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WAT NU? 
DOOR 

Prof. Dr W. COUVREUR 

De achter ons liggende zomermaanden 
zijn trots zware organisatorische moei
lijkheden voortvloeiend uit het tijdelijk 
uitvallen van onze algemene sekretaris 
over het algemeen goede maanden voor de 
VOLKSUNIE geweest. Zo kende de grote 
volksvergadering op 17 juli te Antwerpen, 
op de voormiddag van het zangfeest, een 
onverhoopt sukses. De massale opkomst 
van honderden Vlaamse jongeren, ook te 
Diksmuide op het sekretariaat der Volks
unie ten huize van ir. De Bondt, bewijst 
in elk geval dat een nationalistische partij 
thans veler hoop en verwachting is. De 
leiding der Volksunie zal uit deze boven 
verwachtingen schitterend geslaagde ver
gaderingen de kracnt putten voor een her
nieuwde nationalistische krachtsontplooi-
ïng. Het is onze stellige overtuiging, dat de 
geestdrift, die de Volksunie allerwegen 
voor haar plannen ontmoet, zich in steeds 

toenemende mate zal blijven ontwikkelen. 
De federalistische idee, die in de Volks

unie haar konkrete politieke belichaming 
vindt, is andermaal met grote sprongen 
vooruitgegaan. De door de linkse fanatici 
ontketende schooloorlog heeft de eerste 
bressen geslagen in de unitaristische ves
ting der C.V.P. Vooraanstaanden uit deze 
partij en de hogere clerus (die de partij 
feitelijk kontroleert) hebben zich onbe
wimpeld voor diepgaande struktuur her
vormingen met inbegrip van federalisme 
uitgesproken, gesteld dat de huidige rege
ring vasthoudt aan haar schoolpolitiek. 
De C.V.P. die jarenlang de uitroeing van 
onze volkskracht te Brussel en aan de 
taalgrens, de miskenning van onze taal in 
de kolonie, de kanker der werkloosheid en 
der «mobiliteit», de schrijnende ellende 
der repressie lijdzaam heeft geduld, gordt 
thans het strijdzwaard en predikt de hei
lige oorlog tegen de eenheidsstaat, omdat 
deze tijdelijk het Rooms-Katoliek onder
wijs bedreigt. 

Typerend voor de stuurloosheid der C.V.P. 
leiding is wel het partijverslag over struk-
tuurhervormingen van de hand van oud-
minister Wigny, die enkele weken voor de 
schooloorlog het nakend einde van het fe
deralisme voorspelde, en thans in zijn her
werkt verslag deze passus wijselijk weg
moffelt. En wierp niet Christianus in De 
Standaard enkele visjes uit naar de Vlaam
se federalisten zonder wie de C.V.P. nooit 
(en dan nog?) de volstrekte parlementaire 
meerderheid kan heroveren? Inmiddels is 
het standpunt der Volksunie-parasieten 
(naar het woord van de franskiljonse voor
zitter der C.V.P.) voldoende bekend : strik
te gelijkheid van het openbaar en het bi j 
zonder onderwijs naar het voorbeeld van 
Nederland, anders gezegd : schoolgelijk-
heid en schoolvrede door federalisme. Elke 
van regeringswege opgedrongen oplossing 
van het schoolvraagstuk binnen het be
staande unitaire staatsverband moet on
vermijdelijk een van beide volksgemeen
schappen voor het hoofd stoten. Zoals de 
Vlamingen zich terecht verzetten tegen de 
linkse schoolpolitiek der huidige regering, 
zo heeft het onderwijsbeleid van minister 
Harmei even noodzakelijk de in meerder
heid linkse Walen ontstemd en geprikkeld. 
De noodzaak van federalisme op velerlei 
gebied wordt trouwens door niemand meer 
ernstig betwist, behalve door de Brusselse 
unitariërs en enkele Vlaamse franskiljons 
voor wie het voortbestaan van de eenheids
staat de onmisbare voonvaarde vormt voor 
de verdere verfransing van Vlaanderen. 

Meer nog dan vorig jaar stond de jong
ste IJzerbedevaart in het teken van het 
federalisme. Niemand minder dan de alge
mene voorzitter, de uiterst voorzichtige 

(Doorlezen blz. 3} 

t^cirtypoliti&lz& cMpartk&id 
Het gebeurt wel eens dat men de Volks

unie het verwijt maakt te veel kritiek uit 
te oefenen op de C.V.P. en de linkse par
tijen a.h.w. te sparen. Raak werd hierop 
geantwoord door een briefschrijver in 
't Pallieterke, die er op wees dat ook Chris
tus veel scherper uitviel tegen de huiche
laars en de Farizeeërs dan tegen de zon
daars. 

Het is overigens voor ieder nuchter den
kend Vlaming overduidelijk dat Vlaanderen 
voor zijn ontvoogdingsstrijd niets of bitter 
weinig moet verhopen van de linkse par
tijen. Ons erg ontgoochelen kunnen ze niet, 
vermits wij er nooit veel van verwacht 
hebben. Hieraan dienen niet veel woorden 
verspild en trouwens, de katholieke pers 
zorgt er regelmatig voor — en terecht — 
dat de tekortkomingen en fouten van de 
linksen worden aan de kaak gesteld. 

Vanwege de C.V.P. echter die % van haar 
aanhang in het Vlaamse land vindt en 
zich te pas en te onpas tot de alleen-zalig
makende partij voor Vlaanderen procla-

land zou dit uit den boze zijn; nochtans 
speelt hier een faktor méér ten voordele 
van de pluraliteit dan elders nl. de Vlaams-
Waalse tegenstelling. Bij ons zouden alle 
christelijke krachten : arbeiders, boeren 
en middenstanders, vooruitstrevenden en 
conservatieven, Vlamingen en Walen in 
één en dezelfde unitaire partij dienen on
dergebracht of beter gezegd OPGESLO
TEN. Gevolg : waar iedereen weet dat ons 
land, globaal beschouwd, overwegend rechts 
is, behalen de linkse partijen steeds de 
meerderheid der stemmen, (ook in 1950), 
omdat de linksen nu eenmaal over drie 
partijen beschikken, wat de mensen de 
keuze biedt te stemmen volgens hun meer 
conservatieve of vooruitstrevende sociale 
overtuiging. 

