Maandag 12 augustus 1918 – enige editie
Luchtaanval op de Belgische kust.
Men seint ons uit Terneuzen:
Na een hevige luchtactie boven de Belgische kust verscheen er
zondagmiddag om 12 uur weer een afdeling ententevliegtuigen bij
Zeebrugge, hevig beschoten door het Duitse afweergeschut en
vermoedelijk ook bestreden door Duitse vliegers, blijkens een uit de
lucht gegeven sein. Die vliegtuigen verdwenen zonder de kust te
hebben bereikt. 's Namiddags om 4 u 30 kwam er van boven de
Noordzee over Cadzand en Sluis op zeer grote hoogte, zodat zij als
duiven te zien waren, een dertigtal in V-vorm vliegende vliegers, die
ten oosten van Brugge boven België kwamen en blijkens de een
ogenblik later van Brugge opstijgende afweerschoten boven die
plaats waren. Van het werpen van bommen viel niets waar te nemen.
Ook in de nacht werd aan de kust herhaaldelijk het afweergeschut in
werking gesteld.
Men meldt ons uit Vlissingen:
Zaterdagavond was van de boulevard hier weer een hevige aanval op
de Belgische kust waar te nemen, zodat zelfs een uitvoering van het
marinecabaret uit Nieuwediep gestaakt werd, om de bezoekers in de
gelegenheid te stellen het barsten van de granaten, het oplaten van
lichtkogels enz. gade te slaan.
Zondagmiddag herhaalde zich het schieten en werd achter Knokke
brand waargenomen.
Men meldt ons uit Oostburg:

Zaterdagavond van 11 tot 12 uur zijn er aanhoudend bomaanvallen
gedaan uit vliegtuigen, voornamelijk op Brugge en omgeving. Later
werden ook op Zeebrugge en Oostende verschillende aanvallen
gedaan. Zulk een hevige aanval als die van gisteravond had men hier
nog niet gezien. Hier was de gehele omgeving er door verlicht, het
geleek een ware vuurzee. Om één uur werd nogmaals een aanval
gedaan.
Ook ons kustgeschut was in actie, wat bewees, dat de vliegers ook
ditmaal boven ons gebied vlogen.
De Toorts meldt:
Naar verluidt, zal mr. Ad Hendrickx, volksvertegenwoordiger voor
Antwerpen, benoemd worden als gevolmachtigde van de Raad van
Vlaanderen voor justitie, tevens als secretaris-generaal van het
ministerie van justitie, ter vervanging van mr. Flor. Heuvelmans, die
wegens ziekte ontslag heeft gevraagd.
In De Toorts schrijft Van Es indrukken uit bezet België. Uit zijn tweede
artikel, in de jongste aflevering van het weekblad nemen wij twee
stukjes over. Vooreerst dit:
… Het zou van Duitse zijde kortzichtig zijn om langer eensdeels aan
de entente het herstel van België – onder allerlei voorbehoud – voor
te spiegelen, anderdeels aan Vlaanderen de onzekerheid van de
toestand te blijven laten voelen. Slechts één politiek kan Duitsland
tot de zedelijke overwinning en Vlaanderen tot de vrijheid brengen
en dat is dat Duitsland zich voor de zelfstandigheid van Vlaanderen
zou verklaren en tevens uitdrukkelijk zich belangloos zou verklaren
bij de militaire en economische verhoudingen van Vlaanderen na de
vrede. Immers, het is reeds genoeg aangetoond, Vlaanderen kan om
stoffelijke redenen, niet anders dan een vriendschapsverhouding tot

Duitsland wensen. Het hoeft dus niet nu reeds zich gevangen te
geven in een militair-economisch verbond.
Door zulk verbond te sluiten, zou Vlaanderen zich de weg tot de open
zee kunnen afsnijden bij een onbesliste landoorlog. Dat niet alleen.
Maar een groot deel van het Vlaamse volk – de passieven – zou
weerhouden worden, gelijk ze tot dusver zijn, om een dergelijke
politiek bij te vallen, evenals Holland daardoor zou worden
verontrust.
Verder schrijft Van Es onder meer dit:
De rechte weg naar de vrede daarentegen leidt over de hiervoor
genoemde verklaring, welke Duitsland zou rehabiliteren in het
aanzien van alle weldenkenden over de hele wereld, welke verklaring
zich niet tot de wereld, doch alleen tot Vlaanderen zou moeten
richten. De erkenning van de Vlaamse zelfstandigheid naast de
rondborstige verklaring, dat Duitsland daarmee geen plannen heeft
om reeds nu voor later de Vlaamse zelfstandigheid ten gerieve van
Duitsland in te korten. Een dergelijke verklaring ten aanzien van
Wallonië afgelegd zou de Belgische kwestie voorgoed van de baan
helpen en Ententeredenaars alle aanleiding ontnemen om langer te
smalen over de aanval in 1914 en de vuistpandtheorieën van later
tijd. Immers, door dit gebaar zou de ramp van 1914 verreweg worden
vergoed, door de weldaad van het vernietigen der wandaad van
1839.
Baron Beyens over de Vlaamse beweging.
Men schrijft ons:
Er is in de N. R. C. reeds een en ander medegedeeld uit het laatste
artikel van baron Beyens in de Revue des Deux Mondes (nummer van
1 juli), dat handelt over de toekomst van België. Men weet reeds, dat

