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VOLKSU NIE 
MAANDBLAD - O R G A A N Y A N «DE V O L K S U N I E » V. Z. W 

De betekenis van het Ijzersymbool: 
een reuzenheldenhuldezerk 

door Ir Jan De Bondt, ontwerper van de IJzertoren 
Ja, dat is het IJzerkruis. 
Een heldenhuldezerk die over de vier 

windstreken de alles overheersende liefde 
van Vlaanderen voor zijn hoogste ideaal 
uitbazuint : A.V.V. — V.V.K. 

Toen op 18 Oktober 1932 het Akens Dom
koor, op rondreis in Vlaanderen, een be
zoek aan het IJzermonument bracht, werd 
me door het Bedevaartkomiteit de taak 
opgelegd om, samen met de sekretaris, 
dhr. De Landtsheer, het Domkoor te ver
welkomen en uitleg te geven over het 
monument in ziin geheel en in 't bijzon
der over zijn onderdelen : de krypte - het 
blokstelsel - en de toren zelf. 

aan deze onsterfelijke aarde toe te ver
trouwen. Zoodat U thans in deze krypte 
vinden zult, benevens authentieke do-
kumenten van den oorlogsgruwel, het 
tastbaar ep. blijvend getuigenis der ver
moorde jongens die hier in vrede rus
ten ». 
« Hier voelt men het onrecht aan dezen 
aangedaan die zich lieten slachtofferen 
omdat ze in zich droegen : een onwrik
baar geloof in een mooier Vlaanderen, 
hier voelt men het grootste onrecht die 
jongens aangedaan, door hen te beroo-
ven van hun vrijheid, hun liefde, hun 
leven ». 

-^i^;^^iA^ ^ ^^^ 

Vlaggen aan de uoet van ket '^zerkruió 

Onlangs werd me door een vriend het 
dagblad «De Schelde» van 21 Oktober 
1932 toegezonden. Het hoofdartikel was 
roodgestreept omlijnd en daarnevens had 
hij geschreven : 

« Jan, wat hier staat hebben vele oude-
2> ren vergeten en de meeste jongeren we-
» ten het nog iliet. Zeg het hen— in de 
» Volksunie ». 

Bedoeld hoofdartikel geeft o.m. mijn 
toespraak weer bjj gezegde ontvangst van 
het Domkoor. De titel luidt : 
« Het Akense Domkoor bij het IJzerkruis » 

« Een domme officieele tegenwerking » 
Over die domme tegenwerking gaat het 

hier niet, laten we er over zwijgen en al
leen maar de uittreksels geven waarin de 
betekenis van de drie onderdelen van 
het Heldenhuldekruis beschreven wordt • 
(schrijftrant 1932). 

1.- De Krypte 
«Toen Vlaanderens grooten en gelief-

» sten dichter, Cyriel Verschaeve, op 7 
> Juli 1928 den eersten steen legde en 
* wijdde van dit Monument, vormde één 
» der enkele aanwezigen het denkbeeld : 
» de overeenstemming te bewerken tus-
» schen de bestemming van het op te rich-
» ten Monument en het vers van den 
» dichter : «Hier liggen hun lijken als 
» zaden in 't zand.. .». De toren zou de 
» laatste rustplaats worden van Vlaam-
» sche jongens ». 

« Het uUwerken van dit gedicht, van dit 
* denkbeeld, is een geschiedenis van leu-
» gen, bedrog en huichelarij (ik onderlijn) 
» der machthebbers en van hun hooghar-
» tige verachting voor de Vlaamsche doo-
* den, maar tevens ook een geschiedenis 
» van onverzettelijke volharding (ik onder-
» hjn) van dezen die gezworen hadden, 
» spijts alles, de vergankelijke overschot-
» ten van vermoorde Vlaamsche jongens 

2.- Hët Blokstelsel 
-< Beven deze krypte vindt men de zaal
tjes van het blokstelsel». 
« Zooals in de krypte het gruwel van den 
oorlog, heerst in dit tweede onderdeel : 
de vrede ». 
« Uit het oorlogswee, uit het louterend 
lijden van Auvours - Césembre - Ome -
Fresnes, werd Vlaanderens onweerstaan-
baren drang naar vrede geboren. Met de 
eeretekens, weleer op hun doorboorde 
borsten gespeld, hebben de Vlamingen 
hier een eeuwigen « Vloek aan den Oor
log » geschreven. Scherper is nergens 
uitgebeeld de groote strooming over de 
wereld naar vrede! Die strooming die 
de regeeringen onverschillig laat en zal 
laten, tot de dag waarop de volken zelf 
de vrede zullen handhaven, buiten de 
regeeringen om, de dag waarop de vol
ken orde en gezag zullen stellen in plaats 
van de huidige schijnorde en macht, de 
dag waarop de volken in een schooner 
gemeenschapsleven een schooner per-
soonsleven zullen brengen ». 
s< Niemand gelooft nog aan de heilsmo-

» gelijkheid van den Volkenbond... Ge-
» nève is tot een moderne toren van Babel 
» omgeschapen. De Volken moeten zelf 
A hun lot in handen nemen, den ouden 
» warboel opruimen ». 

• Vlaanderen zal meewerken aan die 
» opruiming van een verkrachtende maa t -
» schappelijke schijnorde, in stand gehou-
» den door een heidensch geweldgezag, 
> dat alleen nog op macht, maar niet 
i> meer op moreele pijlers steunt. Vlaan-
» deren is opgestaan! Het lag diep geval-
» len omdat het niet meer streed. Voor de 
» Volken, evenals voor den enkeling gaat 
> hst leven omlaag voor wie niet strijd » 

« Vlaanderen voelt thans de noodzaak 
» van verzet en van-str i jd en de bittere 
» taak om het doorleven ervan niet te ont-
» wijken.. ». 

< Tegenover het begrip veiligheid stel-
> len wij onze leus : « nooit meer oorlog * 
» hier in vier talen op het Monument ge-
» schreven. Het begrip veiligheid is een 
* hinderpaal geworden voor den wereld-
» vrede omdat het in de moderne samen-
» leving een complex van problemen 
» oproept zooals : verdediging -' bewape-
» ning, of ontwapening - afsli'_;t>s^^van 
» pakten of verdragen voor de^ns ie , enzi • 

-^^?öb-e .nrn di-? a'ler. af^jHi^r^zTliilz 'scherp 
» gesteld •-onvermijdelijk nieuwe" oorlogs-
» rampen möStCn naslepen ». 

3.- De Toren 
« Het derde gedeelte van dit Monument 

» is een kruistoren van forsche oorspron-
» kelijkheid. Een rijzend slank liefdebeeld, 
* drager van ons hoogste ideaal. « Alles » 
> roept ons dit liefdebeeld toe, want liefde 
» kent geen halfheid, «alles», «alles» 
» zegt het ons ». 

« Zijn stoeren kop spreekt van hoog-
'> hartige verachting voor de lauwen, voor 
-> de halfslachtigen die den Hemel uit-
'- werpt en de Hel niet inlaat. Een toren 
» met een har t erin, Nele, het ha r t van 
» Vlaanderen. Nele die door haar wekroep 
» 't Vlaamsch gemoed doet zwellen naar 
> den onweerstaanbaren drang der liefde: 
» lijden en offeren! » 

« Zoo zult U in dit gedenkteken vinden : 
» h3t onwrikbaar geloof van dezen die 
» voor Vlaanderen stierven; het verzuch-
>; ten van Vlaanderen naar en zijn vaste 
» hoop op : wereldvrede en een schooner 
» gemeenschapsleven; de alles overheer-
> schende liefde van Vlaanderen voor zijn 
» hoogste ideaal : 
« ALLES voor Vlaanderen; 

Vlaanderen voor Kristus! » 
Bovenstaande uittreksels uit mijn toe

spraak van 18 Oktober 1932 opgedragen 
aan de ouderen die door vergetelheid hun 
zelfbewustzijn verloren hebben. En aan de 
jongeren omdat zij nooit de stem die uit 
het IJzerkruis weergalmt zouden vergeten, 
de stem : 
« van het gesneuvelde Vlaanderen, dat 
o n VOLLEDIG Vlaams leven roept». 

(Daels) 
de stem van Vlaanderen voor : 

ZELFBESTUUR! 

UfT HET TESTAMENT DER 
IJZERJONQENS 

« Wij eisen zelfbestuur en Vlaamse 
regimenten .. » f Frontlied) 

«De Vlaamse Beweging, zoals zij 
gevoerd wordt op het front, heeft een 
kamp tot het uiterste aangebonden 
tegen deze opvatting. Het unitair 
stelsel heeft gedurende 81 jaren 
proeftijd Vlaanderen niets opgele-
•ierd tenzij schande en ellende. Wij 
ïiunnen er niet langer de kansen van 
ons volk aan toevertrouwen. In de 
plaats ervan wensen wij het federa
tief beginsel te zien gehuldigd en on
verwijld toegepast. . 
ZELFBESTUUR : daarop komt heel 
de gedachtengang neer. » 

^Vlaanderens dageraad aan den IJzer, 
« Of Vlaanderen de bestuurlijke schei
ding nodig heeft? 

Dit is de enige vraag en 't antwoord 
erop is beslist : ja. Na zijn ellendige 
historie en bijzonderlijk sinds zijn 
volkomen misgroei van heel een eeuw 
bijna — sinds 1830 — kan 't Vlaamse 
Volk door niets ander meer gered 
worden. » 

« Vlaanderen moet niet alleen be
stuurlijke scheiding, maar zelfbestuur 
in een hartelijke bondstaat België 
wensen. » 

«Wat moet het Vlaamse Volk wil
len? 

Zelfbestuur in een bondstaat Belgic. 
't Zelfbestuur zal het zeker geleidelijk 
en binnen de koristen duur gaaf en 
gezand maken. » 

i< atrcliisiuus der Maamse liew-'gnuj. 
« Wij willen een Vlaams leger naast 

een Waals; we willen een Vlaams be
stuur in Vlaanderen, omdat voor ons 
daar het enige red niddel ligt, omdat 
we noch verdrukkers noch verdrukten 
willen zijn. 

We zijn vrije Vlamingen die een 
vrij Vlaanderen willen in een vrij 
België. » 

Open Brief aan Koning Alberl Ij 
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Ze stellen CoUaid in het gelijk. 
De C.V.P. uM CMard aan umdai de kir,deren 

in de Katolieke scholen meer schoolgeld moeten 
betalen, dan in de atenea. Hierop hee}t Coüard 
geantwoord dat toch ook de C.V.P. de volstrekte 
gelijkheid nooit gevraagd heeft en ze zelfs thans 
nog niet opeist. Wat juist is. 

Heeds bij de iforige verkiezingen heeft de Volks
unie de volledige gelijkheid van' onderwijs, gelijk 
ze in Nederland bestaat, gevraagd. De C.V.P. heeft 
dit nooit willen doen. Klare toestanden scheppen 
wil ze niet, omdat ze, wanneer ze door haar on
vermogen en haar stommiteiten het betuind ver
loren heeft, op de kap van hel geloof opnieuw 
ministerzetels wil bezetten. Eens dat doel bereikt 
dan heeft de schoolstrijd lang genoeg het land 
vergiftigd en heeft de bevolking opnieuw rust 
nodig. 

Blijvende onzekerheid voor de Leraars. 
liet onduidelijk en schijnheilig program van 

de C.V.P. dompelt de leerkrachten van het vrij 
onderwijs in de grootste onzekerheid. Een lang
durige en volstrekte meerderheid van de C.V.P. 
in België is uitgesloten. Vandaar dat de leraars 
van het vrij onderwijs voortdurend de onzeker
heid boven het hoofd hangt. In een federalistisch 
België zouden die toestanden uitgesloten zijn 
omdat een hoofdzakelijk christelijk Vlaanderen 
met trouwens minder sektaire linksen vlug hel 
sclioolvraagstuk in de zin van volstrekte gelijk-
lieid zouden opgelost hebben. 

Federalisme, 
meest voorkomende Staatsvorm. 

Vruchteloos proberen de profiteurs van het 
huidig regime het wassend getij van de zelfbe-
.-iluurgedaclile tegen te houden. Het heet dat 
Jderalisme het land wil uitéénscheuren! Men re
kent er op dat de gewone man niet juist weet 
wat federalisme is en dat hij eveneens onwetend 
is over het feit dat de grootste en meeste landen 
fderalistische staten zijn. Zo is gans .\oord-Amc-
rika (Verenigde Staten, Kanada, Meksiko) fede
ralistisch en ook Argentinië en tal van kleinere 
Zuidamerikaan se staten zijn dat. Verder werden 
Australië, Indonesië, India en Zuid-A f rika op 
federalistische basis ingericlit. In Europa kenneii 
Hiisland, Duitsland, Tsjecho-Slovakije, Joegosla
vië en Zwitserland een staatsinrichting met zelf
bestuur. Ook in Italië kennen Sicilië, Sardinië en 
Zuid-Tirol zelfbestuur terwijl ook Aosta dal nog 
verkreeg in 1948. 

De bewering door sommige geuit dat men nooit 
van een unitaire staatsvorm naar federalisme 
gaat houdt geen stand tegen de feiten. Dat ge
beurde niet alleen met Aosta maar onder meer 
ook met Zwitserland na de Franse Revolutie en 

nu'l Kiinada in de negentiende eeuw. waar na 
een eksperiment met liet unitaire regime deze 
staatsvorm opnieuw opgedoekt werd voor de be
tere, de federalistische, die zelfbestuur schonk 
aan Engels- en Franssprekenden. 

In landen waar verscheidenheid heerst van vol
keren is toch de logika zelf dat men daarmee bij 
staatsinrichting rekening houdt. Iedereen wenst 
er zijn persoonlijkheid op na te houden. In het 
unitaire België, met de erfzonde van de Franse 
Omwenteling beladen, heeft men nog steeds het 
federalisme niet doorgevoerd. Het heeft Vlaande
ren naar taal, kuituur en ekonomie op de rand 
van de afgrond gebracht. 

Thans moet ook het geloof er aan geloven. Val
len de oogkleppen nu nog niet ? 

Het opschrift was in 't Frans. . . 
Wij moeien terugkomen op de treurige ge

schiedenis van het petitionnement, niet het 
Vlaams petitionnement dat doodgeboren kind, 
inaar, het petitionnement aan de Koning tegen 
de wet Collard. Het werd ondertekend door 
2.300.000 Vlamingen, SOO.000 inwoners van het 
arrondissement Brussel, 800.000 Walen. Maar het 
opschrift was in 't Frans of liever : het Frans 
kivam vooraan. In de vergadering van de dele
gatie die de petitie zou gaan afgeven op het paleis 
werd uitsluitend Frans gesproken. Aan de Koning 
werd een Franse tekst overhandigd. Wanneer de 
Koning door zijn kabinetschef liet meedelen dat 
hij op de Nederlandse tekst wachtte, was er geen 
Nederlandse tekst voorhanden... Mooie illustratie 
van de verhoudingen en de toestanden in het 
Comité voor Vrijheid en Democratie en in de 
C.V.P. Waar de Vlamingen de rol van knechten 
mogen spelen, knechten van meesters die hen 
misprijzen, die hen beledigen en in het gelaat 
slaan bij iedere gelegenheid. 

Of is dit misschien geen ongehoorde belediging 
voor al de Vlaamse mensen die te goeder trouw 
het petittionnement ondertekend hebben ? niet
temin hebben we nog niets vernomen van enig 
protest van de Vlamingen in de C.V.P.-leiding 
of in het Comité voor Vrijheid en Democratie. 

Wij hopen maar één ding : dat onze Vlaamse 
mensen zullen, leren inzien dat de zgz. « leiders » 
hun vertrouwen niet waard zijn, dat zij zelfs de 
schijn niet pogen te redden. Dit incident is geen 
toeval, het is symbolisch. 

Jan Boon heeft smaak! 
Het schandaal van het rdet uitzenden door de 

B.N.R.0 van het grootste volkszangfeest van hel 
jaar, het Vlaams Natioruml Zangfeest te Antwer
pen heeft andermaal aangetoond dat in ons land, 
alle machtsmisbruik geoorloofd is tegen het le
vende Vlaanderen. Een Zangnamiddag met 17.000 
aanwezigen waarop prachtige samenzang te horen 
was wordt niet uitgezonden terwijl anderzijds 
allerlei prullen uitgezonden worden. 

