïé EN EENZIJDIG, vooral partijpolitisch
en < weltanschaulich > ! .

5 *HET DIETS STANDPUNT blijft be- ,
houden;'hoewel men onder Dietsland meer
en flie.er ook de Romaanse gouwen gaat ver-

6.,OOK HET GODSDIENSTIG STAND-
".BLJJFT ONGEW,

8. INVLOED VAN HET NATIONAAL-
.SOCIALISME. — Men .noemde zrch lange
tijd de nationaalsocialistische jeugd van
Vlaanderen. Niet zonder reden overigens.
Het nationaalsQciaüsmi? als levensbeschou-
wing, zij pelde binnen, niet alleen met zijn
goede aspecten, maar oqk met zijn slech-
te.

ervolgd} J. P.

__
bocTftans v s er een tend^nz~naaT

heidendom van het pazisme.
Er fömert een paar nieuwe kenmerken bij.
7 ^ORGANISATORISCHE EENHEID

VAN DE NATIONALISTISCHE JEUGD.
— Althans van 1941 tot, 1943- En dit is wel
een Jcenmerk voor deze periode. Maar een
organisatorische eenheid is nog „ geen waar-
borg >oór ideële eenheid;: dit werd. ook
hier 'voldoende bewezen. .Tevens ' was het
duidéiJjk dat de eenheid vooral groot was,
wanneer iedereen zweeg.

(1) Dit laatste deeltje verschijnt in een van
de volgende afleveringen van Het Pennoen.

(2) De geest waarin de jeugdbeweging, ,
aldus opgevat, ontstond, vindt men'weerge-
geven in het artikel : J- VAM 'T PARK, Groei
van het Dionysisch element in de tijdgeest,
in ; Het Pennoen; I (1950), nr 2, p. 2.

(3) Een prachtige beschrijving van de
geest van. de jeugdbeweging in> strikte zin,
en van het scoutisme, en een vergelijking
tussen de beide vindt men in ; Voortrekker
waarheen ?, in Durendael, UI (1947), p.
14-15,

(4) Dat lag gans in de aard van Verriest.
Als bewaker in het Klein-Seminar i e te Röe-
selare .betrad hij zelfs in zijn geestelijke
onderrichtingen dit gebied. In de nota's van

. een leerling over die onderrichtingen tref-
fen w,e zinnen aan lis : « pas. étudier immé-
diatement apres Ie dmer » en «i l ne faut
pas qüC Ie chrétien dédaïgne :la perfection,
la beauté corporelle» (F. DE PILIBCIJN,
Hugo Verriest,, Tielt, z.j.1, p. 36). Ook Ro-
denbach stuurde in dezelfde richting, wat
niet wegneemt dat hij,' ajs student te Leuven,
door zijn vele onvoorzichtigheden als te laat
opblijven;, enz., zijn dood merkelijk ver-
vroegd heeft.

(5) PE PILLBCÏJN, avw., p. 45. •
(6) Se Dr J. GOOSSENAERTS, Uit onze

jeugd, in Het Pennoen, I (1950), nr 7, p 3.
(?) Zo had dé eerste jaargang van De

Vlaamse Vkgge als titel ; «De Vlaamse
Vlag .onder de Bescherming van S.inte Luit-
gaarde. Aan de leerende Jeugd v'an Vlaan-
deren. Jaargang M.dccc.lxxvj» (Zie 'Het
Vlagseboek, Tielt, 1926, p. 35).

(8) Zie J. VAN 'T PARK, Het scheppen van
' een Nedefrlatidse jtriitocratijejn Vlaanderen.^

^"bekroning varTHfT VÏaaöise Beweging, in
Het Pennoen, ï (1950), nr l, p. 3.

(9) Zie GQOSSENAERTSI tja.p, ,
(10) Victpr LBHMANS, Die. gunstige Gele-

genheit — De gunstig* gelegenheid, in De
Vlag, speciaal-ekonomisch nummer, 19^1i p-
49-51, p 51-

WÊ citeren hier dhr Leemans om duide-
lijker de atmospheer van de eerste oorlogs-
maanden -te-laten aanvoelen, om aan te tonen
hoe de vooraanstaande Vlaams-katholieke
intellectuelen op Duitsland afgestemd waren.

Als wij oudvladtnicher wijze in troeft marcheerea
v)h zoude ons schakels durven tegenstaan ?
Zoo souden wij den aardbol rond, floreeren
en voor geen bolk ter wereld ammfgaati.
Ha neen, ha neen,
dé knapt en zou voor niemand ommegaan.

(Alb.' Rodenbach)
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.Een klad gouden ;hcrfstlicht cVver" w« late
chrysanten, krakende. bUren onder je • voet
daarbuiten, hongerige mussen ^oor hét raam,
de vochtige kilte van het najaar eri wat storm
in den nacht* alles zegt dat Kerstdag nader-
komt. . ' ' = " "

En zie, reeds, siert de groene: Adv en tskrans
'menige huiskamer — rood zijn de linten die
door de dennetWïjgeh slingeren en rood de

-kaarsen, die «n voor é*n worden ontstoken
naarmate de ̂ heilige dag nadert.

Dan zal de oude koster op Het dorp het
koor ontruimen en met voorzichtige handen
het Kerstkribbekc opbouwen en de beelden
rangschikken^

Als rond middernacht zijgende kerstklok-
ken de mensen uit hun huizen roepen; zullen
zij allen ter, kerke gaan met, blije gezichten.
Daar zal vrede.zïjn en schoon geluk. Er zal
veel licht zijn, veel "kaarsen, veel bloemen en
veel innige muziek. ,Daar zal hét Kindeke
zijn op Wat stro in de kribbe, dat met wijd-
open armkens naar de mensen reikt,

Na de Mis zullen ze even tot .-het Kerste--
kiüdeke gaan één voor één, en allemaal haast.

Het pu.de. moederke dat met tfanende .ogeri
vertellen komt dat ze niemand meer heeft
en zo graag naar de hemel' komen wou, want
het leven is- hard en ze heeft niet veel vreug-,"
de gekend. -

Het stuntelige mannetje, dat 'met bevende
lippen gebedekens prevelt en kinderlijk glim-
lacht .naar de kleine Jezus.

De ongevoelige legerkapitei'n, die zich on-
verschillig' tonen wil, maar 'hevig' op zijn
snoc. bijten moet om zijn ontroefiri#;te ver-

' bergen. ' , ' ; • ' "•"•.. " ' . " • - . •
De- rijke, franspratende dame, mef:,haar

mooi en koud.gekat, die meteen hooghar-
tige blik voorbijgaat, maar innerlijk huivert,
wegens, dt kilte van "h_.aar eigen hart. "

'De bedroefde moeder» die genezing af-
smeken komt vóór haa^ enige zoon. ^

De dronkaard, die vloekt en tiert, maar
soms vreemd weemoedig worden kan als hij
terugdenkt aan zijn jeugd en aan zijn moe-
der. . ' x .

,De lichtzinnige vrouw, die door de hele
gemeente met de vinger gewezen wordt,
maat die weent óver. haar zonden, en ielkens
wéei bezwijkt voor de bekoring en'rïet lok-

; kende geld., . '
De dichter, diq zich'ontroerd buigt naar

de schamele kribbe én .bewogen.verzen mur-
melt. ' •- ' '-, '

Het jonge vrouwtje, r dat bescherming af-
smeken komt voor het. kind in haa'r schoot
en bjdt voor één voorspoedige geboorte. '

Het meisje, dat werkt en zwoegt voor haar
zieke, nukkige moeder, met een stille glim-
lach, maar mét een hart dat schreeuwt om
een beetje genegenheid.

De kindertjes, aan de. hand yan vgder en
moeder, dïe mét blinkende 'oogs'kens het
Klfldcke bekijken, en gebedekens prevelen,
bij de Zuster op school geleerd.

De bleke 'jongen, die voelt dat hij .almaar-
door krachten Verliest en die weet dat hij

nader 'komt...
heel gauw 4! henengaan zal, maar toch nog
bidt voor enkele jaren bif, want .hij houdt
zoveel van het''leven!, ... •

Dé twee jonge mensen, die heel spoedig
trouwen gaart en het JCjndeke komen vragen
onvvéél klacht en véél moed' en e*̂  schoort1
huishouden rnet blonde krülÈöbolIen. .

Zo zullen ze. allefL-kpmen. Allen zuiftn ze
iets te virageft hebben, want in hen brandt
een eeuwige honger haar vrede en geluk, eri
.dat schenkt., deze wereld nooit volledig.
Allen zullen1 zé klagen over hun kleine en
grote miseries-; allen zullen, ze hulp .en
troost verlangen. ' ;

'Ma^r helemaal bp-;;het'einde van c[e rij
komt de. oude bedelaar,, die dag-in, dag-uit'
tangs de straten sjokt, om een cent en een
bete broods. . . • ;

Ah allen weg zijn,,zal hij bij het Kindeke
knielen en met ontroerd è_s tem vertellen ovetl

al'het schone dat er in zijn lev,en is. < V/ant
zie, Hereke Jflzüs, ik ben maar «n sjofele
bedelaar, dié in lompen loopt en steeds weer
de .hand openhoudt voor een aalmoes. Maar

., ik ben gelukkig «n het leven is goed. Ik ben
de-hele dag vrij onder de open hemel, wijl
zovekn mét bleke gezichten.wroeten in don-
ker.e fabrieken. Ik zie,dé lente openbToeicn,
de bloemekens' ontspruiten aan de ontwaken-
de grond. Ife zie de wilgekatjes zoetjes bewe-
gen in de voorjaarslucht. AJs de zomer
komt, dan gd Lik door de zóagébfande vel-

' denr .langs hét rijpende1 graan .waar de'wind
in speelt. ,Aan de oevét van een, murmelend

.beekje kan- ik lang zitten dromen, .want-m'e-
...m&nd wacht op ,mij en-niets is er da£ me

noopt tqt spoedUp.fr weide.is 'me eerï.-bed.
e,en boom mijn bèscrAtüng,^en_hetrwaterkeri
langs Vlaandeiens wjegen .verfrist mij vIni. de
herfst ga ik,,oyer :krakeride blfireri en.-dr.ink

mijn ogen zat aari; heel die kleurenweelde
van brons en goud en rood en groen., Als^
dan de.,winter komt'en het: sneeuwt, bergt
mij wel een goedgezinde boei'ju zijn warme'

. schuur Daar kijk ik naar de dansende vlok:

jes daarbuiten en naar /de' gouden iflqnkeïihg .
, van de zon pver.de wrtte dalten. Ja,' Kindeke
'in, de kribbe, het leven is schoon, en ik kan

, et u nooit' genoeg om danken. Want ik ben
.eeji gelukkig mens». • - „ ' •

Als-'de oude .b'edelaat zijn gebed voleind
heeft, dan gaat hij evenals de anderen de,
kerk uit. Allen ga4n ze daar door de don-
kere''straten, met-een gelukkig h-art, «n niet
een glans van vrede ïn/hurt bewogen ogen. ••

.Maar wij,.eenzamen, we zullen er niet bij
. zijn, nog niet". 'Er zal eeft stil heimwee zijn-

naar Twitte kpofkrfapen, volle orgelmuziek en
het "AUcluia yao Haëndel; er zal e^n grote
riood zijn aan vrede en een felle' honger naar
wat innigheid. Maait .we zullen dapper zijn.
Immers we zij[n niet de .enigen die ver. vatr
huis zijn op deze mooie dag. We zjja.met
zovelerv broeders «h zusters der eenzaam- •

" ' heid. ' ; , - - , ' _ . '
Er zal de'nwn zijn in zijn cel, wien. meti

de vrijheid heeft ontnomen omdat hij zijn-
Land en'zifn Volk te zeer heeft liefgehad. ,
' Er zal de .banneling, zijn, dié. 'naaf de

• Vreemde verdreven werdr'prfldat het in deze
wereld als een grove misdaad wordt 'aarigt-,
zien, idealist te zijn en 'zich- garis' te geven
voor dat ideaal. '. '

Er zal de jongé~soldaat zijn, die op wacht
staat vóór de verlaten kazerne, en verbitterd
vloekt .tegen de oyetsten en hét ganse leger.'

Er.- ïil' de missionaris zijn in Congo, die
'houdt van zijn wprk en van' zijn zwarten,;

' maar heimwee heeft na'a* • de besneeuwde
. vlakte van Vlaanderen. . . .

• Er-zullen de vele zieken zijn, die zoals
wij hunkeren naar genezing en naar werk
voor hun nutteloze handen,'

-Dit- besef, niet 'alleen 'te staan, fcal ons
sterken. We' zuilen niét versagen, nooit ver-

1 sagen. In gedachten zullen we thuis zijn met
de onzen, bij de kribbe. Met een moedige
glimlach zullen we vragen : '«Zegen mijn
Moeder ; zegen mijn Vader ^zegen mijn h'ele
familie en il mijn' yrïenqeW.. Zegen allen
dié eètiit'aam^ri verlafeh'zfjn: ' ' i '

. . Zegeri Vlaanderen, iCefs^ekimleke • maak'
Vlaanderen groot !,» ,

. " . G. DE CÖSTER

ONZE NIEUWE BROCHURE,
Als tweede uitgave in de < Pennoen »•

' ree.ks verschijnt hét in dit nummer. afgedruk-
te stuk van patec Etauns- .c Nederlandse
,Cul'tUflreenheid*. Deze studie. is een: -gefun-
deerde verantwoording van 'ons Heel-Néder-
lands.e streveri., Elk. .HeeUNederladder zal
zich dan ook voor het verspreiden .er • van
•inzetten'. •• • • . • ' ,. •, - .' • • - '

Ter perse. Te verkrijgen dóór storting 'van
-JO fr. op frR. 1234.79. yan' M. Goossens te
Antwerpen: Alwre het belangwekkende, arti-
kel' .van pater Brauns in .dit nummer, las, zal

' het: zekerlijk tn '.een ketfng'.uitgegeven bto-
churevbrm willen buitten en deze ilu reeds
bestellen. .

27 .WÏNTERMAATto ̂ 25-19^
Voor vijfentwintig jaar overleed .Lodewijk

'Dosfel. Bij de :'slui(:ihg van dit Dosïeljaar
moet ieder strijdend Vlaming te» 'jninste
een góéde • levensbeschrijving van Lpdewijk
Dpsfel geleken h?bben eri beïi'tten. -Heeft
ieder lezer- reeds zijn exemplaar 'van onze
"éérste uitgave in de «> Pennoen »-reèks ',
c Dosfel en de. Jeugd» door Arthur De
Bruyne ?" Té verkrijgen door pyerschrijving '
van 8 fr. pt> PA. 1234.79 van M." Goossetis
te Antwerpen.

' NU ABONNEREN.
Schrijf nu in op «Het Pennoen ». U. ver-

zekert zich de regelmatige töezértdirtg van
alle in 1951. verschijnende numma'rs eö'.'U.'

\steunt ons blad. Leesgeld 30 fr, Stèunabon-
nemtnten, rnintfflum 100 fr., op PtR. 1234.79

. van M., Goossens té Antwerpen. Zo_ gewenst
, en uitdrukkelijk xeirmeld, loopt 'het abonne-

ment vanaf het eerste nummét" eri: worden
alle verschenen nummers toegezonden. In-
dien * iedereen» vdie « He^Ptnnoen > .goed
vindt inschrijft, bestaan we reeds alleen door
onze abonnementen, -maar dan ook « iedef-
eeü->. ' ' • , ' ( • ' , ,

. NÜMMEIÏ. :
verschijnt, ingevolge- een- beslissing. ,van.,op-
stelraad én beheer, omstreeks lp iti Sprok-
kelmaand. « Het Pennoen;» verschijnt tien
maal per jaargang.

VOOR,, HET
DAT EEN GOED WERK ÖOET VOOR HEEL-NEDÈRLAND

;Het' RodénbachvefideJ • roept alle jonge
lezers, en lezeressen.van "« Hét, Pennoen » op
tot zijn derde jaarlijks Kerstfeest dat 'door-

. gaat op tweede Keistdf£ pm, 14 uur in dé
zaal WirHuiSi hoek 'Stnedenitraat e.n Guldo
GezeHelaan te Brugge. „Toegang. op vertoon
van de uitnodi^ingskaarÊ -wellfé te:,vejkti-|gén' ~
is-„bij Steven G'oethals, Becnhouwersjtraa't 31
te Brugge. Bij Hjdige vetwittigihg wordt ge-
zorgd voor overnachting van,hen die van
afgelegen gerheenten korhen.

De Kerstenhéid buigt.jn aanbidding y'por
het Kristus Kindeke,^ ,de JRedder- van tiet
Heelal; de wereld ZaHgrnaker, God. e/i, V
Mérisén zoon.' Ir) : de .bafigï. nood nu in 'l;
veire Oosten de ontzettende 'oorlogsgeyareri
elk ogenblik de 3de wereldbrand kunnen
verwekken'is ons vertrouwen niet1" or» stïatsV
lieden erf ̂ legeraanvoerders, m;aar enkel öp:

God eri bidden wïj ; .«Uw. Naam-worde,ge..',
heiligd, ,Uw koninkrijk.kpmé, Uw,^il ge-
schiede"», het'heilig £ebod dat Jesus Chii.s-
tus ons gaf. In de .voorbereidingstijd inSór" '
de komst van Christus op aarde zien wij. de
eenheid van allen die de vérlossing" verwacht-
ten (Ev,-van H Lukas. 2e hoofdstuk 36,37)'
Allen, dfe in afwachting wafcn; hoe geheet
verschillend van ras, ran&, kunne,; leeftijd
zijn één in-gebed. O Christus1 Gods kom. De
heerlijke nioeder is één rr/ét Elisabcth, Za-

charïas *ri, Jozef in ontroerende verwachting; •
fén.ï i jn de van verre optrekkende drie ko-
ningen «'t de heidense landen, met, de
wachtende herders, één dt vrome profetesse
Artna- tne*t Simeon- de proseliet dét, gerech-
tigheid. JZo moet in dit .eind' van 1950 één
liefde yoo'r God, één liefde voor Vlaanderen, .

•voor, ,Heel--Nederland, Friesland en vSuid-
Afrika pos vervullen. Geen onderling be-
strijden,-maar verzoening, eendracht, ban-,
deling, ook'bij verschil van', strijdwijze, Gqd
geve ons zó vrede en Kerstliéfde, uitwissing
van. verdeeldheid, overwinning van Chr. J. in
1951-- p'ehheid in 't nodige, vrijheid in 't
bijkohistige en in allej 'de liefde -̂ - wint
God in Christus is liefde — de wereld met
Zichzelf verzoenend.

Ds. J. D. Dotnela Nieuwenbuys ,Nijegaard.

" BEtANGRIJK
Verantwoordelijk voor Uitgave en
Opstel :- R-. Walkiers, Venneborg-
liari- 25, De'ürne, aan welk adres alle
briefwisseling ^vbrdt- gestuurd.'

50 fr: 'op: P. R. 12J4.79 van
J^. Goosséns te Antwerpen.

if'óor N. Ne&etlanii :•.
Bert Vin Blokland
Run'straat 51, Utrecht
P. R. 492.309 mét vermeldingj

' « voor Het Pennoco »
. Leesgeld 3 FT. i „ ,—

De meifewetketS; zijn verantwoordelijk
voor eigen inzendingen.,

JËfiKE DE VÉNDEUOMSEN

N, V. Vvnksteen, Langemark
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KAASKERKE-DIKSMUIDE

HELDENHULDE TOMBOLA Bijvoegsel aan Het Pennoen, nr 9, 1951.

Telefoon : 286 — Postrekening ; 997,26

Hoge Brug 86 BESTELKAART
KAASKERKE (DIKSMUIDE)

Heren van de Tombola,

Gelieve mij nog boekjes van 20 fr. (4 loten van 5 f r. plus de
gratis-omslag) te sturen.
Ik stort heden de som van FR. op postrekening 997,26 van
de «HELDENHULDE TOMBOLA» — Kaaskerke-Diksmuide. (*)
Ik stuur U het geld FR. in briefomslag. (* )
Mij n naam is :
Mijn adres : .: straat, nr te

Handtekening :

(naam en adres in drukletters invullen)
(*) Doorschrappen wat U niet zult doen. Datum :



NOTA:
Van: KA-RA

Op 31.3.1951 werd aan Spil onder brief nr. 104367/CBS/
738 de inhoud van de nota van H.B. aan KA/RA d.d.30.3.51
nr. 104367 bij CO 100293, betreffend» het Algemeen
Diets ofeugdverboad aoorgegeven*

17.4.1351. v.H.



Aan KA.RA
Tan B.B.

lo
lo. i 104367 'L~*

Algemeen Biets Jeugdverboad.

laar aanleiding van de nota van "Spil", d.d. 23
September 1950 mo. B. B,A./1-067/fr.786 betreffende net
A%eaeen Biets Jeugdverbond in België, deel ik ü «ede,
dat na onderzoek niet is gebleken» welke federlandse
organisatie wordt bedoeld.

Eventuele nadere berichten hieromtrent zullen Ü
ter kennis worden gebracht.

<H,B,, 30 «aart 1951.
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VEETEOUWELIJK

Terbinding: 19
A/8 no 178 '51 Div.
Betreft: G. G, van Blokland

Zoals reeds in rapport Verb. 19 A/8 no 64'51 dd 15-2-51
was aangekondigd, hield GIJSBEETUS GÏÏEAEDUS VAN BLOKLAND,
geboren te Utrecht 24-12-22, student, wonende Eunstraat
51 te Utrecht, op Vrijdag, 23-2-51 een causerie over het
onderwerp: "Het Vlaams nationalisme en zijn betekenis voor
de Benelux". Deze causerie werd gehouden in een door het
NATIONAAL JQNGEHEN _VEBBQND belegde bijeenkomst in hotel '
"JUóotfl. Bïabant" ,te Utrecht, waar hij voor een zeer gering
aantal belangstellenden optrad. Van Blokland schetste in
een zeer uitvoerig gedocumenteerd betoog, het ontstaan,
de groei en de ontwikkeling van het Vlaamse nationalisme
in België. Hij greep daarbij terug op de vóór de eerste
wereldoorlog heersende toestanden en belichtte de achter-
gronden en omstandigheden, die op de ontwikkeling van de
Vlaamse beweging van invloed waren geweest. Hij herinnerde
aan de van hoger hand toegelaten en geleide onderdrukking,
die het Nederlands sprekende gedeelte van de bevolking van
België had ondervonden en aan de strijd die zij hadden
moeten voeren voor en aleer b.v. de Nederlandse taal offi-
ciële erkenning vond. Onder aanhaling van voorbeelden,
betrekking hebbend op onderwijs en rechtspraak, wees hij
op de grote moeilijkheden die de Nederlands sprekende be-
volking moest overwinnen, toen zij zich in alle bemoeiingen
met de overheid moesten bedienen van een taal die zij niet
machtig waren en het hun niet was toegestaan, zich ,in hun
moedertaal uit te drukken. Een grote verbetering consta-
teerde spreker in de periode kort voor de tweede wereld-
porlog, waarbij hij als voorbeeld noemde de opvoeding van
de Belgische koningskinderen in Nederlandse 2in, welk
voorbeeld door vele hooggeplaatsten in België toen werd
nagevolgd. Voordien waren er echter in België dingen ge-
beurd, die bij de Vlamingen grote verbittering hadden ge-
wekt en kon er gesproken worden van een bewust negeren en
tegenwerken van rechtmatige Vlaamse wensen en verlangens.
Spreker noemde in dit verband een der jaarlijks terugkerende
hoogtijdagen van de Vlaamse beweging, de bedevaart naai
het IJser-monument en vergeleek het optreden van de auto-
riteiten en de politie bij die gelegenheid van nu en vroeger.
Vroeger kwam het hierbij meermalen tot excessen tussen
politie en bedevaartgangers, terwijl men nu, zoals spreker
zelf had ondervonden, de grootste medewerking van die zijde
en van de autoriteiten ondervindt. Men treft nu allerwege
begrip aan voor de Vlamingen en excessen behoien tot het
verleden. De officiële erkenning der Nederlandse taal heeft

Daartoe veel bijgedragen.
* Sprekend over de Vlaamse jeugdbeweging,

dat men die niet moest beoordelen naar de uiterlijke ken-
tekenen. Men moest zich niet laten afschrikken door laarzen

-2-
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en uniformen, die ons aan Hitler-Jugend of Jeugdstorm doen
denken, daar deze dingen oorspronkelijk van de Vlamingen
waren en per saldo door Hitler Jugend en Jeugdstorm zijn
nageaapt en van hen zijn gestolen. Evenmin moest meft het
tot op zekere hoogte collaboreren van vele Vlamingen met
de Duitsers gelijk stellen met de politieke delinquenten
hier te lande. Vele Vlamingen zagen hierin een mogelijk-
heid hun idealen te verwezenlijken en met name de jeugd-
beweging schroomde niet zich openlijk tegen maatregelen van
de vijand te verzetten. Spreker achtte danook een uitwisse-
ling van gedachten tussen het Nationaal Jongeren Verbond
(waarvan hij zelf lid is) en de Vlaamse jeugdbeweging van
groot belang en uit persoonlijk contact kon z.i. veel goeds
geboren worden. Het deelnemen van een aantal TSlaamse jonge-
ren aan een NJV-kamp in Nederland noemde hij aanbevelens-
waardig. Gevraagd naar de omvang der Vlaamse jeugdbeweging
zeide spreker, dat deze in twee groepen was verdeeld, de
ene georganiseerd in het PITSTS JBUGDVEHBOND. de
andere in het JEÏÏGDVBBBOND DEB LAGE LANDEN. Eerstgenoemd
jeugdverbond haa aes spretcer's sympathie niet en hij had
daarmede ook geen contact, daar dit verbond, althans het
leiding gevend gedeelte, beslist politiek links georiën-

j|£eerd is. Met het "Jeugdverbond der Lage Landen"was dit
Tiaatste niet het geval en Van Blokland beweerde, met dat
verbond nauw contact te onderhouden. Het was hem reeds ge-
lukt leiding gevende personen van dat verbond in contact
te brengen met personen in organisaties hier te lande.
Wie die personen en organisaties waren, vertelde hij niet.

omtrent het aantal der georganiseerden in de Vlaamse
jeugdbeweging gaf hij geen nadere uitleg. Wel wees hij op
het verschil in geaardheid tussen Nederlanders en Vlamingen
waardoor de laatsten volgens spreker zich niet zo gauw
officieel lieten organiseren. Om hierin een inzicht te ver-
krijgen beval spreker het bijwonen aan van een bedevaart
naar het IJser-monument en het Vlaams Nationaal Zangersfeest.
Beide zijn volgens spreker grootse manifestaties van Vlaams
nationaal,denken en voelen. Fel hekelde spreker nog de Bel-
gische rechtspleging na de bevrijding en noemde het bespot-
telijk dat er b.v. van 630000 personen dossiers waren aan-
gelegd. Zoek raken van hele dossiers of gedeelten er uit
was herhaaldelijk voorgekomen en zelfs nu bleek het nog
mogelijk, dat mensen die 5 jaar en meer van hun vrijheid
waren beroofd geweest, van rechtsvervolging werden ontslagen
wegens gebrek aan bewijs.
"Na ongeveer 1% uur beëindigde Van Blokland zijn causerie,
waarna nog enkele vragen door hem werden beantwoord. De op-
merking, dat uit zijn causerie "De betekenis van het Vlaams
nationalisme in verband met de Benelux" niet was gebleken,
beantwoordde hij door een samengaan der jeugdbewegingen in
die landen noodzekelijk en gewenst te noemen. Uit Van Blok-
land 's betoog bleek dat hij veel in België vertoef*^ en
daar nog over uitgebreide relaties beschikt.
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Verbinding: 19
A/8 no 64'51
Onderwerp: G.G. van Blokland

Naar aanleiding van Uw schrijven no 100293 dd 18-1-51,
betrekking hebbend op G.G. van Blokland, wordt als volgt
gerapporteerd:

.« - GIJSBEBTUS GERABDUS VAN BLOKLAND, geboren te Utrecht 24-12-
* 22, ongehuwd, wonende Bunstraat 51 te Utrecht, was als

student ingeschreven aan de Universiteit te Utrecht voor de
cursus 1945-46. Hij studeerde geografie, doch was het daarop
volgende cursusjaar niet ingeschreven. Vanaf de cursus 1947-
'48 tot heden is hij weer ingeschreven, doch nu voor de studie
sociologie. Tot heden deed hij nog geen enkel examen.
Onder verwijzing naar de hem betreffende rapporten, betrek-

king hebbend op zijn relaties met Belgische jeugdorganisaties
in het verleden, kan worden aangenomen dat die. relaties ook
thans nog bestaan. Dit blijkt o.m. hieruit, dat Van Blokland
op 23 Februari 1951 te Utrechte zal spreken op een door het
Nationaal Jongeren Verbond belegde bijeenkomst. Zijn onder-
werp luidt: "Het Vlaams nationalisme en zijn betekenis voor
Benelux".
Het afdelingsorgaan van het Nationaal Jongeren Verbond

schreef hierover: "Wij prijzen ons gelukkig, een zo ter
zake kundig persoon als de heer Van Blokland, o.a. bekend
medewerker in kringen van het Algemeen Nederlands Verbond,
bereid te hebben gevonden voor ons te spreken".
Dezerzijds zal getracht worden, vast te stellen in hoeverre

deze spreekbeurt van Van Blokland een uitvloeisel is van
mogelijke relaties met het Algemeen Diets Jeugdverbond in
België, alsmede de aard van zijn medewerking aan het
Algemeen Nederlands Verbond, waarover dan te zijner tijd
nader zal worden gerapporteerd.



MINISTERIE TAV
BIHISÏLA1TDSE ZAKE!

lo. i B 100293

Betr.i G.3.v.Blokland.
VII AV 3

0$ 100293

s-öravenaage, 18 Januari 1951

Uo

oatreiorbare bro& wordt
Jgemeea Biets Jeugdverbond In B«lgi
önderh0tidea met e«a so«rt««lljk«
di« »a«T0er 256 leden «ou

bericht, dat het Al-
nauwe relaties zou

ia Iederland,

Het lijkt aiet onwaarBchlJnlijk, dat de kierbedoelde
Iederlandee groepering in deze op de actiTiteit kan reke-
nen van de W bekende ëijabertus derardus ran Blokland,
geb. 24-12-1922, wonende Snnstraat 51 te ITfradkt, over
wie meermalen door 9 werd gerapporteerd.

' lic moge W vermoeken te willen doen nagaan «f bedoel-
de Taa Ble&aad ia&o&iföftA d«** ttHf^aakt vaü' •«« jrwe*mvrli
als bedoeld in 4» aaaü«f vaa

In beyeatigend geral tal ik gaarne werden lagelicht
omtrent de aard en het doel dier groepering, alem»de om-
treat maar contacten met het Algemeen Diets JeugdTerbond
in Belgil en haar omrang hier te lande.

HEf HOOPD TAV DE DIEIST.
^ Vamens deae,

J, G. Ctabbendam

Aam de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
ïï g S B O l f.
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B.
D.A./1-067/W.786. - 3 JAN. 1951

uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat
het Algemeen Diets Jeugdverbond alhier, uit een
300 tal leden zou bestaan, over het Vlaamse lands-
gedeelte verspreid.

Deze groepering zou eveneens in nauwe
betrekking zijn met een Soortgelijke groep in
Nederland, die ongeveer 258 leden zou tellen.

2ou het U mogelijk zijn ons eventueel
nadere gegevens te laten geworden, betreffende
de aard van-die groepering in Nederland, haar uit-
gebreidheid, haar betrekkingen met het Algemeen
Diets Jeugdverbond alhier enz...

3>e 23 December 1950.