Het zou interessant zijn, moest kunnen 
nagegaan worden hoeveel rechtsen er zijn 
onder degenen die een blanco of ongeldige 
stem uitbrengen, hoeveel er met tegenzin 
voor de C.V.P. stemmen of, nog erger, uit 
verbittering voor de linksen kiezen, heel 
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meert, mochten wij toch wel één en ander 
verwachten. Dat ze voor de specifiek 
Vlaamse zaak niets, maar dan ook NIETS, 
presteerde tenzij enkele vage plannen en 
beloften wanneer de verkiezingen naderen 
of wanneer zij in de oppositie staat, wordt 
haar dan ook dubbel kwalijk genomen. 
Waar de linksen kan verweten worden heel 
wat zaken SLECHT te doen kan de C.V.P. 
worden aangewreven verzuimd te hebben 
heel wat zaken GOED te doen. Zo heeft ze 
inderdaad verzuimd iets te presteren ter 
oplossing van de werkloosheid, verzuimd 
de taalgrens vast te leggen en de kulturele 
autonomie door te voeren, verzuimd gehoor 
te geven aan de oproep van de paus voor 
amnestie, verzuimd het taalevenwicht in 
leger en administratie tot stand te bren
gen, verzuimd aan onze taal in Kongo een 
wettelijk statuut te geven, verzuimd in één 
woord metterdaad te bewijzen het vertrou
wen van alle Vlamingen waardig te zijn. 
Een paar maanden geleden had voorzitter 
Lefèvre het over parasieten; wanneer er 
één partij de bijnaam van partij der para
sieten verdient, is het beslist deze welke 
immer weer op de christelijke gevoelens 
van onze Vlaamse mensen teert en specu
leert om intussen aan de Vlaamse belan
gen haar voeten te vegen. 

In de meeste landen wordt het vanzelf
sprekend geacht — ook door de hoogste 
kerkelijke overheden, cfr de recente uit
spraak van Mgr Feltin, aartsbisschop van 
Parijs — dat de katholieken zich in meer 
dan één partij groeperen. Alleen in ons 

eenvoudig omdat ze als christenen meestal 
de keuze niet hebben tussen meerdere 
rechtse partijen. 

Waar wij nu vaststellen dat geen enkele 
onzer grote partijen — trots de Vlaams-
Waalse tegenstelling en de reeds 125 jaar 
durende Vlaamse achteruitstelling — zich 
speciaal met het Vlaamse belang bekom
merd, is het begrijpelijk dat er steeds meer 
Vlamingen de noodzakelijkheid inzien van 
een Vlaams-Nationale partij, die zich tot 
doel stelt te doen wat de andere partijen 
nalaten, nl. : in alle» het Vlaams belang, 
het « Vlaanderen eerst » vooropstellen. 

Het is overigens onmogelijk voor een 
unitaire Belgische partij het Vlaamse be
lang naar behoren te verdedigen. Haar 
unitaire structuur is hierbij steeds een rem 
zoniet een beletsel, onafgezien dan nog de 
vraag of de leiding wel wenst Vlaanderen 
ter wille te zijn. 

Het feit dat gedurende het vierjarig 
C.V.P.-bewind er geen vijf kamerleden of 
senatoren konden gevonden worden, die 
de moed hadden de C.V.P.-leiding bij het 
verwaarlozen en negeren van het Vlaamse 
belang de voet dwars te zetten, door bv. 
bij een gewichtige stemming hun stem te 
weigeren, bewijst dat de zogenaamde 
Vlaamsgezinden en «verruimers» uit de 
C.V.P. de machteloze en willoze gevangenen 
zijn van de Waals-franskiljonse partijlei
ding. 

Sprak de Feitenman uit De Standaard 
onlangs niet, in verband met de bescha
mende wijze waarop de Vlaamse meerder

heid in de C.V.P. zich voortdurend door de 
Waalse minderheid iaat ringeloren, over 
de « brave jongens en meelopers uit Vlaan
deren»? Wat niet wegneemt dat hij bij 
het naderen der verkiezingen eens te meer 
zal pogen de Standaard-lezers wijs te ma
ken dat bedoelde « brave jongens en mee
lopers » de dragers zouden zijn van het 
« Schild en Zwaard van Vlaanderen » zoals 
dezelfde Feitenman uit De Standaard des
tijds de C.V.P. betitelde.. 

Willen wij dan ook bewerken dat de an
dere partijen — inzonderheid de C.V.P. — 
zich nog enigermate aan de Vlaamse zaak 
gelegen laten, dan is een afzonderlijke 
Vlaamse partij, als zweep, onontbeerlijk. 
Behalve het onmiskenbaar en niet te on
derschatten voordeel van de aanwezigheid 
van enkele Vlaams-nationalisten m Kamer 
en Senaat, kan het bestaan van een ver-
kiezingskonkurrent immers prikkelend en 
stimulerend inwerken op mogelijk goed
gezinden uit andere partijen. De schrik 
voor de kiezer zal dan misschien blijken 
het begin van de politieke moed te zijn. 

Of het oprichten van een « beweging» 
soms niet zou volstaan? Men kan al dan 
niet sympathiek staan tegenover partijpo
litiek, het blijkt echter met de dag duide
lijker dat een beweging boven en buiten de 
partijen een illusie is. De partijen leggen 
in onze huidige politieke constellatie zo
danig beslag op mensen en organisaties en 
laten deze zo weinig bewegingsvrijheid dat 
het praktisch onmogelijk blijkt een bewe
ging uit te bouwen die werkelijk beweegt 
en beweging verwekt. Het dient ten andere 
niet bewezen dat een beweging, waarvan 
dus geen konkurrentie dient gevreesd op 
de verkiezingsdag, bijlange niet zoveel 
drukking kan uitgaan als van een — zij 
het dan ook kleine — partij. 

Het «grote argument» tegen Vlaamse 
partijpolitieke apartheid heet thans dat 
wij de zo noodzakelijke christelijke een
dracht niet mogen verbreken, maar er alles 
moeten op zetten de C.V.P. bij de eerst
komende verkiezingen opnieuw de volstrek
te meerderheid te bezorgen ten einde de 
wetgeving CoUard ongedaan te maken. 
Christelijke eendracht en solidariteit wor
den hier weer eens verward met eenheid 
in één partijverband. Indien de C.V.P. het 
waarlijk eerlijk meent met het vormen 
van een christelijk eenheidsfront in Vlaan
deren, vraag ik me af waarop ze wacht om 
zich te splitsen in een Vlaamse en een 
Waalse vleugel, haar anti-federalistische 
houding te laten varen en haar manda
tarissen in zake federalisme vrij te laten. 
Alle tekenen wijzen er echter op dat de 
C.V.P.-leiding het niet waard acht omwille 
van de ziel van het kind deze minimum-
blijken van goede wil tegenover de Vlaams
nationalisten te geven. Toen immers en
kele weken geleden Christianus in De 
Standaard over de mogelijkheden repte 
van een samengaan bij de verkiezingen 
van de C.V.P. en federalisten in kartelver-
band, konden wij enkele dagen later vast
stellen dat De Nieuwe Gids, officieus 
orgaan van de C.V.P., op smalende toon 
afgaf op « die arme stumperds van federa
listen ». Er zijn blijkbaar katholieke krin
gen in Vllaanderen die in konings- en 
schoolkwesties nog niet voldoende slagen 
kregen opdat hun ogen zouden opengaan 
en ze de moed zouden hebben de conclu
sies te trekken. 