PEPEKMOTEN 
De motivering van de C. V.P. direkleur van het 

N.l.H. was een toppunt. Hel Zangfeest kwam niet 
overeen met zijn persoonlijke smaak! Waar de 
grootste Vlaamse komponisten geestdriftig de 
dirigeerstok hanteren omdat volgens hun srnaak 
dit Zangfeest het beste is wat aan massale zang 
kan gepresteerd worden, daar weet het « genie-
komponist rnusikoloog » Jan Boon liet beter! 
Een « gentleman » zou toch ten minste zo fair 
en demokratisch zijn het volk te laten oordelen 
of het Vlaams Nationaal Zangfeest zijn v Dag van 
het Vlaamse Lied » niet ver overtrof. Schrijven 
over de Vlaamse gentleman is gemakkelijker dan 
gentleman te zijn. Machtsmisbruik plegen in af
spraak met zijn A.C.V. kornuiten, het Schuif f e-
leerh-e en die andere Marcel Van de Wiele vindt 
hij klaarblijkelijk interessant. 

Terzelfdertijd mogen we weer eens de roerende 
eensgezindheid onderstrepen van de C.V.P.er Jan 
Boon en zijn socialistische bazen Gust De Muynck 
en de franskiljonse minister Anseele. Achter de 
schermen is er geen koude oorlog! 

wat de middenstanders en landbouwers van haar 
liuidige demaggogie denkeri. Moet het school-
slrijdgeweten van die kiezers ook die politiek 
slikken? 

Redelijkheid bestaat echter niet meer voor de 
magen van de ministrabelen. die honger hebben 
naar hun ministerzetels! 

Bondgenootschap Linkse Regering - C.V.P. 
Het verspreiden tan tienduizenden slrooibrieven 

door de Leuvense en de Gentse studenten aan de 
ene kant en door de Volksuniepropagandisten aan 
de andere zijde te Gent op de jongste betoging 
van het Comité voor Vrijheid en Demokratie zal 
de C.V.P. leiding geweldig dwars omdat de ge
wone betoger deze flinke jonge kerels zulk een 
uitgesproken simpatie toedroeg. Thans heeft het 
Comité voor « Vrijheid » en « Demokratie » (jan-
gedrongen bij de diktatoriale regering om de 
studenten en de Volksunie deze vrijheid en dit 
demokratisch recht te ontnemen. Om de zelf
standige groepen te onderdrukken is de potsier
lijke •ocialistisch-Hberale kliek het roerend eens 
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Theo Lefevre « de federalisten zi/n parasieten, die zich in onz.: rangen nestelen ». 
Van Cauwelaert : een formidabele hovenier heb ik daar, geen onkruidje ZOO groot laat hij in 
mijnen hof .staan. 

De Franse Nationale Feestdag ook de onze? 
Onze linkse patriotten hebben zoals hel past, 

geestdriftig de nationale feestdag van onze erf
vijand Frankrijk gevierd. Het moet iedereen die 
op 14 juli te Brussel of te Luik komt toch opval
len dat er dan haast evenveel Franse ilaggen 
uithangen als Belgische op 21 juli en alleszins 
beduidend meer als Vlaamse op 11 juli! Onze 
grote patriotten vinden dat beslist normaal, even 
beslist als ze de Vlaamse Leeuw in Vlaanderen 
.ibnormaal vinden! 

Fernand Demany, die in de socialistische krant 
u Le Peuple » schrijft vond er eens te meer een 
gelegenheid in om de Franse Omwenteling op 
te liemelen en de Franse Bezetting is hem even 
dierbaar. ' Wij weten dat die Franse Omwenteling 
en Bezetting het begin van de ontaarding bij ons 
geiueest is'. Wat niet belet dat de Vlamingen nog 
opkijken naar onze linkse patriotten, in plaats 
van ze uit te spuwen en hun geest te vernietigen. 

« Neem ons a.u.b. op in de Regering ». 
Hel strijdplan van de C.V.P. werd gewijzigd. 

Het plan van de schoolstrijd tracht men zachtjes 
aan te verlaten. Het valt echter te bezien of de 
gewone strijder in de straat zich daar zal bij 
neerleggen. Wij geloven het niet. 

Zij weten dat de socialistische vakbonden zei] 
deze regering moe worden ondanks het feit dat 
de liberalen reeds zelfmoord gepleegd hebben. 
Men heeft hen in het oor gefluisterd dat er kans 
is op een B.S.P. - C.V.P. regering, wanneer de 
schoolkwestie op het achlerplan geraakt. De 
socialisten zijn zo dom niet. De wet is toch ge
stemd! De C.V.P., waarin de grote bonzen zich 
net zo weinig van de schoolkwestie als, destijds 
van de koningskwestie aantrekken — tenzij om 
ze uit te buiten — zoekt op gelijk welke wijze in 
de regering te geraken. Het A.C.V. tracht weer 
eens het A.B.V.V. in demagogie te overtroeven 
en stelt voor het ogenblik onverwezenlijkbare 
eisen althans voor de middelgrote Vlaamse indus
trie, die veel minder verdient als de Waalse zware 
industrie en ook geen miljarden als geschenk 
krijgt van de regering. Door dergelijke onredelijk
heid glijden we fataal naar nog grotere werkloos
heid. De C.V.P. vergeet daarbij er aan te denken 

met de C.V.P. lummels. Rottigheid kleeft aaneen. 
Wanneer ze echter menen zo de vrijheid van het 
verspreiden van de eigen gedachte te beletten 
liebben ze het mis voor. Onze propaganda en de 
propaganda voor zelfbestuur neemt vlug in om
vang toe. Hun onrust is onze rustige zekerheid. 

En wat gezegd van de dankbaarheid die de 
C.V.P. ten overstaan van de studenten betoont. 
Zij hebben de schoolkwestie doen starten. Thans 
wil de C.V.P. hen met de hulp van de linkse 
rotregerlng muilbanden. 

Verworven Rechten. 
Naar anleiding van de bespreking in de senaat 

van de beruchte wet Collard hebben C.V.P.-sena-
toren op pathetische wijze de « verworven rech
ten n van het personeel der vrije scholen verde
digd. Zij verklaarden, zonder blikken of blozen, 
dat « de verworven rechten tot nog toe door de 
Belgische wetgeving op alle gebieden gevrijwaard 
zijn geworden ». De triestige Struye, hypocriet 
zoals altijd, voegde er aan toe : « Het is zonder 
voorgaande ». 

Zo, zo, het is zonder voorgaande : vat is er dan 
gebeurd met de verworven rechten van de dui
zenden slachtoffers van repressie en epuratie aan 
wie het pensioen waarop zij recht hadden, waar
voor zij een gans leven betaald hadden, zonder 
meer ontnomen werd; wat is er gebeurd met de 
verworven rechten van de oud-strijders die zich 
hun invaliditeitspensioenen, hun frontstreepren-
ten, enz... zagen ontnemen tegen alle recht in. 

Dat is de eerste en de zwaarste aanslag geweest 
op het beginsel van de verworven rechten en 
daarvoor draagt de C.V.P. niet alleen een groot 
deel der verantwoordelijkheid, maar zij heeft 
zelfs niets gedaan om dit onrecht te herstellen 
toen zij alleen aan het bewind was. Zij worden 
nu geslagen met dezelfde stok waarmee zij ande
ren geslagen hebben. 

Zij mogen er van verzekerd zijn : zij zullen hun 
lafheid nog betreuren, zij zullen nog boeten voor 
hetgeen zij op hun geweten hebben ten overstaan 
van een belangrijk deel van onze Vlaamse, kris-
telijke bevolking. 

Loontje komt om zijn boontje... 

Zij roepen om hulp 
De C.V.P. smeekt om erbarmen. Waarom toch, 

vragen ze zicli schijnheilig af, valt de Volksunie 
steeds ons aan? En dat terwijl hun kranten dt 
ganse dag zwammen over de « eenheid » waar 
onder bedoeld wordt dat wij zonden moeten ver
dwijnen! Zij wensen klaarblijkelijk ons te ver
moorden zonder dat wij ons zouden verdedigen 
Zij maken ons uit voor scheurmakers, parasielen, 
uitgekoctiten en wat nog allemaal en wij zouden 
hen met ruft moeten laten! Wie het meest naar 
ons slaat, krijgt normaal het meest klappen 
terug! 

En reeds elders werd het opgemerkt dat in de 
Bilbel Jezus steeds meer van leer trok tegen dn 
farizeeërs en de sjaclieraars in de tempel als legen 
de verdwa/dden en de zondaars. Wij volgen slectits 
zijn voorbeeld. 
Fosty opnieuw aktief? 

ujDe Standaard >< die zich aandient als een 
.iterk Vlaamsgezinde krant en als uitermate be
kommerd om de belangen van de' getrofferuin 
door de repressie kloeg voor enkele weken de 
insclUkkelijklieid aan van het verzet ten overstaan 
van de plannen die de linkse regering zou hebben 
om schoonschip te maken van enkele hatelijke 
maatregelen waaronder deze klasse van uitgesto
tene nu tien jaar na het einde van de oorlog nog 
steeds gebukt gaan. Thans weet diezelfde krant 
ons te vertellen dat de « heldhaftige î  Fosty op
nieuw wakker geschoten is. Zal hel zijn om de 
christelijke beginselen van rechtvaardigheid en 
naastenliefde toe te passen, dat hun partijgenoot 
van u La \alion Beige » iveer aan liet werk gaal? 
Of zal het zijn om andermaal blijk te geven van 
zijn bekrompen haat. 

Wij zien in elk geval dht << De Standaard » bij
val heeft met haar ophitsingswerk en we wensen 
haar geluk met haar bondgenoot. Duizenden 
christelijke gezinnen mogen nog verder ten 
onder gaan als het de partij van de lafheid en van 
de profiteurs maar geen schade berokkent. 

Soms zeggen ze de waarheid! 
In verbo.nd met de demagogische aktie van het 

A.C.V. voor de vijfdagenweek heerst er grote mis-
tevredenheid bij landbouwers en middenstanders, 
die terecht vrezen dat de toepassing er van thans 
liet bestaan van hun bedrijven voor grote moei
lijkheden zou plaatsen en zelfs in gevaar zou 
brengen, wat bijgevolg weer grote werkloosheid 
zou teweegbrengen. 

De heer Fracters, adjunkt algemeen sekretaris 
van het Algemeen Christelijk Vakverbond schreef 
daarover een artikel in <i De Nieuwe Gids » om 
landbouwers en middenstanders te sussen. Zij 
moeten vlug weer inslapen en bij de C. V.P. blij
ven. In verband daarmee haalde hij echter de wijze 
"•k'^chlif'n.t' spreuk aan : In necessariis unitas, in 
dubiis libertas, in omnibus caritas d.w.z. in het 
noodzakelijke éénheid, bij twijfel vrijheid, in alles 
liefde. Het is op grond van deze wijsheid dat men 
praktisch overal het bestaan van versheidene 
christelijke partijen als normaal beschouwt. Het 
feit dat men die spreuk bij de andere christelijke 
partij thans blijkt te kennen, mag ons misschien 
doen hopen dat ze ze ook ooit zullen begrijpen. 

Onderlinge naijver tussen de bonzen 
Het A.B.V.V. spuwt vuur en vlam naar het 

A.C.V. Inderdaad durven deze laatste het aan hen 
in demagogie de loef af te steken. Daarbij is de 
staking die het A.C.V. uitlokt geen staking om 
sindikale eisen te verwezenlijken maar wel een 
politieke staking, beweert het A.B.V.V. En ze 
heeft gelijk. De ploeg A.C.V.-C.V.P. wil opnieuw 
in de regering. Daarbij heeft het AB.V.V. het
zelfde gedaan in 1950 triomfeert het A.C.V. In
derdaad spelen de sindikaten niet langer de rol 
van een beroepsorganisatie, maar misbruiken ze 
de werklieden voor hun politieke winkel. Daarbij 
gaan ze soms zo ver dat ze de ekonomische mo
gelijkheden volledig miskennen en vooral de 
Vlaamse kleinere en middelgrote bearijven zoals 
de lekstielindustrie, die het al zo sleclit heeft, 
zouden verplichten te sluiten. Het grote Vlaamse 
leger van werklozen, waarom geen enkel van bei
de sindikaten zich bekommert, zou zo eens te 
meer aangedikt worden. Geen wonder dan ook 
dat de meest ernstige arbeiders zich meer en meer 
uit de sindikaten beginnen terug te trekken. 

De klucht te Halen 
Over de klucht te Halen, waar burgemeester

senator Jacobs, die evenals volksvertegenwoordi
ger Goffings aan zijn laatste termijn schijnt, zijn 
mede-parlementairen eens lekker beet had, lekte 
reeds het een en ander uit. 

Die senator had op bandopname de stijl van 
radio-Brussel nagebootst en tijdens een diner, 
aangeboden aan de Limburgse parlementsleden, 
de val van de linkse regering laten aankondigen. 
Het olijke « PaUieterke », dat daar reeds ovei' 
schreef, tekende vooral senator Cuslers — die 
alles reeds sinds enkele dagen wist! — ten voete 
uit. Te midden van de onbeschrijfelijke geest
drift, die op de mededeling volgde, liep senator 
Leynen — de oud-rexist die thans naar Moskou 
is — naar de telefoon om een sensationeel hoofd
artikel naar « Het Belang van Limburg » op te 
bellen. Kameraad Dupont betoogde met de armen 
in de lucht dat Limburg thans eindelijk een mi
nister moest hebben en stelde voor dadelijk aan 
een Limburgse parlementairenmars naar Brussel 
te beginnen. Aan wie zou hij gedacht hebben als 
ministrabel?... Het meest ontroerende toneeltje 
kwam echter van de dames, daar waar de goede 
sukkel juffrouw Driesen en de pretentieuse gans 
Gcrmaine Craeybeckx in eikaars armen vielen en 
een Indianendans uilvoerden! Prettige mensen 
toch, die Limburgse C.V.Peekens. 
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Vlaamse politieke strijd 
Zopas werd over gans Vlaanderen 11 Juli 

gevierd; vandaag komen duizende Vla
mingen naar de Scheldestad om deel te 
nemen aan het 18e Vlaams nationaal 
Zangfeest; terwijl wij hier deze strijdver-
gadering houden grijpt elders in de stad 
een akademische zitting plaats om hulde 
te brengen aan de nagedachtenis van wij
len Dr Muyle. 

Doden herdenken, zingen, feestvieren... 
het is alles zeer lofwaardig, het draagt 
alles bij tot de Vlaamse bewustwording. 
Maar het is niet voldoende : daardoor 
alleen wordt ons volk niet gered. Er is wat 
anders nodig en wel Vlaamse strijd, Vlaam
se politieke strijd. 

Op politiek terrein wordt in laatste in
stantie beslist over het lot en de toekomst 
van ons volk, worden de problemen opge
lost (of niet opgelost) die voor ons volk 
van het grootste belang zijn. Het leven 
niet alleen van de gemeenschap, maar 
zelfs van de enkeling wordt in grote mate 
door de Staat beïnvloed, geleid, beheerst. 
De Staat schept en bepaalt de levensvoor
waarden en de toekomstmogelijkheden. Hij 
is veruit de belangrijkste maatschappe
lijke instelling in onze moderne samenle
ving. 

Dat moet eenieder inzien die niet ziende 
blind is. 

Daarom alleen is het onzin en afleiding 
te beweren dat de Vlaamse Beweging geen 
politieke, maar een kulturele beweging is, 
dat het doel niet van politieke maar van 
kulturele aard is, dat het alleen een taal
kwestie is. Voor ons nationalisten, omvat 
het doel van de Vlaamse Beweging alles 
wat voor ons volk, in al zijn geledingen, 
goed en nuttig is. Het is veel meer dan een 
taalkwestie. De geesel der werkloosheid 
waardoor ons volk geteisterd wordt en onze 
volkskracht ondermijnd kan ons niet on
verschillig laten. De nood van de kleine 
Vlaamse boer gaat ons wél aan. Alle pro
blemen die verband houden met onze 
volkswelvaart gaan ons aan. 

Wanneer wij dan de toestand over-
schouwen dan moeten we vaststellen dat 
deze ver van rooskleurig is. Sedert 10 jaar 
lijden wij nederlaag op nederlaag, worden 
wij meer en meer in het defensief gedron
gen, terwijl het vroeger veroverd terrein 
van langs om meer afbrokkelt. 

Er zijn spektakulaire gebeurtenissen die 
iedereen kent, zoals de repressie, het 
schandaal van de IJzertoren, de konings
kwestie, de vervalste talentelling en de 
daaruit voortvloeiende gebiedsroof; maar 
er is ook de stille achteruitgang, van dag 
tot dag, in tal van sektoren. Het afbrok
kelen van de zo moeizaam veroverde, nog 
zeer onzekere Vlaamse machtspositie. Deze 
achteruitgang, waarover liefst gezwegen 
wordt, is niettemin reel en zeer belang
rijk. 