die Belgische oud-minister van buitenlandse zaken bij de vrede de
Belgische traktaten van 1831 en 1839 – bij het sluiten waarvan ook
Holland partij was – wil doen vervallen verklaren. Nu de Revue zelf
Nederland bereikt heeft, blijkt het, dat slechts het kleinste gedeelte
van het artikel over de onzijdigheid handelt; de bespreking der
Belgische taalkwestie vormt er eigenlijk de hoofdinhoud van.
Die bespreking is zeer welwillend van toon: de passieve flaminganten
worden zeer geprezen om hun vaderlandsliefde en om hun
bewondering voor Frankrijk; op elke bladzijde worden er woorden
aangebracht uit de passieve protesten tot de Duitse gouverneurgeneraal te Brussel of tot de rijkskanselier gericht: het activisme
wordt voorgesteld als niets te maken hebbend met de werkelijke
Vlaamse gezindheid, waarvoor Baron Beyens herhaaldelijk zijn
sympathie betuigt.
Maar wat wordt er op die toon gezegd?
Het doel der Vlaamsgezindheid – baron Beyens heet dit doel
volkomen in harmonie met het Belgisch nationalisme – wordt als
volgt omschreven: "de bloei van de moedertaal in het Vlaamse land
en haar aanpassing aan de bestuurlijke en rechterlijke organisatie."
Volgens Beyens is het dit wat de Vlamingen onder de naam van
"culturele autonomie" verlangen.
Duidelijk is het zeker niet! De "culturele autonomie" van Camille
Huysmans, die onder die leuze de inrichting van een zelfstandig
bestuurslichaam ter bevordering van de Nederlandse beschaving in
Vlaams België voorstond, wordt door baron Beyens samengebracht
en vermengd met de "bestuurlijke aanpassing" van Frans van
Cauwelaert, die met dit nieuwe woord niets anders dan de
toepassing eist van het beginsel "in Vlaanderen Vlaams!" Beyens
gebruikt de twee uitdrukkingen: houdt de twee geheel verschillende

dingen voor een en hetzelfde programma en schrijft zelf een
volstrekt onbegrijpelijke zin: want wat is inderdaad "de aanpassing
van de moedertaal aan de bestuurlijke organisatie"? ("l’adaptation
de la langue maternelle – of de la culture de la langue maternelle" –
à toute l’organisation administrative").
Maar laat ons verder onderzoeken. Wellicht is de oud-minister het
toch eens met de kern van het programma van de passieve
flaminganten al heeft hij nog niet zeer ver gebracht in het begrijpen
en gebruiken van de Vlaamse leuzen.
Dit verder onderzoek valt echter lelijk tegen: Beyens verzet zich tegen
de vervlaamsing der Gentse hogeschool: ook tegen die vervlaamsing
voor na de vrede, die door alle passieve Vlamingen binnen of buiten
het bezette gebied wordt geëist; de inrichting van Vlaamse
legereenheden wordt door hem bestreden en de tweetaligheid in
Vlaanderen blijft voor hem het hoogste ideaal.
Hij eindigt zijn artikel met de wens, dat de flaminganten, nu ze alles
gaan krijgen wat ze verlangen, zouden ophouden met de franskiljons
aan te vallen.
In baron Beyens’ studie blijkt weer eens duidelijk hoe door zekere
Belgische nationalisten de uitlatingen van de passieve Vlamingen
misbruikt worden en aangehaald met een doel dat voor die loyale
flaminganten zelfs de grootste desillusie zou zijn.
De passieve flaminganten, die buiten het bezette gebied verblijven,
zullen zelf wel protesteren tegen dit misbruik; de passieven uit het
bezette gebied hebben het eigenlijk reeds op voorhand gedaan waar
zij, naar vrij België meldt, in hun orgaan De Vlaamse Leeuw – een in
het geheim verspreid blaadje – met misprijzen alle solidariteit tussen
hun politiek en de politiek van het Belgisch Dagblad afwijzen.