Overigens, gesteld dat de C.V.P. in 1958 
de volstrekte meerderheid behaalt en be
sluit de wetgeving CoUard af te schaffen 
en deze van Harmei opnieuw in te voeren : 
zou dit de schoolkwestie oplossen? Het zou 
enkel gevolg hebben dat het linkse Wal
lonië een straatrevolutie zou ontketenen 
waarbij vergeleken de betogingen van het 
C.V.D. slechts vreedzame processies zouden 
lijken. Het is niet met het laken nu eens 
naar de éne dan weer naar de andere kant 
te trekken, dat de schoolstrijd in dit land 

(Doorlezen blz. i) 
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PEPEKNOTÊM 
De objektieve Standaard 

De vlotte maar vrij oppervlakkige Pourquoi-Pas-
stylist, Manu Ruys van « De Standaard » maakte 
weer minder aangename momenten door op de 
studieweek van de Stiehtig Lodewijk De Raet te 
Hofstade toen de Volksuniespreker het volstrekt 
faljiet onder meer van De Standaard takliek van 
de drie-partijen aktie o/ C.V.P.-werking tot op
lossing van het Vlaamse vraagstuk aantoonde. 

Een doorn in zijn Standaardoog was de onge
meen grote bijval — en waarachtig niet allen van 
de grote meerderheid van de Jongeren! — die 
Wim Jorissen er als Volksuniespreker en als ver
dediger van het federalistne te beurt viel. Zijn 
klaar, sclierp en inslaand betoog rechtstreeks tot 

• de kern van de vraagstukken doordringerul kontras-
teerde erg met de gedwongen rond-de-pot-draaierij 
van de sprekers uit de drie traditionele partijen. Bij 
alle objektieve toehoorders sloeg het dan ook dade
lijk in. De (c pijnlijke indruk » bleej voorbehouden 
voor enkele fanatieke volgelingen van de kleur-
partijen. Dat Manu daarbij hoort sinds enkele 
jaren is zijn zaak. Zijn tendentieus en onwaar
heidsgetrouw verslag pleit echter weinig voor de 
journalistieke objektiviteit en eerlijkheid van « De 
Standaard ». De 70 deelnemers aan de studieweek 
weten ondertussen echter weer wat ze aan « De 
Standaard » hebben. Geleidelijk aan komt het 
ogenblik dat « De Standaard » niemand meer kan 
bedotten. 

De Rea l i s t en 
Een van de kernvrageii van het beloog van onze 

spreker, richtte zich tot de vei tegenwoordigers 
van de drie partijen. « Gij zegt dat wij r.icL realis
tisch zijn door zelfbestuur te vragen. Goed. Wij 
nemen dus aan dat gij realisten zi\t. Noem ons 
dan a.u.b. U?(J verwezenlijkingen op gedurende 
de laatste tien jaren, nu wij de illusionisten II 
het vrije veld hebben moeten laten. » 

Men is natuurlijk het antwoord schuldig geble
ven. Twee dagen nadien verscheen echter een ar
tikel in « De Standaard » waarin betoogd werd 
dat het slechts praktische verwezenlijkingen kun
nen betüijzen dat er geen federalisme nodig is! 
« De Standaard n blaast wai'm en koud. Naarge
lang ze de druk van de openbare Vlaamse mening 
ondergaan of een telefoontje krijgen van een C.V.P. 
bons verdedigen zij schijnbaar het federalisme of 
proberen zij de federalisten af te kraken. De kri
tische lezers hebben die C.V.P. krant lang door, 
maar ook de minder kritische begint het klaar te 
worden. 

De Partij eenheid 
Een andere pertinente vraag betrof het feit 

voaarom de Vlaamse vertegenwoordigers in de 
unitaire jMrtijen niets voor Vlaanderen durfden 
door te zetten en waarom zij de idee zelfbestuur 
niet durfden naar voor te brengen. Is het uit 
gebrek aan denkkracht om een afdoende oplos
sing voor het Vlaamse vraagstuk te vinden? Is 
het sleur of konservatisme? Of is het de wens 
zich niet van de partijgenoten te scheiden ? Zo 
dit laatste het geval is dan dient er toch opgemerkt 
te worden, betoogde onze spreker, dat de Waalse 
en Brusselse leden van gelijk welke van de drie 
partijen, zich geen zorgen maakten om zich van 
hun Vlaamse partijgenoten te onderscheiden om 
hun Waalse en Brusselse belangen te dienen. 
Deze feiten aanstippen kan natiAuir'lijk pijnlijk 
zijn voor de Vlaamse Socialisten, CV P.ers en 
Liberalen, maar pijnlijke feiten blijven niettemin 
feiten! En hoe noemt men mensen, die zich al
tijd weer laten bedotten zonder afdoende te re
ageren ? 

T h e o en zi jn B u r g e r d e u g d 
Theo Lefèvre, de Vlaamse inciviek die zijn kin

deren naar een Franse school stuurt om het goede 
voorbeeld te geven, sprak op de SGe Vlaamse So
ciale Week, over het Vlaams civisme. Voor wie 
nog niet wist dat hij het Vlaamse volk niet ver
staat — hij heeft een Franse opvoeding « genoten n 
en behoorde in zijn jeugd tot een onsociaal frans
kiljons Gents sludcntenkliekje — voor die zal liet 
nu wel geleidelijk aan klaar worden. Theo aan
vaardde geen mogelijke tegenstelling tussen volk 
en staat. « Wie spreeltt van voorwaardelijke trouw, 
denltt aan voorwaarden, niet aan trouw » orakel
de hij om onmiddellijk nadien te betogen dat een 
minderheid een meerderheid met alle middelen 
mocht bestrijden, als die meerderheid het ge
meenschappelijk goed verwaarloosde om alleen 
het partijbelang te dienen. Volgens Theo mogen 
de Vlaams nationalisten dus de regeringen met 
« alle middelen » bestrijden want lot nog toe 
heeft elke regering van kleurpartijen het partij
belang boven het algemeen Vlaams belang ge
plaatst! 

Volgens Theo heeft Vlaanderen weinig staatszin. 
Nogal logisch menen we, vermits we de eigen 
staat in de praktijk sinds eeuwen niet meer ge
kend hebben. Daarom is het dat de Volksunie 
naar een eigen staatsstruktuur, al is hel slechts 
een federalistische, streeft. Zo zullen de Vlamingen 
ook burgerzin en staatszin krijgen. En zo doen 
we Theo een genoegen. Hij zal ons later nog 
dankbaar zijn. 