Het is hoog tijd dat de ogen opengaan 
van de Vlamingen, die gedurende 10 jaar 
niet alleen in hun geestelijke, maar ook in 
hun materiele belangen op schromelijke 
wijze benadeeld werden en achteruitge-
steld 

Ik zal hier geen inventaris opmaken van 
de Vlaamse nederlagen en de Vlaamse 
grieven. De tijd ontbreekt. 

Ik wil echter zeer nadrukkelijk alle na
tionalisten en Vlaams nationaal denkende 
mensen waarschuwen tegen het gevaarlijk 
offensief dat, onder de auspiciën van de 
C.V.P., ingezet werd door onze ergste vij
andden, de belgicistische Brusselaars, de 
vertegenwoordigers van «l'idée beige», 
van «la nation beige » en «Ie peuple bel-
ge ». Men kan zich niet vergissen over de 
inzichten en bedoelingen van deze men
sen, noch over de draagwijdte en de bete
kenis van hun stelling, die door de Vlaamse 
Beweging in het verleden met de grootste 
hardnekkigheid bestreden werd omdat zij 
de negatie is van ons bestaan als volk en 
meteen de grondslag zelf van de Vlaamse 
Beweging wegneemt. 

Wij moeten begrijpen dat niet de Walen 
onze grootste vijanden zijn, (met hen is 
een akkoord mogelijk, zoals de Vlaams-
Waalse federalistische overeenkomst be
wezen heeft) maar wel de Van Zeelands, 
de Struye's, de Wigny's, de Harmel's, de 
Van Houtte's, de Lefèvre's, die geen van 
allen Walen zijn, maar Brusselaars of 
fransquillons. Zij zijn onze ergste vijanden 
omdat zij ons volk naar het leven staan 
in ons volk-zijn zelf. Onder de mom der 
schijnheiligheid, van het «welwillend be
grijpen », misprijzen en haten zij ons in 
ons Vlaams nationaal bewustzijn. 

Ik verwijs hier naar het verslag Wigny 
over het federalisme, naar de rede van 
Van Zeeland in de senaat. 

Ik verwijs naar de houding van de 
C.V.P.-leiding t.o.v. federalisme of zelfbe
stuur. Deze partij werpt zich eens te meer 

op als verdedigster van het zo nefaste bel-
gisch centralisme, als verdedigster van de 
« haute finance » en haar belangen. 

Ik verwijs naar de C.V.P.-pers : is het 
niet kenschetsend dat een dagblad als 
« De Standaard » het 11 Juli-manifest aan 
de Vlaamse Jeugd, door meer dan 200 
vooraanstaande Vlamingen ondertekend, 
en waarin zelfbestuur gevraagd wordt, 
niet eens heeft mogen of durven publice
ren. 

En geloof niet dat het bij toeval of bij 
vergissing was dat het opschrift van het 
petitionnement aan de Koning in het 
Frans was : de zoveelste slag in het aan
gezicht der Vlamingen, toegebracht door 
de C.V.P.-leiding. 

Eens te meer wordt de domper van het 
klerikalisme en van de enggeestigste par-
tijtucht op de Vlaamse verzuchtingen en 
eisen gezet. De eis van zelfbestuur die 
spontaan opklinkt uit de Vlaamse massa 
mag niet gehoord worden! 

En dan beweert men te strijden voor 
« vrijheid » en « demokratie »! Zonderlinge 
vrijheid en zonderlinge demokratie! 

Ik verwijs nog naar de C.V.P.-studiedag 
gewijd aan de Vlaams-Waalse verhouding 
en naar hetgeen daar verteld werd. Het 
is zeer leerrijk. 

Niet alleen voor wat betreft de houding 
der Waalse C.V.P.ers en der zo voorzichtige 
en behendige Brusselaars en fransquillons, 
maar ook voor wat de zgn Vlaamsgezin
den betreft. 

Niet alleen hadden de Vlaamse voor
mannen, zoals Eyskens, Verbist, De Bruyne, 
De Schrijver, De Vleeschauwer, e.a. hun 
kat gestuurd, maar hetgeen daar verteld 
werd door tweede rangsfiguren grenst aan 
het ongelooflijke. 

Het is niets minder dan de afbraak van 
de Vlaamse Beweging, het prijsgeven van 
de Vlaamse posities van vóór de oorlog, 
de terugkeer tot de tweetaligheid en de 
taalvrijheid! 

Uit lafheid en uit vrees voor de par t i j 
bonzen, omwille van de partijeenheid 
wordt hier verraad gepleegd. 

Niet wij zijn de parasieten, maar wel 
de C.V.P.ers. Zij zijn de parasieten van de 
Vlaamse Beweging, waar zij de hand wil
len opleggen, niet om ze te dienen, maar 
om ze te misbruiken en uit te buiten voor 
hun partijpolitieke winkel. Rodenbach in 
zijn tijd verweet hen reeds dat ze komedie 
speelden. Het kan hard klinken, maar het 
moet gezegd worden. 

Het moet voor iedereen duidelijk worden 
dat Vlaanderen niets te verwachten heeft, 
zoals de toestanden thans zijn, van deze 
partij , die nochtans de 3 4e van haar kie
zers in Vlaanderen vindt. 

Deze partij kan niet vechten voor 
Vlaamse eisen zonder hare eenheid en 
haar bestaan op het spel te zetten. Dat is 
één Maar ook op de Vlaamsgezinden in 
deze partij moet men niet rekenen. Zij 
durven niet of zij kunnen niet. Om het 
even. De feiten hebben dit bewezen. Zij 
zullen slechts vechten wanneer wij hen 
het vuur aan de schenen leggen, wanneer 
zij zullen moeten vechten om hun zetel te 
redden. 

Het besluit kan slechts zijn : een Vlaam
se politieke partij is er nodig, zij kan niet 
gemist worden. Alleen onder het impuls 
van een Vlaamse politieke partij zal de 
Vlaamse strijd weer opleven. Zij beant
woordt aan een absolute noodzakelijkheid 
De Volksunie is deze Vlaamse politieke 
parti j . 

De Volksunie is nog een jonge partij . 
Maar zij heeft reeds bewezen dat zij le
vensvatbaar is, dat zij gekomen is op het 
juiste ogenblik. Wees er van verzekerd dat 
vele ogen in Vlaanderen op de Volksunie 
gericht zijn. Wij rekenen niet op de massa, 
het is niet onze verwachting in korte tijd 
een massapartij te worden. Wij willen een 
bewuste, strijdvaardige Vlaamse minder
heid groeperen in een gesloten, eendrach
tige strijdformatie. 

Wij weten dat de geschiedenis gemaakt 
wordt door minderheden. Wij weten wat 
wij kunnen en zullen bereiken wanneer 
wij in ons opzet slagen, wanneer wij onze 
partij kunnen uitbouwen De taak is niet 
te onderschatten. Er gebeuren geen mi
rakels op dit gebied. Het resultaat dat wij 
zullen bereiken zal recht&treeks in verhou
ding staan tot de inspanning die gedaan 
wordt, tot de arbeid die gepresteerd wordt. 

Wanneer wij eensgezind de handen aan 
de ploeg slaan mogen wij gerust zijn. 
Want wij staan sterk : wij hebben aan 
onze zijde het goed recht en het juiste 
inzicht. Wanneer wij onze waarheid kun
nen verkondigen zullen wij aanhoord wor
den. Daar kunnen wij niet aan twijfelen. 

En op onze tegenstrevers kunnen wij 
al vast rekenen : die zullen wel hun best 

Jje Uülkóunievergadering te (zMntwerpen. 

doen om te bewijzen dat wij gelijk hebben. 
Wij moeten vooruit marcheren : liever 

met 5000 overtuigde, inzetbereide kampers, 
dan met 50.000 weifelaars en ruziemakers. 

Ons programma kan kort en bondig 
samengevat worden : wij willen in de 
eerste plaats Vlaamse politieke macht ver
overen, wij willen een plaats veroveren in 
de politieke arena, al weze het een be
scheiden plaats. Maar men zal rekening 
met ons moeten houden. Onze aanwezig
heid alleen reeds zal een bedreiging en een 
waarschuwing zijn. 

Het doel dat wij nastreven is zelfbe
stuur door federalisme. Opdat de Vlamin
gen meester zouden zijn in eigen huis, hun 
eigen baas. Dan zullen wij er wel voor 
zorgen dat ons volk nationaal bewust 
wordt, dat onze problemen opgelost wor
den, dat ons volk weer gezond wordt naar 
geest en lichaam. Daaraan kunnen of mo
gen wij niet twijfelen. Wat ons volk ont
breekt is de eigen staat, de eigen s taats
instellingen en organen waarin de Vlaamse 
geest zich kan belichamen. Deze eigen 
staat moeten wij voor ons volk veroveren, 
het weze dan een deelstaat in een federa
listisch België. 

Wij doen een beroep op U allen, om 
samen met ons de strijd aan te gaan. 

Blijf niet langer afzijdig, schudt de on
verschilligheid af, laat het attentisme 
varen : dat alles is zwakheid en lauwheid. 

Laat mij eindigen met het gedicht van 
Celliers, dat een oproep is : 

Wees sterk! Daar 's n' nasie te lei 
Daar 's 'n strijd te strij, daar 's werk! 
Daar 's nie, naar guns of eer te kijk. 
Daar 's nie naar links of regs te wijk 
Daar 's net te swijg en aan te strijk. 
Komaan! 

Toespraak door Mr F. VAN DER ELST 
gehouden op de grote vergadering van de 
Volksunie de voormiddag van het Zang
feest te Antwerpen. 

HET i r VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Het Zangfeest is eens te meer een mooi 

sukses geweest voor het Vlaams nationale 
Vlaanderen. Want over de deelneming van 
C.V.P.-zijde hoeft men zich geen illuzies 
te maken. De toejuichingen, de strijdleu-
zen, de kreten voor amnestie en zelfbe
stuur nemen desaangaande alle twijfel 
weg. Wij zullen hier niet herhalen wat 
reeds elders geschreven werd over de mas
sale toeloop (minstens 15.000 aanwezigen); 
over het stijlvol verloop; over de geestdrif
tige atmosfeer; over de mooie samenzang; 
enz... 

Indien wij een opmerking te maken 
hebben dan is het de volgende : wij be
treuren dat de voorzitter van het A.N.Z. 
in zijn rede het woord zelfbestuur of fede
ralisme niet heeft durven uitspreken. Het 
behoort ontegensprekelijk tot de Vlaams-
nationale traditie. Het werd ook op de 
IJzerbedevaart uitgesproken omdat het 
deel uitmaakt van het testament van onze 
IJzer jongens. Wij wensen ons als politieke 
partij niet te bemoeien met de zaken van 
het A.N.Z. en wij aanvaarden volmondig 
dat het A.N.Z. buiten het partijpolitiek 
gedrang blijft. Maar niettemin is het toch 
ons volstrekt recht te zeggen wat wij den
ken. Waarom rond de pot draaien? Waar
om alleen gewagen van kulturele autono
mie (ook al zonder het woord te gebrui
ken). Wanneer de zangfeesten terug 
uitgegroeid zijn tot grootse manifestaties 
dan is dit het rechtstreeks gevolg geweest 

PRAATJE MET OiNZE LEZERS 
/.'c/l pwir unzer lezers inaakten ons ile 

opmerking dat wi] eenzijdig de C.V.P. aan
vallen en de linksen teveel onverlet laten. 
IIcl is inderdaad juist dat wij tioojdzakelijk 
polemiseren met de rechtse pers en hoofd-
zakelijk ook de houding aanklagen van de 
C.V.P.ers. Dat is echter een normaal iets, 
omdat wij even als de C.V.P. een rechtse 
partij zijn, dichter bij de C.V.P. staan dan 
bij de linkse partijen. Mei deze linkse par
tijen licbben xvij niets gemeen, onze ver
houding tot hen kan er slechts een zijn 
van strijd op leven en dood. Daar moeten 
niet veel woorden aan verspild worden, dat 
weet overigens iedereen. Van de linksen ver
wachten wij niets, ook en vooral niet op 
Vlaams gebied. In Vlaanderen zijn de link
se partijen minderheidspartijen. In de linkse 
partijen zijn de Vlamingen minderheden. 
De Vlaarruie linkse pers slaat op een derge
lijk laag peil, is zo gemeen en zo te kwader 
trouw dat zeljs polemiek geen zin iieejt. 
Overigens is het een feit dat er van de 
linkse partijen weinig of geen aantrekkings
kracht uitgaat op onzi mensen, de Vlaam.i 
nationaal denkenden. Anders is het gesteld 
met de C.V.P. : deze partij is logischerwijze 
onze grootste en gevaarlijkste konkurrent, 
liet is voor haar dat onze Vlaamse mensen 
stemmen indien zij niet gewaarschuwd en 
voorgeliclU worden. De C.V.P. is voor de 
twee derden, zoal niet voor de drie vierden 
een Vlaamse partij, die in Vlaanderen de 
absolute meerderheid achter zich heeft. Wat 
is er dan ook redelijker dan van deze partij 
te verwachten en te eisen dat zij ten min 
ste de Vlaamse volksbelangen zou ter harte 
nemen en verdedigen — wat zij juist nii-l 
doet. Wat is er redelijker dan de bescha
mende verhouding in de schoot van deze 
jHirtij aan te klagen waar de Vlaamse meer
derheid knecht is van een Waals-Brussels'3 
minderlieid. Dal zijn toestanden die wij 
moeten aan de kaak stellen. Hel is onze 
taak de zweep te hanteren, aan te klagen, 
drukking uit te oefenen. Wij moeten als 
radikate, onafhankelijke Vlaamse partij de 
C. V P. op de hielen zitten. Tegenover de 
linkse jMrtijen is onze verhouding anders : 
een onoverbrugbare kloof scheidt ons; wij 
wensen niets gemeen te hebben met hen; 
ver van ons de bedoeling hen te sparen. Wel 
integendeel willen wij hen met de grootste 
krachtdadigheid bestrijden. 

De taak van ons blad, dat het orgaan i.s 
van de Volksunie, bestaat er o.m. in onze 
lezers de nodige argumenten te verschaffen 
voor de politieke strijd. Welnu wij vielen 
uil persoonlijke ervaring dat de argumen
tatie die onze mensen nodig hebben hoofd
zakelijk argumentatie legen de C.V.P. is, 
omdat het ook hoofdzakelijk argumenten 
die uil die hoek komen zijn die moeten ont
zenuwd en weerlegd worden. 

Wij wensen alle misverstand te voorko
men en hopen dal onze uitleg duidelijk is. 

van het konflikt met de C.V.P.-knechten. 
Het bestuur van het A.N.Z. is beloond ge
weest door het Vlaams-nationale Vlaan
deren om zijn moedige houding. Wij wen
sen dat het bestuur dit ook goed zou ont
houden en vooral niet denken dat het 
nodig is extra gematigd te doen of naar 
de C.V.P. te lonken. Laat de mannen van 
de Dag van het Vlaamse Lied hun gang 
gaan.. . zonder spijt. Met hen moet men 
geen rekening houden, maar wel met het 
Vlaams-nationaal denkende Vlaanderen 
en dat heeft duidelijk laten horen wat het 
wenst. 
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Uit de geschiedenis der IJzerbedevaarten 
Zondag 5 September 1920 - 1° Bedevaart 

E. P. Callewaert, die was aangeduid als 
redenaar bij deze Joe English-hulde, wordt 
door zijn Overheid naar Ierland verban
nen. 
Zondag 18 September 1921 - 2" Bedevaart 

Naar Steenstrate. Openluchtmis wordt 
door de Bisschop niet toegestaan. 
Zondag 31 Augustus 1»2'4 - 5" Bedevaart 

Tijaens ae piecntigneid in de vlaüte 
spreeKt E. P. Canewaert voor de laatste 
maal in West-Viaanaeren. 
Zonaag 3ü Augustus la^S - 6" Bedevaart 

VerlDod aan de E. H. Geerardijn in de 
kerk te DiKsmuide de H. Mis op te dragen, 
löü genaarmen liggen gereed in de staüs-
lOKaien van DiKsmuiae. Einae Mei ly25 
woraen al de üeidennuidezerüen verbrij
zeld te AdinkerKe en Westvieteren. 
bondag ZZ Augustus 19x6 - 7' Bedevaart 

Door de bisscnoppeiijKe Overheid wordt 
verboden de H. Mis ais punt van het pro
gramma te vermelden. Een Vaderons wordt 
ge Deden voor de Vlaamse bannelingen en 
voor de nog steeds gevangen Dr Borms. 
Zondag 21 Augustus 1927 - 8'̂  Bedevaart 

Overorenging der geredde zerkjes. 
Zonaag 19 Augustus 1928 - 9" Bedevaart 

In JSovember 192« stuurt het comité aan 
de regering een motie voor volledige Am
nestie. 
Zondag 18 Augustus 1929 - 10' Bedevaart 

De eerste internationale bloemenhulde. 
Het Comité legt bloemen neer op alle 
graven. 