Ho: 20.- DIEHSTGEHEIM.-

Onderwerp;"Maandblad "HET

Bij lagen : één*

A A I : B.VII,-
V A M : W.-

12 Januari 1951.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van No:8- Wintermaand (December) 1950
en Louwmaand(Januari) 1951» van het orgaan voor het Jong-
Nederlands Died - "HET PEHHQEN", uit de inhoud waarvan U

>̂ | moge blijken, dat de bekende Bert VAU BLOSLAHD te Utrecht,
nog steeds als vertegenwoordiger van dit blad in Nederland
optreedt.

Het artikel op blz.6 en 7» onder het op-
schrift"Kritiek van de Vlaamse Jeugdbeweging", komt mij
uit een oogpunt van nadere bekendheid met de ontwikkeling
der Vlaamse Jeugdbeweging, niet onbelangrijk voor.-

C
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X'oNS OPZET.

van de A/laamsë Jei
Ons opzet is_eigen|ijk een diagnose van

Mogelijk ten overvloede moge ik in
herinnering brengen, dat de letters
op het op deze bladzijde afgebeelde
Oorlogsmonument te DiXmtliden, de af- j— Onder algemeen ver-

kortingen zijn van de volgende 2innen*^orminë niet u'ts'uitend
niet uit'sluitend)(g,ericht

bach en*Hugo Verriest gestalte hebben ge-
nomen. Welke waren de kenmerken van deze
beweging ? . '

— —'ELIJKHEID. — De,! stu-
n onafhankelijk t.o.v. orn
ellïng, orn 't even welk
il een politieke partij, een
jf .de Kerk. En dit hebben
ji £ekér gemeen met de
|tr.ikte:zin. -. '' --
ilG WAS DIEPGAAND

A.V.V. «

V.V.K. =
Alles Voor Vlaanderen
Vlaanderen Voor Kristfcs.

W.-

belangrijk zijn,die j volgens onze mening
gaan we echter dieper. ui.

DE DRIE VORMEN
VAN JEUGDWERK*

Er zijn drie vormen van jeugdbeweging,
wanneer. we dit begrip in bredere zin nemen'.
Die'vormen komen voor het ogenblik niet
zuiver voor. Alle jeugdbewegingen zijn ver-
bindingen van .twee of drie van. die hoofd-
vormen.

. 1. DE,. JEUGDZORG. .,,-• Hier .zien we
volwassenen een beweging oprichten, in stand
hoeden en leiden, om de. jeugd, te bescher-
men tegen invloeden die men denkt slecht
te zijn. Dit gebeurt hoofdzakelijk orn gods-,
dienstige redenen. Zo .bekomen we dan de.
patronaten. In feite hebben dergelijke bewe-
gingen steeds bestaan. De heilige Don Bosco
gaf nochtans rond het midden van de voor^
bije eeuw de grote stoot aan de patronaats-
gedachte. . • , '

2. DÉ JEUGDBEWEGING IN ENGE
ZIN. — Het is een beweging die van de
jeugd zelf uitgaat. In die VLD. ontstond de
jeugdbeweging op het einde van de voorbije
eeuw in Duitsland als " een spontane reactie
van jonge mannen tegen de liberalistische en
kapitalistische bourgeois samenleving. Men
vluchtte de techniek, de conventie, riet con-,
fort. Men trok naar de buiten. Daarorfl noem-
den fé zich de trekvogels (2):

3- Het SCOUTISME is een verbinding van
de twee teridenzen. Hier zijn het ouderen,
rnaar niet in de eerste plaats om godsdien-
stige, maar wel om maatschappelijke rede-
nen; die1 willen profiteren van de drang der
jeugd om het, juk van :de techniek en de
conventie af te schudden en de bóeieri van
geld en carrière te verbreken. Men wil een
« vaardige jeugd zien tot stand komen, één

jmp, maar algemeen, d.i. -
jook cultureel, óók phy-
in het, accent vielA op '=de:

;t gaf • zin aan al het aml'e-
ische' strijd, ^en de. strijd
»eschotiw,d' als1 een hoog-
de idealistische vorming

en Albrecht- Rodenbach
p gedrukt dat de Vlaamse
n'' bedelen om taalwetten
'. een uitsluitend litteraire

'geen natuurlijk in de hand -gev
door ''het feit dat alleen studer
beweging waren, die daarbij n<
klasse gegroepeerd waren. Kleins
nam men trouwens ook niet op, i
in het'begin, b.v. in Rodenbach's

In de studei\ténbonden spee
kaartspel, biljard, schaakspel. Mei
veel wandelen : en dit .waren s
uitstappen. Men voerde ook tor
op, om\het volk, wat culturele o
te geven,' en ook om er wat natie
drift in te brengen. Men hield en i
terde' voordrachten. Men zong eri.
teerde, maar vooral, men werkt
eigen- persoonlijkheid en men <
'zijn vrienden van zijn overvloed
beweging had grote invloed\op <
Priesterroep'ingen, .wetenschapsm
sociale voormannen, die\ook voor
ge volk in de bres stonden, kr<
eerste stoot, in de richting die
blijven bewandelen.

j. - HET VLAAMSE STAND:
Mep bevroedde weliswaar de ei
nationale' eenheid met het Nbordi

l

Zulker. vaadren
zijn

sterk van lijve,
' \

als 't noc
deed, een.

• hoe gepast
hun

beweging, maar een totale herwording.,van'
de Vlaamse , mens. ~ Het Vefrieft-woord ;

«Vlaanderen, weest gijzelve Vlaams», is een
'gevleugeld woord'geworden, zoals trouwens
de voordracht van Verriest ,-^an 1872, met
als centraal. motief « Dat volk: moeten wij'
doen herleven » 'een programma geworden is
voor de Vlaamse studentenbeweging. In die
conferentie verdedigt Verriest hier reeds ;eenV
opvatting welke later Rodenbach' zou ver-
dedigen in Het Pennoen om \weer een tiental

beaamde hoe langer hoe meer hi
derlands standpunt, en toch lag d
Steeds op de^ werkelijkheid Vlaan
dat men inzag dat het Nederland
een blote som was van individi
nien inzag dat er subnationalite
die evenzeer de aandacht verdient
deren was, hoe onlogisch ookj
subnatïonaliteit geworden door z

^óndenheid, door zijn . gemeen
verzet tegen de denationalisatie. D



flo: 313.- DIMSTGEHEIM.-

Onderwerp;"Nieuw Vlaams maandblad
"HET PENMOEM".-

Bij lagen : twee.

23 Juni 1950.-

OP KAART

K
l

\j gaand heb ik de eer U te doen toekomen^

No:l en No:2, zijnde het April- en Mei 1950-^ummer van een
nieuw verschenen Vlaams maandelijks orgaan "Voor het Jong-
Nederlandse Diet", genaamd " H E T P E K N O E H ",
waarvan als opsteller en beheerder optreedt; H.WALKIERS,
Stenebrug,No:9, te Borgerhout bij Antwerpen.

Op blz„31 van het Belgisch Maandbericht,No:4
van April - en op blz»27 en 30 van het Belgisch Maandbe-
richt, NOÏ5 van Mei 1950, wordt aan dit nieuwe maandblad
een korte beschouwing gewijd.

Op laatstvermelde bladzijde wordt er tevens
de aandacht op gevestigd, dat de Nederlandse student:
Gi.1 sbertus Gerardus BLOKLAND,geb.24-12-1922, wonende te
Utrecht, Runstraat 51» vroeger vermeld als leider der
"Roeland Vendels" en als medewerker van "Vive Ie Gaeux',1
in "Het Pennoen" wordt genoemd als het adres, waar dit
blad in Nederland te verkrijgen is.-

Wc-
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SI DEUS NOBIS CUM QUIS CONTRA ?

kg V E R N I E U W I N G
*"ï"*/jEN jaar geleden is bij ons ontvallen. Een aan-

•J- leiding tot een kleine meditatie over zijn
betekenis. '

]oris van Severen was vooreerst revolutiotmair. Hij
wist dat de Vlaamse Beweging niet mocht verstarren,
maar in harmonie blijven met de levende, dus veran-
derende, tijdgeest.

Niemand in de Vlaamse Beweging dacht zo'Euro-'
pees als hij : steeds zag hij de Vlaamse en èeel-

, Nederlandse srtijd in Westers perspectief.
Hij bouwde riief' óp zand. Zijn werk was niet verbe-
- - ' c ' X j - J '

elijkheid doe tnwees hij op de noodzakf\ kon een doctrine opbouwen omdat hij de moed

had zich af te zonderen in zijn siudievertrek- Wie
ooit de kam had de werkkamer van van Severen te
bezoeken, heeft hem plots beter begrepen. Hij heeft
het grote stwdievertrek gezien waar alles rust en orde
ademde en die overvolle boekenkamer. Hij heeft dan
wellicht de blikken laten glijden over de ontelbare
bwkenruggen en bemerkt hoe de grote bouwers van
ons geestesleven, de grote Europese en Nederlandse
denkers en dichters er vertegenwoordigd waren : St
Thomas naast St Augustinus, F. W, Nietzsche naast
Leo XUl, Kardinaal Mercier naast O. Spengler, Mart-
t&in, Maurras, Blondel, Verschaeve, Rilke, en zoveel
anderen. Wie een boek uit de kast trok, zag hoe ern-
stig van Severen las, vergeleek, aantekeningen maakte.

Hij wist een aristocratische elite naar waarde te
schatten. Hij verafschuwde 4e massa, zoals hij de
ëverbaasting verafschuwde. Hij hield van Dualiteit. De
vorming die hij zijn volgelingen gaf was, er op gericht
hen tot in hun diepste te omvormen, en er aristocra-
tische typen van te maken,

Htj had als geen tweede orde en tucht Hef. Zijn
beweging was een leger gelijk. Maar steeds trachtte
hij de gevaren die daaraan verbonden zijn — forma-
lisme, oppervlakkigheid, cadaverdiscipline — dèlikaat
(e omzeilen. De geest primeerde. In de vorming die
hij gaf, legde hij een zeldzame eerbied voor ieders
•persoonlijkheid aan de-dag.

Wat de leider schreef en leerde, de jonge generatie
moet het lezen en herlezen. Maar het ware strijdig
niet de geest van Joris van Severen — van hem die
steeds alle stromingen van het West-Europese geestes-
leven registreerde, om telkens zijn id'eologie aan te
passen —, 2/7» ceuvre alf een dogma — n o var i e -
f u r — te beschouwen. Het p o int j in al heeft
hij trouwens nooit achter zijn werk kunnen plaatsen,
en hij zou het ook niet gewild hebben. Zijn werk is
een torso gebleven. Zo nochtans dat hij klaar en
duidelijk de weg wijst.

Boetseren wij otfs leven zoals hij het wees : geven
wij het de gestalte van 4f hoofse ridder. f. P.

DE Turken staan voor de poorten van Byzantïuin
en de eerbiedwaardige (of baardige) geleerden

twisten over spitsvondigheden! Ons oude vasteland
dreigt geestelijk verpletterd te worden tussen twee
molenstenen van reusachtige aard. De ene vertegen-
woordigd door de gedachtensimpelhcid van Huxley's
Unesco en de andere door Ilja Ehrénburgs zedelijk
nihilisme.

Binnenslands ziet de toestand er niet veel beter uit.
Het Zuiden zit voor de derde maal in een jaar tijds
in een verkiezingsstrijd, die alvast nog wat de
afkeer van de politiek kan aanwakkeren. De inzet van
de Vlaamse en Heel-Nederlandse Beweging verplaatst
zich naar het domein van de geestelijke waarden en
in de jeugdbeweging naar de opbouw van een levens-
stijl.

Wij moeten dus het banale, het neerhalende, het
oude vluchten en aan de vernieuwing beginnen. Moe-
ten wij daarom schoon schip maken roet alles wat uit

het verleden komt en weigeren de « Vlaamse Leeuw »
te zingen of « Vliegt De .Blauwvoet ! » te roepen ?
Heel juist merkt Gustave Thibon op in « Le retour au
réel » dat een dergelijke vernieuwing, een voortdurend
« tabula rasa » maken, loutere afbraak is, dan zou de
geschiedenis een zinloos blijven staan zijn.

Voor een van het Christendom afgeweken modern
heidendom kunnen die nieuwe waarden gewone Chris-
telijke waarden zijn. Een belangrijk deel van onze
bevolking is trouwens tegenwoordig wel onder de
indruk van de misdaden de laatste jaren gepleegd

. . .

meenschappen » : hetzij ras, proletariaat of mensdom.
Eerbied voor de persoonlijkheid (de in grond, volk

en godsgedachte wortelende mens), vrijheid van
diezelfde persoonlijkheid, zullen dan ook ontegen-
sprekelijk na de crisis de onmisbare gtondpïjlers zijn
van de geestelijke heropbouw onzer Nederlanden.

Wij moeten die, twee nieuwe waarden (in onze
heidense naamloze wereld zijn ze inderdaad nieuw te
noemen) in dé jeugdbeweging beleven en ze als dus*
danig in het volk voorbereiden. We doen dit niet
door er in vormingslessefi droge stof over te verkopen
maar door ze in onze jeugddiensten te beleven. Juist
daarvoor wezen we hierboven naar het belang van
meer nieuw.e levensstijl in de volkse jeugdmiddens.
Als lid of leider, we hebben hier allemaal een taak
in. — De soms meest Christelijk voordoende groepen
zijn derhalve veelal de dragers van een gemeenschaps-
rnystiek die niet beantwoordt aan het Christendom,
maar aan het nationaal-socialisme.

Elke leider vertegenwoordigt als gedoopte een te
vormen persoonlijkheid, de leider is er voor de jon-
gens, zelfs onze Heel-Nederhm<ise strijd is er voor de
jongens. Hoeveel maal hoort rnen niet het tegenover-
gestelde vertellen ? Hoeveel malen hebben wij niet
moeten beleven dat de jeugdbeweging een loutere
strijdmachine was ? Het is niet de taak van een ven-
del jongen of een Heel-Nederlands meisje sandwich-
man te spelen, zij het nu onder andere vormen dan in
Amerika.

Hoeveel tijd komt er nu niet vri j voor de vorming,
vroeger aan nutteloze propagandistische doeleinden
besteed, wanneer, dit ingezien wordt. En dit sluit
allemaal niet uit dat jongeren b.v, met hun orgaan aan
vergaderingen zouden gaan colporteren. Wanneer de
jongens de eerbied van de leider voor hen voelen,
vergroot ontegensprekelijk het gezag. Hoe paradoxaal
ook, er wordt van de jongens meer verkregen dafi
wanneer ze met een « fuehrermentaliteit » bejegend
worden. Immers wie zegt persoonlijkheid, z*egt meteen
het tegenovergesteld van naamloos individu, waarvan
de Franse « citoyen » typisch is.

(Vervolg op bh. 2)
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DE TAAL
Jn mijn Gentse jaren toen Prof. Fredericq

(die er later spijt van had) en Blommaert mij
naar Vlaanderens vechtstad geroepen hadden,
was ik Hd van «n Vlaams genootschap « De
taal is gansch het volk ». Is dit spreuk juist ?
Als een volk zijn taal verliest, is het dan
verloren ? Ons verstand zegt « Neen ». Wel is
het kostbaar kenmerk, van een volk, de diepste
uiting van de volksinborst zoek geraakt, maar
toch bestaat 't ontkroonde volk nog. De Frie-
zen in Qost-Frieslind spreken al eeuwen geen
Fries meer, evenmin als de Groningse Friezen,
maar toch bleven zij in aard en aanjeg echte
Friezen. De Oost-Friezen al spreken zjj nu
een Waterkant-tongval en al hadden zij tot
±1872 ons Nederlands tot schrift en kerk-
taa! weten nog Friezen te zijn en spreken van
Duitsland als van een ander land. Maar zelf
als een stam z'n taal en naam heeft afgelegd,
blijft 't voortbestaanv Een Fries boerenzoon
stond jaren geleden te Alphen Oudshoorn
a/d Rijn en zei mij : « De bevolking van die
streek is kenmerkend Fries in uitzicht en
inborst en zeden, even Fries als m'n geboorte-
streek Leeuwarden.

De West-Vlamingen weten niets van Friese
oorsprong, maar als men het middeleeuwse
< quaede Kerels »lied leest, voelt men hoe
Fries ze ondanks verlies van naam rn taal nog
zijn. Guido Gezelle voelde de diepe Fries-
Vlaamse eenheid — ook Rodenbach. Zie de
echt Friese koppen in Vlaanderen, ik denk
aan 1895, mijn gemeentelid vrouw Pols-
Cattoor te Oostende, ik denk a*n vrouw CUcya
te Gentbrugge. Zie op een hoofdvorm als onze
Verschaeve. Taal en naam hebben de Neder-
landse kustbewoners vanaf Alkmaar verloren,
maar ze zijn voorbeeldig Fries gebleven. Vla-
mingen die hun afkomst kennen en 't sprookje
van enkel Franken ontworsteld zijn vindt men
nog velen, ik noem o.a. Claerbout uit Kortrijk

, die het Friese bloed tot ver in de richting van
de Somme speurt.

Prof. Fredericq zei mij eens « de Gentenaar
heeft zijn vechtlust en koppigheid aan de
Friese vaderen te danken », De oude levens-

(BIz. 1. VERNIEUWING : Vervolg)
Persoonlijkheid veronderstelt eveneens

het recht op vrijheid, maar dan een aan
Goddelijke wetten gebonden vrijheid.
Ware vrijheid is nu eenmaal het tegen-
overgestelde van, liberalisme, zoals indi-
vidu van persoonlijkheid. De jeugdbe-
weging moet' dan ook de weerspiegeling
zijn van de komende tijd, een kleine
gemeenschap waarin reeds die vrijheid
beleefd wordt, waarin men ze soms leert
vrijwillig af te staan (vrijheid bij uitne-
mendheid), Geen zinloze bevelen van
wege de leider om zichzelf te doen
•gelaen, geen bandeJoosheid van de leden.

Wij hebben allen nood aan vrijheid.
, Wij zijn zodanig genicotiniseerd door

onze decadente beschaving dat wij meer
dan wij het zelf vermoeden afhankelijk
zijn van allerlei begrippen, gewoonten en
invloeden die ons aan banden houden.
Vrijheidszin is een der kenmerken van
het Nederlandse volk. Zoals wij van elke
starri van de Nederlanden iets te leren
hebben kunnen wij hiervoor in de leer
gaan bij de Friezen waarvan de leuze is
« de Friezen buigen alleen voor God ».

Ons ijveren voor «Vrijheid en Per-
soonlijkheid » is noodzakelijk, willen wij
Onszelf en de omgeving waarin wij leven
en strijden waarachtig vernieuwen. Wij
zijn geen volk van slaven, maar een
« Prinsenvolk ». ERASMUS

beschrijvingen der eerste Christen zendelingen
aan de samenvloeiing van Schelde en Leye
vernielden daar Friese volksstammen. Vandaar
ook het diepe onderscheid tussen een Franse
streektaal sprekende Walen, die geen Noorder-
lingen zijn en verfranste Vlamingen in 't
gebied van Kwinte en Somme. In de laatst-
genoemde streek is de taal schijnbaar verloren,
maar al het overige is kern Nederlands, be-
halve de talrijke Ambtenaren, indringelingen
en zuidelijke opgelegde wetten en anderszins.

In zulk een..streek waar de zuidertaai het
Vlaams heeft verdrongen ontstaat een dood
punt, juist als waar twee stromingen tegen
elkaar botsen. Overal waar ontaard ing van
eigen volk, plaats vindt, gebeurt een ramp
voor 't eigen wezen, 't Is onmogelijk een
mans huis boven zijn hoofd af te breken en
hem in dezelfde nacht een fonkelnieuw huis
te bouwen, gelijk in Alladins' avonturen. In
't werkelijke leven zal de zon altijd de af-
schuwelijke puinhopen beschijnen. Er is een
tijd dat 't oog getroffen wordt door zwarte
akelige overblijfsels, 't Is onmogelijk een volk
van zijn eigen van God gegeven aard te
beïoven en om 't zo te zeggen tussen zons-
opgang en zonsondergang een nieuwe volks-
aard te geven. Een voortschrijdende beweging
die een volk tracht te doen veranderen van
taal en gebruiken, heeft ten gevolge het ont-
staan van een geestelijk dode streek waar de
Ontwikkeling stil staat en de geestesbeschavmg
in diepe sluimering is gevallen. Zulk een dorce
streek ligt b* j v, in het oud Nederlandse gefcied
van het tegenwoordig Noord-Frankrijk ge-
noemde oud -Zuid-Vlaanderen.

Tussen nauw vermaagschapte talen-en tong-
vallen gelijk JutS-Deens-Fries, Platduits, Ne-
derlands geven zulke overgangen moeilijkhe-
den, maar die zijn enigszins overbrugbaar,
maar waar Zuidertaai en wezen de plaats van
Noordertaai tracht in te nemen is de ramp nog
oneindig groter, want het is een geheel tegen
alle scheppingsorde in druisende gewelddaad.
Toch is het merkwaardig op te merken dat
uit de verschroeide aarde, die tegennatuur-
lijk aan 't Vlaams ontroofd is, telkens toch
nieuw zuiver Vlaams leven openbloeit. Ik
denk b.v, aan een echte Noorderling als Prof.
Looten te Rijset en talrijke dergelijke ver-
franste zonen en dochteren van oud-Vlaande-
ren. Neen, De Coster heeft in zijn Tijl Uilen-
spiegel gelijk : Vlaanderen kan niet sterven in
eeuwigheid. Altijd herrijst het en bloeit
het op.

Merkwaardig is ook het verlangen van een
volk om zijn verloren taal terug te vinden.
Dat zien wij hier en daar in Frans Vlaan-
deren, dat zien wij in Baskenland en Bretanje
en het sterkst in Israël.

Zo taai is onze Nederlandse taal dat tot
1936 (uit vrees voor Hitler) de kerkstempels
van plaatsen in het nedergraafschap over de
grens bij Overijsel in onze taal waren. In
diezelfde streken vindt men ons Nederlands
zoveel mooier en fijner dat eenvoudige men-
sen ervan overtuigd zijn, dat in de hemel de
taal niet Duits, maar wel Nederlands zal zijn.

De taal is wel niet heel het volk, wij zien
dat o.a. van de 16 miljoen negers die in
Noord-Amerika Engels spreken en toch geen
Angelsaksen worden,

Aan de andere kant is de bloei vin de
volkstaal, uiting van volksleven, Volksontwik'
keling, volkskracht. In de eigen taal spreekt
een mens zijn diepste gevoelens uit, schertst
hij, jubelt hij, zingt hij, verheerlijkt hij de
Schepper en de schepping.

Met droefheid merken wij daarom de voort-
durende toeneming van uitheemse leenwoor-
den. Toen ik in 1895 in Vlaanderen stond

was 't een eer voor elk dichter en schrijver
geen Franse, Latijnse of andere buitenlandse
woorden te bezigen. Heerlijk zong Ledeganck:
« Daarom gedenck — de heilige wenk

Van al wat U omringt
Blijf steeds Uw Vlaamse oorsprong waard !
Wees Vlaams in Uwe spraak en Vlaams in

[Uwe zeden !
Uw roem en Uw gelijk vindt ge op die weg

* [alleen
Met al de heerlijkheid der dagen van

[voorheen.»
Het is Vlaanderen en Holland alsof de

bladen en tijdschriften een wedstrijd hebben
uitgeschreven wie de meeste uitheemse woor-(

den kan gebruiken. De gewone lezer die geen
Latijn en Grieks geleerd heeft in het Frans,
Duits en Engels niet genoegzaam beheerst
verstaat de belangrijkste stukken slechts ten
dele en hoe kan er dan leiding, vorming,
ontwikkeling van at dat halfvreemd geschrijf
uitgaan. Ik weet wel dat wij meer van zulke
tijdperken gehad hebben, maar toch nu is er
de aanranding en ontaarding van dat kunst-
gewrocht dat wij onze taal noemen, wel heel
erg. In Vlaanderen schreven Van Beers, v,
Rïjswijck, Vuylsteke, Heremans, de priester
Gezèlle, Verriest, de Sabbes, Pol De Mont,
zuiver Nederlands soms met de streektaal
gemengd, maar vri j van ' vreemde smetten,
men kan bij die namen ook de oervaders van
de Vlaamse Beweging en talloze andere dich-
ters schrijven, wetenschapsmensen voegen.

Wij zijn sinds die tijd in dit opzicht reus-
achtig achteruitgegaan. Ten Noorden van de
Moerdijk is dit onheil nog Sterker. De oude
Vlaimse woorden worden in Vlaanderen (üet
meer verstaan én in Holland heeft men ze
nooit gekend. Wie kent er nu, nog : « weder-
•lands » (internationaal), statioverste. Opstel-
raad wordt steeds zeldzamer, men kan zo
eindloos voortgaan met klachten over verar-
ming en indringing van buitenlandse, niet
in onze taal passende leenwoorden, denk aan'
«inciviek» en al de woorden van na de
afloop van de bezetting, denk in Holland aan
* politiek delinquent» en c tribunalen ï. Ja
de zg,... zuivering mag haar krachten wel aan
taaizuivering g'aan wijden. Servies Daems zegt
w treffend m z'n oude mooie taal :
«Hoe bist tu te(ene)male ghestorven o tale,

[talc scoon ?
Wie hévet di so bedorven, wie smeet die

£ van ^eft tr0on •'
Veel soéter kan men singhen in dienen

[ghelucke so sacht
Hoe coste Maerlant dwinghen, hoe steegh

[die sangh uten hert
Wat heeft 't at sierlic gewrocht ? »
Ja laat ons doren — de Skandinaven zeggen

nog «daa re» zijn, dat is dwazen — d.w.z.
wijzen die de door God ons geschonken taal
beminnen, hooghouden en verdedigen ten dode
toe. Zo zij het.

J. D. DOMELA ,
NIEUWENHUYS NIJGAARD.

VERGELIJKENDE GESCHIEDENIS.

Een Frans dfrgbladschr ijver trachi (met
welke ondergrondse bedoeling ?) te bewijzen
dat de Duitse bezetting in ons land veel
zachter is geweest dan in Frankrijk,

Des Guten zu viel !
De ambtelijke gegevens die in de processen

te Neurenberg en vóór het Hogere Gerechts-
hof te Parijs veropenbaard werden, hebben
duidelijk gemaakt dat in Frankrijk 16 % van
de werklieden onder de opeising van de
arbeidskrachten vielen, en in België : 80 %.

Overigens heeft iedereen kunnen vaststellen
dat in ons zuidelijk buurland noch een enkele
kerkklok, noch een enkel meter spoor wegge-
nomen werd. Bij ons integendeel, werden
zekere opeisingen zo drastisch uitgevoerd dat
in het hartje van Limburg gemeenten en
steden noch door de spoorweg, noch door de
tram meer te bereiken waren, en de geschie-
denis van onze klokken hoeven we niet meer
te vertellen.

Zulk een verschil in de behandeling van
beide bezette' landen zal niemand verwonderen
die weet welk prestige «la grande nation»
in de ogen van Duitsland altijd genoot en
welke prijs de bezettende macht zou betaald
hebben opdat het Vichy-Frankrij k zou aan-
vaard .hebben met het Derde Jlijk «mee te
werken >. De onthullingen van Abetz spreken"
boekdelen daarover.

Tegenover een « klein land » koesterde de
bezetter geen zorg van zulke aard, en hoe
minder machtig het bezette land, hoe harder
het regime van, de bezetting.

Dat weet toch iedereen die een andere pers
leest dan die van. Parijs.

IN HET LAND DER FRANKEN.

-Het Gerechtshof' van Parijs heeft in een *an
zijn laatste zittingen een gewezen medewerker

van de Sicherheitsdienst gedurende de Duitse
bezetting, Graaf de Perotti della Rocc-a ver-
oordeeld. Bij de onderzoeken over zijn iden-
titeit, bleek dat deze edelman eigenlijk Salah
ben Mohïtmed Chekhat heet.

Aan de andere kant werden door de Correc-
tionele Rechtbank ook te Parijs de sekretaris
en de penningmeester van, de «Union des
Jeunesses Républkaines de France > (een
kommunistische groepering) voor aansporing

• van soldaten tot ongehoorzaamheid • veroor-
deeld. Deze leiders van de Franse jeugd zijn
de'heren Kanapa en Zvaovl Pinhas.

Geen reden tot verbazing ! De grondwet
van de IVde Republiek werd opgesteld door
de heren Sedar Senghor en Zaksas (Dhr
Senghor is een volbloed neger. Waar dhr
Zaksas geboren werd en wejke zijn echte
naam is, kan niemand met zekerheid beves-
tigen).

In elke Franse regering zetelen een paar
kleurïingen. De meest schilderachtige was « de
heer» Fily Dabo• Sissoko, Frans minister van
Handel. (De bijzondere bevoegdheid van deze
« right man on the right place» moet zeker
de zwarte markt geweest zijn.)

Dhr Gaston Monnerville, voorzitter van de
«Conseil de la République» (Senaat), dus
het eerste personage van de Republiek na het
Staatshoofd, is een sterk gekleurd halfbloed
uit Martinique ; zijn zwager is een Indo-
Chinees, dhr Nguyetï Dinh-Trany. (Een ganse
regenboog op' zich, deze achtbare « imperiale *
familie !)

En, om de kroon te spannen, kon dhr
Vincent Auriol als voorzitter van de Repu-
bliek alleen verkozen worden, omdat men op
het laatste ogenblik een paar vliegtuigen be-
vrachtte die de < volksvertegenwoordigers >
van de inboorlingen uit Afrika, naar Verjaijles
meevoerden, waar zij hun Stem ten voordele
van de grijze socialistische leider uitbrachten.
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Graag stellen de historici van het Europese
geestesleven de geestelijke geschiedenis van
het Avondland voor als een oppositie tussen
twee tendensen, die men sedert Nietzsche
gewoonlijk de Apollinische en de Dionysische
tendenz heet.

Over de dienere fundamenten van deze op-
vatting zullen we het later hebben. Thans
willen we een vlugge schets geven van het
Europese geestesleven, vooral sedert de Re-
naissance om zo de ontwikkeling van het
Dionysisch element in het licht te stellen.

Vooraf echter is een algemeen inzicht in
beide tendenzen noodzakelijk. We geven hier
een bondig overzicht, ontleend aan studie van
W, Everaet.

t De Apollinische tendenz, genoemd naar
de zonnegod Apolloon, is . de drang naar
kennis en inzicht, naar verstandelijk begrijpen
en rationeel verklaren, naat helder en klaar en
logisch denken. Het .is een zucht naar orde en
wetmatigheid, naar harmonisch evenwicht,
naar serene rust en beheerst* kracht, naac
intellectuele beschouwing en aesthetische ge-
nieting. Het is de wereld vin het veroverend
alJespeilend en allesordenend intellect, waarin
de rede als hoofdfunctie beschouwd wordt en
waarin alles verstandelijk wezen moet om
schoort te kunnen zijn. Dat is de -streving
waaruit .de Griekse wijsheid gegroeid en. de
Griekse plastiek ontstaan is. In deze atmos-
pheer rijst het Parthenoon omhoog en baden
de goden en helden van Pheidias.

» Daartegenover staat de Dionysische stre-
ving, die in de wijnberoesde god Diotiysos
haar belichaming vindt. Het is de troebele
instinctsdrang, wortelend in de geheimzinnige
diepten van de natuur, eetf mysterieuze ge-
voelsroes\n zwoele derkrachten, dje steeds
zoeken te ontsnappen aan de ordeband van
de rede. Het is een symbool van dié drang
der natuur om haar eigen wezen te over-
stijgen, om de banden der ziel te verbreken
en weg te smelten in bedwelming der zinnen
en mystieke extase. Het is de wereld waarin
hart en gevoel, wik en instinct heersen, waar-
door de mens getrokken \wordt naar de zinne-
lijke levenservaring in de irrationele natuur-
gronden, en gelokt naar de innige vermenging

...rt&t de^donkere jiarde en de vegetatieve plan-
tenwefrel(i."1C)at is de 'wereld waarin'rHrtSrïfefc"
se treurspel beweegt met zijn muzikale be-
dwelming en zijn wild opvlammen van drift
en hartstocht.»' (l)

De Renaissance wilde terug over de « Mid-
deleeuwen > naar hetxApollinisch humanisme
der Oudheid...-humanisme dat echter op een
flagrant heidendom uitliep. Waartegen dan
de Barok een christene reactie was, of wilde

- zijn, want in feite was het slechts een com-
. promis tussen beide wereldbeschouwingen. De
' Barok dacht de heidense Renaissance bekeerd

te hebben, maar had haar slechts, zoals dom
De Cloedt opmerkt, een gouden koörmantel
omhangen. Het heidendom van de Renais-
sance, ogenschijnlijk' door de Barok geblust,
.flakkerde spoedig opnieuw op : men spreekt
nu van Aufklarung, terwijl kunsthistorici het
over classicisme hebben.