V e r k a p t Fede ra l i sme 
Heel wat juister dan Van den Dacle zag E.V.C., 

journalist van « Het Volk n te Hofstade het vraag
stuk van het federalisme. « Wij hebben de laatste 
jaren in het geval van de koningskwestie en van 
de gewestelijke diskriminalie voor het vestigen 
van nieuwe bedrijven een verkapt federalisme 
beleefd, in die zin dat de meerderheid niet mocht 
doordrijven om de minderheid die de Walen uit

maken te ontzien », betoogde hij. «Dan heb ik 
veel liever een echt federalisme ». E. Van Cauwe-
laert (niet te verwarren met « Schildwaclit « of 
Karcl Van Cauwelaert !) behoort met Scrutator 
van « De Standaard » tot de zeldzame journalisten 
in C.V.P. kranten, die een persoonlijk standpunt 
durven blijven verdedigen. 

Verkapt federalisme vinden we ook in de C.V.P. 
leiding en eveneens als de C.V.P. regeert : evenveel 
Walen als Vlamingen! En vermits bij de Vlamin
gen ook Franskiljons zijn, weet men meteen hoe 
de zaken staan. 

Als de C.V.P. wil s l im zi jn 
In « De Stem van het Volk », C.V.P. ledenblad, 

komt — wanneer ze menen de kans schoon te 
hebben — de a-Vlaamse strekking vaak tot uiling. 
Thans halen ze aan dat Van Belle, socialist en 
« separatist » (d.i. federalist voor het C. V. P. 
orgaan) te Waterlo verklaarde dat Wallonië 
zuchtte onder het Vlaamse juk, terwijl te Oostende 
Vlaamse federalisten (dat wij het waren durven 
ze niet zeggen) strooibriefjes uitdeelden met de 
tekst « Vlaanderen voelt op zich het juk van een 
Wallingantische minderheid «. Ilun besluit is na
tuurlijk dat geen van beide volkeren benadeeld 
wordt. Het C.V.P. orgaan weet klaarblijkelijk niet 
dat sommige Walen zich onderdrukt voelen, wan
neer Vlaanderen niet meer naar hen wil luisteren. 
Herinneren zij zich de beruchte uitspraak van de 
bekende Waal Destrée niet : «Men heeft ons 
Vlaanderen ontroofd ! » ? 

Fami l i e tw i s t 
In de C.V.P. familie spelen K. De Nieuwe Gids » 

en u De Standaard » de rol van kat en hond. Toen 
« De Nieuwe Gids » het gebrek aan Vlaamse poli
tiek van Spaak aankloeg (ja, ja!) sprong K De 
Standaard » er dadelijk oji met een aanval op de 
partijheilige en verwoede vijand van Vlaanderen, 
Van Zeeland, die evenmin als Spaak iets op dat 
gebied gepresteerd heeft. Wat natuurlijk juist is I 
De oude vete Sap-Van Zeeland is trouwens op 
« De Standaard » nog niet dood. 

Wanneer «De Standaard » nu de schandalige 
behandeling van de Nederlandssprekenden door 
de Brusselse pastoors aankloeg — feiten, die alle 
Brusselaars wel bekend zijn — vond « De Nieuwe 
Gids )> dat historietjes uit de lucht gegrepen. « De 
Nieuwe Gids » betreurt het dat er in ons land 
Nederlands en Frans gesproken wordt, waarom 
spreekt iedereen ook geen Belgisch ! 

F e d e r a l i s t e n zi jn n i e t l a n g e r inc iv ieken 
Vooraleer de Walen federalist werden, waren 

de voorstanders van zelfbestuur in Vlaanderen 
staatsgevaarlijk. Tfians zijn ze dit niet langer 
meer! Men zal nu de incivieken elders moeten 
zoeken. Zelfs Theo heeft het over zijn hart moeten 
krijgen te zeggen dat men naar federalisme kan 
streven en toch burgerzin hebben. Wij gaan er 
op vooruit. Misschien zijn we binnenkort zelf 
geen scheurmakers meer en erkent Theo het recht 
van de Vlaams-nationalisten op een afzonderlijke 
partij. Het hoeft niet gezegd dat we op een der
gelijke uitspraak van de grootvisier van het civis
me wachten om voort te werken. 

« Aanbevolen door de C.V.P. » ! ! 
In het jongste nummer van de « Stem van het 

Volk », half maandelijks ledenblad der C.V.P., 
komt een rubriek voor met « aanbevolen scholen ». 
Hierbij prijken ook het «Instituut St-Ferdinand 
te Jemappes-lez-Mons » met « speciale klassen voor 

'i jongens uit de Vlaamse landstreek om grondig 
de Franse taal te leren» en (tot tweemaal toe!!) 

f de « Dames de Marie » uit Moucron (sic) die fier 
r verkondigen : « het onderwijs wordl in de FRANSE 
1 TAAL gegeven en is bijzonder geschikt om een 
t grondige kennis van de 2e taal te verwerven. Ten 

zeerste aanbevolen voor leerlingen uit Vlaamse 
gewesten. » Want U weet waarschijnlijk wel dat 

l Moeskroen in het hartje van het Walenland ligt? 
Is het zo dat de C.V.P. de schoolkwestie wil 

e oplossen ? Met van onze kinderen muilezels en 
bastaarden te maken, want daar komt het ten 
slotte toch op neer. 

Waarschijnlijk zal men dan in een ledenblad 
• van de P.S.C, aanbevelingen voor Vlaamse scholen 
"- lezen ? 

X H e r s e n s c h i m m e n 

Het theoretisch recht om federalist te zijn van 
'i Theo verkrijgen wil echter niet zeggen dat we 
z daarom ook praktisch het recht hebben om voor 
i zelfbestuur te ijveren. O neen! Iets waarvoor er 
i voor het ogenblik geen kans is om een parlemen-
i taire meerderheid te behalen, daar moet men over 

zwijgen, volgens Theo. Men jaagt geen hersen-
l schimmen na! Zodoende is nu eenmaai en voor 
l goed de weg naar alle nieuwe politieke theorieën 

afgesneden, want welke nieuwe theorie kan een 
meerderheid behalen bij haar ontstaan? Het be-

'. grip groei en ontwikkeling is waarschijnlijk, ge-
! lijk zoveel andere begrippen Theo onbekend. 

Geen Begooche l ingen ! 
Van den Daele, Vollksvertegenwooridger voor 

I Gent en oud-minister heeft ook een poging ge

daan op dezelfde studiedagen om de wassende 
stroom van het federalisme in te dijken. Zijn ar
gument was echter kostelijk. In een federalis
tische staat zou de schoolkwestie zich op dezelfde 
wijze stellen, beweerde hij. Wat natuurlijk idioot 
is. Men kan de federalistische grondwet opstellen 
in die zin dat elke deelstaat vrij is in het bepor 
ten van haar toelagen aan het vrij onderwijs. 

Van den Daele beweerde eveneens dat we onze 
groeiende meerderheid prijsgeven in de federalis
tische staat. Wat nonsens is in die zin dat ons 
geboorteoverschot door uitwijking naar Wallonië 
en door verfransing op taalgrens en te Brussel 
opgeslorpt wordt. Die lichte meerderheid in de 
unitaire staat is trouwens zuiver teoretisch door 
het feit dat de koalitie Franskiljons-Brusselaars-
Walen baas speelt. Het beste bewijs vindt Gerard 
toch in zijn eigen partij waar de meer dan twee 
derden Vlamingen geregeld geringeloord wordt. 