Rijksnederlandse spreker : Bernard Ver
hoeven. Aan de Belgische grensautoritei-
ten is door de Minister van Justitie Janson 
bevel gegeven dhr Verhoeven en alle Rijks-
nederianders aan te houden en terug 
over de grens te zetten. Dhr Verhoeven 
spreekt toch! 

Heel Vlaanderen stort zijn steentje voor 
de opbouw van de Toren. Honderden ge
meentebesturen verlenen een toelage. 

Op 12 Oktober 1929 wordt de laatste 
steen door Mevrouw Daels ingemetseld. 
Zondag 24 Augustus 1930 - 11' Bedevaart 

Inhuldiging van de IJzertoren 
Godsdienstige rede door E. P. Dom Mo

dest Van Assche, in vervanging van een 
seculier geestelijke, daar de gewezen le
geraalmoezeniers die zich hadden gemeld 
door liun geestelijke Overheid verbod had
den gekregen i e t woord te voeren. 

Vliegtuig werpt smaadbrieijes aan de 
Bedevaarders. Op de markt : stormloop 
van de gendarmen op de weerloze bede
vaarders. 

De Rijksnederlandse sprekers werden 
aan de grens tegengehouden. L. Simons 
was reeds te voren verwittigd dat hij zou 
worden tegengehouden. Dr J. Bosman, bij 
aankomst aan de grens te Essen aange
houden en teruggestuurd. 

Na de stormloop van 't jaar derig wor
den de schuldige vliegers niet gestraft, de 
onschuldige Vlamingen echter wél! 
Zondag 23 Augustus 1931 - 12" Bedevaart 

Onthulling van het Ren'aat De Rudder-
monument. 

Na veel geschrijf wordt de openluchtmis 
door het Bisdom toegestaan, echter niet 
als punt van het programma. Vanaf de 
12'̂  Bedevaart s taat de H. Mis dus op het 
programma vermeld vóór het begin der 
IJzerplechtigheid. 

De geestelijke redenaars door het Co
mité aangevraagd krijgen allen verbod 
van het Bisdom bij de 12'= Bedevaart het 
woord te voeren. 1931 is dan ook de laatste 
maal dat een geestelijke als redenaar op
treedt. E. P. Callewaert zal echter telken-
jare het gebed voor de gesneuvelden en 
voor Vlaanderen bidden vóór de plechtig-
neid. 

Op het programma wordt geen naam 
vermeid van Rij Ksnederlandse of Suid-
AlriKaanse spreicers om te voorkomen dat 
21] aan ae grens zouaen woraen aange-
houaen. 

Minister Renkin weigert de overbrenging 
van Renaat De Ruaaer naar de Toren. 
Het Comité tekent hiertegen protest aan 
in een motie namens de zuu.uüo bedevaar
ders. De eis « geen genaarmen te Diksmui-
ae » en aa t het comue zelf voor de orae-
aienst zou zorgen worat ingewilligd. 
Zonaag 21 Augustus 1932 - 13 üedevaart 

Overorenging van de symbolische IJzer-
helden. 

De Zaterdag 20 Augustus verschijnen 
voor de éérste maai te is^aasicerKe de oil i-
cieien (KaunoiieKe Ministers : Sap, Hey-
man. Van Dievoet, Van Cauwelaert) dit 
ter gelegenheid der door Minister Sap be-
weiKte toeiating tot overbrenging. Ze 
woraen zeer Koei onthaald en 's anueren-
aaags niet meer opgemerkt in de Uzer-

in een mededeling aan de bedevaarders 
zegt het comité aa t ae eerste be&preKingen 
met V'.aaiuse iviinisters om de overorengmg 
ce beicomen op een weigering uitliepen, 
maar aa t dit jaar, bij monde van minis
ter Caiton en aap, de besprekingen een 
guiitlige uitsidg hadaen; aa t het voorste' 
van üe regering naast de Belgische viag 
der MinoLcrio twee leeuwenvlaggen te 
hangen, door het Comité werd verworpen. 

Een motie voor aigemene amnestie wordt 
dotr ue massa goeageKeurd 
Zondag 19 Augustus 1933 - 14*̂  Bedevaart 

Een kort vuord wordt gesproken dooi 
een Duitse oudstrijder en door andere 
vreemde oudstiijders. 

Een telegraiii wordt voorgelezen om ae 
benoeming van prof. Daels tot rector te 
Gent te eisen. 
11 November 1933 - De eerste Wapenstil

standsherdenking in de IJzertoren 
Prot. Daels spreeKt en zegt o.a. in zijn 

rede (zinspelend op de politieke actie om 
de bedevaart te beïnvloeden) « ...aan het 
erfdeel dat Gij, heve Doden, ons hebt na 
gelaten zullen de sjacheraars niet raken, 
volstrekt niemand zal de hand leggen op 
de bedevaart.» 

«De Bedevaart moet de grote concen-
tratiedag zijn van alle Vlamingen die het 
goed menen.. . » 
Zondag 19 Augustus 1934 - 15= Bedevaart 

Jef Van Hoof leidt de liederen. Het co
mité doet vooraf een beginselverklaring 
«waarbij het boven alle partij-politiek 
s taat en zal blijven staan, wars van alle 
bijbedoelingen, tnz.» 
Op het einde nieuwe motie voor amnestie. 
Zondag 18 Augustus 1935 - lö"̂  Bedevaart 

Zelfde beginselverklaring van de 15" 
Bedevaart wordt nogmaals herhaald, met 
nadruk op de primauteit van Vlaanderens 
belangen. Een motie waarschuwt tegen de 
oplaaiing der oorlogshartstochten en 
klaagt Versailles, Locarno en Geneve aan, 
«geen geheime militaire en andere ac-
coorden... ». 

V.O.S. houdt zijn eerste vredesdefilé : 
Voor Vlaanderen en de Wereldvrede en op 
de grote Markt wordt het « Los van Frank
rijk » als een eed gezworen. 
Zondag 23 Augustus 1936 - 17" Bedevaart 

Zeer scherpe toespraak van Prof. Daels 
tegen de Vlaamse gekozenen die ons Volk 
hebben verraden en tegen de schande van 
de politiecofinancie. Op bevel van de Mi
nister van Radio verzet het N.I.R. zich 
tegen de uitzending in de rede van Lefever 
van de woorden : « Heel Vlaanderen heeft 
ons „Los van Frankrijk" herhaald en al
leen het volledige onpersoonlijke van hen 
die weggegroeid zijn uit onze volksgemeen-
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Het oude Frontlied 
Een Vlaams oud-officier, die in de IJzerslag zwaar gewond werd, die 

voor zijn moed en opofferingsgeest op de legerdagorde kwam en door 
Koning Albert vereremerkt werd deelde ons de vergeten tekst mee van het 
oude Frontlied. 

Het werd getoonzet door onze betreurde Jef Simons en werd op de 
Hoof draad van de Vlaamse Frontbeweging bij boev Lijcke te Eggewaerts-
Katelle voorgedragen en gezongen. Nadien werd het over geheel het IJzer-
front verspreid om door de Frontrat ten gezongen te worden op de weg naar 
de loopgraven als de officieren het konden horen. Deze laatsten durfden 
het niet verbieden. Ze hadden schrik. Onze zegsman werd ondanks al zijn 
dekoraties achteraf omwille van zijn Vlaamsgezindheid gestraft en gede
gradeerd. Men was niet ongestraft Vlaamsgezind in het leger! 

Te lang voorwaar zijn we moe gedrild 
In taal en voeg door ons niet meer gewild 
Van 't sterrenras (1) die 't Vlaams nog niet verstaan 
Wensen wij heug naar Joost en naar de maan 

Refrein 
Wij eischen Zelfbestuur en Vlaamsche regimenten 
En weten op de duur op macht ons eischen t 'enten 
Ons eisch op 't Zelfbestaan steunt op ons sterke hand 
Wij willen Vlaamsch in Vlaanderenland. 
Geen schoole meer die stand van stand vervreemdt 
Want boer en heer zijn Vlaming, zo verneemt 
De heele bent van 't Haversche gebroed (2) 
Dat zij van die van Gent (3) haar hand afhouden moet. 

Wij zeggen 't U, gij die daar spreekt van 't Recht (4) 
En laf en valsch de Vlaming houdt geknecht. 
Schenkt klaren wijn en brengt ons naar het licht 
Of spuwt venijn den Vlaming in 't gezicht. 

Niet voor den kuisch mag Vlaanderen zich verblije (5) 
Niet voor we in eigen huis ons eigen meesters zijn 
Dus zweren wij : te vroeg of later uur 
Komen we vrij door 't volle zelfbestuur. 

Wij spreken bout, met open vrij gemoed 
Omdat wij stout getuigden met ons bloed 
Voor 't Belgisch woord, maar varen wij te slecht 
Wij strijden voort voor 't eigen Vlaamsche recht. 

(1) De officieren. (2) De Belgische regering van Le Havre. (3) De 
von Bissing hogeschool te Gent. (4) Het recht van het overvallen België. 
(5) Verblijden. 

De geest van het lied is typisch voor de opvattingen en gevoelens van 
onze frontsoldaten gedurende de eerste wereldoorlog. De gedachte van 
zelfbestuur wordt sterk vooropgeplaast. Zit in dit lied geen muziek voor 
het IJzerbedevaartkomitee? 

schap om mede te regeren over België, 
heeft het in stand houden van het mili
tair accoord mogelijk gemaakt. •» 

Ook de volledige rede van Prof. Daels 
wordt in de Radio verboden. 

Begin Juli werd de doorschoten Kristus 
van Nieuwpoort door de Arme Klaren van 
Nieuwpoort aan de IJzertoren afgestaan. 
Trots moeilijkheden vanwege het Bisdom 
is het beeld in de Toren gebleven. 
Zondag 22 Augustus 1937 - 18^ Bedevaart 

De voorzegger deelt mede dat het Mini
sterie van Financien de Toren wil doen 
aanslaan, omdat het comité weigert be
lasting te betalen voor het monument aan 
onze IJzerhelden opgericht. Verder dat het 
comité weigert dat het N.I.R. de plechtig
heid zou uitzenden, daar het geen vermin
king der toespraken kan dulden. Voor de 
eerste maal wordt heel de plechtigheid in 
een spreekkoor gebundeld. 

Prof. Daels herhaal t voor de zoveelste 
maal : « Op dit kruis hebben noch par
tijpolitiek, noch financie, noch eerzucht 
vat, hier regeert het idealisme van de 
Vlaamse IJzer dat nooit een zaak of een 
partijpolitiek, maar alleen volksontvoog
ding, volksrecht en mensheid heeft ge
diend, » 

Voor de eerste maal zijn de ter doodver-
oordeelde IJzerjongens (die nog steeds 
geen amnestie kregen) tegenwoordig; zij 
brengen de groet der gestraften voor 
Vlaanderen en belijden hun solidariteit. 
Zondag 21 Augustus 1938 - 19"= Bedevaart 

Prof. Daels zegt o.a. : « Wij hebben van 
niemand lessen te ontvangen, tenzij van 
U, Vlaamse doden. Wij hebben aan nie
mand rekening te geven, tenzij aan U, 
Vlaamse doden. » 

«Men heeft tegenover U in de tijden 
van dood en vernieling duizendmaal het 
zelfbeschikkingsrecht van de kleine vol
keren gehuldigd en erkend; men heeft het 
nu reeds twintig jaar vergeten... Men sprak 
van minimalisme, constructivisme, meer
derheidsmentaliteit, publiek-rechtelijk sta
tuut, primauteit van het volksrecht, gren
zen van het geduld. Men sprak van vej-
dienstvolle inschikkelijkheid, van lof
waardige toegeeflijkheid, van hogere be
langen, van internationaal gevaar, van 
edelmoedig begrijpen, zelfs van Vlaams 
imperialisme. Van Vlaams zelfbeschik
kingsrecht, klaar en kordaat? Nooit! Het 
was te eerlijk en te eenvoudig. Men ver
koos de phraseologie van verpolitiekte 
zwakkelingen. » 

« Het is een levensbelang voor Vlaande

ren te weten of Vlaanderen baas is in eigen 
huis. Het antwoord op deze vraag is : 
neen! ». 

In Juni 1939 weigert het Spoorbeheer de 
plakbrieven voor de 20- bedevaart met de 
steen « Hier ons Bloed ! Wanneer ons 
recht? » in de stations uit te hangen. 
Zondag 21 Augustus 1939 - 20' Bedevaart 

Hulde aan allen die voor Vlaanderen 
hebben geleden en geofferd door een oud-
gevangene van Fresnes. « Onze boeien zijn 
onze eer. » Het N.I.R. weigert de plechtig
heid volledig uit te zenden waarop het 
comité de uitzending weigert. 

September 1939. De «Open Frontbrie-
ven » worden op bevel van de Procureur 
van Veurne aangeslagen op het Bedevaart
secretariaat. 
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PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 
VOOR DE MIDDENKLASSE, 

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is 
dus de organisatie van het bedrijf op pu
bliekrechtelijke grondslag. Door « bedrijf » 
wordt verstaan het geheel van onderne
mingen in dezelfde tak van handel, ver
voer, nijverheid of landbouw. Het publiek
rechtelijk karakter sluit de bevoegdheid 
in om maatregelen te nemen en door te 
voeren die verplichtend zijn voor allen. Dit 
is een beperking van de vrijheid, maar 
geen ordening is mogelijk zonder deze be
perking. Er moeten beroepsorganisaties 
tot stand komen met vertegenwoordigend 
karakter en regelende bevoegdheid. Er 
zijn hier verschillende mogelijkheden. Deze 
organisaties kunnen vrije organisaties 
zijn, met vrije aansluiting. Maar aange
zien nooit iedereen vrijwillig zal aanslui
ten en zeker niet bij één organisatie kan 
dergelijke vrije organisatie geen vertegen
woordigend karakter en regelende bevoeg-
voegdheid hebben tenzij de s taat haar die 
zou verlenen. Het is denkbaar dat meer
dere vrije verenigingen samen een fede
ratie vormen die door de s taat erkend 
wordt en met een publiekrechtelijk karak
ter bekleed. De maatregelen genomen door 
dit organisme zouden dan verplichtend 
zijn voor iedereen, ook voor niet aange
slotenen. Een andere mogelijkheid is de 
eenheidsorganisatie met verplichte aan
sluiting. Dit sluit de mogelijkheid in de 
vertegenwoordiging volledig te maken. Het 
bestaan van dergelijke publiekrechtelijke 
organisaties moet daarom het bestaan van 
vrije beroepsverenigingen niet uitsluiten. 
Het grote onderscheid, dat fundamenteel 
is, bestaat tussen de bedrijfsorganisatie 
door de belanghebbenden zelf, autonoom, 
en de bedrijfsorganisatie door de Staat in 
de lijn van een dirigistische politiek. Deze 
dirigistische staatspolitiek kan dan al of 
niet gepaard gaan met het oprichten van 
beroeps- of bedrijfsorganisaties. Het be
staan van dergelijke organisaties, wan
neer zij ofwel staatsinstellingen zijn vol
ledig afhankelijk van de staat die er de 
benoemingen doet en in laatste instantie 
steeds beslist, ofwel louter adviserende in 
stellingen zonder enige eigen macht, ver
andert niets aan het ware karakter van 
deze politiek die steeds in de lijn ligt van 
de etatisatie en de verpolitisering van 
gans het maatschappelijk leven. Voor der
gelijke politiek zijn er heel wat aanhangers 
te vinden. Ook en vooral in het socialis
tisch kamp. In de huidige omstandighe
den biedt dergelijke politiek voor de mid
denklasse geen aanlokkelijke vooruitzich
ten. Wel integendeel. 