Descartes, Voltaire...
De natuurwetenschappen (lef idees clairfs

et distinctes !) dringen nu meer en meer op
de voorgrond, ze pretenderen de enige objec-
tieve wetenschap te zijn, en ze eisen voor zich
het leeuwenaandeel van de opvoeding, want
alleen door de kermis van de werkelijkheid als
zodanig, kan de men; objectief staan tot de
realiteit en tot zichzelf. De culturele traditie
welke overwegend in de Griekse en Romeinse
Oudheid wortelt, heeft nu geen andere dan
een historische betekenis eri draagt niets
wezenlijks bij tot de kennis van mens en
kosmos (2). De oude humaniora wordt door
een nieuwe humaniora overvleugeld.

In de grond houdt deze mentaliteit heden
ten dage stand in vele geesten.

De pretentie van de natuurwetenschappen
om de objectiviteit zonder meer te kunnen
weergeven, wordt echter meer en meer in
twijfel getrokken ; hun objectiviteit en hun
geldigheid vallen immers samen met de door
de natuurwetenschappen zelf vastgestelde gren-
zen. Maar iets meer dan oorzaak en werking
van het phaenomeen kunnen ze niet verklaren.
Precies de zin van het levende ontgaat de
positieve wetenschappen. In de existentiële
samenhang van het levende, in de zinvolle

Hier een artikel waarin de ontwikkeling
van bei dionysitch tleinent, als blijvende
tendehz ia bet Europese, \ in
zijn ontwikkeling geschetst wordt, en
waaria getracht wordt de geestelijke atmos-
pheer van bei Avondland, vooral van het
centraal gedeelte, in hel begin van deze
eeuw, te doen- aanvoelen.

Het is ten betrekkelijke objectieve weer-
gave nart één feitelijke toestand. Het is
nochtans geen aanbeveling, geen verkondi-
ging van onze ideologie. Et' volgt nochtans
geen critiek, althaai niet ia deze aflevering.

De bedoeling van deze bijdrage is enkel
en alleea onze oudste jongens en meisjes
in ie wijden in de tijdgeest. Mochten ze

doo* een elenuntairt kennis van die gefst,
ooi velt meer oppenvlakkige verschijnselen
beter begrijpen^ E>t mochten ze ook zich-
zelf erdoor beter leren begrijpen, zij die
wellicht, ook een deeltje van die gent in
zich dragen.

Het is ook duidelijk dat de geciteerde
verken niet alle aanbeveling verdienen
voor jonge memen. Wel integendeel ! Wan-
neer nochtans sommige va» die werken in
voetnoot worden geplaatst, dan is het om
20 objectief mogelijk de bronnen aan te
wijzen.

Alle mogelijke reacties van onze lezers
'in verband met de bezinningsbladzijde,
zijn welkom, DE REDACTIE.

Groei van het Dionysisch Element in de Tijdgeest
voltrekking van een functie, wortelt de objec-
tiviteit van het Jeven : tevergeefs zoekt men
die objectiviteit in het raam van het expe-
riment.

Een reactie moest koment en is inderdaad
gekomen. Apolloon zetelt nog op de troon,
maar reeds is Dionysos de troonzaal binnen-
getreden : hij werpt Apolloon de handschoen
toe !

Zeker de « barbarij van de gedachte », zoals
Vico het betitelde, leeft nog in vele geesten,
maar reeds hebben velen de woorden huma-
nisme, vitalisme en existentialisme op hun
vanen geschilderd, achter welke vanen men
het rationele humanisme van Descartes wil
verslaan.

Waar vroeger het positieve, het louter be-
grijpelijke, de deductieve redenering voor de
philosophie werd gehouden, werd het louter
menselijke ter zijde gelaten. Dit is thans bij

' velen in eer hersteld, bij hen toch die de
dingen niet abstract, maar in zijn existentiële
Sampnhang willen vatten.
"DenTcen wtThier éven^SSri de weg die loopt

van het mechanisme van Descartes, naar het
vitalisme van Hans Driesch, die duidelijk aan-
toonde hoe grondig verkeerd het is de mecha-
nische wetten op 'andere gebieden dan de
anorganische toe te passen, en dan nog !

In onze tijd is er dus een Dionysische
reactie losgebroken : Levtn in plaats van
Denken, is het ideaal geworden, vitalisme in
plaats 'van rationalisme. Met Etnesto Grasïi
— weinig mensen beleven 20 sterk als hij
onze tijd — klopt men rouwmoedig op de
borst : «Vor lauter technischen Erfahrungen
haben wjr uns vom Sinn des Lebens ent-
ferat» (3).

't Begon reeds een eeuw geleden. De roman-
tiek reeds (Rousseau, Kant, Goethe, Schil-
ler. ..) verkondigde de reactie tegen het
rationele en verheerlijkte het gemoed, de
phantasie, het gevoel : de slinger bewoog zich
van het hoofd naar het hart.

Het einde van de achttiende eeuw brak ook
reeds met het individualisme : men had het
volk ontdekt. Ja, reeds in de eerste helft van
de XVIII* eeuw werden de grondslagen van
het nationalisme gelegd door de geniale Giam-
battista Vico, die in 172;V tijn Principt 'dl una
scienza nttova iniorno alla natura della nazioni
liet verschijnen. Spoedig daarna kwam hij tot
de 'ontdekking dat alle volkeren hun eigen
aard hebben. Eri spoedig zou, in het midden
van de XIX* eeuw E. M. Arndt schrijven :
« Eïn Volk zu sein, das ist die Religion u'n-
serer Zeit ».

Die slinger rwenkt nu niet terug, maar
schijnt zich verder te bewegen in de Diony-
sische richting. En wanneer de Romantiek een
nog in hoofdzaak reactief karakter had, is het
Vitalisme volop actief. Het vroegere anti-
r&tionalisme wordt nu ecn formeel verheer-
lijken van het ganse ' leven^ e n wanneer de
Romantiek hoofdzakelijk, voor het spirituele
in de bres Sprong, staat nu ook het lichaam
in het brandpunt van de belangstelling.

In iedere periode ontdekt men een waar-
heid, maar dan gaat men daar te absoluut de
nadruk op leggen. Onze tijd heeft de eenheid

van de mens'ontdekt, maar gaat dan te veel
de geest beschouwen ah gebonden aan het
organische, cultiveert te uitsluitend het
lichaam, zogezegd om de geest, en bezondigt
zich ten slntte aan racisme om de volksziel
te bewaren : hier ,wotdt het nationalisme van
de Romantiek op biologische leest geschoeid.

De Romantiek was een afbreuk met het
materialisme. Het gevaar van materialisme
dreigt nu echter opnieuw, wanneer men de
anti-materialistische reactie al te ver door-
drijft !

De woorden wereldrevolutie en hernieuwing
zijn niet uit de lucht. Uitdrukkingen als
kentering def tijden, Umwertuag aller Weftf,
het nieuwe Europa zijn cliché's geworden :
in alle redevoeringen horen we re, we lezen
ze in alle kranten, we gebruiken ze wellicht
zelf dagelijks.

Er aan twijfelen ware inderdaad zinloos :
een nieuwe tijd groeit, een nieuwe lente
bloeit, een Dionysische lente...

« De oude gewaden
zijn afgelegd.
De frisse vaandels
staan strak
in. de morgen.
Aartsengelen
klaroenen
de nieuwe dag. » (4)

ledere tijd schrijft andere woorden met een
majuscuul. Het woord Rjtrsoü mocht nog on-
langs deze eer genieten. Nu prijkt Leven met
een hoofdletter.

Levtn ; ziedaar het woord van de nieuwe
mens, '

« We willen leven ! » ZO klinkt zijn kreet.
We willen leven ! En onze jongens vluchten

uit hun XIX* eeuws* salons, de stad uit,
het land in ; ze voelen in hei en bos hun
longen groter worden en hun borst breder.

We willen leven ! En de hoge hoedjes van
de voorbije eeuw, de statige jassen en vesten,
dit alles weigert onze jeugd : een hemd en
een korte btoek zijd hun voldoende, en
blootshoofds : zo gaan ze op stap.

We willen leven ! Ze trekken van dorp
tot dorp, van stad tot stad, efi laten alle
Restaurants en hotels links liggen. Ze leven
ongekunsteld, sober :
c Al eti maer wrongele, caes ende broot,

Al slaepti up stro ende cruut,
Vri als het veulen en kenti geen noot. » (5)
We willen leven ! Daarom vluchten ze de

grootstad, met haar elertriciteit en haar cen-
trale verwarming ; ze laten liever hun scha-
duwen rond kampvuren dansen; daarom vluch-
ten ze de grootstad met haar radio en gramo-
phoon en gaan zelf hun liederen zingen,,.

Hard klinkt dit lied, maar als een stem uit
duizend monden :

€ Utid offen gab
Mein Herz den emsten Erde sich
Der leidenden, und oft in heiliger Nacht
Gelobt' ich, bis in den Tod
Die schïcksaJvolle zu lieben
Und ihrer RÜtsel fceines zu verschmïlcn,
So knüpft' ich meinen Todesbund mit

[üir.* (6)

Een man staat recht, en allen richten hun
blikken naar die leider, en allen luisteren
naar zijn gezaghebbende woorden : <c Ich be-
schwöre euch, meine Brüder, bleibt der Errfe
treu, und glaubt denen^nicht, welche euch von
überirdischen Hofnungen reden» (7).

En de nieuwe mensen, de jongens van rond
het kampvuur, ze juichen deze leider toe.

De jonge mens, voortgejaagd uit de klein-
zielige engheid van het ouderlijk huis, uit
de zielloze bekrompenheid van de muffe klas-
localen en uit de vuile grootstad, de trekker
naar de verten, die 's avonds lïiet anderen
warmte en gezelligheid zoekt rond grote
vuren, om' daar te luisteren naar hun eigen
liederen en naar hun leider, hun medetrekker,
medezoeker, die hen verstaat en de weg wijst;
dit alles is wel realiteit van het ogenblik,
maar vooral symbool van de nieuwe tijdgeest,

Dit symbool was goed — de nieuwe mens
leefl van symbolen — het mag ons echter niet
ontslaan dieper te schouwen.

Met deze schets hebben wc alleen getracht
de atmospheer weer te geven, waarin een
nieuwe tijdgeest zou ontkiemen en groeien.
We hopen later meer systematisch de ver-
schillende facetten van deze tijdgeest onder
de loüpe te nemen.

Jaak VAN T PARK.

(1) W. EVERAET, Het Apollinische Frank-
rijk, in Kuliuurlevent dl XIV/I, 1947, p. 350.

(2) Zie : E. GRAS$[, in zijn inleiding op :
R. GtjARuiNi, Der Tod des Sokratei, Bern,
lï>45; Aan deze inleidibg is hier meer dan
één gedachte ontleend,

(3) E. GRASSI, a.-w., p. 6.
(4) W. MOEJJS, Poëzie.
(5) Ontleend aan het Kerelilied.
(6) HÖLDERLIN. Ik citeer haar M, DB

CORTE, Philosoph'ie des meettrs contemporaine*,
Hottto rationalis, Brussel, 1944, p. 444; Daat
lezen we echter frtucètlai : waarschijnlijk een
zetduiveltje ; de auteur vertaalt trouwens saas
peur.

(7) NIETZSCHE, Also sprach Zarathustrat l.

Een V/oIJcse
Een maand ia verlopen en hier zijn we

dag op dag stipt met ons tweede numrner,
dat verreweg het eerste overtreft. Wij zullen
steeds blijven hameren tot onze gedachte
volledig doordringt. Hei ijzer der Neder-
landae jeugd moet gesmeed worden. Iemand
met gezag zei onlanga : het is geen vijf
voor twaalf, maar wellicht kwart na twaalf.
Dit ijzer berust echter op een hard, zeer
hard aambeeld van onverschilligheid, twee-
dracht, ontgoocheling, tegenstand en zoveel
andere moeilijkheden.

De ploeg die ons blad samenstelt i» zich
aan' het uitbreiden, de plannen di« betref-
fende on» blad voorliggen kunnen slechts
uitgevoerd worden wanneer ons versprei-
dingsapparaat sterk genoeg ia. De hamer
van onze jeugdpers heeft slechte sterkte
naar gelang de smeder. Maak gebruik van
het voorhanden zijnde wapen. Reeds nu is
< het Pennoen » een blad .dat men niet naast
andere legt maar er in ons voordeel mee
vergelijkt.

Te maken dat het ijzer onder de. hamer'
slagen tijdig kan gesmeed worden i? de taak
van onze verkoopdienal (geen belangrijke
gelegenheid gaat voorbij zonder colporla-
ges). De opstelraad en het beheer van «Het
Pennoen » verwachten dat overal kleine
kernen gevormd worden, die « het Peft-
noen* bestuderen, huisbezoeken afleggen,
aan vergaderingen staan met ons blad. Bij
duizenden moeten onze «Pennoenen> door
de Nederlanden verspreid worden. Geen
centiem mag bij ons achterwege blijven in
achterstallige vorderingen.

Ook U, gewone lezer, kunt ons helpen,
wij verwachten het van U, door te abonne-
ren (zie de voorwaarden op de laatste
bladzijde). Er is iets veranderd niet de
Lente.

Bloehuaand, groeimaand, dubbele inzet
van c Het Pennoen » onze volkse hamer.

Beheerdienst van < Het Pennoen ».
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werken en drmen
neöeRUnósej pioniers

We zijn een volk van dichters, we zijn een
volk van schilders, van kunstenaars, we zijn
een volk van dit, van dat, en dan nog' van
't een en 't ander...

Als ik je vraag me te spreken over de
groten van ons volk, dan hoor ik de namen
van van Eyck, Memlinc, Rembrandt, Rubens,
van Ruusbroec, Gezelle erf Verschaeve, van
Artevelde, Oranje, Rodenbach fin nog vele
anderen.

Maar zelden schijnt men te beseffen dat er
nog andere groten uit ons volk zijn opgestaan,
mannen die hun genie in steen en metaal, in
retorten en kabels vereeuwigden. We mogen
niet vergeten dat w* ook een volk van ge-
leerden, van wetenschapsmensen, van inge-
nieurs en ontdekkers zi^n, niet waren, maar
nog zijn.

Jonge kameraad, je hebt deze karaktertrek
van je volk reeds ettelijke malen met je eigen
handen bewezen ; door dat koppel wekkers
die je ooit met razende geestdrift de nek hebt
gebroken, door dat stukje electrische leiding
dat je volgens eigen plan thuis hebt geïn-
staleerd, en dat tegen de verwachting van je

. ganse familie in, tot nu toe nooit heeft ge-
haperd. Ben j i j , jongen van zesden, zeventien
jaar, ook niet overlaatst nog met je raeccano
aan 't prutsen, neen aan 't bouwen geweest
aan 'n kraan van gans eigen opvatting...

Geloof je me nu als Ik je zei dat het ons
in 't bloed zit ? Maar spijtig genoeg, en tot
onze schande moeten we vaststellen dat we
van de geleerden van eigen bodem zo weinig
afweten.

Je spreekt van Archimedes, maar voeg er
dan ook aan toe dat Simon Stevin uit Brugge
zijn wetten nader onderzocht en juister for-
muleerde, dat hij het parallelogram der krach-
ten ontdekte, de theorie van het hellend vlak,
de principes der waterweegbct)Rttes die men
ten onrechte aan Pascal meent te moeten
danken ? Dezelfde Stevin was de raadgever
van Willem van Oranje, de leermeester van
prins Maurits. Zoals de natuurkunde heden
ten dage wordt aangeleerd, 20 heeft hij ze
gegrondvest.

Je gaat naar een film kijken ? .Denk er dan
eens aan dat de kinema nooit zou verwezen-
lijkt zijn zonder Professor Plateau van Gent,
die zelfs zijn ogen aan zijn opzoekingen
offerde in 184},. en dan nog, blind maar
onvermoeibaar, veertig jaren doorwerkte.

DOSFELHULDE

Volkse jongeren,
Heel-Nederlanders,

Vereend boven elk organisatorisch verband,
allen 'naar Dendermonde op 2den Sinksen-
dag — 29 Bioeimaand 1950-

PROGRAMMA
9.30 u. : Plechtige Zielemïs in de hoofd-

kerk van O.L.Vr.
10.45 u. : Grafhulde op het stedelijk

kerkhof.
2 ü. : Receptie op het Gemeentehuis

van Sint-Gillis.
2.30 u. ; Feestzitting te Sint-Gillis met

als Sprekers, Arthur de Bruyne,
Prof Dr. en Mag. L. Jansens
en Prof. Dr. J. Muis.

Door het Dosfelcomtté werden een
aantal Dosfelkaarten uitgegeven om de on-
kosten te bestrijden, de map kost 20 fr.
te storten op P,C 239584 van J. Macharis,
Brusselse straat la te Dendermonde.

Nog meer dan tijdens zijn leven staat
de nationale jeugd achter Dosfel, symbool
van het volkse idealisme.

Je moeder kookt op gas, getrokken uit
steenkool. Dit gas werd ontdekt door de Leu-
vense hoogleraar, Minckelers, welke met dit
gas ook luchtballons deed opstijgen.

Van Newton, van Galileï heb je reeds
gehoord. Naast hen, ofschoon bij ons minder
bekend, maar toch minstens even groot, staat
Christiaan Huygens (1629-1695), • die de
grondslagen legde der optica, een theorie die
onder de vorm van microscoop door Leeuwen-
hoek (1632-1723), en onder vorm van verre-
kijker door Zachrias Jansen in praktijk werd
omgezet.

Onze geè'IectrUiceerde beschaving zou niet
mogelijk zijn indien de Luikenaar Gramme
niet de eerste dynamo geconstrueerd had.
Moeders keuken diende hem als werkplaats.
De electrische motor werd eveneens door hem
uitgevonden.

En dit zijn er nog maar een paar ; ik ver-
zweeg U nog de namen van Snellius, Lorentz,
Kamerlïngh-Onnes, Keesom, Van der Waals,
Lieven Gevaert en anderen,

En nu sprak ik nog maar van natuurkun-
digen en ingenieurs ; voeg daarbij nu nog' de
scheikundigen Boerhave, Helleman, Baekelant
(al van bakeliet gehoord ?), de heelkundigen
Vesajius en Palfijn, de aardrijkskundige
Mercator...

Jk weet het, er zijn nog veel wetenschappe-
lijke domeinen waarvan ik niets zei, maar het

ganse bkrd zou niet volstaan om alleen de
Nederlanders op te sommen die op al deze
gebieden grote of minder grote ontdekkingen
deden,

Dat zijn nu allemaal nog slechts namen van
mensen uit de geschiedenis, maar nu nog, op
dit ogenblik, werken honderden Nederlanders
om die grenzen der onwetendheid die de
vooruitgang overal in de weg staan, steeds
verder op te rollen. Nu nog staan duizenden
mannen gewapend met rekenlat en passer, in
de strijd om ons leven aangenamer, gemakke-
lijker, schoner te maken.

Kameraad, leer die gtoten van ons Neder-
landse volk kennen, lees eens een boek over
hun werk en hun overwinningen, gij zult hen
dan eren, net zoals je andere voormannen
hoog schat die Nederland groot (naakten op
het gebied der kunsten of der staatkunde.
Zoals we onze vendels en ploegen naar hen
noemen, waarom dopen we onze volgende
schaat eens niet naar Stevin of naar Gevaert ?

Jonge Nederlander, als jij van de machtige
zang der turbines houdt, van het lied der
havens, van de strakke lijn der hoogspannings-
leiding over onze vlakten, als jij in jezelf die
drang voelt om de wilde en ongeordende
natuurkrachten te temmen en dienstbaar te
maken aan ons volk en aan alle mensen,
overweeg dan eens goed of jij soms ook niet
geroepen zijt om op dit gebied een toekom-
stige « grote * van ons volk te worden.

PYTHAGORAS.

, neemt uw taak op l
Onderstaande bijdrage kregen wij inge-
zonden fan iemand die in hel verleden
de nationalistische jeugdbeweging van
dichtbij gfvolgd heejt. Wij geloven ze
aan onze lezers door haar belangrijk-
heid niet ie mogf»! onthouden.

DE REDACTIE.

Zijn de nationalistische jongen in de Zuide-
lijke Nederlanden sedert de « bevrijding » niet
te veel blijven steken in de vormen waarin de
Dietse Blauwvoetvendels de idee van de natio-
nale strijd tot dan toe hadden belichaamd,
alsof deze vormen definitief waren ? Laten we
van m«et af aan het volgende zeggen : et dient
een onderscheid gemaakt te worden tussen de
nationale strijd der jongeren aan de en* zijde
en * jeugdbeweging» aan de andere zijde.
Sedert Albrecht Rodenbach, nu ruim 75 jaar
geleden, heeft deze strijd in wezen 'geen ver-
andering ondergaan. Wel echter hebben de
vormen geëvolueerd en heeft diezelfde strijd
zich belichaamd gezien in een tevens nationaal
en sociaal gerichte algemene jeugd- beweging,
bepaald door de tijdsomstandigheden en in
het teken van de toen klaarblijkelijk verwachte
evolutie in Europa en de overige wereld.

De hogere leiders van deze eenheidsjeugd-
beweging (NS J V, later DBV en DMS) stam-
den voor het grootste deel lijnrecht van de
Rodenbachse Blauwvoeterie, in casu hare
voortzetting in AKVS-AKDS, DJV, Dinaso-
Jeugd en AVNJ, Zelf waren deze'leiders van
jongsaf aan in de traditie opgegroeid, hadden
zelfs als knapen nog de bloeitijd Van AKVS
meegemaakt, waren mee geëvolueerd en had-
den, uit traditie en uit elementen van de
eigen tijd, de vormen geschapen waarin een
moderne jeugdbeweging zich vertoonde. Zij
waren daarbij ba'anbrekend, zodat reeds vóór
1940 hun kleine groepen als voorbeeld voor
andere jeugdbewegingen van jongere datum
(Kath. Actiegroeperingen vooral) hebben ge-
diend.

Eén groot nadeel bracht deze stand van
zaken voor de nationale strijd met zich : de
jongens die tot de nationale'jeugdbeweging
toetraden kregen alles pasklaar voorgescho-
teld, zij hoefden zich slechts < in te schake-
len ». Vandaar een vermindering van het
zelfstandig zoeken, denken en studeren van
het jonge < .vroedend gedacht». Thans echter
is deze generatie van leiders, gevormd in de
traditie, niet meer aan het woord en de
jongere volgelingen hebben, naar wel blijkt
na vijf jaar, het zelfstandig denken en strijden
verleerd, of moeten er nog toe komen —
ofwel konden zij zich om redenen van wat zij
traditie menen te zijn (immers voor hen is
de DBV reeds een traditie 1) of uit wrevel of
verbittering, desillusie en gemakzucht (die
bevrijdingsnaweeen !) er niet uit los maken,
om, met behoud van wat verworven werd,
verder te gaan.

Want er is maar één traditie, het is de
traditte van de nationale strijd, de t volksdie
kamp * van RoÜenbach. Daar vindt men. de
constanten van de strijd. Dat de huidige jon-
geren nu eens zelfstandig wilden gaan zijn
en niet blijven verstarren in het stadium
waartoe hun leiders in 1944 waren gekomen !
Doch de constanten en de verworvenheden van
een 75-jarige strijd moeten behouden blijven.
Want vormen zijn ook niet louter uiterlijke
toevoegsels, zij zijn aan een innerlijke hou-
ding ontsproten, aan- een «geest» en een
« levensstijl ». Dezelfde geest en dezelfde stijl
kunnen echter ook in andere vormen bloeien.
Wanneer je leerde je uniform stijlvol dragen,
kun je dit evengoed met je burgerkledij doen !

De vraag kan nu gesteld worden : ware de
ontwikkeling van de nationale jeugdbeweging
in de DBV niet, zo abrupt afgebroken ge-
worden, welke weg zouden de leiders (afge-
zien van alle aan de jeugdbeweging niet
inhaerente maar toch haar richting bepalende
en door het algerneen tijdgebeuren ontstane
omstandigheden) met hun jeugd zijn inge-
slagen ? '

Het antwoord is gemakkelijk en kort : de
idealen van Jlodenbach; mét de verworven-
heden sedert, en in de vormen die grotendeels
door de tijd bepaald zouden worden, ver-
wezenlijken ! Dit antwoord bevredigt wellicht
niet, omwille van zijn algemeenheid en con-
Crete vragen rijzen op. Deze vragen zal ik
nochtans niet pogen te beantwoorden, want
zij hebben thans geen belang meer voor de
nationalistische jongeren, die zich in geheel
andere omstandigheden bevinden dan toen.

Waar het 'op aankomt, — nogmaals en in
den treurt ! — is, in de wisseling der organi-
satievormen, der levensbeschouwingen, der
* stijlen >, te onderkennen en te bewaren :
de idealen (de constanten van de strijd) en
de verworvenheden.

Over de constanten kunnen we kort zijn
omdat we ze in het lang en het breed hier
toch niet kunnen ontwikkelen : grijpt naar
Rodenbach («Albrecht Rodenbach en de
Blauwvoeterie» door Ferdinand Rodenbach)
en klim terwijl eens tot Verriest en Gezelle
op ; naar Dosfel, Wies Moens, Van Severen.
Studeert ! Maar maakt u de stof eigen. Stu-
deert niet om iets te weten, maar om iets te
worden. Vlees en bloed ! En met geestdrift !
Breidt dan de kring van uw belangstelling
verder uit over de gebieden van het schone,
het goede en het ware ; blikt ook over de
grenzen. Persoonlijkheidscultuut is steeds een
der constanten van de nationale strijd geweest,
Werkt aan uzelf ! Als verdorvenheden van
de jeugdbeweging kunnen we onderscheiden ;
op het gebied van de geestelijke inhoud( een
uitdieping van de * leer», van het doel,
klaarder begrippen omtrent * volk *•, zijn ge-
schiedenis «n zijn gebied (« Nederland in
Frankrijk^» !) — en de intrede van de sociale
gedachte : wat oorspronkelijk een studenten-
beweging was, werd een jeugdbeweging voor
alle zonen des volks.

Wat de vorm betreft, het slprdige, studenti-
koze, bierromantische, maakte plaats voor hou-
ding en stijl, een strakker, weerbaarder en
zelfbewuster levenshouding ; stoeten en ver-
gaderingen werden door jeugdleven in open
lucht, mars en trektocht, velddienst en kamp
vervangen. Verder uitweiden zou ons te ver
voeren voor een eerste verkenningstocht.

Wacht echter niet, en neemt uw taak op !
Wat ge praktisch kunt doen ? Zelfvorming

en nationaal apostolaat ; in alle jeugdmiddens
de nationale gedachte uitdragen. Komt er nu
niet mee af dat het nationalisme verouderd
en uit de tijd is ! De constanten van onze
strijd zijn blijvend. Daarom, moet gij ze eerst
veroveren voor u zelf. Het gaat om aUe
hogere waarden van de rfiens, om een persoon-
l i j kheids ideaal wortelend in de nationale ge-
dachte als in zijn natuurlijke bodem.

SCHEGGE.

Veel twistappels zouden kunnen opgelost
worden door twee woorden ; Christelijke Cari-
tas, Wie dat niet kan aanvaarden is geen
Christen, bijgevolg een heiden.

HET BEDEVAARTSECRETARIAAT
vraagt ons mede te delen :

1. De Bedevaart gaat door op 20 Augus-
tus a.s., maar begint een half uur
vroeger, nl. om 10.30 uur. Dit jaar
inwijding van de monumcnteh vredes-
poort.

2. Er wordt gevraagd dat de deelnemers
aan de H. Bloed processie zoveel moge-
lijk, zoals vroeger, voor de oorlog, de
traditie zouden hernemen over Diksmui-
de terug te keren. Ook op de tweede
uitgangsdag van de processie.

3. De reizen Daar Diksmuide worden nu
reeds in samenwerking met de plaatse-
lijke bedevftartcormtés ingericht ; wie
bij ontstentenis ervan dergelijk comité
wille vormen,- schrijve naar het Bede-
vaartsecretarriaat, Hoge Brug 86, Kaas-
kerke.

4. Toeristen worden uitgenodigd de « Pas-
poort » te komen bezoeken, ingericht
als museum van het Ijzerlijden.

5. Een herdruk van het in ons vorig num-
mer besproken boek < De symbolen van
de IJzert'ragedie» is verschenen : 207
blz. druk, 16 foto's en tekeningen ;
prijs 60 fr. Speciaal voor de jeugd.
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op trommele"
Wij schrijven JEUGDfeest, typisch jeugd.

Een vastberaden wjj tot beter zijn en langs
henzelf het ganse Nederlandse Volk terug in
z'n oude spoor te leiden komt tot uiting.

Men zet in met kopergeschal. Driemaal,
met nadruk en met kracht : < Het Vlaamse
heir staat immer 'pal ! » Een aankondiging en
een welkomstgroet op z'o Max Havelaar's

.stelt voor : het Jeugdvendel van Sintc-Arnoute,
allen keerlen coen ende stoute... ! Het .lied
klinkt en rijst, fris in de ironie met eigen
lot, vurig in z'n vrijheidszin,:, Ie wil' van den
keerle singhen. Dan volgt een resem beroe-
mingen — zonder waan — yan onze eigen
eigenschappen, onze veroveringen, onze lach
en onze tranen, in woord, beeld of lied,
brandend, vrij, vrolijk, daverend of innig lijk i
het paste.

Voor een volle zaal smeekt ,*4n Artevelde
voor éénheid, vieren vendel jongen s — zeer
groot en zeer klein — eea Breugheüaans
Driekoningenfeest, spreken Boeren een offe-
rend gebed uit, vereert men Onze Lieve
Vrouw der Lage Landen en dragen ridders
•«n vendeljongens Haar de gewonnen guldene
sporen op. :

Een korte pauze én het blauw-oranje vendel
-Speelt verder. Nog even voorgesteld in ver-
leden, een blik op het vijfjarige leven van
een, jonge, krachtige gemeenschap en haar
toekomst en... daar breekt het los : een orkaan
van een kermistent, een -echte directeur met
z'n managers, twee wereldkampioenen, een
Italiaans maestro dï musica en een Siciliaans
zeerover die ja alle waterkens bad doorge-
.zwornmen. En wat zouden we vergeten ! Seiïöt
El Lambik, senorita Wïske en senorito Suske
zijn van de partij. Natuurlijk speelt Wiske
het klaar gratis, kosteloos, voor niets binnen
te geraken. Personen, .personages, personali-
teiten, ?ij vormen één kleurige stoet, raak
voorgesteld. Wie uitgebeelde woorden tot een
Toonbaar ktuiswoord kon 'Samenvoegen had

kans op een mooie prijs. En de gelukkige
winnaars konden zich geen dierbaarder ge-
schenk indenken dan het dodenmasker van
Dom Modest Van Assche. Of een prent met
een sterk woord op,, om van tijd tot tijd eens
te bekijken op een stille kamer.

Ja, en 't werd nacht ook. Een zeer akelige
spokenhistoric, het was werkelijk of we kre-
gen een verhaal uytten land.e te horen, met
veel wreedheid en koppensnellerij. Na de
Viervoudige roofmoord in Limburg, ghe-
pieeghd indes jare van den silveren bock en
een woonstprobleem bij de mussen, werd die
Dietse jeugd weer ernstig. Ten slorte is heel
onze beweging diep-ernstig en boven alles
heilig. En de Itampavonden in het lage land
brengen in die geest een zeer nauwe innigheid
met zich : avondwijding en een goeie nacht
aan mekaar...