B e r t r a n d e n de SnuUen 
Af en toe wordt het de een of andere C.V.P. 

volksvertegenwoordiger te bar. Dan krijgt hij een 
oprisping van zelfstandigheid. Volksvertegenwoor
diger Bertrand, die in verband met de school
kwestie zelfs van scheiding sprak, scheldt thans 
de Vlamingen uit voor snullen. Wat waar is ! Onze 
industrie wordt verwaarloosd en er komt geen 
nieuwe. De Waalse industrie eet uit de staats
ruif en daar — waar er tekort is aan arbeids
krachten — komt wel nieuwe nijverheid. « En dat 
laten wij gebeuren! n schreeuwt Fred. Inderdaad 
Fred, dat laat GIJ gebeuren. Want uw partij, 
waar de Vlamingen veruit in meerderheid zijn, 
heeft deze politiek altijd goedgekeurd en gevoerd. 
Meer dan de andere partijen, waar de Walen en de 
Brusselaars in de meerderheid zijn, heeft uw par
tij schuld. En is het mogelijk Fred, dat gij de 

banden die uw partij aan de grote finantie binden 
niet kent? Want zonder de opzettelijke goedkeu
ring van uw partij is die toestand ruet mogelijk. 
Wie niet zo snul is die voortdurende anti-Vlaamse 
politiek goed te keuren, staat in de Volksunie en 
eist federalisme. Wie bij de grote partijen blijft 
behoort tot de snullen. 

Onze Taal in Belgisch-Kongo 
Op de taaiste IJzerbedevaart heeft Prof. Fransen 

de achteruitstelling van het Nederlands in de 
overzeese gebiedsdelen aangeklaagd. In de bla
kende hitte van deze stralende augustusdag zat 
o.m. oud-minister Dequae te luisteren. Toen deze 
grote Vlaming onder de homogene C.V.P.-rege
ring minister van koloniën werd. blokletterden 
de Vlaamse C.V.P.-kranten het verheugend nieuws 
dat het departement van koloniën nu eindelijk 
het lang verwachte officiële taalstatuut voor Bel
gisch-Kongo zou afkondigen. 

Lang verwacht, want krachteris het koloniaal 
handvest was de Belgische regering bij de over
dracht van de Vrijstaat aan België gehouden 
uiterlijk vijf jaar na de overdracht een officieel 
taairegeling voor Belgisdi-Kongo te treffen. De 
heer Dequae nu beloofde dit verzuim binnen korte 
termijn te herstellen. Helaas bleef het bij de zo
veelste C.V.P.-belofte. De heer Dequae zelf ver
telde enkele maanden geleden op een studiever
gadering van de Stichting de Raet, waarom de 
met veel tamtamgeroffel aangekondigde taaire
geling in de ministeriële la bleef sluimeren. 
OMDAT in de kolonie onder de Vlaamse kolonis
ten geen voldoende stroming ten gunste van een 
dergelijk taaistatuut bestaat! Alsof de Vlaamse 
kolonisten tot taak hebben de koloniale autori
teiten op hun verpliclitingen ten opzichte van de 
Vlamingen in de kolonie te wijzen, terwijl het 
juist andersom is. Niet de Vlaamse kolonist, maar 
de Belgische staat heeft tot plicht waar ook de 
rechten van de Vlaming veilig te stellen. Eigen
aardige typisch Brussels-Belgiscfie redenering 
van een zich Vlaamsgezind noemend bewindsman 
Minister Dequae, Vlaanderen had beter van u 
verwacht. Inmiddels kan de Vlaamse koloniale 
ambtenaar, die zo onbeschaamd is Nederlandse 
diensstukken op te stellen, zijn koloniale loop
baan in de « brousse » voltooien. 

Onze T a a l in h e t bedr i j fs leven 
Het A.C.W. heeft tienduizenden van zijn leden 
op de been gebracht om te Brussel, Gent, Oost
ende en Antwerpen tegen minister Collard te 
betogen. Leve de Franskiljonse meisjespensiona
ten in Vlaanderen, want ook de révérendes mères 
hebben destijds uit de stcuitsruif van minister 
Harmei, een van Vlaanderens oprechlste vrienden, 
gulzig gegeten. Wanneer mobiliseert het A.C.W. 
zijn tienduizenden leden om de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaanderen te eisen, 
waarom aan de Vlaamse arbeider en bediende de 
gelegenheid niet verschaft in eigen taal zijn weg 
te maken? Of vinden het A.C.W. en de rode de-
mokraten van het A.B.V.V. het normaal dat 
Vlaamse jongens in Vlaamse fabrieken en banken 
in het Frans worden gekommandeerd. Dat Theo 
Lefèvre, Anseele fits en Pierre Vermeylen Frans 
praten is hun zaak, maar dat men deze taal aan 
onze volksjongens opdringt is een misdaad. 

F r a n s e S tadscho len in An twerpen 
Dezer dagen werd te Antwerpen het nieuwe 

lesjaar voor de gemeentelijke scholen geopend. 
« Herneming der lessen » leest men op het affiche, 
wat in elk geval keurig uit het Frans is vertaald. 
Het Antwerps gemeentelijk onderwijs tan de oud-
aktivistische burgervader Lode Craeybeckx, de 
rode kraaiende haan van de zg. driepartijen aktie 
en geestelijke vader van het roemvolle petition-
nement van de brave fossielen van het Comité 
voor Cultuurverspreiding, bevat o.m. nog steeds 
vier volledig Franstalige lagere jongens- en meis
jesscholen « pour enfants d'expression frangaise », 
zoals deze onmiddellijk na de « bevrijding » door 
(( Camille « Huysmans, socialistisch humanist en 
beschermheer van Israël (die thans in Antwerpen 
naast Jiddisj ook Frans praat), in slrijd met de 
bestaande taalwet in het leven werden geroepen, 
zogenaamd om met het Katoliek onderwijs te 
kunnen konkurreren, ofschoon er geen katolieke 
Franse jongensscholen meer zijn. Deze zg. trans
mutatieklassen, die een volledig leereyclus voor 
schoolgerechtigden van zes tot twaalf jaar om
vatten, zijn vanzelfsprekend erg in trek bij de 
kruideniers van de Longue rue d'Argile en om
trek. Voorwaar een enige gelegenheid om op 
stadskosten een mondje Frans aan de kinderen 
mee te geven! Dat het Frans van de Antwerpse 
Middelbare school — Ecole Moyenne (zoals de 
naam in goud op de gevel prijkt, helaas veel te 
hoog voor Grammens) •—, elke Parijzenaar of ont
wikkelde Waal zal doen rillen is geen bezwaar 
voor mensen voor wie de biefstuk belangrijker 
is dan kuituur. Beste Lode, word weer de ouwe 
uit de Begijnenstraat. Laat Brussel niet los, maar 
wei de laatste Franskiljonse relikten in Antwerpen. 
Het volstaat immers niet op elk 11 juli-feest een 
gloeiende Vlaamse rede op de Antwerpse Markt 
te houden, om dan achteraf in het parlement uw 
rode spitsbroeders bij hun verfransingswerk de 
hand te bieden en zelf in Antwerpen het onwet
telijk Frans onderwijs in het leven te houden I 

De Heer S t ruye g a a t n a a r Moskou 
Deze « studiereis naar Moskou wordt allerwege 

met sympatic begroet. Arme OosHfronitstrijders 
die ook naar Moskou togen en onderweg sneu
velden of achteraf aan de eksecutiepaal vielen ! 