Daartegenover stellen wij dus de orga
nisatie van het beroep of bedrijf door de 
belanghebbenden zelf, met zelfregelende 
machtsbevoegdheid en normatieve macht 
ten overstaan van produktie en distribu
tie. Wij bedoelen dus geen adviserende of 
zuiver uitvoerende bevoegdheid, wat to
taal onvoldoende is. Wij wensen een grote 
mate van zelfstandigheid, van onafhan
kelijkheid te zien toekennen aan deze 
organismen, zonder afbreuk te doen aan 
het recht en de plicht van de staat om toe
zicht uit te oefenen opdat het algemeen 
welzijn nooit zou geschaad worden. Het is 
daarom logisch dat de staat in laatste in
stantie een veto-recht behoudt. De leiding, 
het bestuur zou moeten aangesteld, be
noemd worden door de belanghebbenden 
zelf, niet door de staat. Het mogen geen 
staatsambtenaars zijn, doch het moeten 
zoveel mogelijk beroepsmensen zijn die 
het vertrouwen genieten van hun beroeps
genoten en die bevoegd zijn. Zij kunnen 
verkozen worden voor een bepaalde ter
mijn. Hoofdzaak is en blijft daarnaast 
welke bevoegdheid deze organismen zullen 
hebben. Wij stipten reeds aan dat een ad
viserende bevoegdheid totaal onvoldoende 
is : dit procédé komt er op neer zand in 
de ogen te strooien van de goedgelovigen. 
Er moet hen minsten een regelende be
voegdheid en zelfs een leidende bevoegd
heid toegekend worden voor de bedrijfstak. 

Dergelijke zelfordening eist van de be
trokkenen zelftucht, de bereidschap te ver
zaken aan eng egoïsme en een open oog 
voor het algemeen belang. Reeds vroeger 
in de geschiedenis is een corporatieve 
maatschappij in elkaar gestort omdat het 
egoïsme alles overwoekerde. 

Er wordt hier een burgerdeugdelijke op
voeding verondersteld die in ons land ver 
te zoeken is en die trouwens niet mogelijk 
is op zuiver staatse grondslag, maar wel 
op volkse grondslag. Een waarachtig ge
meenschapsgevoel moet aangekweekt wor
den. 

Een ander gevaar is de inmenging van 
de politieke partijen. Het is ver van denk
beeldig dat de politieke partijen ook dit 
gebied van de bedrijfsorganisatie zouden 
overrompelen en de partijpolitieke strijd 
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ook hier binnenbrengen. Dan krijgen wij 
een weerspiegeling van de verhoudingen 
en twisten op het politiek vlak. 

De poging om het bedrijfs- en beroeps
leven aan de greep van de politiek te ont
trekken om het te organiseren op een 
andere basis, deze van de beroepssoli-
dariteit en de behartiging der beroeps-
belangen met in achtneming van het 
algemeen belang zou aldus mislukken. 
Daar moet men ook rekening mee hou
den. De partijpolitieke middenstands
verenigingen zijn in dit opzicht reeds 
een bedreiging. De middenklasse zou 
zich moeten organiseren in een vereniging 
zoals het Algemeen Syndikaat der Midden
klasse dat onafhankelijk is van iedere po
litieke parti j . 

De moeilijkheden zijn niet te onder
schatten. Het is zeer de vraag of het in 
de praktijk mogelijk is een sektor van het 
maatschappelijk leven op deze basis te 
schoeien, terwijl andere sektoren er niet 
zouden bij betrokken worden. Men moet 
ook niet alles in eens willen. Men kan op 
bescheiden wijze beginnen en geleidelijk 
verder uitbouwen. Hoofdzaak is de juiste 
of al thans de beste oplossing klaar voor 
ogen te heben, ze te propageren en er voor 
te vechten. I n d e n de Middenklasse daar
toe niet bereid is dan zal ze verdwijnen 
en ze zal het aan zichzelf te wijten hebben. 

* 
* * 

We willen nog even stilstaan bij de 
vraag : hoever s taan we in België met 
deze problemen? Reeds voor de oorlog is 
er zeer veel over geschreven en over ge
praat zonder dat het evenwel tot noemens • 
waardige realisaties kwam. In de periode 
Van Zeeland - De Man is er een schuch
tere aanzet geweest zonder verdere gevol
gen. Wat tijdens de oorlog tot stand kwam, 
in zeer moeilijke omstandigheden, was wel 
de moeite waard, maar droeg het odium 
van de bezettingstijd en werd na de oor
log brutaal afgeschaft. Het is duidelijk dat 
het in oorlogstijd niet mogelijk was over 
te gaan tot verkiezingen en dat benoemin

gen onvermijdelijk van boven af geschied
den. Maar dat kon veranderd worden. In 
Nederland is men in dit opzicht toch ook 
weer verstandiger geweest en heeft men 
zo maar niet alles afgeschaft wat tijdens 
de oorlog verwezenlijkt was. Wij herinne
ren ons ook nog het bestaan tijdens de 
oorlog van geheime studiekringen die met 
veel ernst de naoorlogse periode voorbe
reidden en de corporatieve orde bestudeer
den in het teken van de pauselijke ency
clieken. Na de oorlog werd er niets meer 
van gehoord. Zij zwegen moedig uit schrik 
voor de linksen die aan bod waren. Thans 
begint men schuchter over « publiekrech
te lijke bedrijfsorganisatie » te praten, niet 
zonder dubbelzinnigheid zodat men nooit 
juist weet wat men bedoelt. 

In feite bestaat er zo goed als niets. De 
Kamers voor Ambachten en Neringen en 
de Hoge Raad voor de Middenstand zijn 
organismen met een louter adviserende 
bevoegdheid : zij mogen advies geven 
wanneer de regering hen om advies vraagt. 
Zelf kunnen zij niets, want*zij hebben 
geen macht. Met hun adviezen wordt daar-

*enboven weinig rekening gehouden, zodat 
de resultaten van hun aktiviteit, niette
genstaande de goede wil van de afgevaar
digden, zeer gering zijn. De wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven is in de grond, alle schijn 
ten spijt, niets anders dan een versterking 
van het etatisme : de organen die in het 
leven geroepen worden hebben slechts een 
consultatief karakter. Verder s taan we 
niet. 

In de euforie van de naoorlog hebben de 
partijpolitiekers het klaar gespeeld de 
mensen het bestaan van vele problemen 
te doen vergeten die reeds voor de oorlog 
actueel waren en die het gebleven zijn, 
omdat zij niet opgelost werden. Deze pro
blemen duiken onvermijdelijk terug op, 
worden terug scherper en scherper gesteld. 
Een daarvan is het probleem van de toe
komst van de middenklasse in onze maa t 
schappij. Wij hebben getracht aan te 
tonen in welke richting een oplossing kan 
gezocht worden. Het is hoog tijd dat de 
middenklasse wakker wordt en zich teweer 
stelt. « Help U zelf zo helpt U God » is ook 
hier de leuze. 

(1) Het eerste deel van deze uiteenzetting 
verscheen in het vorig nummer. 

Krisrendemokralen legen 
Kardinaal Ruffini op Sicilië 

Al te licht wordt er hier in ons land door 
vele katolieken een moedwillige verwar
ring gezaaid tussen het gezag van onze 
bisschoppen op godsdienstig-zedelijk ge
bied en op andere gebieden zoals op poli-
tiek-sociaal gebied. Het wordt dan voor
gesteld alsof de katolieken de dwingende 
plicht zouden hebben op elk gebied zich 
te schikken naar de inzichten van onze 
bisschoppen, ja men gaat zo ver te bewe
ren dat onze bisschoppen zich met kunnen 
vergissen. 

Klaarblijkelijk is dit laatste onjuist. Men 
moet slechts denken aan de brief van onze 
bisschoppen in 1906 waarbij ze verklaar
den in de strijd om de Vlaamse Hogeschool 
dat het Nederlands geen taal was geschikt 
om hoger onderwijs in te verstrekken. Op 
dat ogenblik hadden alle univ3rsiteiten in 
Nederland het Nederlands als voertaal. Het 
IS dus klaarblijkelijk dat onze bisschoppen, 
die meer simpatie hadden Ycurr de frans
kiljons als voor de Vlaamsgezinden hun 
voorkeur lieten gelden. Ongetwijfeld heeft 
de geestelijkheid het recht op een persoon
lijke politieke opinie. De zaken echter 
voorstellen alsof wij, afgezien van de 
christelijke grondslag van de politiek, als 
gelovigen ook gedwongen zijn de taktiek 
te volgen die men ons aanraadt , gaat wat 
ver. Zeker vergen alle stellingnemingen, 
ook op taktisch gebied, vanwege de bis
schoppen, dat wij hun beweegredenen 
grondig onderzoeken, maar toch blijft er 
vrijheid en heeft men het recht er een an
dere mening op na te houden. 

Het geval heeft zich thans weer voor
gedaan op Sicilië waar kardinaal Ruffini 
zich radikaal kantte tegen een regering 
van christendemokraten met behulp van 
de kommuniserende socialistische partij 
van Nenni. De christelijkdemokratische 
partij is over zijn nochtans radikaal ad
vies heengestapt. 

We herinneren ons allen de uitspraak 
van kardinaal Feltin van Parijs, waarin 

hij verklaarde dat het klaarblijkend was 
dat de katolieken vrij waren de een of an
dere christelijke partij aan te hangen 
Men heeft die uitspraak hier in onze C.V.P. 
pers angstvallig verzwegen. Wat zou er van 
de C.V.P. geworden moest zij zich niet 
voortdurend willen doen doorgaan als de 
partij van de kerk en van het geloof. 

Het komt trouwens nog al voor dat op 
sommige punten een verschillende politiek 
door de onderscheidene bisdommen en lan
den wordt gevoerd. Zo bij voorbeeld in za-

HET 11 JULI-MANIFEST 
AAN DE VLAAMSE JEUGD 

Wij publiceerden in ons vorig nummer 
de tekst van het 11 Juli-manifest aan de 
Vlaamse Jeugd met de tweehonderd na
men van ondertekenaars, allen vooraan
staande Vlaamsgezinden. Wij vernamen 
dat er trouwens nog heel wat namen bij
gekomen zijn. Dit waardig manifest eist 
zelfbestuur voor Vlaanderen. Dit is ver
moedelijk de rede waarom alleen «Het 
Handelsblad » de tekst publiceerde. In « De 
Standaard » geen woord over dit manifest. 
Doodzwijgen is het bevel der C.V.P.-leiding. 
Van « vrijheid » gesproken! De lezers van 
'< De Standaard» mogen niet weten dat 
in Vlaanderen meer dan tweehonderd 
vooraanstaande Vlamingen een manifest 
aan de Vlaamse Jeugd ondertekenden naar 
aanleiding van de 11 Juli-herdenking om
dat in dit manifest van zelfbestuur ge-
.sproken wordt. Over zelfbestuur of federa
lisme mag niet gesproken of geschreven 
worden. Want de massa die opgehitst werd 
naar aanleiding van de schoolkwestie zou 
kunnen begrijpen dat én het schoolvraag-
stuk én tal van andere problemen slechts 
kunnen opgelost worden door zelfbestuur 
of federalisme. Deze massa heeft reeds 
«zelfbestuur» geëist op de betogingen. 
Daarom geen betogingen meer en geen 
woord in de pers over dit onderwerp. Want 
de C.V.P.-leiding heeft besloten eens te 
meer de Vlaamse volksbelangen, ook de 
godsdienstige belangen van ons volk, te 
slachtofferen op het al taar van de Bel
gische eenheid (lees : op te offeren aan de 
persoonlijke belangen van zekere milieus 
die profiteren van de huidige toestand). 

Dit kan ons niet verwonderen. Wat ons 
meer verwondert is dat de namen van de 
leden van het IJzerbedevaart-comité ont
breken onder het manifest. Wij kunnen 
ons niet indenken dat zij niet zouden uit
genodigd geweest zijn om te ondertekenen. 
Dus hebben zij geweigerd. Zij die de testa
mentuitvoerders zijn van onze IJzerjon-
gens wiens ideaal «zelfbestuur» was, zij 
die tot plicht hebben in de eerste rangen 
te staan in de strijd voor zelfbestuu^... zij 
zwijgen, zij weigeren. Is het een wiicht-
woord? Heeft de C.V.P. of hebben deC.V.P.-
knechten in het IJzerbedevaartcomité ver-
l»oden te ondertekenen? Zijn de leden van 
het IJzerbedevaartcomité de uitvoerders 
van het testament der IJzerjongens, der 
Frontgeneratie, of de uitvoerders van de 
C.V.P.-bevelen? En wij die dachten dat 
het comité zich onthield van partijpoli
tiek. . 

Onthout, onthout, Vlaanderen...! 

ke de repressie. De Nederlandse bisschop
pen hebben vrij vlug de repressie en de 
haa t die haar begeleidde veroordeeld. Onze 
huidige Paus vroeg reeds gedurende het 
Heilig Jaar amnestie voor politieke gevan
genen. In sommige landen vond die oproep 
weerklank, in andere niet. 

Hoewel men in ons land nog geen stel
lingneming tegen de Volksunie van hogere 
kerkelijke zijde gehad heeft t racht de 
C.V.P. de Volksunie toch voor te stellen als 
slechte christenen. Veel eerbied voor de 
vrijheid en voor het persoonlijk inzicht 
en geweten moeten we echter van die zijde 
niet verwachten. Kerk en geloof mogen 
achteruit gaan als de partij maar verder 
kan profiteren. Zelfs reizen naar Moskou 
zijn dan nog goed! 

ïiog ~de Uolkérunieoergadering te <z:Mntwerpen. 
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De strijd der nationaliieiten over de wereld : 
Gewesrelijke aulonomie in Iralië 

In het nummer van 10 juni 1955 van de 
«. RHEINISCHE MhHKUH » verscheen een interes
sante bijdrage van de hand van Clemens üohober 
over de gewestelijke autonomie die in Italië ver
teend werd aan Sicitiü, Aosti en Sardinië en het 
statuut van Zuid-Tirol. Wij zijn zo vri], onder 
vermelding van onze bron, dit artikel samen te 
vatten en enkele passages te vertalen en over te 
nemen. 

«'In de herf&t 1943 was Italië in twee gedeeld. 
Terwijl de regeringen in het noorden en in het 
zuiden even niachteioos waren, streden vreemde 
legers op Italiaan«e bodem. In deze üjd, toen er 
geen Italië meer was, scheen zich bij de bevol
king een nieuwe, aan de gewestelijke heimat 
gebonden, reeds politiek bepaalde gemeenschaps-
wil te vormen. In alle delen van Italië, niet edleen 
in de grensgebieden, ontstonden autonomie-be-
wegingen. En als in mei 1945 de vrede kwam, 
waren de bevolking en de partijen het eens over 
de eis naar een nieuwordening van Italië op fe
deralistische grondslag. » 

Ook de Democrazia Gristiana was voorstander 
van het federalisme. Zo voorziet de grondwet van 
1-1-1948 de indeling van Italië in 19 gewesten. 
Doch het kwam tot geen uitvoering omdat de 
Democrazia Gristiana na de verkiezingen van 
april 1948 om partijpolitieke redenen plots van 
houding veranderde en eens aan hel bewind de 
eenheidstaat terug versterkte. 

Zo komt het dat alleen Sicilië, Aosta en Sardinië 
zelfbestuur of autonomie bezitten. 