En ten laatste, opnieuw, nogmaals die
oproep voor samenwerking, onvoorwaardelijke
éénheid in doel en wil, vOOropgebracht door
het gezamenlijk optreden van de Kempische
Boer, de Geus, de Vlaamse vrije en de ge-
wonde Frontsoldaat. Achter hen staat Arte-
velde, de Ruwaert, wijzend naar een aantnar-
cherenile toekomst en de handen, ten hemel.
Hij vraagt te bidden. En wij 'allen samen
zingen lovend en srpekend : Mijn schild ende
betrouwen...

Lijk een Nederlandstalig dagblad , het
schreef : «Te' zelden ontmoeten we in1 de
jongste tijden dergelijke manifestaties waar
het verlangen naar herwordiag en herkerste-
ning van ons Volk zo fier wordt uitgedrukt >,
willen we niet meer kommentaar na dit relaas
eraan wijden.

En het Jeugdvendel Sint-Arnout wensen wij
van harte geluk voor deze betoging en tege-
lijkertijd voor zijn vijfjarig bestaan met een
krachtig WERE Dl voor een zo mogelijk nog
rijkere toekomst.

J. S.

HET PENNOEN, ZIJN ROEPINQ
De taak welke het Pennoen zich voorstelt

tot een goed einde te brengen, is zeker zwaar.
l- Een eerste blik in dit jonge blad wijst

•wellicht op een zekere heterogeniteit in de
artikels.

Doorbladeren we even het Pennoen.
Op de eerste bladzijde wordt steeds een

actualiteit behandeld, geeft de redactie haar
richtlijnen.

De tweede pagina, onder het motto Neder-
land, let op uw zaak, is aan de strijd gewijd.
Hier komt het er op aan het Nederlands
cultuurpatrimonium te verdedigen, en bij de
jeugd warme belangstelling te wekken voor
de Vlaamse en heel-Nederlandse beweging. In
•de pijltnkoker zal men pijltjes aantreffen, het
ene al minder giftig dan het andere, waarmede
wij de vijanden van ons volkswezen willen
bestoken.

Er is een derde bladzijde onder de rubriek-
titel èpziftning. De Vlaa^nse en heel-Neder-
landse beweging heeft er werkelijk nood aan,
haar geestelijke fundamenten te herzien. Is
het geen typerend verschijnsel dat er sedert
de * bevrijding > heel wat weekbladen versche-
nen zijn van Vlaams-nationale zijde ? We
stoten vaak op een schreeuwende oppervlak-
kigheid, zelfs op bladzijden waar, de Wereld
der Gedachten behandeld wordt. We willen
hier de waarde en de betekenis van deze
bladen niet onderschatten : ze waren er nodig,
ze zijn er nodig. We weten ook dat deze
bladen niet van intellectuele aard zijn, zich
dus tot een brede; publiek wenden. Geen
verwijt treffe dus deze bladen, Wij willen
enkel onderlijnen dat dergelijke oppervlakkige
•weekbladen typisch zijn voor de huidige pe-
riode van de Vlaamse Beweging. Een princi-
pieel maandblad is iets dat we nodig hadden,
dat.we nodig hebben.

Een blad als het Spoor der Lege Landen
was hierop een gelukkige uitzondering. Maar
zijn bestaan, zoals dit van de meeste aange-
haalde bladen was kortstondig door het gebrek

aart belangstelling van wege het publiek dat
maar al te vaak vensters en deuren gesloten
houdt voor nationaal bewustzijn, voor natio-
naal idealisme.

Waar .de ouderen mislukten, daar wil de
jeugd in de bres springen. ^

Wat we bedoelen met deze ideologische
bladzijde ? Er zullen artikels verschijnen over
de diepere betekenis en de nieuwe mars-
richting van de Vlaamse beweging, over onze
geschiedenis, over het wezen van ons Neder-
landse volk eri over zijn zending in het
Avondland ; diepere problemen over jeugd-
beweging en jeugdvormtng worden öolc fier
behandeld ; het zal soms^ gaan over kunst
en Cultuur, over godsdienstige vorming en ook
over de tijdgeest. Kennis van zijn tijd is een
eerste vereiste om klaar te kunnen zien, om
fundamenten te kunnen graven. En zelfs voor
ons persoonlijk leven is een duidelijk inzicht
in de tijdgeest nodig. Niet alleen om een
Waardere kijk te hebben op zijn tijd, niet
alleen om.culturele producten in een bepaalde
stroming te kunnen situeren, niet alleen om
het diepere waarom van meer oppervlakkige
verschijnselen te achterhalen, maar ook om de
mooiste kunst en de hoogste wetenschap, het
ken tt zelf der oude Grieken te achterhalen,
zijn we immers^niet allemaal een stukje tijd-
geest ? En derhalve is kennis van <zijn tijd
steeds een stukje zelfkennis.

De vierde en vijfde bladzijde staan in het
teken van de jeugd die kaft vtchltn en dro-
men, of, zoals door een misverstand afgedrukt
— staat, die kan werken en dromen ; de be-
tekenis is nagenoeg dezelfde. Hier wordt
speciaal het aspect jeugdbeweging • belicht:
methodiek en techniek van de jeugdbeweging,
jeugdleven, jongensverhalen, en alles wat een
gezonde jonge mag interesseren.

Wanneer oudere broer zich ernstig verdiept
in de voorgaande bladzijden, dan zal zijn
veertienjarig broertje, dat er wellicht van
droomt ook eens jeugdleider te worden, gretig

deze bladzijden, zija bladzijden, verslinden.
De zesde bladzijde is vrij dikwijls het ver-

volg van de vorige twee. Soms ook wordt er;

een speciaal probleem in' aangesneden.
.De zevende zal voor de helft speciaal onze

meisje^ aanbelangen, en anderzijds treffen we
er boekbesprekingen'aan.

Een woordje over, deze boekbesprekingen.
tiet Psnnoen maakt geen aanspraak op strikte
wetenschappelijkheid. Daarom is de boekbe-
spreking er minder om de wetenschap, dan
wel om de -jeugd te dienen. Deze boekbespre- ,
king neme daarom beter de vorm aan van een
lectuurrepertorium; waarin onze jongens en
meisjes de werken aantreffen die voor hen
van belang zijn, met een rkort woordje noch-
tans over het peil en/ de waarde van deze
werken. De redactie zal er nochtans zorg voor
dragen dat regelmatig een werk van belang
door een bevoegd persoon uitvoerig en critisch
besproken wordt, weet niet met wetenschappe-
lijke doeleinden, maat om onze jongens te
helpen leren lezen. •

En er is ten slottc een .bladzijde, Tijltje,
gewijd aan de lof der zotheid, en waar oud
en jong zich zal kunnen verlustigen aan, een
spannend of pittig verhaal, aan hersengymnas-
tiek, en waar1 hij de jongensachtige taallessen
van hopman Muggezifter zal mogen aanhoren.

Dit is, analytisch beschouwd, het Pennotn.

II. Beschouwen we nu de zaak synthetisch.
Geen homogeen geheel ? Wel zeker. Het
bindmiddel is onze bezorgdheid om de jeugd,
de wil, de gaast mens te vormen. Daarom dit
al genre f rt maandblad.

We willen de jeugd, thans zo dikwijls af-
gestemd op genot, gewoonlijk zonder ideaal
en grootheidsdrang, opnieuw een ideaal geven
of, wanneer dit er reeds is, een ideaal voeden.
Waarom een ideaal ? Het kornt cc voor alles
op aan evenwichtige, rijpe persoonlijkheden
te vormen, mensen m de volle, schone zin
van het woord, geen verstokte nationalisten,,
maar mensen die alle waarden, de religieuze,
de culturele, de nationale, de sociale, enz. op
harmonische wijze weten te verenigen. Even-
wichtige persoonlijkheden vormen, zegden we.
Maar de mens wordt maar een persoonlijk-
heid, het leven van de mens wordt maar één
en zinvol, wanneer dit léven wordt gedragen
door een ideaal. Het is werkelijk een groots
ideaal te werken vo*or de culturele, religieuze
en nationale gaafheid van ons dierbaar Ne-
derlandse volk.

Een groots en edel ideaal te schenken aan
onze jeugd, een ideaal dat gans haar. verder
leven richt en leidt, zodat zelfs hun oude dag

erdoor verlicht en verguld wordt : ziedaar
onze- hoofdbedoeling.

We kunnen dit algemeen opzet verder om-
schrijven door enkele punten aan te stippen,
ofschoon we hier natuurlijk erg onvolledig
blijven : we zijn ons daarvan bewust.

1. Wc beogen mede, zoals we reeds 'hoger
aanstipten : '<Het Nederlands cultüürpatrimo-
nium te verdedigen, en bij dfc jeug<l warme
belangstelling te wekken voor de Vlaamse en
heel-Nederlandse beweging ï, in de vaste
overtuiging dat daardoor de aandacht op
hogere waarden gericht wordt, en dat we ook
hierdoor bijdragen tot het vormen van huma-
nistische, spiritualistische persoonlijkheden.

2. Wc bedoelen eveneens verdieping te
brengen in ons nationaal en cultureel leven,
'en ook de methodiek van de jeugdbeweging
aan een ernstig onderzoek, te onderwerpen,

3- Et is nog iets dat ons nauw aan het hart
ligt : de eenheid van de jeugd. We wensen
dat dit Pennoen de vlag worde, waarrond de
besten uit alle jeugdbewegingen zich scharen,

'een vlag waarrond zich vooral alle hecl-
Nederlandse jongeren seharefi om één te wor-
den, één van idee en geest in de eerste plaats,
maar ook — God geve het — één van vorm
en organisatie, om des te doelmatiger de
vijand te kunnen bekampen.

4. Et is nog een speciaal probleem dat een
oplossing vraagt. Mocht het Pennoen daartoe
bijdragen. Dit probleem werd reeds in het
eerste nummer van hu Pennotn aangeraakt
door Marnix. We verwijzen hier nogmaals
naar dit belungrijlc artikel. In dit tweede
nummer van hei Pennoen wordt reeds eeö
oplossing gesuggereerd in het artikel : « Het
scheppen van een Nederlandse aristocratie in
Vlaanderen »,

Bondig geformuleerd luidt het probleem in-
derdaad als volgt: t De jeugdorganisaties hier
te lande zijn afgestemd op jongens, jonger
dan 17-18 jaar. Heeft de jongen deze ouder-
domsgrens overschreden, wat dan ? >

Het woord is thans aan de lezers. Mochten
dezen geen passief publiek vormen, maar er
actief aan medewerken om onze taak tot een
goed einde te brengen, en om de geformu-
leerde problemen een vaste oplossing te geven.
Staat ons met raad en daad bij ! l

Deïe bijdrage geeft ^- zo" wensen we~—
een klaardere kijk in de bedoelingen van
het Pennoen. Het "was nodig dit eens onder

, woorden te brengen. We zijn er ons nochtans
van bewust, .daarmede ^niet alles gezegd te
hebben ; we hopen echter stilaan ons stand-
,punt' klaarder te omlijnen.

DE REDACTIE.

't Geuzenvendel op den thufsmarsch
'Zij kwamen na jaren uit Brabant, weerom
Niet vliegend vaandel en slaande trom,
En zagen de zon bij het zinken,
Op 't duin van hun Vadei'land blinken.

Zóó rukken zij voort — 't is de zee, die ben trekt —
Maar ginds, waar het gras hun gevallenen dekt,
Is 't, of hun een « halt » wordt geboden, ,
En houden zij rust bij de dooden.

« Kom, sla hief de trommel en steek de trompet.
» Maar langzaam en stdtig als zij 't een gebed,
» 'Mn treed met ons vaandel naar voren ;
» ZJj zullen het Prinsenlie'd hooren. »

Zij zongen het, sSam om den heuvel geschaard,
Met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard,

, En plechtig, ver in 't ronde
Klonk 't lied van Aldegonde.

Twen sprak nog de hopman een ; « Broeders, goênacht»
En 't'Vendel trok voort ; aan de kim, als een wacht,

. Verhieven Hollans duinen
In 't avondrood hun kruinen.

Uit : F. L, Hemkes, XL Gedichten. Leiden, F. J. Brill, 18S2.
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ROPESERWItk
wij zi]n euRopeëRs

Een paar jaar na de oorlog stelde iemand
me vrij ruw de vraag : «Wat gaan jullie,
Bretoense autonomisten, nu aanvangen ? 't
Kon er alles tiog door vóór de Oorlog, in
1936-58, maar nu hebben.de omstandigheden
jullie toch wel voorbijgestreefd. Wat betekent
Bretagne nog in de huidige chaos ? *

Wanneer men de massa's mensen en mate-
riaal, door de oorlog in beweging gebracht,
beschouwt, wanneer men denkt aan de atoom-
bom en aan de woeste sarabande die de
wereldpolitiek deze laatste jaren geworden is,
...dan betekent Bretagne inderdaad slechts
weinig.

Slechts in grote trekken WaS ik Op de hoogte
van de Vlaamse kwestie, maar dat volstond
reeds om getroffen te-worden door de bijna
volkomen gelijkheid der Vlaamse en Bretoense
vraagstukken, 't Zijn twee volken die dag fTa
dag moeten strijden om hun taal, hun kuituur
en hun persoonlijkheid te'.bewaren. De uiter-
lijke vormen mogen verschillend zijn, want de
Vlaamse- kwestie is reeds in een verder sta*
dium dan de Bretoense, maar de grond is
volkomen dezelfde.

Wat in Bretagne en Vlaanderen gebeurt,
geschiedt eveneens in Wales, in Scotland, in
de Elzas en in Baskenland. Overal doorheen
Europa gaan stemmen op, wanneer tij reeds
niet verstikt zijn, om te proclameren : Wij
hebben «n taal, «en kuituur,, een bodem,

. eeuwen vol kommer, vreugde, strijd en hoop ;
wij willen niet sterven...

Het is vóór ons, nationalisten van alle
Europese minderheden, het ogenblik om ons
af te vragen : zijn wij dan waarlijk door de
gebeurtenissen .voorbijgestreefd ? Zondtt aar-
zelen antwoord ik : ja ; ja, indien wij er van
dromen eens een Bretagne, een Vlaanderen of
een Wales te stichten naar het' beeld van het
huidige Europa, met tolgrenzen en pantser-
divisies, met ideën Ov(er natie en vaderlands-
liefde gebaseerd op het zuiverste etatisme.
Dan, ja dan zijn wij bij voorbaat verloren,
want in dit geval metsen we ons in — zelfs
indien het zou gebeuren ten koste van de
zwaarste offers, zelfs wanneer sommigen mis-
schien tijdelijk zouden slagen — in een isole-
ment, in een ultranationalisme * a la Dérqu-
lede ; in dit geval veroordelen wij onszelf
tpt de wanhoop en de dood. * De grote
vissen slokken immers k,leine op. *

De beer loert reeds vanuit Moscou op zijo
prooi. Wij moeten een andere entiteit be-

schouwen : Europa, dat verdeelde Europa, ver-
scheurd door ijzeren gordijnen en uiteengerukt
door de administratieve centralisatie der grote
siateri die het samenstellen.

Men heeft gemeend zich te kunnen baseren
op het verdrag van Westfalen : ieder voor
zich, God vóoi1 allen. Drie eeuwen later
bemerkt men dat men Op een verkeerde weg

.is ; het trotse Commonwealth van Koningin
Victoria kraakt in zijn voegen, het Franse
Rijk valt uiteen, Afrika U koortsig. Azië komt
dreigend in beweging. Een gevaar zonder
voorgaande rijst in het Oosten. Europa, zal
vroeg of laat het slagveld worden van de
twee reuzen die elkaar beloeren.

Russische en Amerikaanse bommen zullen
onzt steden verpletteren ; alle gebouwen, zo
fier ongericht sinds generaties, zullen als kaar-
ten huisjes ineenstorten. Wij zullen dan een
Russische of een Amerikaanse kolonie zijn,
niets meer. De Europese oorlogen waren
burgeroorlogen. Maar inmiddels is de wereld
gegroeid : daar zien we ze nu vójir: ons, elke
dag dreigender, <Wat te doen ? * vragen zich
met angst de regeringen af. De administratieve
machines knarsen, de kassen zijn leeg, de rode
vloed stijgt gedurig en men weet niet meer
hoe hem te stuiten. Men' gaat ;wapens en
dollars afbedelen, maar de wapens zijn reeds
verouderd <n de dollars krijgt men slechts
druppelsgewijs.

Een ganse wereld zinkt weg. We beleven
het failliet van Staat en Wet," een sociaal,
economisch -en moreel bankroet.

Doch de revoluties zijn voorbijgegaan en
regimes veranderd, de volkeren zijn gebleven.
Het waarom van elke zaak kunnen we niet
meer in detail onderzoeken, we heBben er
geeft tijd meer voor. Wij moeten onze tijd
vooruit zijn. 'Elke nationalistische beweging is
de reflex tegen de vernietiging van een gans
volk. Wij prediken de trouw aan bodem en
traditie, wij willen de taal bewaren die onze
voorvaderen ons twee duizend jaar geleden
voorbereidden, wij willen de gemeenschappen
in ere houden die geheiligd zijn door de
geschiedenis en gegrond op het bloed, het ras
en het christendom. Vijftien eeuwen .ïerug-!
Eenheid in verscheidenheid : juist hetgeen
Europa nu nodig heeft. De volken uit de
volksverhuizingen waren zich niet bewust van
hun eenheid, maar had die eenheid niet be-
staan, dan ware het vóór-Middeleeuwse Euro-
pa er niet in gelukt het Laat-keizerlijke Rome

met zijn zwaar administratief apparaat té
overwinnen.

Heden hebben wij meer dan ooit onze
eenheid nodig. De bourgeoisie die ons be-
stuurt heeft haar glansperiode gehad na 1789-
Een eeuw lang heeft ze voorgehouden : laissez
faire, laissez passer. .Zij heeft de vrije teugel
gelaten aan haar winzucht. Zij bezat hart
noch ideaal en heeft zonder erbarmen de
boerenstand uitgezogen en de arbeidersklasse
gemarteld. Zij heeft vertrouwen gesteld in
haar wetten en functionarissen : hersenschim-
mige bescherming ! Zij is gedoemd om te
verdwijnen, en spoedig. Indien wij haar' niet
vervangen zal niets haar vervangen tenzij de
anarchie en de leegte1.

De kommunistische virus zal overmeesterd
lijn de dag waarop we aan het plebs uit de
grote steden^ die massa's zonder vaderland en
zonder God, een waarachtig object zullen
hebben gegeven om in te geloven en op te
hopen. Dan zal de toekomst aan ons zijn.
Die dag is wellicht nog ver maar laten we
onze blik verheven en wat verder zien .dan
ons eigen stukje grond : ook anderen strijden
en zwoegen met ons.

Wij zijn voorlopers; De anderen zullen ons
spoor moeten volgen. Wij spreken dezelfde
talen niet, wij delen dezelfde opvattingen niet,
maar ,wij voeren eenzelfde kamp om eenzelfde
doel : om onsiejf te redden Europa redden !

Om de onrust wat te bedaren zijn grote
ideën gelanceerd geworden : de 'UNO, tol-
unies, het Europees Parlement. Maar alles
bewijst Ons dat dit slechts facadewerk is.
Geen. enkele van de grote staten die deze
nieuwigheden zogezegd bevorderen is eerlijk
en bekommert zich om iets anders dan om
de eigen belangen.

Om één typisch geval te nemen, het grote
slachtoffer van de Franse Revolutie zal Frank-
rijk zelf geweest zijn. Men heeft het konkreet
en vaak zeer realistische kader van het Oud
Regime willen vervangen door een « republi-
keinse * Idee. Ondermijnd door de onverschil-
ligheid en de walg van de massa en de elites
schrompelt dat republikeins kader nu ineen.
Niets zal het vervangen.

Het'was het enige dat een band' vermocht
te vormen tussen deze hutsepot van volken,
talen en rassen die Frankrijk is. Vanaf heden
reeds wenden Basken, Bretoenen, Vlamingen
en Elzassers hun blikken naar andere polen,

.'Parijs ten spijt. Een teken dés tijds is het
wanneer wij reeds lp eeuwen verfranste Nor-
mandi«rs zich zien wegwen-ieo van Frankrijk
om terug te keren tot hun Deense bronnen.

Om hun land te redden denken de Fransen
aan het federalisme. Maar wat valt er in
Frankrijk te federeren ? Van Brest'tot Straats-
burg, van Rijsel tot Biarritz, overal dezelfde
administratieve machine; Het grote slachtoffer
van het federalisme zal eens te meer Frankrijk
zijn. Eens zal de Elzas- naast Germaans Zwit-
serland zijn plaats innemen in een Duitse
Bond. Bretagne zal zijn weg- zoeken in een
Keltische federatie* samen met Wales, Com-
wallis, Ierland, Schotland en he\d Man.

De grens die Baskenland .verdeelt zal ver-
dwijnen. Vlaanderen — zijn zuidergrens zal
de Somme; zijn — zal met Friesland en
Holland en andere gouwen zijn plaats inne-
men in de Verenigde Nederlanden.

Ik ben zeker niet de «rste die aldus denkt.
Nochtans komen we allen tot hetzelfde be-
sluit : wij moeten, indien wij^ willen blijven
hopen, ons isolement verlate»; wij moéten,
indien wij een plaats willen onder d* zon,,
Europeërs zijn.

Er zulltn misschien tien of vijftien jaar
Russisch-Mongoolse bezetting nodig zijn «r
men ons gelijk' geeft, maar. de ergste kata-
strophe ware dat we de armen zouden over
de borst kruisen en wachten.

Ik pleit voor een volk van vier milüoen volks-
genoten en voor vijftien eeuwen zuiver^Kelti-
sche kul tuur, dié langzaam verdwijnen in de
ellende, het alcoholisme, en de centralisatie.
Dit »H« ten spijt roepen wij de wereld toe ;
Bretagne sterft niet, het wil leven !

Kameraden ,uit Vlaanderen en van overal,
wanneer wij elkaar- de hand reiken zullen wij
SïLmen de afsluitingen kunnen neerhalen en
de grenzen wegvagen.

Voor het ogenblik is ellende ons dagelijks,
brood m wanhoop onze prikkel. Doch wij
moeten de toekomst smeden. Ik stel een parool
voor dat wij gemeenschappelijk zouden voe-
ren ; he( zijn woorden zwaar van betekenis ;.
een Dietser heeft ze uitgesproken eft zij strek-
ken het ganse volk der Nederlanden tot eer r

« Het is niet nodig te hopen om te
[ondernemen:

noch te slagen om te volharden, »
Het Europa van morgen zal niet zonder-

ons tot stand komen.
BREIZ..

BIETSER
Een blik tot ruimte en tot' horizonnen,,
één oog tot bef doordringende .bestemd,,
beider, en groots, onoverwonnen ;
tippen, standvast}'g-fel geklemd...

Een ziel tot zang van lucht en zee'èn,
een hart uit bloed en pijnen groot,
een taal, uit fierheid onvertreeën ;
kampend en koppig tot de dood,..

Trots van gedachten, trots van groten,
volk ah een edehtam in tel,
felle <ibeleedersy>, worstlend onverdrotenr

om beurten prinsdom beurt rebel...

Dietse bloed uit dietse aarde,
dietse geest uil ruimt en diep,,
dietser, trouw in woord en waarde,
als r— harop ! — de kampnood riep.

Wouter VAN DOORN

SPIEQttEL HISTORIAEL
Xd' EEUW TOT ±

Reeds bij de Romeinen en de oude 'Germanen heerste het gebruik, waarbij een persoon
zich, in bepaalde gevallen, ten dienste stelde van een ander. In ruil voor deze .* volgzaam-
heid > Ontving de vazal vanwege zijn souvereinen vorst hulp en bijstand.

Karel de Grote had deze v a z a l i t e i t tot officiële staatsinstelling verheven, ten 'einde
zijn ambtenaren en functionarissen door het verlenen van beschecming tot meer getrouwheid
te dwingen, -v

In den beginne moest de souverein niets anders toestaan dan hulp en bescherming. Spoedig
echter werd in ruil voor de diensten een grondgebied in vruchtgebruik, dit is in bruikleen,
gegeven. De leenheer bleef eigenaar, Dit alles lag voor de hand, daar grond m die tijden
omzeggens het enige middel van waarde was,' Dit- b e n e f i c i u m (het recht om gronden
van anderen (e gebruiken wegens bewezen diensten) was niet erfelijk. De vazallen evenwel
beijverden zich dit recht bij hun dood te kunnen overdragen op hun nazaten.

Daar de leenheren, in hun gezag meer en meer verzwakten, moesten ze ook langs om
meer toegevingen doen aan de leenmannen en werd het vruchtgebruik, de eed van getrouw-
heid, ...erfelijk.

Eenmaal zo ver wensten de vazallen nog enkel verantwoording af te leggen aan hun
leenheer. Ze wilden daarbij de rechtspraak der ondergeschikte beambten van hun leenheer,
ontwijken. •

Deze i m m u n i t e i t , dit vrïj zijn van elke ondergeschikte verantwoordelijkheid,
verleende de leenmannen een grotere macnt binnen het hun in leen gegeven grondgebied.
Ze regeerden prictisch alleen. .

1200: FEODALE TIJD . -v '

Toch zijn zij nog geen vorsten, omdat zij de macht uitoefenden in vreemden naam. Deze
macht -werd hun eigen in de R e g a l i a .

Hierbij verkregen ze de rechten welke tot dan toe alleen aan hun. leenheer waren
voorbehouden.

Zi; verkregen onder andere het recht om munt te slaan, zelfstandig oorlog te voeren,
-. wetten uit te vaardigen, recht te spreken, stenen huizen te bouwen, verder in leen te geven...

Van het grote Rijk onder Karel de Grote werd het grondgebied ten lande, door het
verzwakken van het centraal Staatsbestuur en het allengs toegeven aan de eisen der onder-
geschikte ambtenaren, tot een oneindige reeks van verbrokkelde vorstendommen met klein,
eigenmachtig bestuur.

Dit stelsel, de f e o d a I i t e i t is daarbij gekenmerkt door een hiërarchie, een rangorde
van gezagdragers, zodat bepaalde gebieden, het voorwerp werden van een opeenstapeling
van soüvereine machten, te weten :

— Een vazal ontving een grondgebied te leen en regeerde er eigenmachtig. Dit gebied
was een deel van het domein, dat een leenheer op zijn beurt in leen gekregen had van een
ander machtiger leenheer, en zo verderop. — Talrijke vazallen waren dus tevens leenheer
tegenover eigen ondergeschikten.

Dit alles bracht over Europa een verwarde toestand vari plaatselijke omstandigheden,
Handel en Landbouw bloeiden niet, daar de boeren aan hun grond gebonden waren, en
iedereen onderworpen aan groot of klein willekeurig gezag.
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AA/I) Meisjes

Onze Taak
De meeste meisjes uit de hedendaagse jeugd

weten en beseffen niet eens dat ze op de
wereld zijn om een grote taak te vervullen.
'Och nee, ze leven er maar op los zoals 't hun
:geboden wordt: los en licht, een dagje in eens,
raileen zoekend, naar oppervlakkige vreugde

, en vertier. Denkt ge dat hen dit bevredigt -?
't Kan niet, ze vinden nooit genoeg om 't hart

'•te voldoen, ze missen de diepte. .Voor hen is
Tt misschien te moeilijk om die diepte te'

'vinden? Toch ze is te vinden in 'het een-
vouüig-grootK.

De schoonheid van een volk hangt af van
•de schoonheid van zijn vrouwen. Lees het bij
•onze grote denker Verschaeve. Zij is het, de
vrouw die het volk vormt.

Als meisjes reeds hebben wij als taak eerst
Ons zelf als Nederlandse vrouw zo te ont-
plooien ^om dit daarna aan de vele anderen
uit te dragen. Die nullen dan op hun beurt
hun kinderen zodanig opvoeden dat er geen
twijfel bestaat of we worden weerom het
ikoninginnenvolk van weleer. Ge weet toch
wel wat de Franse koningin uitriep toen ze
in Brugge kwam ? «Ik meende hier alleen
koningin te zijn en ik zje er hier duizenden ».

:Dit moeten we zijn, koninginnen < schoon van
ziel en lijve». En deze schoonheid uitdragen,

over de lage landen, bij allfe vrouwen en
meisjes. Het is onze taak te durven uitkomen
voor onze godsdienstige' overtuiging en- deze
te belijden in waarheid; in Nederlandse een-
voud, zonde'r kwezelarijen doch diep in de
ziel gevoeld. Een vrouw moeten we zijn die
tot God gaat, haar Vader, met al haar leed
en haar vreugde. Dit niet vergeten c niet
klagen, maar dragen en bidden om kracht».
Het leed van anderen helpen helen, want^ de '
wereld is et vo' van. Anderen helpen iemand
zijn, waarop men altijd mag beroep doen,
onbaatzuchtig. Ons voJk opnieuw gezond blij
maken, gelukkig in de diepste betekenis.

We moeten ons als meisje weten te ont-
plooien tot de volwaardige vrouw die deze
Lage Landen immer gekend hebben : eerlijk
en oprecht,, standvastig en moedig, vroom
Christefi, Heet-Nederlands. Wij hoeven niet
bij vreemden te zoeken, in eigen land is er
heel wat moois te vinden en in eigen vptk
schuilt zo'n grote kracht. Dit ontdekken,
daarvan bewust te worden en draagster ervan
zijn is wel een groot deel van de taak die bij
onze Nederlandse meisjes berust. Niet blijven
staan, doch vooruit 'moeten we, ons volk
dienende. Were Di !

MIA ROOTLANDT.

Eenheid
Pinksteren, 't Feest van de nederdaling van

-•de tl. Geest. De Apostelen kregefi een won-
derlijke gave, en gingen heen om Gods woord
té" verkondigen en aan alle .mensen de Liefde-
boodschap van Kristus te brengen.

Pinksteren van dit jaar krijgt voor ons een
„speciale betekenis. In deze dagen brengen wij

JiüKÏe" aan~einï^aiff^aTmdêTêr^^^ ' -
mannen : Lodewijk Dosfel.

Meisje uit onze Lage Landen, weet jij wat ~
Dosfel voor ons betekent ? Misschien hoorde
je wel eens die naam, maar veider ben je er
.niet op ingegaan. Nu wordt het een enige
gelegenheid om je de betekenis van zijn leven
en werk rijker te maken. Veel kan je J eren
bij Dosfel. Hij sprak tot de meisjes en zijn
stem drong door in jonge harten en deed er
-de liefde tot Vlaanderen bloeien.

Wij hebben Dosfel niet gekend, maar zijn
werk werd ons ah een testament doorgegeven.
Trouw moeten wij het bewaren. Maar voor
alles moeten we werken om te verwezenlijken
wat Dosfel aan de Vlaamse meisjes .vroeg :
« Moge van de meisjes in de beweging met
bewondering worden getuigd : „Zie, hoe zij
.•elkander benlinnen !" De eendacht in de liefde
tot het ideaal, in het betrachten van het doel
lij haar sieraad. „Wat is het JMIS zalig als
zusteren samen te wonen", worde meer dan
ooit haar leuze.» (rede op de gouwdag der
West-Vlaamse meisjes te Roesclarc in 1924).

BA ..uit dezelfde toespfaak : /« Ons legertje
is niet 20 groot, dat tweedracht het mag
scheuren. Allen hebben we nodig, allen ! »

Met Pinksteren krijgen we de gelegenheid
om samen met andere meisjes uit verschillende
groepen en uit alle gouwen van Vlaanderen
naar 'Dosfel's graf te gaan,

Nele roept ons op ! Kan jij dan twijfelend
langs de Weg blijven staan ? Je zij t toch ook
één der meisjes uit de Lage Landen en óók,
•vtrör—fon-'wK- Boafei's- bpodachap"bértemd-t-
«Ieder meisje verwezenlïjke 'in zich het ideaal
van hét Vlaamse meisje...»