DE C. V. P. TIEN JAAR ! 
Nonkel man van de straat : Oh! dat is uw kleinste van tien jaar, ik dacht dat ge uw grootje aan 
't vieren waart ! Ze ziet er ook zo afgeleefd uit niet ? 
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WAT NU ? 
door Prof. Dr. W. COUVREUR 

(Vervolg van blz. 1) 

Prof. Fransen, een overtuigd C.V.P.er, ver
klaarde namens het IJzerbedevaart komi-
tee (vi^aarin helaas partijfunctionarissen 
van de C.V.P. zitting hebben) : 

«Het is dan ook te begrijpen dat de 
?• leuze van zelfbestuur van onze IJzer-
» soldaten weer in allerlei Vlaamse mid-
» dens opbruist... 1830 dient herdaan door 
» struktuurhervormingen... Zal het kultu-
» rele autonomie zijn? Dit schijnt wat 
» mager indien er geen administratieve 
» autonomie bijkomt... Zal het deconcen-
» tratie en decentralisatie zijn? Zal het 
» provinciaal federalisme zijn? Zal het een 
» tweeledig federalisme zijn met de Wa-
» len?... In alle geval : met zelfbestuur, 
» een vrij Vlaanderen in een vrij België, 
» baas in eigen huis ». 

Helaas ontbrak op deze bedevaart de 
oproep namens de jongeren, wellicht op
zettelijk omdat de Rooms-Katolieke Gentse 
en Leuvense akademische jeugd thans 
weigert te luisteren naar de parti jricht-
lijnen der C.V.P. en samen met het jonge-
renkomitee voor zelfbestuur aktief deel
neemt aan de strijd voor het federalisme, 
welke aktie heeft geleid tot het bekende 
11 juU-manifest, dat door meer dan 250 
vooraanstaande Vlamingen, waaronder ve
le geestelijken, werd ondertekend. 

Omtrent de regeringsvoorstellen met be
trekking tot de vaststelling der taalgrens, 
het taalinstiuut der Brusselse agglomera
tie en der betwiste taalgrensgemeenten 
(Ronse, Moeskroen, Edingen en Over
maas) , de aangekondigde maatregelen ter 
decentralisatie werd van officiële zijde 
nog niets vrijgegeven. Het wachten is nu 
op de houding van minister Vermeylen, 
die thans de gelegenheid heeft zijn ern
stige tekortkomingen aan de Vlaamse ge
meenschap gedeeltelijk of zelfs geheel te 
herstellen. De komende weken kunnen, 
behoudens een systematische obstruktie-
politiek van de zijde der C.V.P., voor de 
Vlaamse Taalstrijd beslissend zijn. Mr. 
Wagemans als enige gekozene der Volks
unie en woordvoerder van 115.000 nat iona
listische kiezers wacht een belangrijke 
doch moeilijke taak. 

Wat ook de uitkomst van het nakend 
parlementair overleg zij, de Volksunie zal 
de strijd voortzetten tot het grote doel be
reikt is : de ongehinderde geestelijke en 
stoffelijke ontplooiing van ons Vlaamse 
volk door de bewerktuiging van eigen ge
zagsorganen, het behoud van het in oor
sprong Dietse Brussel voor onze volksge
meenschap. Als overtuigde nationalisten 
weigeren wij onze medewerking aan om 
het even welke partij , die onder Brussels-
Waalse voogdij staat. Of is het geen mon
sterachtige oplichting telkens een beroep 
te doen op de christelijke gezindheid der 
Vlamingen om stemmen te ronselen om 
een partij die voortdurend de hoogste 
Vlaamse belangen aan een Brussels-Waal-
se partijminderheid versjachert? Meer dan 
ooit heeft de Vlaamse beweging behoefte 
aan zuivere nationalistische bezieling in 
de geest van onze IJzerhelden. 

De moord op Prof. Cernak 
en het lot van het Slovaakse VoUc 

Inmiddels nadert het tijdstip, waarop 
de huidige regering na de officiële sluiting 
van het Centrum-Harmei aan de wetge
vende vergadering een aantal voorstellen 
tot struktuurhervorming zal doen. Het laat 
zich aanzien, dat het voorstel tot kulturele 
autonomie van de C.V.P.-volksvertegen-
woordiger van Elslande nu eindelijk zal 
worden ingediend. Teoretisch betekent dit 
voorstel een grote winst, omdat de Vlaamse 
en de Waalse volksgemeenschap krachtens 
dit voorstel voor de eerste maal publiek
rechtelijk worden erkend. In de praktijk 
is de draagwijdte ervan eerder beperkt, 
omdat tegen de door de kultuurraad opge
stelde «reglementen waaraan bij konink
lijk besluit bindende kracht kan worden 
verleend» steeds het vetorecht mogelijk 
is van « een commissaris van de regering 
door de koning benoemd», die «bmnen 
een termijn van drie dagen de beslissingen 
(van de kultuurraad) kan schorsen wegens 
onbevoegdheid, strijd met de wet of het 
algemeen belang». Mocht de Vlaamse kul
tuurraad ooit een dergelijk «reglement» 
inzake de vernederlandsing van het be-
drijfslleven of de opruiming van het Frans
talig bijzonder onderwijs in Vlaanderen 
ontwerpen, dan lij at het niet de minste 
twijfel, dat de uiteraard konservatieve 
regeringscommissaris deze maatregel zal 
wraken. 

Anderzijds is het allerminst waarschijn
lijk, dat een Vlaamse Kultuurraad bestaan
de voor het merendeel uit provinciale af
gevaardigden en enkele gekoöpteerde, 
spreekwoordelijk brave officiële flamin
ganten een zo voortvarend initiatief zal 
nemen. Terwijl de Waalse kultuurraad 
onder de krachtige impuls der Waalse 
federalisten ongetwijfeld verstrekkende 
maatregelen zal treffen (bv. de afschaf
fing van het Nederlands als verplichte 
tweede taal in het onderwijs), zal de 
Vlaamse kultuurraad naar het voorbeeld 
van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen 
vermoedelijk slechts een instituut met een 
brede naam en even geringe realisaties 
blijken te zijn. 