Sicilië telt 4 ^ aniljoen inwoners, lijdens de 
oorlog ontstond er een sterke onaithaukelijkheids-
beweging die streefde naar een onalhankelijke 
staat Sicilië. Na de oorlog konden de grote moei
lijkheden slechts bijgelegd worden dooi aan Si
cilië een vergaande autonomie te verlenen. Deze 

- autonomie gaal zeer ver ; gans de administi-atie 
is in 'handen van hel gewest, er is een gewestelijke 
regering en een gewestelijk parlement met wei-
gevende bevoegdheid. Alleen landsverdediging, 
gerecht en gedeeltelijk finanties behoien nog tol 
do bevoegdheid vam de centrale instanties te Home. 
De openbaie veiligheid b\b. behoort tol de be
voegdheid van de president van de gewestelijke 
regering, die zoveel is als een soort staalshoold. 
Hij vertegenwoordigt het gewest in de centrale 
regering voor alle vragen die hel gewest aanbe
langen Ook bet onderwijs valt onder de uitslui
tende bevoegdheid van de gewestelijke instanties. 
Uet gewest heeft eigen inkomsten en heeft recht 
op een percent van de staatsuitgaven voor open
bare werken. Hel kiesrecht voor het gewestelijk 
parlement is ingevolge een gewestelijke wet voor
behouden aan hen die in bet gewest geboren zijn 
of er minstens reeds vijf jaar wonen. 
Het Aosta-dal wordt door 100.000 Franssprekenden 
bewoond. In hel verleden heelt deze streek meest
al genoten van zelfbestuur. In de penode tussen 
de twee wereldoorlogen werden denationalisatie-
pogingen ingezet van Italiaanse zijde. O.m. werd 
het Frans uil bet onderwijs verbannen, enz... 
Naar hel einde van de oorlog toe ontstond ook 
hier een sterke beweging die streelde hetzij naar 
zelfstandigheid, hetzij naar aansluiting bij Frank
rijk of bij Zwitserland. Ook bier moesten toege
vingen gedaan worden orri de gemoederen ie 
bedaren. In 1946 kwam het tol onlusten. Lilein-
delijk werd een speciaal statuut uitgevaardigd. 
« Dit statuut voorziet de volledige gelijkstelling 
van de Franse en de Italiaanse taal. De Franse 
plaatsnamen en het Frans onderwijs worden 
terug ingevoerd. Door speciale bepalingen word 
de voorrang gegeven aan ingezetenen die een per-
fekte kennis van hel Frans bezitten voor de 
administratieve fucties. De uitoefening van de 
administratieve bevoegdhedeii ging reeds in 1945 
naar het gewest over ». Er is een gewestelijke rege
ring, een gewest-president, enz... 
Het eiland Sardinië (1 miljoen inwoners) heeft 
nooit zeer enge banden met Italië gehad. In 1941 
ontstond er ook een autonomie-beweging. Door 
een gewestelijke « Gonsulta» werd een autono-
mie-statuut uitgewerkt dat in de grondwet van 
1-1-1948 opgenomen werd. Het statuut van Sardi
nië gelijkt grotendeels op het statuut van Aosla. 
Een si)eciaal probleem stelt Zuid-Tirol waar 330.000 
Duitssprekende Tirolers wonen die een heftige 
strijd te leveren hebben tegen denationalisatie 
In 1945 beriepen de Zuid-Tirolers zich tevergeefs 
op hel zelfbeschikkingsrecht der volken. In sep
tember 1946 sloten Italië en Oostenrijk een over
eenkomst te Parijs waarin een wetgevende en 
administratieve autonomie voor Zuid-tirol ge
waarborgd wordt. De volksreohten van de Duitse 
volksgroep op gebied van taal, school en kuituur 
worden gegarandeerd. Italië heeft echter tot nu 
toe veel slechte wil beloond bij de uitvoering van 
deze overeenkomst. Zo werd weliswaar geweste
lijke autonomie verleend, doch Zuid-Tirol werd 
samengevoegd met hel gewest Trenlino, waar 
395.000 italiaans-sprekende inwoners zijn. Zo is 
er in het gewest Trentino-Tiroler Etschland een 
Italiaanse meerderheid, die nog vergroot werd 
door de stelselmatige immigratie van Italianen in 
Zuid-Tirol. Hel statuut van dit gewest is buiten
gewoon ingewikkeld, omdat men door allerlei 
bepalingen de autonomie heeft willen beperken. 
In feite trachten de Italianen met alle middelen 

een voogdij uit te oefenen over de Duitse volks
groep. Kenschetsend is het bvb. dat het Duits 
niet op dezelfde voet gesteld is als het Italiaans 
(zoals het Frans en het Italiaans in Aosta). 

De Duitse pers besteed veel aandacht aan Zuid-
Tirol. 

Het tijdschrift « Erdkunde « (Bd 8, Aflevering 
4, 1954) publiceerde belangrijke bijdragen over 
hot nationaliteitsvraagstuk in Zuid-Tirol. 

In het Bulletin van d^ « Union Federaliste des 
Communautés EuropeenAes )> (n'' 11, mei 1955) 
lazen we dat Mgr Michael Camper uit Bozen, de 
moedige strijder tegen de denationalisatie in 
Zuid-Tirol, tot ere-voorzitter van de Unie geko/en 
werd naar aanleiding van zijn 70" verjaardag. 

In de « Rheinisohe Merkur » van 8 juli 1955 
verscheen een artikel van A. Falconelti over inter
ventie van Wenen te Rome om de naleving te 
eisen van de te Parijs in 1946 gesloten Zuid-Tirol-
overeenkomsl. Nu Oostenrijk zelf weer zelfstandig 
geworden is kan hel gemakkelijker en met meei 
gezag optreden. Aan het voorbeeld van Zuid-Tirol 
zien we dat het staatsnationalisme niet alleen in 
België maar ook in Italië nog levendig is, maar 
dat ook daar het volksnalionalisme moedig vol
hardt in de strijd ter verdediging van de eigen 
nationaliteit. 

De greep van de politiekers naar de IJzerbedevaarten 

door Ir Jan De Bondt 
In dit artikel zal ik slechts een kleine 

kijk geven op dit belangrijk onderwerp 
dat om het volledig te belichten stof voor 
boekdelen kan geven. 

Rond 1930 waren de IJzerbedevaarten 
tot een ware macht uitgegroeid, een macht 
die haar invloed kon laten gelden. 

Niet te verwonderen dat de politiekers 
op loer lagen om de bedevaarten tot partij 
of eigen belangen te hunnen gebruiken, 
wel is waar onder het mom van katho
lieke of patriotische belangen. 

De Vlaamse ministers van toen weiger
den het stoffelijk overschot van Renaat 
De Rudder naar de IJzertoren te laten 
overbrengen, omdat het komiteit aan de 
traditie van de Bedevaart getrouw, dat 
overbrengen wilde houden binnen een zui
ver Vlaams kader, in overeenstemming 
met het ideaal der gesneuveJden. 

Toen de verkiezingen van 1932 naderden, 
keerden dezelfde Vlaamse ministers kazak. 
Ze wilden kost wat kost in 't gevlei van 
de bedevaarders komen en verleenden dan 
ook hun steun voor het overbrengen van 

DE VLAAMSE BEWEGING 

EN DE GESCHIEDKUNDIGEN 

In ons vorig nummer publiceerden wij 
een artikel waarin gereageerd werd tegen 
pogingen die van bepaalde zijde onderno
men worden om de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging een beetje te verval
sen ten einde haar toch naar in een Bel
gisch kleedje te kunnen steken. Max 
Lamberty heeft daar ook reeds zijn best 
voor gedaan, o.m. in verband met de fi
guur van Lode wijk De Raet. Dit alles ver
moedelijk om de eigen gemoedsrust en 
deze van sommige mensen in Vlaanderen 
te bevorderen, die zich graag als goede 
flaminganten beschouwen, maar dikwijls 
maar geestehjke lafaards zijn. Lodewijk 
Dosfel schreef terecht dat Vlaanderen ten 
onder gaat aan de lafheid van hen die be
weren het te beminnen... 

In het 11 juli-nummer van De Standaard 
(de 11 juU-herdenking werd naar de vijfde 
en zesde bladzijde verwezen...) verscheen 
een artikel over J.F. Willems van de hand 
van Dr L. Wils waar wij even willen op 
terugkomen. Dr L. Wils is een verdien
stelijke jonge historicus die reeds een paar 
interessante bijdragen gepubliceerd heeft 
over de Vlaamse Beweging, o.m. over David 
en over De Raet. Hij kent zijn zaken. Daar
om hebben wij verrast opgekeken toen we 
zijn artikel over Willems lazen. Het is ge
nuanceerd, er wordt gegeven en genomen. 
Maar de strekking is er. Vader Willem 
moet nu ook al een voorbeeldige Belg wor
den. Daarom wordt de « afwezigheid van 
een Vlaams-Waalse tegenstelling» bij Wil
lems vooropgezet. Hij kende deze tegen
stelling niet. Beweert schrijver. Het is kras 
dit te lezen in een artikel waarin een pas
sage uit «De la langue Belgique. Lettre 
a M. Sylvain Van de Wyer» geciteerd 
wordt. Brief die opzichzelf het mooiste be
wijs is dat men zich indenken kan van 
het zeer levendig bewustzijn van deze 
tegenstelling bij Willems. Wij willen maar 
één enkele zin aanhalen : 

« Le prince Guillaume d'Orange, premier 
j> de ce nom, l'a éprouvé avec ces mêmes 
» Wallons, et cette vérité est encore si 
» évidente aujourd'hui, qu'il faut être 
» aveugle pour ne pas la reconnaitre. 
» Transportez vous sur la frontière de leur 
» pays, vous verrez des Wallons chercher 
» leur pain a deux ou trois lieues de dis-
> tance, afin de ne pas l'acheter d'un 
» flamand, vous verrez les Wallons et les 
» Flamands se battre ^ toutes les ker-
» messes». 

Willems was zich maar al te goed bewust 
van de tegenstelling en van het probleem 
gesteld door de aanwezigheid van de Wa
len in het Verenigd Koninkrijk. In augus
tus 1830 schreef hij in een brief aan zijn 
vriend, Jeronimo De Vries, deze zo beteke
nisvolle zin : « Ik heb het altijd gezeid : 
wie Frans spreekt is een Fransman, de 
Nederlandse natie is een Nederduitse na 
tie! ». J an Frans Willems, de vader der 
Vlaamse Beweging, is een te grote figuur 
voor ons om niet te reageren op al wat 
hem raakt. 

Wij hopen overigens dat Dr Wils ons 
deze terechtzetting niet kwalijk zal nemen 
en veronderstellen dat hij wellicht niet de 
gelegenheid gehad heeft om in één art i 
kel klaar en volledig zijn zienswijze uiteen 
te zetten. 

» raars niet raken. . Niemand, volstrekt 
» niemand, wij zweren het U, zal de hand 
» leggen op de Bedevaart». 

De hier bedoelde politiekers werkten 
echter voorts, in het openbaar, meer nog 
in het duister. 

De Standaard werd korzelig, had zelfs 
de pretentie zijn « voorwaarden » aan het 
komiteit te stellen, waaraan maar één ant
woord paste : «geen antwoord/>. 

Heel het bedevaartkomiteit werd op -•< on
waardige wijze aangevallen ». 

Een in Vlaanderen zeer geëerd priester 
schrijft aan De Standaard : «da t alle be
trekkingen tusschen hem en De Standaard 
voor goed afwaren », zegt zijn abonnement 
op, ook van Ons Volk Ontwaakt. 

Met de volgende bedevaart beklimmen 
katholieke politiekers, ongevraagd, het ver
hoog dat uitsluitend voor de leden van het 
komiteit was opgericht. 

Ten einde spijtige incidenten te voor
komen ziet het komiteit zich verplicht 
geen tribune nog te laten optimmeren. 

Na zijn perfide aanvallen draait De 
Standaard ploto weerom 
bij. Een echte coup de the
atre! 

De meeste Vlamingen 
staan erg wantrouwig. Ik 
niet minder en schrijf aan 
de Voorzitter van het ko
miteit o.m. : 

«Laat ons eens vijftig 
» jaren verder schouwen. 
» Het monument gebouwd 
» om eeuwen te trotseren, 
» in wiens handen zal het 
» zitten? Van Financiers? 
» Van een gemeentebe-
» stuur? Van de Regering? 
> Van een partijgroep, 
» enz.. » 

Heilaas! Het heeft er de 
schijn van dat nu reeds 
de Bedevaart in de C.V.P. 
partijgroep zit. 

Is het niet uit par t i j -
tucht dat het huidige ko
miteit niet meer aandringt 
voor de bestraffing van 
de misdadigers die de to
ren hebben opgeblazen? 

De stoere IJzertoren, door 
misdadige handen thans 
vernield en de vreselijke 
aanklacht van Ijzerfront-
generatie, aanklacht die 
nog steeds niet beantwoord 
werd door het officiële 

België. 

het « duurbaar gebeente van Vlaanderens 
I jzermartelaren» naar hun laatste rust
plaats. 

Ze hadden goed berekend. Handig ge
bruik makend van de Vlaamse strijd en 
de verkiezingen stellend in het teken van 
de schone ziel van 't kind, konden de ka
tholieken merkbare winst boeken 

Pas die overwinning op de nationalisten 
binnen gehaald, werd door de Vlaamse 
katholieke politiekers, onder leiding van 
een zeer sluw Vlaams minister, gecomplo-
teerd om de bedevaarten volledig in hun 
vaarwater te krijgen. 

«We moeten goed berekenen v/at wij 
» doen, want de tegenstrever s taat op de 
» loer» schrijft Prof. Daels, Voorzitter 
van het komiteit en in zijn rede van II 
November 1933 dient hij die onwaardige 
Vlaamse politiekers van antwoord : 

« Vlaams doden» zo begint zijn rede. 
» het bedevaartkomiteit houdt de wacht, 
» als één blok. Aan Uw geest, aan het erf-
» deel van plicht en zedelijke kracht dat 
» gij ons hebt nagelaten zullen de sjache-

Wellicht zal het ook uit parti j tucht zijn 
wanneer binnen afzienbare tijd geen woord 
meer zal gerept worden in de bedevaart
toespraken over Amnestie, over Zelfbe
stuur. 

Of is het voor de millioentjes? 
O! die sjacheraars zou Daels zeggen. 
Vlaanderen, waakt en... Were di! 

De Raad van Beheer van de V.Z.W. 

« V O L K S U N I E » 
(Staatsblad 29.1.55) 

Voorzitter : Prof. Dr Walter Couvreur 
Ondervoorzitters : Mr Frans van der 

Eist 
Mr Herman Wagemans 

Secretaris : Rudi Van der Paal 
Leden : Drs Wim Jorissen, Rene 

Proost, Ludo Sels 

VLAAMSE EN WAALSE FEDERALISTEN BIJ MINISTER VERMEYLEN 

Een delegatie van het Vlaams-Waals 
Kollege, samengesteld van Vlaamse zijde 
uit Prof. Dr W. Couvreur en Mr F. Van der 
Eist, van Waalse zijde uit Mr F. Schreurs 
en M. Bologne werd door de Minister van 
Binnenlandse Zaken, de heer P. Vermeylen. 
ontvangen. De delegatie zette hare wensen 
uiteen in verband met onmiddelijke ver
wezenlijkbare objectieven, zoals de kultu-
rele autonomie, de vastlegging van de 
taalgrens, het statuut van de tweetalige 
Brusselse agglomeratie. De delegatie ver
klaarde zich tegenstander van iedere ver
dere uitbreiding van de Brusselse agglo
meratie en van de tweetaligheid, alsook 

van de uitbreiding van het Brussels twee
talig regime tot taalgrensgemeenten, om 
niet te schaden aan de kulturele gaafheid 
en integriteit van Vlaanderen en Wallonië. 
Er werd aangedrongen op een spoedige ver
wezenlijking van een stelsel van kulturele 
autonomie. 

Terloops weze aangestipt dat de lezers 
van « De Standaard » niet mochten verne
men dat het hier een delegatie van Vlaamse 
en Waalse federalisten betrof, noch uit 
welke personen deze delegatie was samen
gesteld. Dat noemt men dan « objectieve 
voorlichting » der openbare opinie. 
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DE TAALGELIJKHEID IN ZUID-AFRIKA 

De eerste minister van Zuid-Afrika, J. C. 
Strijdom, heeft onlangs verklaard, dat de 
strijd voor de taal van de Boeren, voor het 
Afrikaans, gewonnen is. «Met uitzonde
ring van zekere grote stadsgebieden waar 
wij nog moeten vechten voor daadwerke
lijke gelijkberechtiging, bezitten wij thans 
wat de s taat en de landsregering betreft, 
gelijke taalrechten », zegde hij . 

De h. Strijdom vervolgde (wij citeren in 
't Afrikaans) : 

« Oor hierdie saak is die strijd tussen 
Afrikaans- en Engelssprekendes beëindig, 
wat geweldig gehelp het om botsing en 
wrywing tussen die rassegroepe uit te ska-
kel en om 'n gesonder gees te bewerkstel
ligen. 

» Die voortbestaan van ons taal hang 
nou van ons, die Afrikaanssprekendes, self 
af; of ons dit deur waardering en versor-
ging en hoogagting gaan behou en verder 
uitbou dat dit onwankelbaar sterk op sy 
fondamente sal staan, en of ons dit deur 
verwaarlosing en slordige spraak en ge-
skrif so gaan vermink en verswak dat c'it 
In die strijd om te bestaan, ten onder sal 
gaan. 

» Ek weet niet of studente en dosente, 
die geleerdes en die skrywers van boeke en 
koerante — veral hierdie groep — elke dag 
ten volle besef watter geweldige mag in 
hul hande gele is om verder te bou en te 
behou en sterk te maak, of om te vermink 
en te vernietig nie. 