Niet enkel tweede Pinksrerdag, maar ook
. de voorgaande dagen brengen we in eerlijke

kameraadschap door. We komen' samen in één
van. Vlaandeteos mooiste streken.' We gaan er
mekaar ontmoeten, niet om te,vitten over één
of ander, maar om te bouwen aan ons ideaal.

Alle kleinheid laten we thuis, we brengen
mee ons stralend idealisme. En ook na deze
dagen laten we de geest van dit kamp uit-
stralen en brengen ons volk de Liefde-"
boodschap.

Bij deze hulde in Dendermohde mogen we
niet met ledige handen staan. Het heerlijkste
wat wij Dosfel brengen kunnen is de éénheid
van alle Hed-Ncderlandse meisjes in trouwe
aan God en Volk.

Laten we in deze Mei tot Onze Lieve
Vrouwke der Lage Landen gaan en bidden
om éénheid. Laten we haar vragen ons te
helpen om echte volkse meisjes te worden, dan
kan ons .volk gerust zijn. De Heel-Nedeir-
Jandse meisjes zijn, bereid.
. Were-di !

VEERLE.

PER BOOT

DOOR DE NEDERLANDEN HEEN

Breng Uw verlof door in Noord-Neder-
land. De gelegcadheid bestaat voor lezers
van « Het Penooen > een tocht mede te
maken met het opleïdingsschip < Willem
fiarentz ». Voor inlichtingen en voorwaar-
den schrijven naar Kapt, de Feyfer, bevel-
hebber Willem Barentz - Terscheüing,
Noofd-Nederland.

WEST-VLAMINGEN,

Op ,11 Zomermaand (Juni) hebben te
Damme de Van. MaerUntsfees,t«i plaats.

Alle volkse jongeren houden deze datum
vrij.

Nadere berichten worden in de pers
bekend gemaakt.

Opnieuw waait Oranje-blanje bleu boven
de stad van de fiere Geus Tijl .Uilenspiegel.

WEST-VLAANDEREN WERE Dl !

BERNARD DELESALLE .: Sauvegarde de l'Oc-
tidenS. — Dokkum - Uitg. J. Kamminga -
1948 - 20X15 - 15 p.

Een zeer merkwaardig manifest uitgaande
van de «.Union Federale anti-tptalitaire >.

Schrijver begint met een uiteenzetting van
historische aard over de wording van het
bestaande Europa en de verschillende factoren
die daartoe hebben bijgedragen.

Verder in het schriftje ontvouwt hij de
Europese visie van'de U.F.A.T.— Uitgaande
van het voorbeeld van Zwitserland, wordt een
plan voorgesteld voor een federaal" Europa
met Brussel als hoofdstad en met volgende
stacenbonden : Skandinavisk förbund, British
Federation of nations, Union Franchise,- Deut-
scher Bund, Federacion Iberica en Lega Fêde-
rativa Italiana,

Dit plan is natuurlijk enigszins voorbij-
gestreefd door de vorm die de Europese
beweging sedert de dagen van Straatsburg
heeft aangenomen. Niettemin blijft het interes-
sant de verschillende historische gebieden weer
te vinden in de nieuwe landkaart van het
verenigde Europa. •

Het is ook wel typisch dat dit werkje in
Friesland werd uitgegeven, een .land dus met
een specifiek vrijheidslievende bevolking, en
waar een minderheidsbeweging reeds jaren
vecht voor zijn taal en voor economisch zelf-
bestuur. .

Kortom een merkwaardig schriftje dat toch
een klare kijk'wétpt op het nieuwe Europa
dat toch eenmaal zal moeten worden.

F. B.

N.B. — Door de uitgevers werden een
aantal ex. kosteloos, ter beschikking gesteld
voor lezers van «Het Pennoen» ; schrijven
aan 't black

drs PAUL VAN GESTEL : A.B.N. -Gids. —
Antwerpen - Uitg. De Sikkel - 1949 - 20 X 15
• 220 p. - ing. frs 78.—, geb. frs 96.—.

/
Er moet Over gans Vlaanderen een cam-

pagne loskomen voor he( algemeen beschaafd
Nederlands. Het is erg nodig dat alle Vlaamse
jongens en meisjes''behoprfijk Nederlands kun-
nen spreken en het ook doen. Het is óp dit
ogenblik zo ver dat vele jongeren die opge-
groeid zijn in een ftanssprekend midden thans
keuriger Nederlands praten dan vele echte
Vlaamse jongeren. Dat is ook een verheugend
feit.

Maar de1 Vlamingen zelf mogen niet ten
achteren blijven.

Hier wordt aan allen een keurig werkje
geSoden.

Velen onder ons kennen het c Woordenboek
" van Belgicismen > van dr K. C. Peeters. Het

is dit merkwaardig werk dat drs van Gestel
heeft bewerkt, ingekort en handiger uit-
gegeven.

Er is een merkwaardige inleiding over
dialect «i cultuurtaal, over spreek- en schrijf-
taal eni...

En. daatna volgt het eigenlijke woorden-
boek : een merkwaardig overzicht van de
meeste foutieve zinswendingen die wij in de
gewone taal gebruiken.'

Zeer goed en keurig uitgegeven bij de
Sikkel en zoals gezegd, zeer aanbevolen. aan
alle Vlaamse jongeren.

F. B,

JORIS VLAMYNCK : De redder def Kaja-
Kafts (Excelsior-reeks) — Tielt - Uitg, J.
Lannoo - 1949 - 20X17 • 240 p.

De* « Excelsior-reeks » van Lannoo bracht
ons-reeds een zestal sterk geschreven boeken
over allerhande missiegebieden.

Hier krijgen wij het leven beschreven van
Pater Petrus Vertenten, nog een van die

rasechte Vlamingen, die naa'r verre streken
zijn gegaan om het beste van het onze mede
te delen ^an hen die niets hebben.

Zijn eerste gewest was Nieuw-Guinea en
het volk van de Kaja-Kaja's, «n koppen-
snellersstam waar werkelijk nog alles te'doen
was. Vijftien jaar bleef die «reus van de '
liefde» werken in dit ruwe onontgonnen
gebied.

Na wat rusttijd in hst vaderland gaat hij
naar een ander gebied.: naar het vicariaat van
Coquilhatstad in Belgisch Congo, een woest
gewest vlak op de evenaar.

Begin Januari 1940 komt Vertenten terug
naar ons land en begint de trage dood zijn
lichaam te beknellen. En het was in het begin
van het jaar 1946 dat hij voor zijn missie en
zijn ideaal ook zijn leven gaf.

Een zeer sterk geschreven- boek, vol luimige ,
trekken en interessante gegevens .over het
leven van de koppensnellers. Tevens «n voor-
beeld van Vlaamse taaiheidv doorzetting 'en
vrome overtuiging.

F, B,

BELANGRIJK

Ten einde alle verwarring te vermij-
Hoi : alle briefwisseling versturen op
naam van

R. WALKIERS
Stenebrug ,9

BORGERkOUT
Jaarabonnement :

50 ft. op P. R. 1234.79 van
M. Goosens te Antwerpen

Voor N. Nederland :
Bert Van Blokland
Küngtraat -51, Utrecht

— R- -Rr-4S>2730£ met vermelding
« voor Het Pennoen »
Lcesgeid 3 Fl.

Verantwoordelijk voor Uitgave en
Opstel :

R. Walkiers
Stenebrug 9
Borgerhout

De medewerkers zijn verantwoordelijk
voor eigen inzendingen.

Het is bemoedigend zijn idealen te dienen
wanneer er wind in de zeilen is. Het is edel
in moeilijke omstandigheden te werken.

- • •
Denk nooit dat alleen Uw kameraad tot

grote daden in staat is. Dit inzien is Uw
roeping aanvaarden in het heldhaftige.

•
Zijt ge met .vijf en ge voelt U machteloos,

beproef het dan of ge met zijn tweeën die
geloof bezitten niet veel meer bereikt,

•
Met Hemelvaartdag is Christus ten hemel

opgeklommen. Wanneer men het kleine geloof
van veel Christenen ziet zou men eerder
denken dat Hij hen verlaten heeft, dan dat
Hij bij den Vader voor hen te beste gaan
spreken is,

•
Wie zoekt naar het nieuwe is reeds aan

de vernieuwing begonnen.

•
Is er iets mooiers dan op het achterplan te

kunnen blijven werken, zonder Ipf van de
mensen, want dan wacht ons die van God.

.Zou de Waarheid er onder lijden wanneer
veel onze Byzantijnse twisten bijgelegd wer*
den.
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Ons Kruiswoordraadsel
Oplossing van ons vorïg Kru/'sw/oordraadsel
HORIZONTAAL :

1. TOB — KESTER — EG.
2. EGO — ABEL — E — OEVERS.
3. BUL — VERS — SLA — EK.
4. LK — ORE — I — MI.
y D — KLEI — S — OB.
6. IEP _ G — MAT — R.
7. SNEEUW — RA — R — AS.
8. VS — TY — EL — E — NN.
9. LT — EIK — DO.

10. SI —. HEN — K — VTB.
11. ES — WAS — K ^- SA.
12. SCHILT — OLM _ LA.
13. ALS — KOE — BAS.
14. AL — AS — A — T.
15. LEVE — P — PA.
16. MARK1EZIN.
17. FA — NO.

VERTIKAAL :

1. EB — rs — s.
2. GULDENVLIES.
3. TOLK —' PEST — SC.
4. O — E — HAAL.
5. BAVO — UT — WILLEM.
fi. BERK — *Y _ HALS — VA.
7. KEREL — EST —'ERF.
8. ELS — EG — N -r KA.
9. S —, I — OKAPI.

10. TE — KLOS — EN.
11. E — RE — ME — ZO.
12. ROS — MALE — PI.
13. ELISA — IK — BAAN.
14. EVA — TREK — SLA.
15. GE — O — VAAST.
16. REMBRANDT.
17. SKI — SNOB.

Er waren meerdere juiste oplossingen. Bijv Bij df opgave van 10 verükaat was iets
loting is de keus.gevallen op H.D. • Antwer- weggevallen, hier werd rekening mee ge-
pen, die dan ook eerstdaags een prijs zal houden,
ontvangen.

Nfeuw Kruiswoordraadsel
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HORIZONTAAL :

J. Van z i j n , . - Stuk grond bij een boeren-
woning. - Stroom in Noordelijk Azië. •—
2. Lisbloem. - Dieren van de orde der prima-
ten. — 3. Landbouwproduct. - Niet vroeger.
- Laagste waterstand. — 4. Stad in de pro-

. vincie Luik. - Bewoner van Eire. — 3. Per-
soonlijk voornaam w. - Van eten. — 6. Kop
van een graangewas. • Windstreek in Frank-

rijk. - Noodsein, — 7. Muzieknoot. • Lange
klank. — 8, Bewijs van achting. - Tegen-
gesteld aan Zmd-,Zuid-Oost. — 9- Voorzetsel.
• Kanaal. - Hij. — 10. Houding. - Paradijs.
— 11. Hulsvruchten.

VERTIKAAL :

1. Hij, - Veldwegel. - Voorzetsel. — 2. Deel
van het oog- - Heldendicht. — 5. Italiaans
jawoord. -, Volkse jongensnaam. -™ 4. Week-
dier. - 'Door .erfenis verkrijgen. — 6. Wat
een rat altijd mei zich draagt. — 8. Lied- -
Veredelen van ewi vruchtboom^ — 9. Ei ..
of er onder. - Graveren. —•- 10. Engels bier.
• Eerste bed van een baby. — 11. Nota bene,
• Draadloze telegrafie. • Voegwoord.

- "" i

OPLOSSING
NIEUW KRUISWOORDRAADSEL

Oplossingen moeten binnen zijn tegen
l Zomermaand, (L Juni) a.s.

In het vervolg moeten geen 5 fr. meer
bijgevoegd worden, Abonnenten hebben recht
op twee inzendingen.

Schrijf de twee volgende .getallen in elke
reeks :
a. 2 6 22 86 . .
b. 8 l 7 2 . .
c. 7 O 13 6 19 . ..

Midden-welke dieren beweegt zich deze
Indonesische arbeider :

De koelie raapte een degelijke tweeloop u i t ,
het bos en is -. kngs deze dreef tot bij de
huilende mensen gelopen.
Antwoord : koe - aap - eend - egel • puit

os • hen • slang - ree - bij - uu.

BEDEVAARDERS, uit Antwerpen.

Een groep volksgenoten houdt zich nu
reeds bezig met het organiseren van een
autobusreis van uit • Antwerpen naar Dik-
srhuide.
Inschrijvingsprijs : 130 fr. -\- 10 fr.
Men schrijve nu reeds in bij h'et
« Pénnoen ».

DE DIALOGEN
VAN HOPMAN MUGGEZIFTER

~— ledeteen klaar voor de 'fietstocht ?
— Neen, hopman, mijn garde-botte ram-

melt.
— Een ogenblikje, hopman, mijn pedaal

wil niet draaien,
— En mijn guldon staat scheef.
— Hopman, bij mij is een rayon kapot.
— En de jrtrn van mijn velo werkt-niet.
— Foei, jongens, wat een taaltje. Piet,

steek het in je hoofd, het is je sjnttboï4 dat
rammelt. Bij Max is het niet de pedaal, maar
de trapper die niet draaien wil. En Karel,
spreek toch nooit meer van een gxidon, maar
van een Jtuarstarig, of kortweg van een stuur.
En rayon, ook dit is natuurlijk 'geen Neder-
lands : het is een spaak die stuk is. En 't spijt
me, Piet, maar ik weet niet wat een frtiif is ;
ik ken alleen een rem. En wanneer zat je nu
eindelijk het woordje vilo door fels ver-
vangen ?

Dagspreuk voor heden ; poets je taal.

chRonijcke
In de name des Vaders ende des Soens ende des heleghen Gheistes. Amen.
Alle den ghenen die dese chronijcke anesien : gratie ende alle goet.
Voor de poirten van ons abdij, weldce .geleghén is enkele hqogsceutéh van die goe ge-

tneinte van Brugghe, ende den heleghen Andries, apostel van ons Here, gewijd, is gebeurt
ende gescied wat wis hier bescriven selen. Tviel voor toen Pius paus was tot Romen,
Henricus bisschop tot Brqgghe ende Theodorus abt van vorseyde. abdij, in het helech jaer
namelick, doe alle vrome "christenen pelgrimeren naer Romen.

Nu hoert dan die waarachtige geschiedertisse.
Doe die clocken aen lluyden waren voor deirste Completen van tfeest van sheren vec-

n'jzenisse, doe quamen een ganse scare cnaepen, bij de vorseyde abdij len. Die tnaepen
waren, aen hun tonge te oirdelen, meest van twestelijck deel van tgraefsczp Vlaenderen.
Ende sie hadden alle blauwe wambuysekijns ofte kieltjijns aen, waerschijnlick de Moeder-
maeghet ter ere, ende oock seer corten hosen, dit .laetste waarschijn lick den groten heleghen
Rochus ter ere, welcke heleghe in den hemel oock een corte hose draeghet om te laten sien
sine bille, alwaer hi is gebeten ende gequetst door enen quaedaerdighen hont.

Ende doe miecken die coaepen metten corteo hosen daer tabernaculen, dit sijn linnen
huysekijns waerin sic slaepen gaen ende schuylen voor tempeesten.

Ende doe die linnen huysekijns daer stonden, doe quamen daer Jij. moncken omme die
cnaepen te benedijden. Ende de^e paepen vielen up hun knien, ende sie namen hun
psouter, ende sie inweekten den goeden Got ende~ die Moedermaeghet ende den heleghen
Blasius, patroen van den goeden wint, code bovenal de heleghe Gare, patronesse van
tclaer were, alle bos* wolcken te verdriven. Maer hebben die moncken enen verkeirden
psalm gesonghen ? Of hebben sie enen verkeirden beleghen aenroepen ? Of waren dese
paepen niet in staet van Gratie ? Wi weten het niet- Alleen Got, aen wie, volgens de
Schriftuere, alle dinghen gekent sijn, alleen Got die herten ende nieren doorgront, die
zout ons kunnen int ore fluysteren, maer hi doet het niet. Seckerlicke is : het gebet van
de .iij. moncken is lïiet verhoort en de tempeesten waren groet ende verschtickelicke, dese
.ij. daghen doe die ctïaepen in die linnen huysekijns verbleven.

Ende doe die duysternisse quam, doe ghingen sie slaepen.
Maer in ttuchtelick duyster, doe quamen daer noch cnaepen aen singhend ende vol

blidscap. Aen die tonge van .i. van die cnaepen te haren, quamen sie van het edele Brabant,
en wel van de goe gemein,te van Loven, waer Voer end' Dyle vloeien.

Ende smorgens quamen alle die cnaepen ter misse in ons convent,, ende sie aerthoerden
er een stichtelick sermoen.

Ende doe ghingen die cnaepen were naer hun tabernaculen waer sie den gansen <Uch
spraecken ende songhen, - liepen ende spronghen, ende coocten ende aten.

Maer savens, doe quam daer een groet tempeest, maer die cnaepen metten corten hosen
ghingen wijselick schuylen in hun linnen huysekijns, Ende die wint was hevich ende quaet.
Ende toch hadden de dapperlicke cnaepen hope, maer sie stelden hun hope niet up Got,
maer up een duyvelsche clanckdose; die een cnaepe hat meegebracht. Die clanckdose deet
cond dat twere 2Ou goet worden ende suyverlike. Maer ctanckdosen, dat is duyvelstuyg, en
wat daeruyt comt is logen ende bedrqg. Ons Here heeft bewesen dat hij niet luystert naer
wat de clanckdose vertelt, Ende de cnaepen metten corten hosen sijn bedrogen door dat
tuyg van Satan.

Ende doe die sonne sanc, doe ghingen die cnaepen slaepen.
En smorgens, doe quamen daer noch wel ,xx. cnaepen aen, oock met blauwe hemdekïjns

ende corten hosen. Het waren kieckenfretters.
Ende doe ghingen alle die cnaepen, Vlaeminghen, Petermannen, Brusselaers» en oock

dandren, rond ene baniere staen, waerop de couleuren oranjeroet, blau ende wit, gescildert
waren. Sie stonden rond de vane, ende sie beefden ende bibberden, ofte van de koudelijcke
wind, ofte van pntroeringhe : ick kant nic segghen. Maer opt gezicht en ïn dogen van.de
cnaepen métten corten hosen stond vele te Jffsen door wie ogen heolt omme t<r Idsene.

Ende doe "begon twere hevich te tempeesten, ende die linnen huysekijns waren nu te
cleene om die vele cnaepen te verberghen. 'Maer na de noene, doe begonnen die cnaepen
huyswaerts te keren, vlammc int herte, vlamme in doge, so sie songhen.

CONTINUATIO. Vele cnaepen van de goe gemeinte van Antwerpen hebben oock enkele
daghen op soortgelijcke wijze gelogeert in linnen huysekijns. Dit geschiede te Zantvliet.
Ende also heb ick horen segghen van betrouwbare personnagien.

He_t staet toch in ieder geval vast als een rotse, dat de Dietsce jonckheit, .i. van hart
ende ,i. van gheist, den strid sal striden tot de victorie. So helpe hen Got allemachtich.

d e c h r o n i s t
van de abdij van

den heleghen
And rits.

VARIA
— UU officieuze bron vernemen wij dat

op de Dienst voor Nöschooh Onderricht
afhankelijk van het Ministerie van Open-
baar Onderwijs de plannen overwogen wor-
den tot het oprichten van een nieuwe
Dierentuin, ditmaal met staatstoelagen. Men
zou daarbij bijzonder trachten aan de hand
der nieuwste technische bevindingen een
«nige collectie aan te leggen van dieren,
welke tot op heden moeilijk in gevangen-
schap konden worden opgekweekt. Onze
zegsman vernoemde hierbij de bpekuil, bet
wilgenkatje, de ijsschol, de aprilvig, de ge-
lukavogel, de weerwolf, de tuinslang, de
boekenwurm, het feestvarken, de achoolvos,
het stokpaardje, dé steenezel, het blokbeeat,
de wandelpier, de wandelpad, de ijzerslak,
de storrnram, de tentharing, de turnbok, de
gew*e-rhafcn, het hobbelpaard,' de sthildera-
ezel en andere.

ZEG NOOIT:
van je lezingen : «Ik ben geen kind roeeo

je ouder* ; «Ze zijn vtn den ouden
tijd»

je werk : -t Het kan mij niet schelen >
je vermaak : «Men leeft maar eens»
je toekomst : «Met een beetje geluk zal

het wel gaan >
de anderen : « Dat zij ïich zelf veran-

deren. »
je gebreken : « Ik ben nu eenmaal zo

gemaakt >
je fouten : « ïk kan er niets aan doen »
je tegentlagen : < Het lot is tegen mij »
je gebed : «Geen tijd»
je Nederlands ideaal : «Wij zijn toch

maar een minderheid >
Dit zijn.de gewone waarden, die de Jeugd,

die de Inspanning, die de Liefde en de Ziel
doden. Dit is het programma vnn de luste-
lozen, van de nuttelozen, van. de levennge.
m«e«, DUB NIET het JOUWE.
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Laat ebben, laat vloeien, .

en ieder met zich zelf bemoeien;

wie wat weet van mij en de

[mijnen,

ga naar huis en bezie eens de

• [zijnen,

en zijn die van gebreken vrij,

dan staat hij verre boven mij.

erryzenió
f^HRISTUS is verrezen en wij met Hem. Wanneer
^^ wij de laatste weken het lijdensevangelie gelezen
hebben, werden wij getroffen door hét.dispmenïelijke
van de Blijde Boodschap, Soms betrapén wij ff ons
ook óp bet Goddelijk Woord te veel te willen ver-
tiienselijkén. DÏt is een neiging waaraan geen enkele
mens vreemd is.

Wij hebben ons door het geloof opengesteld voor
•de werking van Christus in -ons. Met het mysterie
van Pajen staan wij plots vovr de grootsheid van het
Christelijke Dogma, Eeuwen vrijzinnigheid hebben
mtnst'em hier 'geen symbolische uitweg kunnen geven.

'••1 '̂̂ Btëf̂  ••
men loochent het.. Het grote gebeuren van Pasen is
niet alleen een overwinning op de dood, maar \ofr alle
tegenstrijdige menselijke systemen dié het Evangelie
hebben willen aantasten.

W E N D l N Q
HET moet veranderen ! Dat hadden wij hét laatste

jaar herhaalde malen gehoord uit de mond van
allerlei jongeren : bonkige kerels, wiet gelaat verhard
is door jarenlange strijd in de Dietse Jeugdbeweging,
edele meisjes met een opoifferingsgeest die belooft
voor later, jongens met ruwe handen die herinneren
aan de fabrieksmachine, hoogstudehten die minder
bier drinken dan een heelonthouder en ernstiger zijn .
dan jonge monniken, oud jeudleiders die er zich
niet aan wennen " té verouderen, geestelijken wier
gebeden ons meer waard zijn dan officiële zegeningen,
kortom allen die tot de jonge generatie behoren.

Bedoelden zij de niet luwende , haat van onze
: .vervolgers, die als schorpioenen tevreden' zijn wanneer'

faulus schrijft in
hij in zichzelf lijdt
lijden van Christus,
offer niet volre'fkte
medewerking, onze
zelf voor instaan,
lidmaatschap in de
leden tot het Hooit

zijn brief aan de Cülossensers dat
en voltooit wat ontbreekt in het
Bedoelt hij hiermee dat Christus'
? Neen ! Wat ontbreekt is onze
-goede wil,' daar moeten wij allen
De grote Apostel vergelijkt ons
Kerk aan de verhouding van de

i in een lichaam : Christus.

In dé voorbije bezinningstijd hebben wij samen met
Christus geleden, zijn wij samen met Christus nu
verrezen. Ware Christus niet ten derde dage opgestaan
dan stond het Christendom wellicht geklasseerd op het
peil 'van 4e leer van Gandhi, Confufius en Lao T se.
Maar dan hadden wij niet die zekerheid nopens wat
buiten ons 'is.

Waken wij ervoor dat wij in ons onverbiddelijk
godsdienstig standpunt niet sectair zijn tegenover hen
die soms onze nationale beginselen aanvaarden maar
niet de basis er van ;, ónze godsdienst. Ook op dit
terrein is voor ens ~ een taak, weggelegd. Er is een
verdraagzaamheid dié dichter staat van de Christelijke
Caritas dan -van de' vrijzinnigheid.

Aan •ons allen, in deze Paastijd met en in Christus
té verrijzen als nieuwe mensen in Hem die de enige
Weg ,en' k*t, Leven is. Danken wij God om de Ver-
rijËênts van-een algemeen Nederlands Jeugdblad rond
de tifd- van • Zijn Heropstanding. Bidden wij Hem,
dat Hij ons werk zegene.

Willtm VAN SAEFTINGE.

..
nu vijf jaar na de allerlaatste der oorlogen ? Neen !
In normale omstandigheden zou dit alleen als een
prikkel gelden om ons te harnassen, om -desnoods als
Tij], vogelvrije, de heilige oorlog te prediken. Had-
den -zij wdlicht lef aan de moderne Gheeraert De-
nijsen die elke idealistische aanval doen doodlopen
op landmijnen van verdeeldheid ? Och, neen ! Zolang
er Vlamingen zullen zijn zal er twist1 zijn} denk aan
Oranje die orn theologische subtiliteiten de levieten
gelezen werd in volle kerk door de Gentse predikan-
ten. Zo was het ook tijdens de eerste wereldoorlog in
de Jong- Vlaamse Beweging. Zo was het altijd, zo zal
het altijd zijn. Laat ons niet bekommeren om de
ruziemakers, ten slotte behoren zij tot het geestelijk
proletariaat en kan het geen kwaad dat de etter uit
de buil komt. Veel erger ! De Vlaamse, de heel-
Nederlandse Beweging maakt een crisis door op gees-
telijk gebied, zoals nooit te voren ! Waarom verzwij-
gen ? Eens was ze een krüitvat van radicalisme, dit
is lang geleden. Iedereen vraagt zich waar gaat dit
naartoe ? Experiment na experiment verdwijnt samen
met een stukje bezieling. Is er heldhaftigheid voor
nodig om met de ooglappen aan, altijd maar door te
draven de afgrond in, of is het domheid ? Wat nog
nooit ^gebeurd is, in de geschiedenis van onze strijd is
nu het geval ; er ging buiten 'een kleine kring géén
bezieling meer uit. Hoevelen der onzen hebben er
zich het laatste jaar niet pp betrapt soms te werken
als plichtbewuste functionarissen, maar zorider een
alles wegvegend enthousiasme,

De oorlog had voor goed een voprbjj tijdvak
afgesloten. Verworvenheden van de tussen-oorlog
waren' : geloof in de eenheid en éénwording van het
Nederlandse Volk van .Zuid tot Noord, inrichting
van een nieuwe maatschappelijke, staatkundige orde-
ning en dan ook de weerbaarheidsgedachte. Door de
ouderen (wij bedoelen hier niet die ouderen die in
weizen tot de jonge generatie behoren) werden deze
verworvenheden over boord geworpen en opnieuw
.gegrepen naar de iflamingantische denkvormen van
vóór 1914. Dat' heet niet de klok achteruit zetten,
maar eenvoudig het uurwerk met Russische soldaten-

laarzen kapot stampen om alJe noties van tijd uit te
schakelen.

Het plotse eind van de oorlog ten onzent en de
daarmee gepaard gaande gruweldaden aan deze zijde
.van het ijzeren gordijn brachten een geestelijke crisis
mede, die velen ook onder de jongeren nooit te boven
kwamen. Terloops wezen wij' reeds hierboven er op
dat het een leugen is even groot als de O. L, Vr.
Toren van Antwerpen, dat de toestand waarin wij
ons bevinden enkel en alleen door de repressie uit
te leggen is, Hoe men het ook draaie of kere ; die
gedachten alleen, die vroegere generaties bezielden
en in die vormen waarin ze naar voor, kwamen, moe-
ten gewijzigd worden. , •

. l_.-3?ij 'kennende opwerping dié.zal-£erOaakt -woeden,
wij willen ze liever zelf maken en beantwoorden.
Lazen wij onlangs .niet dat een broer schreef « Voor
God en Dietsland » ïs dus een oud parool en dp
hypermoderne zoetekoekbladen mogen het ons blijven
euvel duiden dat wij niet nieuw zijn : er bestaan
geen nieuwe waarheden, de waarheid is zo oud als
de straat, zij is onveranderlijk en eeuwig waar zij
een zoeken ïs, naar het eeuwig onveranderlijke. God.
Wij weten dat ons blad niet op zoetekoek, maar op
papier zal gedrukt worden, wij zijn bereid aan deze
jonge broer alle gaven toe te kennen buiten die van
de godgeleerdheid. Het is genoeg de Godsdienst
elementair "te bestuderen om te bemerken hoe het
meest absolute in de Kerk uitgediept wordt door
nieuwe facetten, nieuwe ontdekkingen in het rijk der
Waarheid. Nog veel meer is dit waar in de nationale
strijd, in de nationale jeugdbeweging.

Er is destijds in de Dietse Jeugdbeweging een
verheugende evolutie waargenomen. Er is een diep-
zinnige terugkeer geweest naar de godsdienst als
grondmotief in het leven van de vendeljongen. De
leiders hebben nooit te voren 20 zeer "hun jongeren
op afstand gehouden van elke politieke actie. Bepaal-
de gedachten o.a. die van de Zending van het Volk
der Nederlanden bewijst hoe op een gezonde.wijze
een ruinie Europese gedachte binnendrong. Zeer uit-
drukkelijk en oprecht werd het nadeel ingez'ien van.
de invloed van vreernde ideologieën in dat stuk Wes-
terse Beschaving dat Vlaamse of Hecl-Nederlandse
Beweging heet.

Wijrzouden zo verder kunnen gaan en onderzoeken
in hoever de heel-N.ededandse jeugdbeweging tijds-
gebonden was, zowel' in het Zuiden of benoorden
deze zo treurige en kunstmatige grensstreep. — Na
zes jaar harneren van de meest vooruitstrevenden gaat
iedereen er ten minste in beginsel mee akkoord dat de
oorlog in onze strijd een tijdperk afsloot. Wij gaan
een stap verder en beweren dat wij reeds over het

. , na-oorlogse verleden kunnen spreken. Het is nodig
nu opnieuw een andere bladzijde open te slaan. Wij
wensen dit gezamenlijk te doen. —

(Vervolg op blz. 2)
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ZWK
Van Jeugd- tot Jongeren-Beweging

Regelmatig ko'men wij in aanraking met
jongeren, uit de jeugdbeweging gegroeid, die
naar een vorm ïoek«n om zich nuttig te
maken in de strijd. Dit is een zeer lofwaardig
verschijnsel. Het is een noodoplossing wan-
neer zij in het zelfde verband komen te Staan
als jongens van twaalf jaar, het wordt nood-
lottig wanneer ze beiden te gelijk dezelfde
uiteenzetting over Jan Frans Willems of het
nieuwe Europa moeten aanhoren.

Er is veel kwaad gezegd over de onver-
schilligheid van die jongeren russen twintig
en dertig jaar t.t.z. van de jongere generatie,
in het Bijzonder die waarop door hun verleden
grote verantwoordelijkheid en verwachtingen
gesteld werden. Mits wat doorzicht kan men
toch .niet onverbiddelijk eisen dat in de winter
jongens van zeven'en twintig jaar ds korte
broek aantrekken. Waar het toch gebeurt is
er veel goede wil mee gemoeid vanwege die
oudere (jongeren) en rust er een grote ver-
antwoordelijkheid op de leider die dit toelaat.