Dhr Renaat GODAERT 
onze sympatieke adjunktsekretaris der Volksunie 

Op 5 juli 11. opende Prof. Matus Cernak 
in een postkantoor te München een pakje 
dat geadresseerd was aan de Slovaakse Na
tionale Raad, waarvan hij de voorzitter 
was. Een vreselijke ontploffing volgde, 
waarbij Prof. Cernak en een oude vrouw 
gedood en zeventien personen gekwetst 
werden. Het onderzoek wees uit dat de 
aanslag het werk was van specialisten in 
het vak en de politie slaagde er niet in de 
dader of daders op het spoor te komen. 
Allerlei vermoedens werden geuit, waar
onder natuurlijk het voor de hand liggend 
vermoeden dat de aanslag beraamd en op 
touw gezet werd van uit Tjechoslovakije. 
Hier werd dan gewezen op het bericht dat 
de Amerikanen zinnens waren Prof. Cernak 
te benoemen tot hoofd van de uitzendingen 
voor Slovakije bij de zender Vrij Europa. 
Volgens sommigen zou dit bericht een ware 
paniekstenmiing verwekt hebben in de 
regeringskringen te Praag en te Presburg, 
omwille van de grote populariteit van Prof. 
Cernak in Slovakije, dat reeds het zwakste 
punt is in de rij der Russische sateliet-
staten. War er ook van zij, door deze gru
welijke politieke moord werd een einde 
gesteld aan het leven van een man die op 
voorbeeldige wijze zijn volk gediend heeft 
en tot alle offers bereid was, ook tot het 
offer van zijn leven. Zijn dood vestigt te
vens de aandacht op het tragisch lot -van 
het kleine, maar moedige Slovaakse volk. 

Slovakije telt drie en half miljoen inwo
ners, die haast allen Rooms-katoliek zijn. 
Tot aan het einde van de eerste wereld
oorlog maakte het deel uit van de Oosten-
rij ks-Hongaarse dubbelmonarchie en wel 
van Hongarije. De Slovaken hadden toen 
reeds een harde strijd te leveren voor hun 
volksbestaan tegen de Magyaren. Na de 
oorlog 1914-18, bij de verbrokkeling van de 
Donaumonarchie, kwamen de Slovaken, 
tegen hun wil, samen met Tjechen, Sude-
tenduitsers en Karpatorussen in de nieuwe 
staat Tjechoslovakije terecht. Deze Tje-
choslovaakse eenheidsstaat, waarin de 
Tjechen het staatsvolk waren, ontkende 
het bestaan van een afzonderlijk Slovaaks 
volk en beoogde de versmelting van Slova
ken en Tjechen tot één natie in het teken 
van het staatsnationalisme. De Slovaken 
hebben zich tegen deze politiek scherp 
teweer gesteld, doch als minderheid moes
ten zij de wet der meerderheid ondergaan. 

In de Slovaakse nationale beweging 
speelden Rooms-katholieke priesters steeds 
een voorname rol. Wij denken hier in de 
eerste plaats aan hun grote nationale 
voorman, Mgr Andreas Hlinka, die de na 
tionale strijd, eerst tegen de Magyaren, 
daarna tegen de Tjechen leidde. Hij was 
de leider van de Slovaakse Katholieke 
Volkspartij, die de meerderheid van het 
Slovaakse volk achter zich had. 

Wij denken aan de tragische figuur van 
zijn opvolger, Mgr Dr Jozef Tiso. Een man 
als Matus Cernak behoorde tot de Slovaak
se intellectuelen die als nationalisten hun 
plicht tegenover hun volk begrepen. In 
1903 geboren stond hij reeds van in zijn 
jeugd in de nationale beweging. Hij was 
een geestdriftig aanhanger Yan Mgr Hlinka 
die hem studentenleider en leider van de 
Hlinkagarde te Presburg benoemde. Hij 
was dan ook een « verdachte » in de ogen 
van de officiële instanties te Praag en heeft 
jaren lang moeten wachten op een benoe
ming als professor. 

Na de historische gebeurtenissen van 
september 1938 te München moest in 
Tjechoslovakije het roer omggegooid wor
den : in plaats van de eenheidsstaat kwam 
een federale bondstaat uit drie deelstaten 
de zgn. Historische Landen, Slovakije en 
Karpatorusland, ieder met eigen parlement 
en eigen regering. In de eerste Slovaakse 
regering was Matus Cernak minister van 
onderwijs. De Hlinkapartij, die in het Slo

vaakse parlement te Presburg alleen baas 
was, beoogde echter volledige zelfstandig
heid. Toen de Praagse regering weigerde 
Mgr Tiso te erkennen als regeringshoofd 
van de Slovaakse regering kwam het tot 
een incident dat Duitsland aangreep om 
tussen te komen. Aanvang 1939 werd Slo
vakije een zelfstandige, souvereine s taat 
met Mgr Tiso als staatshoofd. Matus Cer
nak werd als gezant van Slovakije naar 
Berlijn gestuurd en bleef deze belangrijke 
post bekleden tot het einde van de oorlog. 
De Slovaakse Staat was bondgenoot van 
Duitsland, wat begrijpelijk is wanneer 
men weet dat deze jonge s taat zijn bestaan 
aan Duitsland dankte en aangewezen was 
op de bescherming van Duitsland. Het kan 
overigens niet betwist worden dat de over
grote meerderheid van het Slovaakse volk 
deze politiek goedkeurde. De Slovaakse 
Staat ging dan ook met Duitsland ten on
der. Het Slovaakse volk werd met dwang 
en geweld terug ingelijfd bij Tjechoslova
kije, terwijl Karpatorusland echter bij 
Rusland geannexeerd werd en de Sudeten-
duitsers uit hun land verdreven. 

Aanvankelijk werd onder Benesj de vroe
gere centralistische versmeltingspolitiek 
weer ingezet. Na de likwidatie van Benesj, 
toen de kommunisten volledig baas wer
den, kreeg Slovakije, in schijn al thans, 
autonomie. Dit beantwoordt aan de kom-
munistische nationaliteitenpolitiek. 

Het s taat evenwel vast dat de meerder
heid van het Slovaakse volk ook nu nog 
trouw gebleven is aan de nationale bewe
ging van Hlinka en Tiso. 

Mgr Tiso, die door de Amerikanen aan 
de Tjechen uitgeleverd werd, werd onder 
protestbetogingen van zijn volk, ter dood 
veroordeeld en opgehangen. Hij wordt 
thans door zijn volk vereerd als een mar
telaar en een heilige. 