In verband met de toestand van de Afri
kaanse taal in de steden die de h. Str i j 
dom bedoelde, weze aangestipt dat de 
Kaapstadse gemeenteraad onlangs voor 
't eerst een agenda heeft opgesteld in En
gels en Afrikaans. Tot nog toe werd er 
eentalig Engels gesproken in die raad. De
ze wijziging is een gevolg van een nieuwe 
wet waarin bepaald is dat alle «regulasies» 
en verordeningen van een gemeenteraad 
in de twee talen moet geschieden. De vroe
gere verordeningen zijn ongeldig zo zij ook 
niet in 't Afrikaans gebeurden. 

ZO U NIET HET INZICHT HEBT 
DIT NUMMER TE BEWAREN, 
GEEF HET DOOR AAN GOEDGE-
ZINDEN DIE NOG NIET BIJ ONS 
STAAN DANK U. 

NAAR MOSKOU ! 

Men zou de linksen eens laten voelen 
hoe ernstig ook de C.V.P. het schoolvraag-
stuk nam. i»Ien zou Spaak, de minister 
voor Buitenlandse Zaken en de ganse re
gering een een kaakslag geven, die in het 
buitenland niet onopgemerkt zou voorbij
gaan. Men zou niet ingaan op de uitnodi
ging van Moskou om een delegatie parle
mentairen een gratis rondreis te laten 
doen in Rusland en zo de gewone man nog 
eens laten zien dat er thans werkelij! 
« ruzie » is tussen de parlementaire vrien 
den van links en van rechts. 

Helaas men had eens te meer gerekend 
zonder de ingewortelde profiteursgeest, dii 
de C.V.P.ers, met hun christelijk uithang
bord, net zo goed kenmerkt als hun linkse 
kollega's. De fat Struye, gewoon reizen tt 
maken op onze kosten, kon het offer nie, 
over zijn har t krijgen zo iets af te wijzen. 
Er mocht dan nog zoveel schooloorlog zijr 
als het de volgelingen beliefde. Om de uit 
stap te mogen maken aanvaarden ze nie 
alleen de liberalen en socialisten, maai 
zelfs de kommunist Terfve als reisgenoot 
Het wordt de verbroedering van de offi 
eieren bij fuifpartijen terwijl de kleine 
piot verbeten mag verder vechten! Zoi 
senator Leynen, hoofdredakteur van hei 
belang van Limburg, die met zoveel af
schuw wekenlang het « monsterverbond >-
van kommunisten-liberalen en socialisten 
in Limburg aankloeg bij de laatste verkie 
zingen thans niet beter een artikel schrij
ven over de uitbreiding van dat links mon
sterverbond tot de C.V.P. dan ons te willen 
doen geloven dat hij de Westerse en Chris
telijke beschaving aan de Russen gaat 
brengen? 

Hebben we geen gelijk gehad toen we 
reeds bij het begin van het schoolvraag-
stuk betoogden dat met de C.V.P. officie
ren en generals de zaak zou mislopen? Dat 
men de piotten zou in de steek laten zo 
gauw men maar voordeeltjes zou toege
wezen krijgen? 

Geleidelijk zullen toch meer en meer 
mensen moeten inzien dat wij gelijk heb
ben wanneer wij beweren dat we de C.V.P. 
voormannen wel beter kennen en dat van 
hen niets te verwachten is tenzij kapitula-
ties. 

Het is niet zo heel lang geleden dat men 
de slogan gebruikte : Rome of Moskou. 
De C.V.P.ers gaan alvast naar Moskou. Ro
me kan wel wachten. 

Herziening der kiezerslijsren 
Tussen 1 juli en 20 september van dit 

jaar wordt door de gemeentebesturen over
gegaan tot de herziening der kiezerslijsten 
voor de wetgevende en de gemeenteraads
verkiezingen. Deze herziene kiezerslijsten 
zullen van kracht blijven tot 1 mei 1958. 
Zij zullen dus dienst doen voor de eerst
volgende verkiezingen en de aangelegen
heid is bijgevolg zo belangrijk dat wij er 
de speciale aandacht van onze lezers wil
len op vestigen. Het is van het grootste 
belang tijdig na te gaan of men wel inge
schreven is op de kiezerslijst, vooral wan
neer er een of andere rede is om hieraan 
te twijfelen. De herziening wordt door de 
zorgen van het gemeentebestuur gedaan 
en de lijsten worden op 20 september a.s. 
voorlopig afgesloten. Van nu tot 20 sep
tember kan men zich op het gemeentese-
kretariaat gaan vergewissen of men wel 
ingeschreven is en zo nodig de vereiste 
stukken voorleggen om de inschrijving te 
bekomen. Na 20 september en tot 10 febru-
arie 1956 worden de voorlopig afgesloten 
lijsten ter inzage neergelegd op het ge-
meentesekretariaat en het politiecommi-
sariaat. 

De belanghebbenden kunnen nog tot 20 
november bezwaar indienen bij het kollege 
van burgemeester en schepenen wanneer 
zij zouden vaststellen dat hun naam niet 
voorkomt op de lijst. Alsdan moet over 
dit bezwaar uitspraak gedaan worden door 
het schepenkollege dat in deze aangele
genheid als administratieve rechtsmacht 
in eerste aanleg zetelt. Men mag zijn zaak 
verdedigen voor het schepenkollegge en 
men heeft het recht zich door een advo-
kaat te laten bijstaan. Tegen de beslissing 
van het schepenkollege is nog beroep mo
gelijk. De zaak komt dan voor het Hof van 
Beroep. 

Wat men moet onthouden is dat het na 
20 november onwederroepelijk te laat is 
om nog bezwaar in te dienen. Men hoeft 
echter niet te wachten tot na 20 september. 
Men kan van nu af aan reeds nazien of 
men wel ingeschreven is. De verbeterde 
lijst (na onderzoek van de bezwaren die 

ingediend werden wordt definitietf op 1 
mei 1956. 

De aanvraag tot inschrijving op de kie
zerslijst (of het bezwaar tegen de niet-in-
schrijving) moet schriftelijk gericht wor
den tot het kollege van burgemeester en 
schepenen of tot de arrondissementscom-
misaris. Er zijn geen speciale formalitei
ten voorgeschreven : een gewone brief 
volstaat, alhoewel het raadzaam is ofwel 
een aangetekende brief te schrijven ofwel 
de brief zelf tegen ontvangstbewijs af te 
geven aan de bevoegde persoon. De stuk
ken tot staving van de aanvraag mogen 
ook nog later (doch vóór 20 november) 
neergelegd worden. Er moet een ontvangst
bewijs afgeleverd worden. Beroep tegen 
een beslissing van het schepenkollege moet 
eveneens schriftelijk, door een verzoek
schrift gericnt tot het Hof van Beroep, 
geschieden. 

De bevoegde persoon om dit verzoek
schrift in ontvangst te nemen is de arron-
dissementscommisaris. Het mag per aan
getekend schrijven aan zijn adres gestuurd 
worden. Doch het moet gericht zijn tot 
het Hof van Beroep dat bevoegd is om 
kennis te nemen van het beroep. De ar-
rondissementscommisaris zal de verzoek
schriften overmaken aan het Hof. 

De uiterste termijn om een verzoek
schrift in te dienen is 10 januari 1956 
(tenzij men pas na die datum zou verwit
tigd worden dat men van de lijst geschrapt 
werd; in dit geval beschikt men over een 
termijn van 15 dagen te rekenen van de 
datum waarop de beslissing betekend 
werd). 

Wie heeft het recht te eisen op de kie
zerslijsten ingeschreven te worden? 

Er zijn drie algemene voorwaarden : 
1. Belgisch burger zijn door geboorte of 

de grote naturalisatie bekomen hebben. 
2. De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben 

op 1 mei 1956. 
3. Zijn woonplaats in dezelfde gemeente 

hebben sedert ten minste zes maanden. 
Deze voorwaarde moet vervuld zijn op 
1 juli 1955. 

C. V.P. senatoren legen het verbod van Lejevre in 
Lejevre : kom terug mijn kind Slruye; in de hemel 
zondanr zijn dan 'jm 'J'J goede krisU'nen. 

toch naar Moskou, 
zal er meer vreugd om de bekering van één 
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Nu zijn er een aantal mensen die welis
waar voldoen aan deze voorwaarden, 
doch die beroofd werden van hun kies
recht : het verlies van het kiesrecht is 
normaal het gevolg van een veroordeling, 
kan echter sedert de epuratie-wetgeving 
ook het gevolg zijn van een inschrijving 
door de krijgsauditeur op de lijst der « on-
waardigen » of van de afzetting uit een 
staatsbetrekking wegens incivisme. In deze 
gevallen is er geen veroordeling. 

Vele mensen die van hun rechten be
roofd werden hebben intussen verhaal 
kunnen uitoefenen en kregen hun rechten 
terug of zagen de beroving van rechten 
beperkt tot een zekere termijn. Bij deze 
mensen kan er dikwijls enige twijfel be
staan of zij al dan niet het recht hebben 
op de kiezerslijsten ingeschreven te wor
den. Welnu, om ingeschreven te worden 
op de kiezerslijsten, moet men in het bezit 
zijn van het kiesrecht vóór de datum 
waarop de kiezerslijsten definitief afge
sloten worden, hetzij 1 mei 1956. Al wie 
dus het kiesrecht (het kiesrecht is één der 
rechten voorzien door het beruchte artikel 
123 sexies) teruggekregen heeft of het zal 
terugkrijgen vóór 1 mei 1956 moet inge
schreven worden op de kiezerslijsten en 
mag zijn inschrijving vragen indien hij op 
de lijst niet zou voorkomen. Desgevallend 
moet hij het vonnis of het arrest voorleg
gen waarbij hem zijn rechten terug ge
schonken werden. In dit verband willen 
wij nog iets aanstippen dat van belang 
kan zijn. In sommige van deze vonnissen 
of arresten kan men lezen dat de rechten 
teruggeschonken werden «onder voorbe
houd van de toepassing van artikel 7,2° 
van het Kieswetboek». Dit artikel voor
ziet dat het kiesrecht ontnomen wordt 
aan personen die veroordeeld geweest zijn 
voor bepaalde misdrijven en wel voor een 
termijn van tien of twintig jaar naar ge
lang de zwaarte van de straf. Ingevolge 
dit artikel zou men denken dat personen 
die veroordeeld werden wegens incivisme 
en die achteraf hun rechten terugkregen 
toch beroofd zouden blijven van hun kies
recht. Het Hof van Verbreking heeft op 
dit punt evenwel beslist dat dit niet het 
geval is : wie zijn rechten terugkreeg bij 
gerechtelijke beslissing heeft ze terug en 
met het «voorbehoud» dat in sommige 
vonnissen of arresten, zoals gezegd, ge
maakt werd moet men geen rekening'hou
den. Dit is dus van belang voor sommige 
personen. 

Wij zullen niet verder in détails treden, 
om geen verwarring te scheppen. Het was 
onze bedoeling de aandacht te vestigen 
op enkele essentiële punten. Personen die 
nog zouden twijfelen of die nadere inlich
tingen zouden wensen voor een bepaald 
geval mogen zich steeds wenden tot de re-
daktie van het blad. Zij zullen rechtstreeks 
de gewenste inlichtingen bekomen. 

Om te eindigen willen wij echter nog
maals bij onze lezers aandringen opdat zij 
tijdig de kiezerslijsten zouden gaan inzien 
om zich te vergewissen of hun naam er 
wel in voorkomt. Na 20 september wordt 
het reeds moeilijker en na 20 november 
is het te laat om nog bezwaar in te dienen. 
Dus liever niet wachten! 

MEDEDELINGEN VAN HET 
HOOFDBESTUUR 

I. KADER- EN SPREKERSSCHOOL 
Onmiddellijk na de verlofperiode 

zal de kader- en sprekersschool vaii 
de Volksunie geopend worden en zui
len de lessen een aanvang nemen. 
De aandacht van de propagandisten 
wordt gevestigd op net nut, ja de 
noodzakelijkheid van ideologische 
scholing en opleiding als spreker. 
Reeds werden heel wat inschrijvingen 
genoteerd. Men kan nog inschrijven 
langs het redactiesecretariaat van 
ons blad of het algemeen secreta
riaat te Antwerpen. 

IL V. M. O. 
Met het oog op de actieve propa-

gande (kolportage van het blad, ver
spreiden van propagandamateriaal, 
propagandatochten) en op de hand
having der orde op onze vergaderin
gen is het wenselijk dat alle aandacht 
zou besteed worden aan de uitbouw 
der Vlaamse Militanten Orde in de 
arrondissementen. Al wie bereid is 
zijn medewerking te verlenen kan 
zich melden bij de leider der VMO, 
kmd Bob Maes, Lakenstraat 87, Brus
sel. 

III. LOSSE VERKOOP VAN ONS 
BLAD 

Tot nu toe is er praktisch geen 
losse verkoop van ons blad geweest 
omdat wij alles wensten te zetten op 
de abonnementenslag. Deze moet 
voortgezet worden. Niettemin zullen 
wij thans ook de losse verkoop per 
nummer van het blad organiseren. 
Wij doen beroep op hen die bereid 
zijn hun medewerking te verlenen. 
Vrijwilligers kunnen zich in betrek
king stellen met het beheer van De 
Volksunie. Zij zullen dan nadere in
lichtingen bekomen. 

IV. GELEGENHEIDSSECRETARIAAT 
VAN DE VOLKSUNIE TE DIKSMUIDE 

Ter gelegenheid van de IJzerbede
vaart zal een secretariaat van de 
Volksunie te Diksmuide geopend zijn 
en wel ten huize van Ir Jan De Bondt, 
Ijzerlaan 32, Diksmuide. Wij vesti
gen hier de aandacht op van onze 
leden en zetten hen aan een bezoek 
te brengen aan ons secretariaat met 
hun vrienden en bekenden. Wij ver
wachten er veel volk! 

V. JONGEREN-AVOND 
TE DIKSMUIDE 

OP ZATERDAG 20 AUGUSTUS 
De Zaterdagavond voor de IJzer

bedevaart van 18 uur af wordt door 
de Volksunie een jongerenavond (met 
zang, voordracht, toespraken,...) aan
geboden aan onze Vlaamse jonge
ren. Iedereen is welkom. Adres : 
IJzerlaan 32. 
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De vergaderinjf door de Volksunie belegd 
te Antwerpen de voormiddag van het 
Vlaams nationaal Zangfeest is uitgegroeid 
tot een waardige, indrukwekkende machts-
onipiooiing van deze jonge parti j . Het 
hoofdbestuur was van mening dat van de 
aanwezigheid van vele leden en sympati-
santen in de Scheldestad nuttig gebruik 
kon gemaakt worden om «verzameling J> 
te houden. Deze vergadering was sedert 
lang gepland en werd reeds aangekondigd 
op het Kongres van de Volhsunie te Gent 
in april 11. De zeer ruime, moderne zaal 
van de kinema Majestic, in de Caraot-
straat, liep tegen het vastgestelde uur 
ongeveer gans vol, zoals de foto's duidelijk 
laten zien. De opkorist beantwoordde aan 
de verwachtingen en in vergelijking met 
het nochtans schitterend geslaagd kongres 
te Gent was er een merkbare vooruitgang. 

Een bewijs dat de Volksunie doorbreekt, 
wat trouwens ook bewezen wordt door het 
steeds toenemend aantal abonnenten op 
het blad. Het gaat in stijgende lijn! 

Het geestdriftig publiek onthaalde de 
leiding op uitbundig applaus. Voorafge
gaan door een muziekkapel van de jeugd 
deed zij haar intrede in de zaal. De ver
gadering werd geopend door de voorzitter 
der Volksunie, Prof. dr W. Couvreur. In 
zijn inleidend woord herdacht hij de on
langs gestorven verdienstelijke Vlamingen 
Lode Cantens en Bruno De Winter. Door 
de rechtstaande vergadering werd het 
mooie lied «Vaarwel mijn broeder» ge
zongen. De voorzitter verleende daarop het 
woord aan Bert Hermans die op treffende 
wijze de figuur belichtte van Herman Van 
de Reeck, de jonge Vlaamse idealist, die op 
13 juli 1920, vijfendertig jaar geleden, bij 
de 11 juli-herdenking te Antwerpen neer
geschoten werd en zijn jong leven gaf voor 
zijn ideaal. Er werd beroep gedaan op ge
meenteraadslid Ferdi Vandevijver, in de 
zaal aanwezig, opdat hij nogmaals een po
ging zou doen om aan de s t raat die de 
naa n droeg van Herman Van de Reeck 
deze naam te doen teruggeven. Want na 
de bevrijding werd ook deze straat van 
naam veranderd. De in 1320 gestorven Van 
de Reeck was ook verdacht van incivisme! 
Na de gezamenlijke uitvoering van een 
strijdlied kwam Mr F. van der Eist aan het 
woord met een korte, maar strijdvaardige 
rede. Hij bevestigde de noodzakelijkheid 
van een Vlaamse politieke partij ter ver
dediging van de Vlaamse volksbelangen 
die meer dan ooit bedreigd worden. 