Met gevaar is niet denkbeeldig dat jonge
mannen wier, levensgeschiedenis die hunner»
jeugdbeweging is, na jaren onderbreking terug
in een jeugdgroep komen die zij'als de voort-
zetting aanzien van diegene waar ze vroeger in
stonden. Of evenmin dat jongens die door
ouderdom, beroep, familieomstandigheden de
zogenaamde jeugdbeweging in de grond had-
den moeten verlaten, bij gebrek aan een
andere actiekting er in blijven. Wij waar-
schuwen er voor. Wij verstaan dit beter dan
wie ook : in de politiek zijn de idealisten
witte raven, de culturele verenigingen zijn in
het algemeen aquariums voor siervissén, het
peil van veel gemengde groepen belet hen de
mogelijkheid te overwegen .er ooit heen te
gaan,

Zo komen wij voor het abnormale feit te
staan van de jeugdbewegingen die er een
dubbel publiek op na houden, van jongens die
opgaan in een geestesgesteltepis die te kinder-
lijk is voor hun ouderdom. Het is niet
opvoedkundig goed voor aangroeiende knapen
in een voortdurend gezelschap te zijn en een
zelfde opleiding te krijgen van kameraden die
al zijn ze toonbeelden vafi idealisme en deugd,
vijf en tien of meer jaar ouder zijn.

Er treden zo weinig nieuwe gedachten naar
voor in de heel-Nederlandse Beweging sinds
de laatste jaren. Wij hebben zo weinig voor-
aanstaande figuren zien opkomen, Gelegen-
heidsvofmen en uiterlijkheden van voor vijf-
tien of twintig jaar worden als onveranderlijke
dogma's aanzien. Laat ons daar zo veel moge-
lijk aan , verhelpen door nieuw bloed te
schenken. Er zal dus ernstig aan de « vormen
verandering » moeten gedacht worden.

Wat zijn de mogelijkheden voor oudere
jongeren (a.u.b. niet jongere ouderen) ? De
methode van « voortrekkerij » zullen scouts-
leiders en sympathisanten zeggen. Donder een
oordeel over * padvinderij > uit te. spreken
kunnen wij alleen zeggen dat dit niet gaat. Na
een bepaalde ouderdom wordt men daar niet
door de jongeren aanvaard.

Een militie zeggen anderen. Het zijn niet
de bepalingen van het strafwetboek die ons
alleen hiervan doen afzien. Militie is gewe)d
en macht. .Om waartoe te geraken ? In dienst

'van wie en wat ? Overtuigt men een tegen-
stander met op zijn gezicht te slaan ? Het
Christendom beschikt over machtiger en be-
proefder middels. Een * Militanten Orde»
zeggen anderen, och kom, alleen aan woorden
uit het verleden hebben wij lef, al is het dan
nog uit een ons sympathiek verleden.

Het bestaan van deze onderscheiden voor-
stellen is het beste bewijs dat het oprichten
van een bepaalde vorm van jong mannen-
beweging aan de orde van de dag ligt. In
Sommige landen b.v. Zwitserland, Engeland en
Duitsland vinden wij nog in confessionele
organisaties de naam terug. Oorspronkelijk
bestond de jeugdbeweging in Duitsland, men
denke aan de Qukkborn en Wandervögel
uitsluitend uit jongens en meisjes van boven
de twintig en heeft men de ouderdomsgrens
naar omlaag moeten aanpassen. Bij ons moeten
we ze nog steeds trachten naar omhoog te
trekken. Zeldzaam zijn dit groepen wier peil
dit van een achttienjarige overtreft

Wij hebben nu reeds een volk wier gods-
dienstige opvattingen blijven staan zijn op het
peil dat het de lagere school verliet. Wat
wordt het wanneer de strijdende jonge elite
uit -ons volk blijft steken in denkvormen van

jongens van zeventien, achttien jaar ? Per-
centsgewijze zullen er per slot van rekening
meer zijn die de schok van de repressie
overwonnen hebben dan die van de militaire
dienst. In het leger komen veel idealistische
jongens voor het eerst in aanraking met de
werkelijkheid, niet ons volk zoals het in de
kazernen leeft en niet in de gedichten. Wan-
neer deze jongeren daar dan niet naar toe
gezonden worden met de nodige geestelijke
bagage kan de jeugdleider vruchteloos blijven
wachten op de terugkeer van de medewerker
waar h i j zolang naar uitgezien heeft.

Wat wij dus beogen is naast een geestelijke

inhoud waardig van deze tijd en van de
jongeren die er op wachten, een verband te
schenken waarin jonge mannen' op de hun
waardige wijze een midden Jcunnen vinden
waarin ze zich thuis voelen zo'nder in infanti-
lisme te vervallen:

Deze volkse jongeren- of jong-matinenbewe-
ging moet kunnen vooruitgang zien .zonder dat
er nieuwe leden bijkomen. Alle massa werk
'is vreemd. Het komt er op aan de jonge
aristoi van tegenwoordig niet zozeer in strijd-
benden te leren vechten, rfiaar wel met de
gedachte gewapend te leren alleen staan,
alten te kan,pe„.

Van de ene Volksraadpleging naar de andere
Er is de laatste maanden veel

kwaad gezegd over de heél-Neder-
landse Jeugd, ten onrechte. Het heeft
niet aan goede wil, inspanning, vol-
harding en verwezenlijkingen ont-
broken van wege de. goedraenenden.

Nu bijna zes jaar na de bevrijding
ia het ogenblik gekomen om.in trou-
we aan het verleden, met open. oog
voor de noodzakelijke vernieuwing
een degelijke inspanning te doen om
alle gpedmenende jongeren voor de
eenheidsgedachte te winnen.

Eenheidsfront in de harten der
jonpekqtt'is meer yard dan organi-
satorische banden. Niet alleen een-
heid onder de jongeren uit de jeugd,
beweging, maar één band tussen
jeugdbeweging, jongere generatie, en
ouderen die met óns meevoelen.

Er wordt tegenwoordig in Zuidelijk
Nederland, drie weken na de. Volks-
raadpleging, veel gesproken over de-
zelfde volksraadpleging, Wij houden
de onze. Wij weten hoeveel nummers
van deze aflevering verspreid wer-
den. Het aantal abonnementen dat
binnenkomt dat. zijn de ja stemmers.
Wij erkennen net meervoudig stem-

recht : wie meerdere malen voor dit
bedrag inschrijft.

De laatste tijden zijt U herhaalde-
lijk aangeschreven om geldelijke
steun voor allerlei bladen en. groe-
pen. Vergelijk het onze met de rest,
en wanneer U van oordeel zijt dat
het ten minste een stap in de gezon-
de richting is, aarzel dan niet jo te
stemmen door te abonneren. Voor-
waarden elders in dit blad te vinden.
Men kan dit ook langs de gewone
boekhandel om.

Hoe dit eerste nummer van « Het
Pennoen » .onthaald wordt,.zal aan-
getoond worden door de binnenge-
komen .abonnementen ; die alléén
zijn werkelijke steun voor ons blad.
Het worde een aansporing voor die
groepen, die ongeacht het verleden,
buiten elk organisatorisch verband,
zich achter « Het ' Pennoen» ge-
schaard hebben. Stemt JA bij de
Volksraadpleging van «Het Pen-
noen ». Abonneer U.nog heden uit
vrees het te vergeten. Laat niet na
ons een aanmoediging te geven.

HET PENNOEN.

(Blz, 1. WENDING : Vervolg)

Er zijn van die vormen die-nog eigen zijn aan
de voorbije tijd. Het is nutteloos 'zichzelf te dwingen
om terug daartoe te komen ; wat voorbij is, blijft
voorbij. Wij moeten die nieuwe Beschaving die toch
komt, desnoods zonder ons, in ons Nederlandse Volk
voorbereiden. Wij moeten het oude eerst en vooral'
in onszelf vernietigen en door onszelf te genezen
van die drang, wellicht door jaren misvorming, een
Verbond of . jeugdbeweging op te bouwen wiens
kracht.zich in cijfers en uiterlijkheden zou uitdruk-
ken. Wanneer wij eens zo ver zijn zullen wij .ook
afzien van tijdrovende zaken die leiden of zouden
willen doen leiden tot datzelfde nutteloze doel. Wij
zullen dan des te rijker zijn aan middelen om waarlijk
te werven in de rangen diergenen die waard zijn van
deze tijd, diegenen die de kunst kennen met weinigen
of alleen te strijden.

De komende tijden zulten er meer dan ooit zijn
van de werking in de stilte. Diegenen die ons niet
geloven en het anders zouden proberen zullen tot
hun ontgoocheling alleen de echo van hup'stem ver-
nemen. Nooit is er een tijd geweest waarin de jeugd
zo weinig hield van organisatorische keurslijven als
nu. Wellicht zullen wij veel goedmenenden en pracht-
kerels te leur stellen omdat wij niet. kunnen geven

wat zij van ons verwachten : programma's, statuten,
organisatorische indelingen, jaarplannen enz. Alleen
de wil tot nieuwe werkvormen, tot nieuwe opvattin-
gen ovet onze aloude beginselen te willen komen
sluit zoiets uit. Diegenen die beweren toch zoiets te
kunnen, zijn het sprekend voorbeeld van leegheid aan
gedachten, aangezien zij alleen het oude voorleggen.

Ja, wij 'leunen aan bij die vernieuwingsgedachte
die sinds de oorlog gaande is in de volkse jeugd-
beweging. Vergeten wij niet dat er vormen zijn die
voor een kleine twintig jaar revolutionnair waren,
die nu verouderd zijn en overgenomen door die
jeugdorganisaties waarvan wij uiteraard weten dat ze
alleen het versletene zullen aannemen. Er zijn leuzen'
die een radicale Nederlandse jongen hol klinken als
een geopende Amerikaanse konservendoos. Men ver*
kondigt niet de heeU^Nederlandse gedachte op de
wijze waarop reclaam gemaakt wordt voot coca-cola.
Men maakt geen propaganda vooc de nationale jeugd-
beweging met die clichés waardoor onze ouders ervoor
werden gewonnen.

Resultaat ! Eenvoudig geen ! Ja, men werpt gal
uit naar de « niet begrijpende jongeren ». Het gaat
niet en de goeie jongens, krijgen van hun leiders
pakken citaten van overleden voormannen om te
bewijzen dat « zij gelijk hebben ». 'En wat ze horen
zijn- fonograafplaten, maar nog nooit heeft de fono-

graaf nieuwe muziek voortgebracht, .wel valse noten.

Wij doen hier een beroep op alk jongeren, om
toch een poging te doen opdat onze jeugd dezer lage
landen niet onverschillig zou voorbijgaan aan het
grote gebeuren dat zich in de omliggende landen aan
het voltrekken is. Een volk dat een Verschaeve voort-
bracht kan toch geen volk van dorpspólitiekers zijn.
Wij vragen dat zij er toch voor zouden waken dat

.onze hed-Nederlandse Jeugdbeweging niet zou wor-
den een kleine secte. Door verdeeldheid zullen som-
migen zeggen ! Och neen ! Onder diegenen die
bezeten zijn,door een grote gedachte is de vetdeeld-
heid slechts denkbeeldig. Wij gaan evenmin vooruit
met organisatorische eenvormigheid die onderscheid
in beginselen moet dekken. Doch dat men ons helpe
de Nationale Kamp uit principiële dorheid te ver-
heffen.

Er zijn toch jonge mensen, meisjes en jonge man-
nen genoeg in Zuidelijk Nederland en ook in het
Noorden die zich afkerig voelen van de bestaande
Lamme Goedzak mentaliteit ; dat zij de handen in

.mekaar slaan tot een machtig Eedverbond. Het is nog
. tijd om aan Europa te tonen dat hier in de Neder-

landen het hart klopt van ons vasteland.
Maat dan aan het werk.

ERASMUS
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eenheió, eniqheiö, eenöRAcht

Het scheppen van een Nederlandse Aristocratie
in Vlaanderen

De bekroning van de Vlaamse Beweging

Een bundel uit losse blaadjes bestaande
kan makkelijk gebroken worden, maar
als hij saamgebondea is en verenigd
dan is geen arm sterk genoeg om hem
ie breken,

Willem van Oranje Nassau.

Eenheid is een geweldige kracht, maar op
de duur doodt eenheid de enkeling — de
eigen inborst van élk zelfstandig mens gaat
te loor. Eenheid brengt geen viuchtén voort ;
is uiteindelijk ten dode opgeschreven,' heeft
geen nazaten. Eenheid heeft geen schoonheid,
alles is gelijk, dus zonder schoonheid -van
gedaante of geest. De Islam gaat op in de
eenheid — in hun godsgedachte is geen wis-
selwerking, geen leven.

In Christus l«en wij God kennen al drie-
vuldig al drieenig, één en toch drie, drie en
toch één, dat is de rijke bron van. alle leven
in het heelal. Zo is God de Alvruchtbaarheïd,
de Alschepper, het Alwezen -^ heerlijk hoog
verheven als alles bezielende, overal inbla-
zende H. Geest, maar ook teer en zwijgzaam
als de 'Vader en al z'n kinderen, enig lieflijk
als de Zoon, die zich tot in, ja tot Over de
dood voor ons allen en alles overgeeft. In ',
onze God is niet de stille doodse eenheid
en onbeweeglijkheid maar levende. enigheid
en heilige eendracht van goddelijk één wezen.
Zulk een enigheid, zulk een eendracht, zulk
een heilige gemeenschap hebben wij nodig in
de Heel-Nederlaftdse Beweging — de IJslan-
ders noemen dat < samfelag» het vee, hun
schat — samenleggen, samen voor één en
hetzelfde doel aanwenden.

Elk Heel-Ncderlander moet eerst een sterke
enkeling, zijn, een .eigen koningsmens en daji
af"Vijri ''èLtgeiwclïa.ppèn en*inJoéaariigh'èa"en4'ge-
2amenlijk met alle andere Nederlanders aan-
wenden voor 't ene onuitsprekelijke dierbare
vaderland der Lage Landen bi de sec. Onze
de Zwijger voelde daf zo diep toen hij na
de Waalse' afval na hun terugroepen der
Spaanse troepen, zei dat het eigenlijk veel
beter was zonder de Walen die ons wilden
overheersen gelijk Spanjaards en Fransen maar
aan de andere kant besefte niemand dieper
de behoefte aan levende eenheid zonder do-
dende eensvormigheid, aan diepe enigheid en
krachtdadige eendracht, dan onze Willem.
Merkwaardig 'de overeenkomst tussen hem en
zijn voorganger Jfacob'Van Artevelde, de man
van 't eeuwig verbond (1339) van de Neder-
landen. Willem Van Oranje Nassau zeide als
er tussen echte Nederlanders onenigheid kwam
* 't Verschil is te cleen om verdeeld te blij-
ven ». Jvten moet zijn eigen stokpaardjes aan
't algemeen welzijn opofferen — zijn eigen ik
op zij zetten voor aller- belang. Een eenheid
was noodzakelijk sprak onze Willem uit : de
eenheid van 't vruchtbaar gelove in de Vet-
Jossinge door Christus, Jezus Gods zoon. In
het overige — zeide hij — was 't niet nodig
overeen te stemmen.

Diezelfde enigheid en eendracht vinden wij-
in Vader Gezelle's woord «God voor bake,
Vlaams (d.i. NeerUndsX van sprake, vrije died,
zo de Vlaming en anders niet» (died met d,
meervoud diedcn -— denk aan thiod ...riu nog
volk beduidend ïfl 't IJsIands).

De man van de enigheid bij eerbiediging
van verschillende inborst en inzicht, de ma»
van de heerlijke eendracht was onze Cyriel
Verschaeve die nu voor God staat. Heerlijk
wist Verschaeve aan 't Vlaamse Front de
eensgezindheid te handhaven in de bange
eerste wereldoorlog waarin Vlaanderen bloed-
de voor het Zuiden, Ondanks de diepe onder-
scheiden tussen Rjpu'aars-Limburgers, opge-
wekte Brabantse Franken en Saxo Friese
West-Vlamingen en 'Gentenaars wist hij de"
eenheid in levende goede zin te behouden
onder, die duizenden jonge mannen uit alle
gouwen van Neerlands Zuiden. Hij wist
bovendien en dat is een wonder het geheim te
bewaren, zodat de Opperleiding het wel ver-

moedde, maar toch niet vernietigen kon en
hij zelf hoewel middelpunt — ongedeerd bleef.
Dit is een wonder van Gods bescherming.
Zelfs Verschaeve's rol in 't gaan van de
sublieme deserteurs (lelijk woord maar schit-
terende werkelijkheid) is nooit duidelijk, vast-
'gesteld kunnen worden. Vriend en vijand
voelde iets « wonders * iti Verschaeve, Gods
rechterhand was op hem en God bewaarde hem
als zijn oogappel. Ik zwijg verder over zijn
rol in de Iste wereldoorlog. Later bleef hij
stillefcens de middelpuntgedaante, denk aan de
IJzerbedevaarten en zijn Vete letterkundige
werkzaamheden.

Bij ,zijn priestêrhoogtij schreef ik hem vol
geestdrift en de enige Godsman antwoordde
«Eén in Christus, en één )n Vlaanderen. >
hetzelfde woord dat veel later een Frans
Vlaams priester in mijn Fries gastenboek
schreef. Later bij de eeuwhoogtij van Willem
Van Oranje te Delft, 1933, werkte Verschaeve
met mij samen. Voor veertig duizend Neder-
landers sprak ik Verschaeve's woord uit. * Wij
haffen hart en banden —- voor 't heil der
Nederlanden en zweren vast den eed — van
doodsbeproefde trouwe — Wilhelmus van
Nassouwe — met U te staan gereed.» Na de
eedafneming der duizenden waaronder drie
duizend Vlamingen (zelfs een Duinkerkenaar)
ging* ik van 't spreekgestoelte naar de Vlaamse
Leeuwen bannier van Gent, trok die omlaag,
kuste die en zei tegen mijn Vlamingen en de
toevallig daar neveo staande Friezen uit die,
provincie «„Friesland tot Vlaanderen —
Vlaanderen tot Friesland" één groot „Heel-
Nederland" dat is mijn leven». Ik' wilde
daarmee zeggen : uit Friesland (ik' rekende
bij die woorden gelijk Vondel Groningen in
Friesland) kwam ik op vier en twintig jarige
leeftijd te Oostende in Vlaanderen. Na mijn
rol in dé 1ste wereldoorlog moest ik dierbaar
Vlaanderen ontwijken en kwam te B'zwaag
in de provincie Friesland. Maar Vlaanderen
en Friesland horen samen, het is één volk,
één naam, Heel-Nederland zegt onze vpiend
Ragnar de Clercq.

Nooit zal ik de nachtelijke uren vergeten,
die ik met de onsterflijke Cyriel in een weeme
(d.i- het fries germaanse woord voor Latijnse
pastorie) doqrbracht, een Vlaamse weeme op
de grens van gestolen en verkracht schoon
Vlaanderen. Hoe enig was hij ! Wij spraken
over de waarachtige werkelijke eenheid van
heel-Vlamo Fries . Meerland —• zoals de
Reinaert zegt. Tussen Somme en Elvé.
Heerlijk Nordic was hij in Rodenbach's zin,
volgens Gezelle's strijdjeus «Noordwaarts,
voorwaarts». Hij voelde met mij die grote
genoemde en ongenoemde Vlaming en Heel-
Nederlander met Carlyle, Motlcy, Emerson,
Ibsen, Bjömson enz. enz. ; de diepe banden

De Vlaamse Beweging was er steeds op
gericht de Vlamingen uit de minderwaardig-
positie te halen, waarin ze zich, vooral sedert
1830, bevonden. .

In 1830 was de Vlaming niets. En door de
^verbeten strijd van enkele taaie kampeis, zij.-i
we wel' iets geworden. De taalwetten zijn er
gekomen ; er is een eigen letterkunde geko-'
men, een eigen muziek, een eigen kunst, een
eigen wetenschap. Kortom, er is nieuw eigen
Vlaams leven gekomen. En theoretisch staat
de Vlaming even ver als de Waal, en toch...

Toch is er nog iets niet in orde : « Onz^
morele positie in de Belgische maatschappij
Stellig is onze demographische positie betrek-
kelijk gunstig. Stellig- is onze culturele positie,
sedert het begin van deze eeuw, merkelijk
verbeterd. Stellig is ook onze economische
positie sterker geworden, Steeds onbevredi-
gend, ja hinderend en ten langen laatste
onduldbaar, blijft echter onze tfcrtle positie,
of juister, ónze axiologische positie, want de
aan het Oud-Grieks ontleende term axtologisth
drukt, inderdaad volledig uit wat wij bedoe-
len, namelijk ; de graad van waardigheid, van
eer, van aanzien, van waardering, van gezag,
die1 ons volk te beurt valt in de Belgische
maatschappij > (l).

Deze prachfige passage, die werkelijk het
Overwegen waard is, ontleenden wij aan Max
Lamberty. Wat verder bepaalde de auteur nog
nauwkeuriger'zij n standpunt : « Niet het bezit
van rechten, wel dr waardering is ongelijk
verdeeld tussen de beide volken die België
bewonen. De Vlaming wordt minder geacht''
dan de Waal. De taalwetten moesten er
bijgehaald worden om de axiologische verhou-
dingen langs juridische weg te verbeteren.
Juist omdat de axiologische' verhoudingen
sterker zijn dan juridische bepalingen, worden
de taalwetten zo vaak 'overtreden of zelfs

-.helemaal niet toegepast» (2). •
Is de Waal hoogmoedig ? Mogelijk. Maar

lijdt de Vlaming aan een minderwaardigheids-
complex? Heel zeker ! Max Lamberty geeft
het volmondig toe : «Moet er ver gezocht
worden om te verklaren waarom de Vlamin-
gen in .België niet even veel ontzien worden,
niét even veel invloed hebben als de Walen ?
Geenszins ! De verklaring ligt geheel in de
dubbele psychologische verhouding die van-
ouds in het licht werd gesteld, nog vóór er
sprake was van een Vlaamse Beweging :
enerzijds geringschatting van onze Waalse en
verfraaste landgenoten vóór al wat Vlaams of
Nederlands is ; anderzijds, gering besef vati
eigenwaarde bij de Vlamingen zelf» (3).

Het ene wordt door het andere veroorzaakt,
vindt zijn steun in het andere.

De oplossing van dit vraagstuk zal de
bekroning zijn van de Vlaamse Beweging.

De vraag is echter : hoe kunnen we iets
doen om de toestand, zo scherp door dr Lam-
berty gesteld, op te lossen ?

Laten we de kwaal lp, zijn oorzaken be-
strijden, Lamberty geeft als oorzaak van de
minderwaardige morele positie van de Vla-
mingen in België : de grootheidswaanzin van
de Walen enerzijds, en anderzijds het Vlaamse
minderwaardigheidsgevoel. Er is echter weer
een diepere oorzaak van 'd i t laatste, en dïtf '
onderzoekt Max Lamberty niet. Volgens mij'
ligt de diepere oorzaak van de Waalse groot-
heidswaanzin en van het Vlaamse zich*de-

mindere-voeien, de diepere: verzaak dus van
de abnormale axiolpgische positie van de
Vlamingen in het Belgisch staatsverband, in
bet ontbvfken van een Nederlandse aristocratie
in Vlaanderen.

Moest er \f\n een door én door
Nederlandse aristocratie zijn, dun zouden de
hogere standen, de mensen, bedoel ik, die
willen deftig doen, 'niet naar een verfranste
aristocratie moeten overlopen, dan zouden de
Walen, en franskiljons het niet meer zo hoog
in de bol hebben, dan zouden de Vlamingen
zich eindelijk van hun meerwaarde bewust
worden.

De Vlamingen denken al te uitsluitend aan
Breughel, wanneer ze Hun volksaard moeten
bepalen. Dit is te éénzijdig. Vergeten we niet
dat de verfijnde Van Dyck ook .een Vlaming
was. De zin voor het aristocratische behoort
wezenlijk tot ons volkskarakter. Dit heeft men
te veel uit het oog verloren.

Arm Vlaanderen. Werkelijk ! De. Vlaamse
werkman eri de Vlaamse laridbouwer ; ze
zouden een heel wat hogere trap van cultuur
•moeten bereiken : de Vlaamse werkman is
geen beetje beschaafd en Me Vlaamse boer is
werkelijk een boer. De oorzaak ? Niet het
ontbreken van een aristocratie, want die is
er, maar het ontbreken van een Nederlandse
aristocratie. Dan pas zal de kloof tussen massa
en aristoi weer overbrugd worden, dan zal
arm Vlaanderen weer rijk worden.

,We vatten samen : bij dr Lamberty hebben
we, het probleem scherp geformuleerd gevon-
den : de minderwaardige axiologische positie
van de Vlamingen in België. De oorzaak was
volgens ons ; het ontbreken van een Neder*
landse aristocratie in Vlaanderen. Het red-
middel is dan ook duidelijk — contraria
contrariis curantur — ; het scheppen van een
Nederlandse aristocratie in ons. land. Hoe ?
Daarop hopen we later terug te komen.

Jaak VAN 'T PARK.

(1) MAX LAMBERTY, in Geschiedenis van
Vlaanderen, dl VI, Brussel, 194?, p. 258-259,
Om de eenvormigheid hebben we spelling
aangepast.

(2) MAX LAMBEUTY, a. w., p. 259,
(3) MAX LAMBERTY, a, w., p. 261.

DOSFELHULDE
DENDERMONDE

Alle Heel-Nederlandse jongeren
houden tweede Sinksendag vrij
voor deelname aan de Doafelhulde
te Dendermonde.

Als één blok daar naar toe.

Verdere mededelingen iri ons
volgend nummer.

Wa(^ is er meer levend dan een Volk ? Wie
heeft er de laatste jaren minder roet de zin
van de tijd geleefd dan sommigen onder hen
die het meest dit Volk willen dienen.

tussen alle Angel-Fries-Vlaamse Skandinaafs-
Duits-Zwitsers dieden en volken.

Geenszins was hij blind voor het Pruiso-
Bismark-Hitler Duits gevaar dat geweldig
groot is en blijft. Toch is het hoe dreigend
nog altijd niet zo erg, zolang de Angelsakseft
in en buiten. Europa bestaan want deze'magen
of eigen recht zweers van ons t-leel-Neder-
landers zullen niet verdragen dat de Pruiso
geest onte Lage Landen bezet.

't Grootste gevaar blijft de verkankering en
verrottende besmetting die ons sinds Caesar
uit het Zuiden bedreigt met verontreiniging
en verwording. Ik zwijg nu van het Sovjet-

gevaar, Verschaeve en ik bespraken dit alles
en ik verklaar hier dat Cyriel in 't geheel
niet Duits gezind was gelijk men hem heeft
willen voorstellen. Zijn hele aard, aanleg,
gedaante, geest was Groot-Nederlands en hij
zag ook de mogelijkheid van het Duitse .gevaar

, in de verwarrende woorden ,— hoe mooi
anders ook — diets-nederduits of met Vondel
Duytsch. Verschaeve en ik waren het in die
nachtelijke ure volkomen eens met : enigheid,
eendracht vooc Heel-Nederland, volgens Gods
grenzen.

Ds. J. D. DOMELA
NIEUWENHUYS NIjHGAARD,
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HITLER-VON BISSING, — Laatste uitgave,

De Franse nationalist en rvurige Vlamingen-
vriend Georges Blachon was er jaren geleden
aan begonnen onze volksgenoten ervan te
overtuigen dat een der grote leemten van dé
Vlaamse Beweging, was: haar gebrek' aan
propaganda ip de vreemde talen. Mét spijt'
stelde hij nl. vast dat het' hedendaagse, hét
levende Vlaanderen in Frankrijk helemaal
onbekend is en' dat de eenvoudigste gegevens ,
nopens de volkse strijd en zelfs de, Vlaamse'
Cultuur aan de Franse lezers systematisch opge-
dist worden in een voorstelling die- met de
echte toestanden .niets gemeens hebben. Er is
in deze verhoudingen geen verandering ge-
komen. '

Dhr. André Billy, van de Academie Gon-
court, zette onlangs in de «Figaro Littéraire.*.
het doel en de strekking van tiet « het flamin-
gantisme». uiteen; Politieke ooife'aakV: de
tussenkomst van de Duitsers gedurende de
eerste wereldoorlog.

Ideologische grond (de oorspronkelijke tek-
sten laten wij lievef onvertaald): * Le-peuple,
pour les flamingams, c'est Ie peuple au sens
mystique des Allemands, disons eatrémenf au
sens' hitlérien ». 'Bovendien «'heeft <ie Duitse
bezetting het Vlaamse land vergiftigd ».

Otn de nationale drang van ons volk naar
zijn geestlijke rijpwording uit te. leggen-vindt
de ganse Franse, wijsheid niets anders dan

1. Voh Bissing. s

2. j^itler.
Het weze daarbij opgemerkt dat de hr.

André Billy die een « elegante geest» is en
'die eigenaardige herinneringen aan zijn op;
voeding in de Picardische hoofdstad schreef,
zeker niet als een * onverzoenlijk fanatieker
mag doorgaan. Wat moeten wij van «de
anderen », dé verwoede Jatóbijnen,' verwach-
ten !

EDELMOEDIG BEGRIJPEN.

Een tweede nog meer sprekend gevaf is dit
van dé h. Mare Blahcpaïn,. algefjieen secre-
taris van de beroemd,e en beruchte t Allianre
Ffancaise », ,die, yoör ,d.e . "< anneicion des.cér-
v * bij "gebrek a^h éènr

laat voor de heerschappij van de Franse taal '.
Verdwijnt: . •

RAAK,

Intussen ontving de h. André Billy uit
« Vlaanderen > een antwoord van-.de beste
soort (Une fois n'est pas coutume. . , ) . ,

F In * Le Figaro Littéraire», had - h i j ook
beweerd ,dat « "de bijdrage van d« Vlamingen
aan het algemeen menselijk erfgoed bjjna-
uitsluitelijk van « Fcanse uit.drukking # is. De
'h. Louis Van Houdce schreef hem dat geen
enkel Vlaams dichter < d'expression francaisc >
met Gezelle mededingen kan. Als Gezelle
minden gekend, is dan Georges Rodenbach en
Verhaeren, het ten eerste is omdat hij een
christelijk dichter is, ten tweede omdat hij
niet rascist ïs. , '

« Gezelle n'est pas de I'école de vptie
Gobineau. » •

Proficiat, mijnheer Van Houcke ! « Cest
ainsï qu'il faut que l'on me parle >, zei
Molière ,en zulk een 'taal begrijpt de h. Bjlly.

Onze .Zuidelijke geburen schreeuwen moord
en brand tegen het rascisrn*: Ze vergeten al
te licht dat de uitvinders van deze leerstelling
Fransen zijn : Vacher de' Lapouge en Gobi-
neau. Enkele van de meest .uitgesproken
antisemieten van'de laatste jaren wa/en Xavier
Vallat, L. F. Céline, Darquier de Pelfeppii:,
du Paty de Clan en hét is toch niet in de
geschiedenis van Vlaanderen ..dat een zekere
« affaire » plaats gevonden heeft, die 'beruchte
«zaak* van de ganse hedendaagse geschie-
denjs is. geweest, de «affaire tout court -:'
l'affaire" .Dreyfus »,

heerschap is een bekend figuur geworden in
Vlaanderen, als stamgast van banketten, recep-
ties, « tournees » waar hij als gezant, van.de
Franse cultuur gevierd wordt. Terug in zijn
land, schrijft hij in Parijse bladen over < de
zo schone, zo ' trouwe Vlaamse vriendschap »
en hemelt hij C. Huysmans op als grote
Vlaamsgezinde en Toussaint (van . Boelaere)
als leidende persoonlijkheid van. de Vlaamse
Letteren .

Nu komt de_aap uit de mouw. ,.
Na vijf jaar en half gedurende dewelke het

volksbewustzijn in de Elzas onder -de druk der
omstandigheden uitgedoofd scheen te zijn, is
aldaar een kentering ten goede gekomen. De
prefect van -Opper-Elzas te Kolmar, was ver-
plicht zich yoor de Provinciale. Raad van zijn'
departement te verontschuldigen voor eeri; om-
zendbrief van eeri zijner ondergeschikte amb-
tenaren die in zijn diensten het gebruik van
het * Elzasisch dialekt » verboden had ; voor
de verontwaardiging van. de bevolking moest
deze verordening ingetrokken worden.

Ongeveer terzelfder tijd stemde dé Provin-
ciale Raad van Neder-Elzas, te Straatsburg een
motie waarin gevraagd werd dat het Duits
weer, zoals voor de oorlog, in de lagere school
onderwezen zou worden, dat alle stukken
tweetalig zouden zijn en dat in iedere dieftst
ambtenaren ' zouden aangesteld worden, die
beide, talen machtig zijn.

De Gemeenteraad van Straatsburg nam dit
voorstel over,.

Het vplstond om de h. Mare Blancpain uit
zijn lood te jagen. Hij roept en • tiert in.de
« PaYisien Libére" » (ma chère !) : * Zware
bedreiging tegen de Franse eenheid ». — «Het
Elzasisch» is een dialekt zoals «Is brcton,
Ie flamand, Ie basque., Ie prpvenjal Ou Ie

'savoureux patois que j 'a i appris sur les lèvres
de ma grand'mèr'e ». Geen sprake, * je Ie dis
tout net », dat deze tongvallen in het onder-
wijs aangenomen zouden worden.

De «volkstaal» van de h'h. Huysmans en1

Toussaint (van Boelaere) . kan de * Alliance
'Ftancaise » wel dulden -als een eigenaardig
stukje « folklore » .en voor zover de Vlamin-
gen zelf aanvaarden dat hun patois vroeg of

: BELGEN! , • ;
rVa lang wachten heeft de "Franse- Minister-

raad een .voorstel voorgelegd aan de" Wet-
gevende ' Kamers dat eeri begin van voorwaar-
delijke ^amnestie voorziet ten güflste •*»«
enkele politieke' veroordeelden voor « feiten
van collaboratie ». ^

Verregaand zijn de aangekondigde maat-
regelen. Daarbij blijft de grote vraag wapneer
het voorstel in bespreking zal komen.- De
ministeriële ploeg zit met de handen vol. met*
andere en. . . Veelkleurige <K affaires ». Met
vrouw Pétain verzekerde onlangs dat de. jonge
regering vóór de grijze, bijna honderdjarige
Maarschalk, lang vóór hem zou steryen,

Wat voor ons niet zonder interesse is, ' is
ril. van de officiële mededeling van het Franse
Ministerie van -"Rechts wezen te lezen. Om de
* gematigdheid » van de voorgestelde z.g.
amnestie goed te praten, beweert dhr. Minister
dat de epuratie ook zeer « matig » is geweest.

• Bewijs : er zijn nu nog in België, 9000 poli'
tieke gedetineerden, terwijl het vijf maal meer
bevolkte Frankrijk er maar 8000 (ambtelijk
cijfer) meer telt. Als men het bekend spreek-
woord omzetten mag is het wel een reden
omdat het-te Brussel regent, dat het te Parijs
zou' druppelen P -,

Wat er ook van zij, maakt zulke aankondi-
ging eigenlijk, een mooie (kosteloze) publici-
teit voor de Staatsburgers van de « Ere strakts-
burgers » Spaak en Van Zeeland.- Is deze
zonderlinge faam helemaal onverdiend ? ,

EEK DEGELIJKE INFORMATIEPERS.

De meeste correspondenten uit België van
de Parijse en Franse bladen geven zich ge-
woonJijk de moeite niet om van hun land een
beeld weer te geven dat met de werkelijkheid
ietwat zou overeenkomen. Voor hen bestaan
de Vlamingen • eerrvoudig niet, België,- dit
land met een over-VIaamse meerderheid, gaat
door in het buitenland, vooral in frankrijk,
als een gewone Franstalige staat.

Zo kon men beleven dat toen het Vlaamse
Volkstoneel met eeri onvergetelijke bijval te
Parijs pptrad; het gezelschap van Johan .De

' Meester en Staf Bruggen, dat een internatio-
nale faam genoot, door de Belgische corres-

pondenten als een * troupe tfcjraihe »< aange-
kondigd werd. ^ .

Deze traditie blijkt onuitroeibaar te zijn.
Artikelen die de Jaatste tijden in de goed-

gezinde1 Parijse bladeri over de * zuiverings- /

actie in België » verschenen, laten door geen
enkel woord-, dé Franse lezer toe'te^verriemen
'of té vermoeden dat door gerechtelijke vér-
richtingen ooit ,ééo Vlaming is getroffen
geweest ! Dat Vlaamse idealisten in zulke
zaken betrokken werden, dat een Borms, een
Dom Van Assche, een Vindevogel het leven ,
er bij lieten, schijnen de scribenten geen
benul van te hebben. Als slachtoffers .van
vervolgingen om politieke redenen, kennen ze
maar Robcrt Poulet, Paul Herten en José
Streef, . -

De medewerker aan «Le Nouveau Jour-
na l» én ain «'Cassandre » wjsrctt er voörge*
steld als de vertegenwoordiger bij uitstek van
een .voorbehouden en schuchter * collabora-
tionisme» zonder politieke bedoeling noch

•neiging. Waf'Herten en Streel betreft waren
2Cf naar de berichtgevers, zuiver... anti-
Degrelliaans.

Het Frans publiek wordt werkelijk goed
ingelicht over de Belgische aangelegenheden
door de * grote» Parijse bladen en hun
correspondenten,

DE VLAAMSE. LEEUW IN HET RAAM
VAN DE EUROPESE LETTERKUNDE.

Dat. he.t ifransJdljonisme heel wat anders,
beoogt dan de begrijpelijke zorg om de echte
Franse,cultuur,'werd n.og eens, onlangs in het '
licht gesteld. Het zpndeiling verwijt werd van

. anti^Vfe^mse zijde "geopperd als aou de
«Vlaamse .LeeuwV in; ^amenhang met een ,
Duite^trijdÜéd ontstaan, zijn. ,

'H« géykht vin:' R :Becfcèr'-CBcinrt) * Sie
Sdlen ihn, nicht haben, den frien Déutschefi
Rhéin» maakte: een l hoogtepunt uit in het
dichterlijk leven van Europa; Niet alléén werd
in dezelfde geest : «'Nous l'ont «u, votte
Rhin 'Allyriand » door Alfred de Musset
geboren.

Als antwoord op het een en op het andere
dichtte Lafnartine zijn onsterfelijke' « Marseil-
laise He la -Paix » 'deze ongeëvenaarde lofzang
ter eer van Vader Rijn.
« CharJemagne et Cesar, campés surtes collines,

T'ont bu sans t'épüiser dans k creux de la.
" [main ! »

Dit ged'icht geldt nu als een der meester»
stukken, zoniet als het meesterstuk van Lamar-
tine, en de geringste bloemlezing van zijn zó
omvangrijke werken bevat het en het wordt
geprezen als een der beste verzen uit, de
Franse dichtkunst'door zijn prachtig beeld .en •
zijn brede innerlijke beroering ;
« Leur langue a les grands plis du manteau

[d'une reine *.
Deze taal, zo prinselijk door Larnartine

bezongen is doodgewoon... de Duitse. Geen
enkel 'Fransman heeft ooit geweigerd «La
Marseillaise de U-Paix » te bewonderen omdat
ze rechtstreeks onder de invloed van N.
Becker gedicht werd.

Een bewijs te meer dat -men de Franse
Letterkunde en de Europese cultuur op de
Boulevard. Adolph'e Maxlaan met een ander
oog bekijkt dan aan de Quai Conti en in Je
Académie, Franfaise. \E EN VLAANDEREN,

. <£ La, Marseillaise de la Paix * viel trouwen1?
gif os in de smaak, van de'Vlamingen, zoals
e"eneéns de « Réponse a Némésis:», naar de
tiefferjde, opmerking van Cyriel Verschaeve,
i» het Vlaamse stadje Wjnoksbergen neer-
gepend! De dichter werd. Inderdaad destijds
verkozen als volksvertegenwoordiger . voor de
kiesomschrijving, Winoksbergen, Hondschote,
Wormhout, Brbekburg, Grevelingen, Jn
Vlaams-Frankrijk.

Henrï Cochin kon een gans boek wijden
aan * Lamartine et la Flandre * en dïarmec

is het laatste woord nog-niet gezegd over de ,
tnlnjke- en ( veelvuldige betrekkingen van de
B6er^öndisch^ ,rpm"antieker met 'Vlaandeïen'.

Hi'j had hét hffr t gewonnen van de rftcnst'n
uit de Westhoek, 'die in hem een welsprekend
woordvoerder, hadden gevonden, van ~hun
eigen drang-naar een vredelievende en.diep-
menselijlfe politiek en hijzelf had Vlaanderen
lief als het land van de vrijheid en de vrede.

MODERN EN. EEUWIG FRANKRIJK.

Er zijn of er waren jn Frankrijk (want
zulke bladen vallen ïri Ffankrïjk niét alleen
in de herfst) twee bladen die de verdediging
vart de slachtoffers van , de « repressie » be-
hartigen. Maar voor het eerSte €,Parolef Fron-
goiifs», is het tweede * Unité * maar de /
spreekbuis vari enkele nazi's, voor 't overige
jonge domkoppen (de jeunes, cfétins) .warniet
precies vriendelijk is' voor de bestuurder van
« L'Unité-», de h.-Bernard Huguet, een eer-
biedwaardige en bejaarde kunstenaar.

Maai «.L'Uniléx heeft het niet moeilijk
pm te antwoorden dat de hoofdredacteur ivan
«Paroles- Fran(arses », de h. Jean -Marie,
anders gezegd J, M. .Saint Meran (wat doet
zo een heilige naarn van de oude Christenheid
ernstig én deftig aan !) een muiast is — wat
niet betwist wordt ! Zonder rascis( te zijn
menen deze jonge nationalisten dat men toch
mag denken, dat een hajfblocd niet bijzonder
aangewezen is ofri het woord te voeren namens
het land dat het hart, van het Avondland zou
moeten zijn.

Overigens kan het maar tot nfodenken
stemmen dat een blad als « Paroles Frans**•
set », dat zich tot ,de elite richt, niet aarzelt
om geestesverwanten vuil te maken, de ver-
foeilijkste argumenten op Tekening te nemen
'van de smerige schandaal- en sensatiebladen
(in het geval * Fmnce Dimancbei>\e de
grootste oplage van de Franse pers genieten.
Vari waar zou wel een -Frans «revival»

•• komen ? ~" '
1 - \R HETZELFDE ONDERWERP.

, Er' verschijnen.'' ook in Ffaftkrijk., twee
Kïaurassiainse bladen «Indèpendunce Pran*
(aise » en « Asf>ecis de U Franct *, Maar elk
blad eist voor zichzelf het voorrecht volgens
de zuivere leer- van ' de vroegere * Acüón
Francaise » te werken en alleen namens Maur-

, ras te spreken. Het ene verkettert het andere
— en omgekeerd, en de inhoud vaft beide
organen ^bestaat voornamelijk in grove of
arglistige aanvallen tbgen « Ie frère ennemi ».

Is het om beide tot overeenstemming te
brengen dat een loyalistisch blad, « Ic/.Franee y>
gesticht werd ?

Mogen wij de hoop koesteren dat een
, grondige gezondmaking van het politieke
leven eens toch in Frankrijk zal kiemen ?'

Het, schouwspel van de * opposition intei
Jéc,tuelle» die zich tegen de misbruiken eri>
dwalingen van-.het 'huidige regime verzet,"
veroorlooft niet veel illusies.

Intussen verdedigen de bestaande instellin-
gen zich hardnekkig. Om de aandacht van de
openbare opinie van de menigvuldige schan-
dalen af te leiden, die bijna dagelijks oprijzen
(Scandale du Vin, Rapport de la Cour des
Comptes, Affaire des GénérauxJ worden de
oppositiqnelen op spectulaire wijze vervolgd,
namens en krachtens natuurlijk de vrijheid
van gedachte, de persvrijheid en andere vrij-
heden, om van «Ie respect de la personne'
hurnaine » niet te gewagen.

«lei Frttace !» werd veroordeeld tot een
zware geldboete, ondel- welk voorwendsel her-
inneren wij ons niet. En wat «Independente
Fraafaise s en * Asfffft de la france » betreft,'
•verbood het Ministerie van Binnenlandse za-

., ken hun verkoop met ze zonder vorm van
proces op één lijn1 te .stellen met pornogra-
fische geschriften als * Paris-Lït», « Paris
Pïn-Up», * Sexual Digest» en tientallen

'andere. • ' . '
Zo• wordt de deugd.,, en de regering gered.

Het rijdende Vlaanderen smacht reeds jaren
achter tralies om vrijheid. Het • strijdehde
Vlaanderen bouwt zijn eigen kerker wanneer
hét nog langer wacht de weg der vernieuwing
te betreden.
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Jó onze taak dan zonder betekenió ?

Staande, boven op de puinen 'van het
HeldenkruiS' heeft men voor zich, ver weg,
de .wilde Noordzee, rijk van stormvogels en
lusteloos zilveren schuint. Ter linker ligt het
oude stille gebied van het afgescheiden Zuid-
Vlaanderen. Hondschoote, S. Winokjbergen.
Kassei, St. Omaars, Aice. :

Naar het Noorden-.en het Oosten toe, zo ver
de wolken reiken, rust het Vlaanderen onzer
dromen en onzer Doden. Sluimerend, zelf-
vcjrgeten, .. .moegetergd.

Het decor vormen de torens, grauw en grijs,
hun spitsen en transen in den nevel der
tijden geheven als trotse symbolen.' In galm-
gaten en spitsbogen verspeelt een bloedrode

".zoa haar'laatst* glans van treurnis en mede-
lijden. Te allen kant rijzen de Spaanse galgen

• en wenen dé /uïnës uit elke eeuw,
In dit midden is het, dat ons Volk leeft

en zwoegt en 'kreunt, uur na uur, dag aan
dag. Ons Volk, dat zijn

de lauwen en de vurigen,
de zwakken-, en de sterken,
de.lafaards en de zuiveren.
Naast een meerderheid' die dorst naar brood

eg spelen, zonder fierheid of eigen waarde
(ook zij zijn onze Broeders) bewegen-zich in
de schaduw twee groepen, buiten hi'et onaardig
in aantal. •

De ENE belust op schijngevechten en
woorden, 'waant -en. meent zich de alleen-
bezitter van. het goede zaad voor «n volkse
gedachte.

De ANDERE, gevers van. idee eii -vrijheid"
oogsten hierbij enkel misprijzen en dodeh-
kransen. •

Ift het strijdperk dezer twee wordt het
drama gespeeld van onze. droeve taak.

Op het eigen gebied van ons jeugdleven is
dit alles reeds duidelijk merkbaar.
— Diegenen, welke vóó'r zijn doodvonnis

nooit, zelfs niet njét één enkel woord zijn
- verdediging1 op zich namen, belijden thans

luidruchtig de waarde van Z.E.H. Cydel
Verschaeve z.g..

— Ernest van der Hallen 2.g. wordt herdacht
en geprezen door velen die hem tijdens
zijn leven hielden voor hun ergste vijand.
De, jeugdbeweging opgericht als verweer-
middel tegen zijn opvatting, hield aan zijn-
graf kortgeleden de erewacht bij een
herdenking.

Met man -en macht wil men IJzerbedevaar-
ten en Nationale .Zangfeesten betrekken in
een middelmatigheid en halfslachtigheid welke
ons, vreemd zijn. '

Onze oud-Arbeidsmannen werden aan hun
Jot overgelaten, en .bij, geval zelfs bespot door
velen,die thans de morvd vol hebben over
afbeidskampen, zin voor orde en tucht en stijl
in voorkomen en leven.

En dit juist zal hun poging doen mislukken.
Zij willen de vorm en weren de geest die
onze overtuiging schraagt.

Vele jongeren naast ons, wil rhen ook in
andere .jeugdgroepen om hun ijver en hun
eerlijke levenshouding op één voorwaarde
nochtans dat deze zich rouwmoedig op de
borst kloppen.

Dat zij onze Vaandels en' onze trommen
roofden is niets.

Dat z i j 'onze liederen zingen en ónze hou-
ding nakijken is niets.

Dat zij onze symbolen copreren eri Wére Dj
groeten is niets.

Dat zij de levenskracht van onze overtuiging
willen Overhevelen in hun rangen is óiets. <

Dat zij onze Groten schoorvoetend huldigen
is niets.

Dat ZIJ het monopool opeisen van Vlaams-
gezindheid en idealisme is niets ;

—- Integendeel, daarin is juist onze. taak
gelegen : het zaad te zaaien bij hen, die de
gloed van eigen volkse aard missin. (Wij
mogen dit nooit vergeten, ook in het harde
en sums pijnlijke «van ons levenswerk.)

Wat wij hen wel kwalijk nemen,
Wat wij hen. wel verwijten,
Wat wij wel schmmersstreken noemen,

is het feit dat zij ons, schelden voor, verraders
en Affff ' leytn zien in. ons stilzwijgend sterven.'

De bron van: Kun vernieuwing en hernieu-'
wen miskennen zij f

Voor ons valt dit wel zwaar en droef te
zien, hoe velen de genadeslag zoeken te
geve/i aan hen op wiens erfenis zij loeren.
Zij hopen eens té dobbelen over onze idealen;
onze krachten en over allen d|e onze over-
tuiging dragen, gelijk weleer de Romeinen op
Calvarië het lot wierpen over het kleed van
Hem die zij stervend waanden. ,

• Daarom mijn Broers, die voor God'en voor
U zelf, aan allen belijden wilt, te zijn een
Kerel, kloek van ziel en lijve als onze Vaders,
draagt de volkse taak die gij hoeden móet,
van dag tqt dag, hoe anderen ons ook belagen.

Al vraagt het van.U allen ve"èl moed om'
steeds maar te 'getuigen naar het woord van
Peter- Wust dat gij verlangt te winnen, een
nieuwe, grote, monumentale levensvorm, wéét
dat gij juist zijt en blijven most het zout.

Het zout immers bewaart het wezen, het
werkelijke van wat het vrijwaren moet.

Nobit zullen de anderen iets opbouwen qf
verwezenlijken, zo niet wij "de stenen aan-
brengen.

Hoe zullen de zwakken volgen als wij nïet
vooraan gaan in de verovering.

Gedenkt dat Het onze taak is : te dieflén,
dienen m Ltejdet het dienen van a^e Broeders

.uit dit Lage Landse Volk.
God yotdere U. VAN SANDVLIET.

Zegt het je nog iets ?
Zegt het je nog iets, kameraad, om. nog iets

anders te beleven dan een gewoon, mondaine
leventje ?

Zegt het je nog -iets om, wanneer er .naar
een «daad » van je gevraagd wordt, je niet
eerst af te vragen :'- welk belang heb IK er
bij ? Is het plezierig ? Is het MIJ aangenaam ?

Zegt het je nog iets' om je in te zetten met
al je jonge krachten om Jou Volk te dienen
en te helpen, te sleuren desnoods uit die
roes van wilde vervreemding ?

Of bent je dat Volk vergeten waar je .eens
trouw aan zwoer, waar je eens yoor be-
weerde alles te willen inzetten, .zelfs je leyen ?

Of hebben vreemde invloeden je .zover
gebracht, dat je niet meer in staat ber^t je
eigen zijn terug te vinden ?

Waar zit dié fierheid van dat Volk in je ?
Waar-vertoont zjch dat moedig verzet ? Waar
is JOUW inzet, kameraad ?

Zeggen die woorden jullie nog iets : .
* Eens komt het uur

Gloeiend als vuur,
' Dat de vijand grimmig voor ons staat. ».
Dat uur beleven we nu ! NU staat die

vijand ;vOor ons, grimmig en dreigend'! Nu
IS het strijd ! Een strijd, kameraad, die mis-
schien niet begeleid wordt door een woest
oorlogsgeweld, maar een' strijd' van spanning !
Een strijd van twee worstelaars die in gespan-
nen toestand het uiterste inzetten om de andere
te nekken ! Een strijd om het ZIJN of het
NIET ZIJN •! ' • "

Kameraden, onze inzet kan nooit totaal,
volledig genoeg zijn om dat doel te bereiken,
waarom we beweren te leven ! Slechts door

een totale -Inzet van iedereen is het mogelijk
deze strijd in ONS voordeel te beslechten !
Daar is werk, veel werk, en... handen te
weinig !

We .kennen allen de huidige -toestand, waar
onze jeugd ,Zich vergooit aan hotsende swing
en snoeperige bllfeêstjes. Waar er geen diepte
méér, geen wil meer voor iets gropts te
vinden ïs, en de minste gezonde krachtin-
spanniog met £«z«ur en een- lang gezicht
onthaald wordt ! Waar ONZE jeugd, -kame--
raden, ja, ONZE jeugd verk'wijnt en verstikt
onder een vreemde, berekende overmacht.

En wij, kameraden, wij zouden zoiets dub
• den ? Wij die ooit eens in ons een wil en

een ideaal zo vurig wistért to beleven ,en te
"vertolken dat we mannen kneedden tot een
Volk ! Wij die dat Volk willen vooropgaan
en het de plaats willen laten innemen die
het toekomt ! - '

Kameraden, jongere, kamera'den vooral, jullie
hebben een taa'k, een opdracht in diertst van
ons. Volk : geeft aan de Jeugd weer een zin !
Één Zin aan zijn leven, één 'Zin aan eJk yan

. zijn daden ! Het kenmerk van het tijdperk
waarin we leven is jvüst het zinloze: Mensen

' kerinen hun levensdoel: niet,, mensen, kunnen
eenvoudig 'getfri diidipere waarde aan zaken .
toekennen dan de "bekrompen materiele '.•waar-'
de ! Als EÉN BLOK tégen a! wat vreemd in
ons is ! Dat is dé ZIN van onze aktiè !. De
tijd van gelijdelljk toekijkcn.en schokschoude-
rend verdergaan is voorbij ! Zelf aan dé Slag
déze keer-: je Volk duldt geeft wachten méfer !

Ik weet, velen zullen beweren ; mijn tijd
is voorbij, ik heb het mijne bijgedragen !'Je
tijd^ "ÏS** fallëëh'-maüt !'Voorbij V f karheraad,,

1 wanneer ons Volk IS ! En wanneer het groehe'
hout zó spreekt, wel dan is er ofwel géén
GROEN hout meer, ofwel behoort JIJ er niet
meer toe ! Ki«s.! .

ZEGER.

Estafettenloop: — AFLOSSINGSKOERS.

Twee, 'drie tot vier in gelijk'aantal zijnde
afdelingen kunnen deze estafettenloop betwis-
ten. De afdelingen worden, achter een vértrek-
lijn, in rijen opgesteld roet een tussenruimte
van 3 meter.

Op'4o meter recht vóór de'eerste man van
iedere rij (ploeg), plaatst men een baken
(paal, stok, jas), op 2 meter achter de laatste
man van iedere rij insgelijks een baken. •

Op het vatreksein loopt de eerste man niet
de wisselstok (eventueel muts of zakdoek)
naar de baken vóór hem toe, loppt die rechts
voorbij, zwenkt zo ' kort mogelijk ^ en zo
vlug mogelijk — links rondom, de baken
zonder hem te raken en loopt verder paar zijn

, rij op ;• loopt .er rechts langs tot aan de
baken> achter de rij, zwenkt ook hier links
rondom en komt aldus rechts van, zijn rij.

Op de -hoogte gekomen van de volgende
man van zijn 'rij, overhandigt hij, de wissel-
stok met zijn linkerhand in de rechterhand
van, degene die zal aflossen en die niet ver-
geten mag, onder het lopen, de wisselstojc
van, rechter- naar linkerhand over te brengen.

Wie gelopen heeft, gaat langs zijn p'loeg
weg, zich buiten de loopbanen opstellen, zodat
hij het verder verloop van de estafettenloop
niet hindere.

Het aflossen vergt veel bedrevenheid. Otiï
dit in de kortst mogelijke tijd gedaan te
krijgen, 'is veel oefening vereist.- Wie zal
aflo'ssen, moet reeds volop in ^ang zijn als de
aankomende loper op zijn hoogte is! Deze
laatste mag bij het aankomen niet vertragen,
blijft «'Spurten», legt precies dezelfde weg
af als.de anderen van zijn rij (ploeg), zwenkt

,dus evenals.de anderen rondom de bakens tot
wanneer^ hij aan de vertreklijri is, die terzelf-
dertijd'Voor hem als aankomstlijn1 geldt.

L. D.

jeuQöleven
Rsemkunde : KEN JE EIGEN STREEK !

«Jeugdleven» betekend in hoofdzaak «Open-
lu'chtleven *.

Heemlochten, verbonden met spel en sport,
zijn buitengewoorv vormend/

Wil M s heemkunde en wat hebben wij met
heemkuride te maken ?

-We weten, allemaal dat de 'grote fout van
ons volk is, dat we geen gemeenschap meet
vormen. W e - . z i j n enkelingen dié hun eigen
weg volgen, en \ee[ rechten menen te bezitten.
We. zijn geen gemeenschapsmensen meer, die
plifhteH hebben' tegenover die gemeenschap en
die uit vaderlandsliefde die plichten gaarne
Op zich néme,n. Daar we de laatste tientallen
jaren eigenlijk geen volk meer waren in de
eigenlijke ,zin, gaven we weinig meer om ons
volksbezit, -om onze geschiedenis en ons 'land-
schap. We vonden de Riviéra mei zi/n grote
hotels veel mooier dan ons eigen strand en
onze stille bossen.

Zie, dat is nu de noodlottige ontwikkeling,
die we moeten keren, Wij moeten van de
vendeljongen een flinke kerel maken. Maar
we moeten deze « enkelingen »" ook weer
Opvoeden tot «gemeenschapsmensen».

Dat is nu « Vorming *. Jn de schaar vindt
de vendeljongen een kleine gemeenschap. Daar

. leert hij .kameraadschap en trouw, de grote
, eigenschappen, waardoor een gemeenschap bij-

een bli jf t . Als gemeenschappen kunnen we
noemen : de familie (of sibbe), de streek en
ten slotte het vaderland; -

Bij dat vaderland onderscheiden we Volk en
Land.' De band met ons volk wordt weer
versterkt door trouw en kameraadschap aan te
kweken; maar ook door van- onze roemrijke

'geschiedenis te vertellen.
De band m.et de bodem, en het volk wordt

'versterkt do.or de Heewktmde. We wilieri toch '
niet'zeggen, dat we onze st'reek goed kennen ;
de landschappeen, de bodem zelf, de. geschiede-
nis van onze stad, volksgebruiken en sagen.
We kennen hét niet, wc hebben er 'nooit
belangstel J ing voor ^ehad. Maar^ wanneer we
er belangstelling voorgaan^ tphetf'^kb'rJMn we"
achter zoveel mooie en belangwekkende din*
gen, dat we er verwonderd over zullen zijn.

Kennis van de streek geeft liefde voor de ."•
streek tn daarmee ontstaat ;vanzelf de trouw
aan de streek. Zo komen we1 dus weer tot de
bekende eigenschappen, die we in ons Volle
terug'willen brengen.

t ,Op de duur moet elke streek over één •
'heemplan beschikken, een , rij van marsen, die
samen móeten, dienen om het karakter van de
streek te leren kennen, maar ook om in het
groot de historische groei naar voren te.
brengen.

Heemkunde doen we dus, we geven er geen
les in.

Het « heem » is de woonplaats, die plek,
waar men Jeeft en zich beweegt met als
middelpunt de woning. Oorspronkelijk was
het ook de woonplaats van een sibbe. De
heemkunde vertelt van alles wat met "dit leven
te maken heeft en Vertelt ook van het ver- ,
leden, 2öals dat door het heden nog^kenbaar
is uit gewoonten, sagen en oude gebouwen.
Met droge jaartallen heeft het dus niets te

,miken.
Nu de lente in het'land is, grbeptêicler, heb

je'precies nog 'de'tijd om een paar van die
tochten voor te bereiden'. (Je kan daarover
natuurli jk wel enkele boekjes raadplegen
(«Wat is heemkunde» door Kam. Raidon,
ui tg, Hamer — «Naar de Erfwacht^ van
Jespers). Ook kan je misschien in je streek
een beslagen heemkunderbeoefenaar 'vinden ,
(een onderwijzer b.v.) die je wil helpen;
woon je in stad, dan is er een toeristisch
bureau; een héemkundig museum ? Ben je
lid van of in contact met V.T.B., dan weet
je wel dat de * wandelpaden s- doorgaans ook
heemkundig interessant rijn. Maar zonder 'dit
alles, doch mét initiatief, kom je d'r óók !

Is je belangstelling hiermee gewekt ? Best !
Dit is reeds het voornaamste. Schiet aan 't
werk en versaag niet. Als je jeugdleider bent,

'dan zal je er genoegen aan beleven ! Een
volgende maal dan wat, naders omtrent een
werkplan voor heemkunde. Tot kijk dus, ja ?

L. D.

O
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Richten een oproep tot
Dit artikel werd ons overgemaakt door
ffn kameraad ma de Normandische
groep Viking.
Het ligt in onze bedoeling jongeren
van gani Europa in dit blad aan bet
woord te laten komen.
Dit vrije Europese Forum staat dan
ook ,ündet verantwoordelijkheid van
onze Europese vrienden,

Het Pennoen,

Een gróót deel der hedendaagse jeugd wordt
gekenmerkt door .zijn diepe Europese wil.

En dit vooral onder de volkeren dïe gister
nog * minderheden » uitmaakten.

Het is nog niet 20 lang geleden dat de
regionalistiseh? actie wel zeer naar het «se-
paratisme » zwenkte. De regionale (of, indiep
men wil, nationale) bewegingen ontstonden
als reactie tegen h« woest om zich heen
grijpend centralisme der gevestigde Staten'.
Aldus streed het Vlaams Nationalisme tegen
de Belgische en de Bretoense beweging tegen
de Franse Staat. >

Heden ten dage evenwel schijnt de kamp
wel heel verschillend van de taalkundige of
zelfs nationale strijd. Stilaan komen de « min-
derheidsbewegingen » tot een Europese opvat-
ting van hun actie.

Welke zijn de oorzaken van deze evolutie ?
Vooreerst, zonder twijfel, het versterken

van een oude solidariteit. Reeds .vóór de
oorlog stelden de «kleine volkeren» van
Europa in het licht in welke mate tij door
gelijke vraagstukken werden gedomineerd.
Een treffende verwantschap in hun evolutie
is vast te stellen en, vaak zonder van elkaar
af te weten, legden zij op gans natuurlijke
wijze de weg af die leidde van het eenvoudig
opeisen van eijkele elementaire rechten tot een '
stoutmoedig-nieuwe constructie, tot een nieuwe
volkse idte. Deze bewegingen zijn het die de
opvatting «Volk en Bodem» hebben ing*-,
voerd, dit wil Mggen de terugkeer tot .de
natuurlijke orde.

Daar waren vervolgens de beproevingen van
de oorlog. Door deze ramp werden de volken

van ons vasteland, tot welk kamp zij ook
behoorden, veel hechter verenigd tdan men zou
vermoeden. Nu hebben /alle volken van Europa
puinen op te ruimen en te vechten tegen
verouderde instellingen. Of hij *collabora-
teur» was dan we) «weerstander», de .Euro-
peer is steeds een verslagene. De oplossingen
kunnen verschillen met de volken en de/ be-
schavingen, maar in de huidige ellende en,
puinen is er^geen sprake meer van een «grote
Staat» in Europa. De naties die zich gister
nog almachtig en imperialistisch aanstelden
zullen zich morgen — en dit voor hen een
kwestie van leven of dood • — moeten ver i
enigen.