De sympatieke Wim Jorissen, die met 
meerdere autobussen Limburgers naar 
Antwerpen gekomen was, hield daarop een 
fel toegejuichte toespraak tot de aanwe
zigen, waarin hij opriep tot de strijd en 
o.-n. de verdachtmakingen en de laster 
door de C.V.P. tegen de Volksunie ver
spreid beantwoordde. 

Hij handelde verder over de schoolkwes-
tie en wees er op dat de C.V.P.-leiding 
klaarblijkelijii meer bekommerd is om de 
receding van het Belgisch unitairisme dan 
om de belangen van het vrij, katoliek on
derwijs dat slechts op definitie\e en af
doende wijze kan gered, worden door 
zelfbestuur of federalisme. Spreker hekelde 
bet uitblijven van doortastende maatrege-
.'en ter oplossing van de werkloosheid in 
de Vlaamse gewesten en nml. het gemis 
aan industrialisatie o.m. in Limburg waar 
het nochtans aangewezen is in de buurt 
der kolen lijnen nieuwe industriën op te 
richten. De Waalse zware industrie wil 
echter geen konkurentie, en daarom mag 
er geen indv.strialisatie in Vlaanderen ko
men, ook niet al onöern i jn t de werkloos
heid onze volkskracht. Dat de voortdurende 
geesel der werkloosheid de slachtoffers 
ervan in de armen drijft van de kommu-
nisten raakt de koude kleren van de heren 
niet, 00'f niet van de C.V.P.-heren. 

Spreker zette zijn toehoorders aan tot 
een krachtig Vlaams offensief. 

Na een 'led was het dan de beurt aan 
vol.isvertegenwoordiger Herman Wage-
mans, die als Antwerpenaar, een warme 
hu" de bracht aan de nagedachtenis van 
v/ljlen Dr Miiyle. Spreker wees in verband 
met de 11 jali-rede van Lode Craeybeeckx 
op de inkonsekwentie en de onbetrouw
baarheid van partijmensen zoals Craey-
'ceecix die in Antwerpen de flamingant 
uithangen, maar te Brussel in het parle
ment zwijgen als ver^ioord wanneer het 
er op aan :omt de Vlaamse belangen te 
verdedigen. Hij herinnert er aan dat 
Craeybeec'xx de publikatie der talentelling 
en de gebiedsroof die er het gevolg van 
VTas in de Kamer goedlieurde om dan ach
teraf een petitionnement op touw zetten 
om ei- tegen te protesteren. Wat moet men 
van dergelij-te mensen denken en wat kan 
men er van verwachten? Spreker eindig
de dan ook met eeen oproep om te verza
ken aan attentisme en defaitisme om mee 
te '.verken aan de uitbouw van een eigen, 
Vlaamse politieke macht. 

eweglncfóLevef\^ * 
De vergadering die in de beste voor

waarden en in een geestdriftige stemming 
verliep werd besloten met een dreunende 
Vlaamse Leeuw nadat Prof. Couvreur het 
slotwoord uitgesproken had en de muziek
kapel op stijlvolle wijze nogmaals opge
treden was. 

De vijftienhonderd aanwezigen waren in 
hoge mate opgetogen over deze vergade
ring die bewijst dat de Volksunie de wind 
in de zeilen heeft en de toekomst met ver
trouwen tegemoet mag zien. 

MECHELEN 
Op zondag 31 juli hielden een aantal 

propagandisten van de Volksunie te 
Mechelen een kolpcrtage met ons blad. 
Mserdere leden van het hoofdbestuur ga
ven het voorbeeld door zelf aktief deel te 
nemen aan deze tocht, o.m. volksvertegen
woordiger Herman Wagemans. De ploeg 
was samengesteld uit oude getrouwen uit 
Brussel, Antwerpen, Mechelen en nieuwe 
krachten uit Brussel, Antwerpen en Lier, 
die overigens schitterend de vuurproef 
doorstonden. Ook enkele dames van de 
Volksunie-damesgroep van Antwerpen wa
ren van de partij . Het resultaat was ver
heugend. Niet alleen werden honderden 
losse nummers verliocht, maar ook nieuwe 
abonnementen gemaakt. 

Er is werk te presteren! Wij doen dan 
ook beroep op vrijwilligers die bereid zijn 
om zich in te zetten. Zij kunnen zich mel
den in een onzer lokalen of bij een onzer 
mensen. 

DiKSMUIDE 
Vooravond van de IJzerbedevaart 

Een verbroederingsavond der jon
geren wordt door de Volksunie aan-
:;ebod2n aan de Vlaamse jeugd op 
zaterdag 20 augustus in de ATLAS-
l.elder, IJzerlaan 32, Diksmuide. Alle 
,cngeren zijn welkom. Geopend van 
'n de namiddag reeds. Stemmige mu
ziek, samenzang, deklamatie, korte 
toesprak-m, enz... 

WAKKEN 
Alle bewuste Vlamingen komen op 

zondag 21 augustus, na de IJzerbe
devaart naar de manifestatie voor 
zelfbestuur ingericht te Wakken in 
net domein van het Jeugdtehuis Prof. 
Frans Daels. Als sprekers treden op : 
L. Mattheyssens, Dr Leo Wouters, 
Staf Verrept. 

Deze manifestatie gaat u t van het 
Jongeren Komitee voor Zelfbestuur 
en het Vlaams KoAiitee voor Fede
ralisme. 

Na afloop wordt de aanwezigen een 
ontspanningsavond aangeboden door 
de leiding van het jeugdcentrum. 
Iedereen is welkom. 

-Aanbevolen drankgelegenheden voor 
bedevaarders die naar de kust rijden: 
De Panne : Hotel Rembrandt, Zee

laan. 
Tension <'Riva B.ll?. », Walckiers-
straat. 
Café Tennis, Duinkerkeiaan 31. 
HoLel Trianon, Zeedijk. 

Koksijde : Hotel De Wulf, Konink-
lijkebaan 83. 

Oostduinkerke : Hotel Gaucquier 
(Loones) Koninklijkebaan (hoek 
Leopoldlaan). 

Middelkerke : Pension du Levant, 
Zeedijk 21. 
Camping Nele, Nieuwpoortsteen-
weg. 

Oostende : Hotel Kingston, Koning
straat. 

WEST-VLAANDEREN 
De Westhoek ontwaakt. Overal Vlaamse 

feesten. Ook meer en meer leeuwenvlag
gen. Te Alveringem waar 't schrikbewind, 
de witte terreur, gezworen had nooit een 
leeuwenvlag meer te zullen duiden, wap
pert de leeuwenvlag, dank zij een durver 
die het goede voorbeeld gaf, opnieuw. Met 
de leeuwenvlag en de oude Vossenvlag 
vooraan werd kameraad Cyriel Bailleul 
ten grave gedragen. Ou 11 Juli wapperde 
dit maal de leeuwenvlag gans alleen, zon
der driekleurige begeleiding, aan het Stad
huis. 

DIKSMUIDE 
Z.E.H. Deken heeft een klinkende oor-

veeg toegediend aan lawaaierige C.V.P.ers, 
die de nachtrust van de bevolking gestoord 
hadden door op 21 Juli rond middernacht 
de kerktoren binnen te dringen en de 
zwaarste klok tot na 2 uur te laten luiden. 

In al de missen 's zondags nadien werd 
een verklaring afgelezen van Z.E.H. Deken 
waarin met klem geprotesteerd werd tegen 
de handelwijze van deze nachtrustver-
.-^toorders. 

LIVIBURG 
De aanwezigheid uit Limburg op onze 

grote vergadering te Antwerpen was zeer 
gevoelig. Niet minder dan acht bussen, 
zonder rekening te houden met de perso
nenwagens en met treinreizigers hadden 
die dag de richting Antwerpen gekozen 
En het zal er niet bij blijven. Men heeft 
zich voorgenonjcn volgend jaar het aantal 
bussen te verdubbelen. Terzelfder tijd 
werd de abonnementenslag met grote ijver 
voortgezet. De lichte voorsprong die Lim
burg sinds een paar maanden heeft op 
Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen 
werd vergroot. Zou Limburg geen inspan
ning doen om Oost-Vlaanderen dat stevig 
op kop ligt voor de abonnementenslag bij 
te halen? 

GENK 
De Volksunie is thans te Genk flink ge

start. Heel wat propagandamateriaal werd 
verspreid en de abonnementenslag werd 
krachtig ingezet. Een jonge dmamische 
groep komt geregeld samen in het « hoofd
kwartier » bij onze vriend Marcel Bec-
quaert, Guldensporenlaan 11. Abonnenten 
en nieuwe propagandisten kunnen zich 
daar melden. 

Te Overpelt werd aan de ingang van de 
Speeltuin (V.Z.W.D.) een plakbrief van 
het Algemeen Nederlands Zangverbond 
gehangen. Nadat dit eerst aan de gevol
machtigde beheerder kapelaan de bemer
king ontlokte dat die aanplakbrief daar 
eigenlijk niet mocht hangen •< omdat het 
tegen de A.C.W. organisaties » was, moest 
hij drie dagen nadien verdwijnen. 

Het is echter goed te weten dat het 
Algemeen Nederlands Zangverbond niet 
tegen iets is maar wel voor iets, namelijk 
voor het mooie Vlaamse en Nederlandse 
lied en voor de Nederlandse kuituur. Het 
A.C.W. is echter tegen alles. Zij richten 
een Dag van het Vlaamse Lied op tegen 

-het Vlaams Nationaal Zangfeest, ze heb
ben een toeristische dienst tegen de 
Vlaamse Toeristenbond, een boekenfonds 
tegen het Davidsfonds. Zij willen alles 
hebben, komen altijd met een konkur-
rerende dienst achteraf en dan moeten de 
oorspronkelijke verenigingen maar ver
dwijnen. Machtswellustelingen lopen ech
ter vroeg of laat tegen de lamp. Dit ge
beurde reeds met hun Dag van het Vlaamse 
Lied. De rest volgt wel. De geestelijken 
zouden wat voorzichtiger mog:n zijn wan
neer ze partij kiezen. 

St Huibrechts Lille maakt uitzondering 
op de regel dat er in elke gemeente van 
Xoord-Limburg een spandoek hangt met 
i:et opschrift «Hier wordt de dwangwet 
niet toegepast». Nochtans is de burge-
mee';ter-auto'cusu:tbate'r voorzitter van de 
C.V.P. aldaar en eveneens lid van het Co
mité voor Vrijheid en Demokratie. Volgen.T 
er te St Huibrechts-Lille verteld wordt 
hebben echter enkele linkse leraars van 
het ateneum te Overpelt hem laten weten 
dat hij geen vervoer meer moet doen voor 
dat ateneum als het spandoek er komt. 
Dat is wat de burgemeester dan <•- verbod 
van hogerhand» noemt! Leve de school
strijd, word lid van de C.V.P. en alles komt 
in orde! 

Als nadien het spandoek toch werd 
aangebracht op het gemeentehuis dan is 
het omdat leden van de Volksunie het 
daar hebben geplaatst. Ondertussen heeft 
de burgemeester drie bussen mogen inleg
gen voor de betoging van 10 juli. Thans 
is het de beurt aan het ateneum! Ook in 
St Huibrechts-Lllle marcheert men op de 
kadans van links-rechts. 

En wat de wansmakelijke dreiging met 
broodroof van die linkse heren betrefft, 

moet de C.V.P. eens te micer in eigen boe
zem kijken. Bij vorige verkiezing was het 
i-un gewone metodc om kandiditen uit 
rrlddenstandskringen die op de Volksunie
lijsten wilden opkor en daarvan doen af 
te zien. En wie het deed werd en wordt 
inderdaad nc^ geboycot dit als toepassing 
van het eerste gebod van het christendom, 
de naastenliefde. Recept C.V.P natuur
lijk. De linksen volgen thans dit schitte
rend voorbeeld na. 
MAASEIK 

Het amt St Elooi dat bij de driehonderd 
leden telt slooc aan bij het Nationaal Sm-
dikaat van de Middenklasse. De werking 
zal daardoor zeker niet verminderen Aan 
de leden wordt hierbij eveneens beiicht 
dat elke tweede dinsdag van de maand 
lu.ssen 17 uur en 19 uur zitting gehouden 
wordt bij de heer Poukens, Café «De EikeL>, 
Boschstraat. 

Vcor de Volksunie kwamen er te Maas
eik heel wat abonnenten bij. Daar sommi
ge belangstellenden klagen het blad niet 
geregeld onder ogen te krijgen wordt hen 
hierbij aangeraden 25 fr. te storten op de 
postglro van de Volksunie of hetzelfde 
bedrag te geven aan de heer Miei Theelen, 
landbcu'Aer, Aldeneik of aan de heer Pou
kens. Het komt dan wel terecht. 

Ondertussen doen burgemeester en sche-
penkoilege verder ijverig hun best om van 
IMaaseik eindelijk een moderne stad te 
niaken. Weet onze lezer reeds dat er vlak 
buiten de oude stadspoorten nog huizen 
s'..aan zonder elektrisch licht. De petro-
Icumlairp vindt Jaar nog een afzetgebied 
Wie er elektrisch licht wil moet minstens 
tien duizend frank dokken om dat te kri j
gen en dit omdat de stad verwaarloosd 
iieoft een degelijk akkoord te maken met 
de aannemer. Thans gebeurt hetzelfde met 
cl? wdterleiding. 2en villa op honder vijf
tig m.eter buiten de stad, die de wateriei-

Ing wenst zou veerfgduizend frank moe
ten bijbetalen: r^en kan niet eenc een 
fatsoenlijk akkoord afsluiten met een aan
nemer. En wat betekent de watervoorzie
ning die n:en heeft? De Maaseikenaar? 
mogen 159 fr, per drie maanden betalen 
en daarvoor krijgen ze onzuiver en onvol-
•loende water, voor zover ze er nog kunnen 
l^r"gen want 's morgens is er helemaal 
geen. Niet te verwonderen aangezien men 
eiders acht tot tien kilogram druk heeft 
en te Maaseik maar anderhalve! 

En wanneer gaat het schepenkollege eens 
wat propaganda voeren rondom ons mu
seum en onze kunstschatten om van Maas
eik eindelijk een toeristisch centrum te 
maken. Of wachten ze tot gans Vlaande
ren weet wat een eigenaardig, ongeëven
aard en nergens voorkomend schepenkol
lege Maaseik heeft? Dan komen de toeris
ten daarop af. We kunnen im-meis de pro
paganda voeren onder het m.otto : « Erger 
an beter dan de boeren van Olen! » 
SINT-TRUIDEN 
Proficiat Mr Bessemans. Op een vergade
ring van het Komitee voor Vrijheid en 
Demokratie beging de d.d. Voorzitter en 
C.V.P. gemeenteraadslid de domheid de 
bespreking te laten ontaarden in een aan
val in regel op een afwezig lid omdat hij 
n zijn zattemanskuren gezongen had van 

« ...als wij maar blauw zijn ». Na een vin
nig heen en weer gepraat kwam onze 
ir.edestrijder Mr Bessemans met zijn ge-
.':ende .snedige zetten tussenbeide in dezer 
voege : «Dat een halve zatte zingt van 
«als wij maar blauw zijn» daar geeft 
geen ernstig mens aandacht op, maar als 
drie C.V.P. gekozenen in de provincieraad 
voor een socialist stemmen dat is een na
tionaal C.V.P. schandaal! » Toen veerde 
Mevrouw de C.V.P. schepene recht en be
weerde dat het ook drie van die nieuwe 
partij konden geweest zijn. < Onmogelijk! 
Onmogelijk! » bekte Mr Bessemans haar 
af, « want uw lijfblad, de spreekbuis van 
de C.V.P. in Limburg schreef 's anderen
daags over « Verraad in eigen rangen » en 
zelfs dat er een grondig onderzoek zou ge
beuren en nu meer dan één jaar later is 
het grondig"onderzoek nog niet geboren». 
Mevrouw zweeg en ging beteuterd zitten. 
Inderdaad... Mr Bessemans hee^t gelijk. 
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