Daar was ook het opstaan van nieuwe
gemeenschappen die langzaam bewust werden
van hun bestemming. De oorlog brak de
Rijken maar liet in de harten der mensen een
heftig heimwee. Levende eilandjes rezen op: on-
dernemingsgemeenschappen, herstellende volks-
gemeenschappen, groepjes vastbesloten jonge
mannen... Aan-allen brengt Europa de enige
mogelijkheid van kracht en vriendschap.

En eindelijk — we moeten er immers ook
over sprekep — was daar de • aanhoudende
koppige inspanning van dé dragers der « Eu-
ropese beweging *, niet van die Europese
beweging yan een of andere politieker maar
de diepe beweging die de oude volken van ons
continent beroert en die hen het wonderbaar
vergezicht van de Eenheid laat doorschemeren.

Het Europa dat we opbouwen ïullcn, zal
tradilioaaliitiscfo zijn en rtvoluthnnair.

TRADITIONALISTISCH, want niemand
kan leven afgesneden van de machten die hem
gemaakt hebben tot wat hij is.

Niemand kan leven op een erf dat niet dit
is van zijn voorvaderen of dat niet door zijn
voorvaderen werd veroverd. Niemand kan
leven zo hij niet de erfgenaam is van een '
stam, een volk, een natie.

Een traditionalistisch Europa, want wij
kunnen de nalatenschap onzer vaderen niet
verloochenen. ' . '

Wij kunnen niet verloochenen hun bloed,
dat hun kracht uitmaakte en hun aard.

Wij kunnen niet verloochenen hun geloof,
dat hun ziel was en hun beschaving.

Wij kunnen hun arbeid en hun nalatenschap
nipt •verloochenen want het zou de verlooche-
ning zijn van onszelf.

REVOLUTIONNAIR, want de mens heeft
een grote omwenteling nodig.

De mens der 20" eeuw is op ons vasteland
nog niet verschenen. De Europese mens is
nog niet geboren.

Europa heeft ongetwijfeld zijn gelovigen
gehad, zijn intellectuelen, zijn soldaten. Maar
een andere generatie moet komen, een gene-
ratie die, in plaats van Europees te denken,
Europees zal leven.

Europa moet niet enkel verdedigd, het moet
vooral gebouwd worden ; zoniet zullen onze
schilden en zwaarden slechts doodse steden
beschermen en volken zonder ziel.

Een revolutionnair Europa, want alles ver-
keert in gevaar.

Te midden van de verwarring der waarden
hebben de grote Europese machten elkaar nog
niet'ontmoet. De onnozelen stellen kommu*
nisten en kristenen tegenover elkaar, maar de
tweekamp gaat zonder twijfel dieper. Tegen-
over het individualistisch materialisme zijn de
jonge Europeer die in Kristus gelooft en de
jonge Europeer die in het Socialisme gelooft
wellicht geen onverzoenlijke tegenstanders
meer.

De strijd gaat tussen de oude wereld van
de dood en, de nieuwe wereld van het leven.

Slechts door een grondiger omwenteling
van zijn. instellingen en. zijn mensen kan
Europa de pseudo-revoutionnairen overwinnen
die mekaar verdringen op de openbare plaat-
sen.

Het Europa aan gene zijde der vaderlanden
bevindt zich ook aan gene zijde der actuele
idealen.

Maar daar dit woord EUROPA, daar deze
Europese idee zich elke dag meer opdringt, is
het wel van belang te Tveten over WELK
EUROPA het gaat...

Voor de enen is Europa slechts een nieuwe
— vooral defensieve — alliantie. Achter deze
apostels van het Westen herkent men de
Amerikaanse wil om eens te meer enkele
prachtige economische markten in de wacht
te slepen.

Voor 4e anderen . is Europa slechts het
Europa dat op dit ogenblik opstaat in het
Oosten. De volkeren der « volksdemokratieën »
vertegenwoordigen door hun eenheid en hun
arbeid een macht die zonder twijfel ook
Europees • is. En toch breekt gans Aric J los
achter deze jonge republieken.

En voor de « beproefden », voor dezen die
geloofden in een Nationaal, en Socialistisch
Europa, die hun bloed stortten om het te
verdedigen en met de nederlaag en dei gevan-
genis hun trouw betaalden, voor dezen is
Europa vaak slechts een terugkeer, een vrese-
lijk heimwee naar «wat had kunnen zijn*...

Maar wij, jonge Europeé'rs, wij willen noch
van Amerika noch van Azië noch van het
Verleden/

Wij willen een Europa dat berust op de
harmonie van al zijn volken en de eerbied
voor zijn duizendjarige beschaving.

Wij willen een Europa dat de meest
reusachtige sociale hervorming bewerkstelligt
eq dat waarlijk een nieuwe orde opricht.

Wij willen een Europa dat leeft.

Onze zending is het ongetwijfeld, te werken
voor dït « Europees klimaat» in hetwelk wij
morgen willen leven.- Onze nalatenschap en
onze strijd geven ons dit recht. Ons land en
onze volken zullen zonder twijfel de voor-
beelden zijn.

Uit haar rangen zal onze jeugd de leiden
van mogen zien opstaan.

Al weten wij nog niet WIE .UITVERKO-
REN ZAL WORDEN.

Hoeden wij ons, Europese kameraden, in
onze strijd en in ons afwachten, voor Lde
Haat.., Heden staan jonge mannen onder ons
die gister nog tégen ons de wapens droegen.

Doden wij onze kameraden van morgen niet,

Rolf RÊDER-HENT,

In velen van ons roert iedere vezel van
verlangen naar het winnen' van een jüeuwen,
groten, monumentalen levensvorm.

Peter WUST.

SPIEQHEL HISTORIAEL
843 VERDRAG VAN VERDUN
870 VERDRAG VAN MEERSEN (Maastricht)

Toen Lodewijk de Vrome (zoon van Karel de Grote) in 840 stierf werd zijn verzwakt
gezag tot een twistappel tussen zijn drie zonen. Na een'paar jaar strijd besloten de broeders
te V e r d u n in 843 tot navolgende verdeling, welke hun vader destijds reeds ont-
worpen had.

K a r e l de Kale ontving West-Francië r dit is het gebied ten Westen van Schelde,
Boven-Maas en Rhöne.

L o d e w i j k de Duitser Oost-Francië : te weten het gebied ten Oosten van de Rijn.
L o ' t h a r i u s .ten slotte ontving Noord-Italië en het ganse grondgebied gekrield tussen

de delen van zijn twee broeders.
Na de dood van Lotharius in 855 werd ook diens rijk verdeeld, zodat het meest noorde-

lijke-deel : het huidige Nederland, Brabant, Limburg en Wallonië onder de scepter kwam
van Lotharius II. Reeds in de IX* eeuw verschijnt dit deel der Lage Landen als een
* buffer »'tussen Oost en West, West-Franci< (Frankrijk) en Oost-Francië (Duitsland).

Wanneer Lotharius II in Italië het leven laat (809) haist Karfil de Kale zich deze
Midden Noordelijke streken van het oud-Karolingische Rijk in te lijven bij W. Francië ;
tot grote ontsteltenis van zijn broeder Lodewijk.

- Beducht voor* elkaar werpen beide broers het op een overeenkomst en verdelen in het
paleis te Meersen bij Maastricht het rijk van hun overleden neef in tweeën-(870).

Hun gemeenschappelijke grens wordt nu de Maas, Qurthe en Moezel.
Karel de Kale had het voorrecht zijn broer te overleven en zag -bij diens dood in 876

'het ogenblik gekomen om alle gebied ten Westen van de Rijn tot het zijne te verklaren
en de te Meersen aangegane overeenkomst heel en gans te verbreken,

Dit stuitte evenwel op het verzet van Lodewijk's zoon, Lodewijk de Jonge welke zijn
oom een flinke nederlaag toebracht te Andernach bij Koblenz. Bij diens dood (877) nam
hij al het land ten Oosten van de Schelde onder zijn beheer, en verplaatste dus zijn
Westergrens tot dicht bij de Noordzee.

Belangrijk om nagaan is hier, hoe ons Vaderland (het eigenlijke Vlaanderen uitgezonderd)'
in deze korte tijdspanne van schier vijftig jaar, tot vijfmaal toe het voorwerp werd van
verdeling, twist en. herverdeling.

Het zaad in 843 gezaaid gaf ons tot in 1940 toe zijn wrange vracht. Als kleine strook
tussen grote heren, kregen en krijgen wij steeds de pitten wanneer Zij kersen eten..

zeg mij
m jouw verlaten-zijn
bemin je jouw -volk
in de zwarte mijn ?

zeg mij
in jouw leed,
is jouw liefde bij het volk
dat zweet
onder God' s zingende zon ?

KEREL,
zeg mij
,is jotrtu zang

. ' bij de drang
van visser' s wee
op zee ?'

KEREL,
zeg mij
is jouw bloed
bij bet volk in de straat
dat zoekt naar -troost
en naar geen kwaad ?
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U/fj Meisjes

Een Lentegroet
Kristus is verrezen !
We jubelen na een lange bez inningstijd en

innig meeleven met de Kerk.
Uit het grote, heilige Offer op Goede

Vrijdag groeide de stralende Verrijzenis !
Eerst het Kruis en 't Goddelijk lijden, daarna
klonk het Paas-alleluia : het vreugdelied.

Deze dag bemerken, we ook plots hoe alles
veranderde. De Paaszon straalt over, de ont-
wakende natuur en brengt iedereen de vroüjke
boodschap : de lente is er ! Het bos krijgt
een jong-groen uitzicht. Bloempjes komen hun
kleurige kelkjes tonen. Alles herleeft.

Wij, meisjes, kijken verlangend uit naar
deze tijd. Nu gaan we bouwen aan de plannen
.gemaakt bij lange winteravonden. De lente
roept ! Een nieuw begin moet het worden uit
oude kracht gegroeid. Een begin aan een
grootse taak die ons wacht : Dienen.

Ons Nederlandse Volk heeft geleden, laten
we het helpen door er ons volledig voor in
te zetten met onze warme liefde. Luister wat
C. Verschaeve van ons verwachtte : «Vrou-
wenliefde droomt, ïij lacht, zij weent, zij
zingt, zij bidt, zij offert zich op. Dat zult
gij doen voor Vlaanderen»,

Deze taak is dezelfde voor elk volks meisje,
waar we ook staan. Veel wordt van ons
gevergd, laten we dat nooit vetgeten. Vlaan-
deren heeft ons nodig.

Veel mensen verlangen naar 'n Vriendelijk
woord en hunkeren naar wat goedheid. Bren-
gen we hen een deeltje van ons eigen lente
geluk !

Waar liefde heerst verdwijnt de haat. Ook
hier hebben we iets te doen. Ons volk moet
zich oprichten uit de puinen, Dit kan het
slechts in éénheid. Meisjes moeten hier elkaar
de hand reiken en begrijpend staan tegenover
anderen. Uit houwe trouwe wordt Moeren-
land herboren !

God 'en volksverbpndenheid blijve geen
ijdele „zin voor ons. Met .woorden schermen
gaat gemakkelijk, Lateii wij ons leven richten
naar het grootste, naar God. Daar krijgen we
de kracht die we zó nodig hebben om ons
volk te dienen.

Meisjes uit de lage landen moge dit Paas-
feest en deze lente je allen de échte vreugde
brengen ! Levet scone !

VEERLE.

Uit het Bretoens van Cbristian GUYQNVARC'H
opgedragen aan Heer G.

myn die green jïjretoenó

Nu ben ik oud genoeg geworden
en roep 4e verre beelden op
uit vroeger dagen, droomgezichten
die zo diep en zonder vrucht den dood
in mij gestorven zijn,

Moeder, hoe deeldet gij in mijn kinderzorgen toen ?
Ntt is het zo, als hoor ik nimmermeer uw stem...

Hoe had het mij ontroerd
kon moeder .woorden van mij horen
zo uit het hart gegrepen,
welker toon en zieledrang a hadden omtoverd.

Hoe-ven rijzen voor mijn ogen,
heinde en ver aiover 't land verspreid, '
bet dak van stro, met ingezakte lemen muren,
daar wonen de moeders, zij spreken de moedertaal.

Bijna w ging ie wonen,
want nergens op geen enkel veld, verlaten,
staat een hoeve, waar moeder leefde
en haar moedertaal tot mij gesproken heeft.,.

Eensdaags wierd mij de kinderweugd ontnomen
— zij die zich aan moeders stem verblijdt —
toen ik uw taal heb misverstaan :
ze was de uwe niet, zij was niet de moedertaal !

Mijn ogen werden m&e,
mijn hart is kil geworden
door 't gebogen zitten over boeken...
Vruchteloos, jaar op jaar,, heb ik betracht
hoe het u te zessen... hoe t-ocb die taalbelemmertns>

i ite breken...

Wie, moedertje, wie leerde U die vreemde taal ?

Rijsel, November 1949-

Hard is de weg die betreden wordt met
marsjschoenen en zWaarbepakte ransel, nog
'harder is de weg die leidt naar de verovering
van onszelf.

*
Jeugdbeweging is waar ze verstart noch

jeugd, nuch beweging, maar zelfaanklacht.

Over de eenheid der Nederlanden spreken
is schoon, er aan bouwen is de enige conse-
quentie, Er aan bouwen en er over spreken is
onzin wanneer men zelf verdeeld is.

•Dies bladt danckt met reverentie
den Discreten Itser voor syn patientje.

De symbolen van de Ijzer tragedie. —- Uit-
gave van de vereniging « Bedevaart naar de
graven van de Ijzer» — 207 blz. Tweede
druk. 60 frs.

De mensen uit onze omgeving die de Ijzer-
tragedie vurig en blpedig hebben meegemaakt
vallen stilaan weg. En • de jongeren Bullen
meer en meer gedwongen worden de geschie-
denis van de tragische glorietijd te zoeken
in wat ouderen hebben te boek gesteld.

Een merkwaardig en heel belangrijke ini-
tiatie op dit terrein is het hier besproken werk.

Eeo eerste deeltje behandelt kort maar be-
duidend volledig en in een serene sfeer de
geschiedenis van de Vlaamse bewustwording
in de loopgraven, „het ontstaan van Helden-
hulde en van de Massabedevaarten naar het
Ijzerkruis.

En het tweede deel bevat de galerij van
Vlaamse martelaren die hun strijd en hun
streven met de gave van hun leven hebben
bezegeld : Renaat De Rudder, Joe English,
de gebroeders Van Raemdonck, Lode De Bo-
ninghe, Frans Van der Linden, Firmin Deprez,
Frans Kusters, Bert Willems en Juul De
Winde.

Deze simpele mensen, soldaten naast de
anderen, zijn door hun steeds dagelijks voor-
beeld, door hun bloeiend idealisme, en door
hun groot ofïer vooral, tot symbolen geworden
voor de nieuwe jeugdgemeenschap die hunkert
naar een eender beleven.

Het boek Js merkwaardig geïllustreerd met
meer dan honderd veelal onuitgegeven foto's
en copieen van belangrijke handschriften.

Het worde een handboek voor al wie ver-
antwoordelijkheid draagt bij de jeugd en voor
alle Vlamingen een dierbaar gedenkboek van
tragische volksgrootheid. B,

Df Vtrrijzfnis. — Verslagboek van de XXI*
Bedevaart naar Vlaanderens dodenveld. —
Uitgave van de vereniging «Bedevaart' naar
de graven van de Ijzer » —- 61 bil — 20. frs.

Een beknopt maar volledig overzicht van
de plechtigheid met de integrale tekst van alle
spreekbeurten. Vooral de rede van de Heer
Clottens hebben wij allen onthouden.

Een nieuwe schakel in de tedere keten.
Een kleine kroniek van de jaarlijkse hoogdag
van Vlaamse vroomheid. B.

zicht als staatsman — verlangde Koning
Leopold III een gelijkaardige garantie-verkla-
ring, De Franse Minister-President verklaarde
onmiddellijk dit Frankrijk bevestigend ant-
woordde op dit verzoek. Van Britse' zijde
wordt een ontwijkend antwoord gegeven en
op het Parijse Quai d'Orsay wordt vernomen
dat de Britse regering het verzoek om garantie
van Belgie's en Kongo's onafhankelijkheid
« niet zonder voorbehoud heeft ontvangen >.

Deze grondoorzaak van het Kontngsvraag-
stuk wordt" door schrijver 'zeer uitvoerig be-
schreven en toegelicht met beschouwingen uit
de « mémoires » van Generaals Gameltn en van
Overstraeteri ; uit de documenten uitgegeven
door het Russische Ministerie van .Buiten-
landse Zaken en uit het officieel staatsrapport
van de Portugese regering over het < Kolonial
Abkommen » tussen Engeland en Duitsland-

Jhr Groëninx's betoog blijft ver van alle
polemiek. Er is reeds rond dit belangrijke
vraagstuk zoveel inkt versleten dat wij het
haast ontzien nog eens een andere brochure
ter hand te nemen. Dit keer zullen wij ons
echter verrijken : ons inzicht wordt ruimer en
wij zien werkelijk waar het hapert. Het
woord van Disraeli komt ons te binnen :
«Engeland kent geen vrienden, alleen be-
langen ».

De uitgeverij Lannob te Tielt heeft deze
brochure eenvoudig, doch zeer verzorgd uit-
gegeven. F, B.

«Ter Waarheid» — Bloemlezing uit het
werk van LODEWIJK DOSFEL. — Uitgeverij
Lannoo te Tielt.

Voor ruim een jaar verscheen het E. van der
Hallen Brevier. Onze wens van toen is vol-
bracht, nu hebben we ons Dosfelbrevier.

Voor velen onder de jongeren is Dosfel
slechts een naam. Zeldzaam zijn diegenen Jdie
een studie over hem lazen. Witte raven zijn
het die zijn nu nog verkrijgbaar Verzameld
Werk doorstudeerden.

«Ter Waarheid» brengt ons en allen,aan
wie Dosfels werk onbekend is een bondige
samenvatting van Dosfels gedachtcngang.

Drie maal heilig is het iniatief dit boekje
, uit te geven. Geprezen zij de onbekende

samensteller en inleider, bedankt de •. uitgever
en nagevolgd de jonge lezer, K. V.

Jhr R. GaOENiNx VAN ZOEIEN : Leopold
III, Opperbevelhebber, Staatsman, Diplomaat.
— 60 blz, — Uitg. Lannoo, Tielt.

* Franse redenen van staat, hun drijfveer
vindende in een alles overheersende nood van
het ogenblik, berokkenden den Koning een
der meest onverdiende beledigingen die ooit
een Vorst te verduren heeft gekregen. Britse
redenen van staat, wortelende in de negen-
tiende eeuw en vooruitreikende naar de toe-
komst, hebben na het behalen der overwinning,
aan zijn eerherstel in de weg gestaan.»
(p- 39)

A'Idus.het vraagstuk va'n Koning Leopold III
in een enkele zin concentrerend en uitleggend,
begint Jhr R, Groeninx van Zoelen, het derde
hoofdstuk van een kleine, maar zeer verzorgde
brochure,

Dit schrift is niet zozeer bedoeld als een
verweer of een eerherstel, maar wel als een
poging om « Ie dessous des cartes » te vinden
in dit vraagstuk dat weliswaar typisch Belgisch
is, maar tóch van in den beginne een grond-
reden heeft gevonden in de internationale
politieke stromingen.

De feitelijke ondergrond ligt in de onaf-
hankelijkheid vooral van onze kolonie, die,
reeds een eeuw bijna, het onderwerp is ge-
weest van menige internationale geheime
bespreking: In de vorige wereldoorlog werd
de onafhankelijkheid van België en Kongo
door de> grote mogendheden gegarandeerd bij
de akte van Saint-Adresse. lh de tweede
wereldoorlog — het wijst op een sterk door-

MIN DIETSC

Soete stjt ghi,
Min Dietse,
Suver en Vri>

Min Dietse,

U tonghenctanck,
Stiet Dietse,
Es tooversanck,
Soet Dietse.

U blivick trou,
Min Dietse,
In vreughd of rou,
Min DretSf.

Ghi blivet mijn,
Soet Dietse, •
lek blive dijn,
Soet Dietse.

Jef -van Eyck.

't En is noch oneer noch oock schand,
Dat vetter rfjint syn Vaderland. •

Joost DE HARDUYN.

Vlooien hebben geen vlooien.
Friedrich HEBBEL,
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het spRookje van het
Hans Ghristlaan ANDBRSEN

' ' (r805-l875)

4 Het is een allervreselijkste geschiedenis»
zei een kip, en Vel aan den-anderen kant vsm
het dorp, waar de geschiedenis zich helemaal
niet had afgespeeld. « Het' is eert allervrese-
Jijkste geschiedenis, daar in het hoenderhok.
Ik 'zou bang zijn, varfna"ch't alleen te slapen.
Het is maar goed, d*r wij met velen in den
stal zijn.» En nu vertelde zij; zó dat de
andere kippen de vereri ten berge rezen en de
haan zijn kam liet zinken, Het is1 beslist de
waarheid. . , " ,

Maar wij zullen bij het begin beginnen, en
dat speelde zich' af in één, hoenderhok' aart
den anderen kant vari het-dorp.'De zbn'ging
onder, en de kippen gingen op stok ; één der
hennen, met witte veren en korte poten, legde
volgens voorschrift Haar eieren en was in
ieder opzicht een respectabele hen. Toen zij
haar sport ingenomen had,'poetste zij zich met
haar Snavel en verloor daarbij een veer.

« Die ben ik kwijt » zei ze. « Hoe meer
ik mij poets, des te mooier word ik nog.»
Dat had zij zo losweg voor de grap gezegd,
want onder de lappen was zij bekend om haar
opgewekt humeur, voor het overige was zij,

. zoals gezegd, zeer respectabel j'en daarop sliep
zij in.

Alom heerste'diepe duisternis, de ene hen
zat naast de andere en zij,' die het dichtst
bij haar zat", sJiep niet. Zij luisterde, roaaf
hoorde niets. Niettemin kon ztj niet nalaten,
to£ haat andere buurvrouw te zeggen : « Hoor-
de je, wat .daar gezegd werd ? Ik noem geen
naam, mafcr hier is een hen, die zich plukken
wil om er mooi uit te zien ; flls ik een haan
was zou ik haar verachten ».

Juist tegenover de kippen zat de familie
Uil, vader, moeder en kinderen ; s alle leden
van dit gezin hadden scherpe oren, zij Hoor-
den ieder woord, dat buurvrouw kip ver-
kondigde en rolden met de ogen, en moeder
Uil waaierde zich mét haar vleugels. « Luister"
toch niet ; maar jullie hoorden toch "wel, wat
dadr verteld werd ? Ik hoorde -het met mijn
eigen oren, en voorwaar, men moet veel
horen, voordat (die afvallen. Daar is een hen,

. die haar fatsoen zo, ver vergeten heeft, dat
ze zich alle veren zit uit te trekken. »

«Prenez garde au'x enfants», zei Vader
Uil,-* dat is niets voor kinderen».

«Ik wil het toch aan mijn buurvrouw- ver-

In de Kamers
Wat doet men in de Kamers
Der Volksvertegen,., kramers ?
Men schuldt er en men scheldt er,
Men duivelt en men belt er,
Men stampt en men toleert er,
Men sakkert en men Freert er,

' Men. Hymarrt en tamboert er,
Men Ttsckt, men Luxemboert et,
Men stuift er en men stroomt er,
Men pompt en Perehooml er,
Men poetst er en men blinkt-er,
Men Stil helt en me» stinkt er,

tellen. Zij is in den omgang zo'n achtens-
waardige u i l .» Met* deze woorden vloog de
moeder weg. ' '

* Oehoe, oehoe ;» riepen ze alle twee,
precies in de .diiiventïl. «Hebben jullie het
gehoord ? Hebbén jullie hef' gehoord ? Oehoe.
Er is een hen, die zich alle veren uit het. lijf
heeft getrokken.-1 Zij vriest dood, als te het
al niet is, oehoe.»

« Wa'ar, waar ? ». koerden de 'duiven.
« In de hofstede -hier tegenover. Ik heb het

zo goed als zelf'gezien. Het is wel onfatsoen-
lijk om te vertellen, rhaar het is heel zeker.»

* Gelctof t, gelooft ieder woord» zeiden de
duiven en koerden door de hoenderstal « Er
is een hen, en 'sommigen beweren, dat het er
twee zijn, d^ie hebben zich alle veten uitge-',
trokken, om er niet uit'te. zien als de anderen
en zodoende de aandacht van den' haan te
trekken. Het is een gewaagd 'spel, men kan
kou vatten1 en- van koorts sterven, eh zij zijn
allebei gestorven.» ,'

«Wordt wakker, wordt wakker» kraaide
de haan en vloog op de schutting, er zat nog
Slaap in zijn ogen, maar hij kraaide deson- .
danks ; «Er zijn dr.ie hennen gestorven ; zij
hebben zich &l de veren uitgetrokken. Het is
een nare "geschiedenis ; ik wil ze niet voor
mij 'houden^ Zegt het voort. *

•* 2egr het voort» öoten de vleermuizen, en
de. hoenders snaterden,, en de hanen kraaiden :
*(2egt'het voort". Zegt het yoprt v. En 20 deed
de geschiedenis dé ronde van hoenderhok tot
hoenderhok en kwam tea slotte aan, 'waar
vandaan zij eigenlijk haar loop begonnen was.

* Er -zijn. vijf-kippen > heette het « die zich
dé veten uit het lijf hebben getrokken om te
tonen, wie om wille van de slanke lijn het
meest vermagerd was ; en toen hakten ze
bloedig op elkaar iti en vielen dood neer, tot
spot en schande voóf hun familieleden en tot
groot verlies voor de bezitters,*

De .hen, di'e de losgeraakte kleine veer
verloren had, herk'ende 'daarin h'aar , eigen
geschiedenis natuurlijk niet terug, en daar zij
een respectabele hen was, zetdé zij : « Ik
veracht deze heiinen, maar jammer genoeg
bestaan er zulke. Zoiets mag men niet Ver-
zwijgen, en ik wil het mijne ertoe bijdragen;
dat de geschiedenis ïn de krant komt ; het
•hele land moet het vernemen. Dat hebben de
hennen verdiend en hun familie erbij, »

En het is waar : Ee"n kleine veer is vol-
doende om aan vijf kippen het leven-eh-den
dood te schenken.

HORIZONTAAL :

i.: Waskuip. - Gekende gemeente uit ons
Payottenland. • Lattdbouwwerktuig. — 2. Ik. ^
Slachtoffer van eerste moord. - Zomen van het
]at,d. — 3 Openbare brief van een Paus,1 met
loden zegel. • Dichtregel. - .Tuingroente. -
Eerstkomende, — 4. Laatste kwartier. • Skan-
dfaaafse munt. - Mijns .inziens. — 5. Leem-
soort. - Noordaziatische stroom. — 6. Olm -
Dpf. — 7. Fijn verdeeld kristal lijn water.
- Rondhout om het zeil- op te houden. -
Verbinding tussen twee middelpunten. — 8.
U.S.A. • Regelmatige beweging >an het zeé-
wa.ter. - Lengtemaat. - Nomen nescio. —
9. Luitenant. - Koning der wouden. - Eerste
toonhoogte, — 1.0. Sarekat-Islam, • Kip. -
Vlaamse ,Kultuur-Vereniging. — H, Boom
met gevleugelde vruchtjes. - Afscheiding" uit

" Honigraten'. -' Sint Arhöüt —'12. ...... ende
vrint -Jep. - Schuif. — -13. Voegwoord, '••-
Rund. -" Lage mannenstem. — 14. Zelfs wan-
neer. • Ijzeren stang. — 15. Vivat. - Vader.
— J 6. Gemalin! van een markgraaf. — 17.
Müziekterm. - Neen.

VERTIKAAL :

1. Aflopen van het zeewater. - Vorm van zijn.
— 2. Oude Ridderorde gesticht in 1429. —

Deze eigen-aardige wellevendheid zal zich
voornamelijk uiten :door het vlot eh regelmatig
spreken eener beschaafde, slgetaeen-gangbare,
sierlijke, zuivere., öngedwongene, schilderach-
tige, klankrijke en rhythmisch golvende Ne-

XI
3. Vertaler. • Besmettelijke ziekte. - .. out/
— 4. Ijzeren .ketelhaak boven het vuur. —
5, Dietse Heilige. - Do. - Vader des Vader-
lands. — 6, Boom • met wit, zacht en t£(ai
hout. - * Meervoudsvorm » voor IK. - Deel
van een fles. f Papa. — 7. Flinke jonge man.
- Oosten. - Erfdeel. — 8\. - Houten
raam met schuine houten pinnen, - Kaai.- —
9, Ezelgiratfe. —.10. Houten rolletje bij het
kantwerk. — 11. Tweede toon. - Mij. •
Zuidoost. —• 12. Strijdpaard. - Lodewj'jk van

, - 3,14159205..— 1,3. Vrouwennaam.
- Niemand anders. • In orde' gebrachte- weg.
— 14, Moeder van eerste 'broeder-moordenaar,
- Historisch ,feit uit Suid-Afrika. - Bladgroehte.
— 15 Ji).',- Vedasrus. — 16. Noord-Neder-
lands schilder 1606-1669: — 17. Sneeuw-
schoen. - Figuur uit deze tijd.

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL

Oplossingen voor ons kruiswoordraadsel
zijn aan 't adres van «Hét P^ènnoên» in te
sturen, vóór'l Eloeimaand (Mei) a.s.. Op de
oplossing schrijven * kruiswoordraadsel », vijf
frank in postzegels bijvoegen, en volledig
adres opgeven alsmede beroep en ouderdom.

-"Onder de "inzenders van de juiste oplossing
woidt een mooi boek verloot.

Men blaes&aekt en men viert er,
Men slaépt en men Rogfert er,
Alen bomt en bastiljeert er, . 'f
tyen Anttverpembêteert e,r,, .
Men paept en men faggynt er,
Men ezélt en men zwynt er,
Men schuifelt en men danst er,
Men wdelt er en men franstht er,
En, taet Delaet op honderd,
Eén wind in 't vlaemscfy : het dondert !
'Ons %eld ! #m geld ! met hamers
\Faer breekt m'et ? — ïn de Kamers.

• G. Gezette
Reinaert, f g. V, nr 3, 17*1-1864.

' D E DIALOQEN V A N
; . - HOPMAN MUGGEZIFTER

— Hoever staat het, Jan, met je jongste-
broer : wanneer zal hij bij ons ingeburgerd
fcijn ?

— Dit is hij reeds, hopman. Alleen het
uniform laat n.og wat te wensen over. Hij
heeft nog steeds, geen vloeren broek, en is
tot overmaat van ramp zijn hottienen ont-
groeid.'

— Maar je t-aaltje laat zeker zoveel te
wensen over als dé. uniform van-je broer.
Hoor je, Jan DE uniform, van, 't vrouwelijk
geslacht. En vloeren broeken hebben ' ."we
evenmin nodig als tKrttienen, maar wel- fluwe-
len brpeken en laarzen, Begrepen ?

HET JEUGDVERBPND

DER .LAGE LANDEN
1 , deelt mede ;

He$l~Nederlanderr, wenst je een jon-
gerenfeesf bij te'wonen dat beant:

woordt aan ons volks jeugdJeven. Op
dan, fiaar het fee,st van St. Aernout
dat doorgaat te Antwerpen op 22 in'
Grasmaand te 19^30 uur invde zaal
Willibrordus.

derlandsche taal; en de taal van ons volk zal
ons weer in verband brengen met de ziel van
ons" volk- ,

E. P. CALLEWABRT, O>.
x in « HoogeschooHeven ».

Men vraagt ons mede te- deterï.

«KUNST IS KRACHT»

' ANTWERPEN

heeft de eer U uit te nodigen op haar
4dé Zangstonde. v

13 April : Vlaenderen, Dagh en
' Naoht .denc ie aan IJ. — Zaai

Van Dijckï Kqrte Nieuwstraat
44, Antwerpen.

21 Mei.- Een gemengd koor b.1.v.
Gaston Feremaos.

HET PENNÖËN
' maandblad

vóór het Jong-Nederlandse Diet-
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