Ook Prof. Matus Cernak werd uitgeleverd 
en veroordeeld. Hij kwam er met een tijd-
straf van af en kon later uit Tjechoslova
kije ontsnappen en naar Duitsland vluch
ten. Andere medewerkers van Mgr Tiso 
werden eveneens ter dood gebracht. Ook 
Hans Ludin, de Duitse gezant in Slovakije, 
werd uitgeleverd en ter dood gebracht. Van 
hem heeft Ernst von Salomon in zijn boek 
« Der Fragebogen » een aangrijpend beeld 
opgehangen en zijn boek eindigt met de 
dood van deze man. Ontelbare Slovaken 
zijn naar het Westen gevlucht. Prof. Matus 
Cernak werd de leider der Slovaakse emi
granten in Duitsland en voorzitter van de 
Slovaakse Nationale Raad. Hij, die zijn 
vrouw en zijn zoon in Tjechoslovakije had 
moeten achterlaten, leefde nog uitsluitend 
voor de Slovaakse nationale beweging. Hij 
ontplooide een grote activiteit, was o.m. 
ook uitgever van een blad, voorzitter van 
het Slovaaks Insti tuut in Duitsland, van 
het Sociaal Komitee der Slovaakse emi
granten, enz... 

Prof. Matus Cernak was een diepgelovig 
katholiek, een vroom man en hoogstaand 
intellectueel. Onbaatzuchtig leefde hij als 
balling in armoedige omstandigheden, alles 
offerend voor zijn beproefd volk : uitein
delijk ook zijn leven. Hij hield er trouwens 
rekening mee dat dit lot hem wachtte, 
doch hij bleef «trouw tot in de dood»! 
Andere Slovaakse intellectuelen zullen zijn 
taak overnemen, o.m. de gewezen minister 
van buitenlandse zaken in de regering 
Tiso, Durcansky, die ontsnapt is aan de 
Tjechen en momenteel in Amerika ver
blijft. 

Hard is het lot van het katholieke Slo
vaakse volk dat thans leeft onder een 
kommunistisch dwangregime. Alle schijn-
autonomie ten spijt is het in feite onder
worpen aan de Tjechische kommunistische 
regering van Praag. 

Het kan niet betwijfeld worden dat het 
moedig, maar vertwijfeld verder vecht voor 

PRAATJE MET ONZE LEZERS 
De partij, die zich het meest aan ons 

interesseert, de C.V.P., is ten zeerste onge
rust. Zij had gehoopt ons te kunnen dood
zwijgen zodat de kiezers niet zouden weten 
welke oplossingen wij voorstonden. Wel, 
geachte lezer, de C.V.P. is op haar stand
punt moeten terugkeren omdat de idee 
zelfbestuur, gestuwd door ons en door bui
tenstanders naast ons, zich onweerstaan
baar opdringt als « de » oplossing voor de 
hangende Vlaam.se vraagstukken en voor 
het schoolprobleem. Op taklisch plan heeft 
de C.V.P. weer een nederlaag geleden. Onze 
Franskiljon Theo (God wat moeten de na
tionalisten deze anti-Vlaamse Belgicist dwars 
zitten!) zette de vijandelijkeden in. De fla
mingant Van den Daele volgde zijn voor
zitter op dit pad. Dat de C.V.P.ers het fede
ralisme zo krachtig bevechten moeten is een 
bewijs dat het federalisme reeds sterk in 
de gelederen van hun kiezers ingebeten 
heeft. Zij staan in het defensief. Ze werden 
door ons gedwongen hun taktiek prijs te 
geven. Het werk van de Volksunie levert 
nieuwe vruchten op. 

De politieke konjunktuur is niet alleen 
door de scherpe antithese Vlaanderen-Wal-
lonië gunstig geworden voor ons, ook de 
heropbloei van het nationalistyw overal in 
de wereld komt de Vlaams-nationale idee 
ten goede. Weliswaar was het nationalisme 
nooit uit de lucht na 191,5. Denken we maar 
aan de nieuwe politieke status van landen 
als Indië, Pakistan, Indonesië, Egypte en 
andere. Ook in Zuid-Afrika kwamen de na
tionalisten aan het bewind. De huidige 
eerste minister Strijdom komt daarbij van 
heel ver. Een vijf en twintig jaren terug 
was hij de enige verkozene van zijn partij 
en dan nog op het nippertje. Thans heeft 
hij een stevige meerderheid achter zich. 

Toch vierde voor enkele jaren het supra-
nationalisme hoogtij. Denken we maar aan 
het Verenigd Europa en aan andere initia
tieven, die het bestaan van de volkeren mis
kenden. Zij zijn ter ziele gegaan. Klaarblij
kelijk stonden er weinig idealisten achter 
dat Verenigd Europa, want na de eerste 
mislukking verdedigt niemand nog de ge
dachte. Geen uitzicht meer op profijt! De 
eis zelfbestuur of federalisme is een eis van 
het volkse nationalisme. Elk volk wil zich 
zelf besturen, hetzij in een afzonderlijke 
staat, hetzij in een bondstaat. Het nationa
lisme keert thans als een vloedgolf Lerug 
over de wereld. In Noord-Ierland, nog onder 
Engels bewind, werden Ierse nationalisten, 
die in de Engelse gevangenissen zaten, tot 
volksvertegenwoordiger verkozen. In de Saar 
is de strijd volop bezig. Ook laait de strijd 
in Noord-Ierland weer krachtig op. 
Tunis, Algerië en vooral I^arokko beginnen 
zich geducht te roeren om van de Franse 
knoet bevrijd te geraken en zelfs het kleine 
Cyprus kent een krachtige opstandige bewe
ging tegen Engeland. De eis van deze vol
keren is eveneens zelfbestuur. Vroeg of laat 
zullen ze het ook verkrijgen omdat die eis 
beantwoordt aan de natuur van de volkeren 
zelf. 

Deze volkeren leren ons voor zelfbestuur 
te vechten. Het feit dat de meeste van hen 
voor verachterd aanzien worden, leert ons 
hoe deerlijk ook wij er aan toe zijn. Wie 
door vreemden, of dienaren van den vreem
de, bestuurd wordt, geraakt ten achter. 

Tegenover de volksvreemde machten is 
één groep mensen onontbeerlijk : de radi
calen.) Daar zonder: blijvende verknech-
ting ! 

Vindt ge ook niet lezer dat de vergelijking 
van de tien jaar na deze oorlog met de tien 
jaar voor deze laatste oorlog boekdelen 
spreekt. Nu 10 jaar zonder verwezenlijkin
gen op Vlaams gebied, toen tien jaar vol 
verwezenlijkingen. Het optreden van een 
Vlaams nationale partij alleen vermag de 
Vlaamse Beweging vooruit te brengen. Dat 
thans door de kracht van de idee en door 
om werk vooruitgang geboekt wordt, is 
verheugend. Is het geen rede om krachtig 
door te werken ? 

Zijn geloof en voor zijn nationaal bestaan. 
Het lot van dit kleine volk kan ons niet 

onverschillig laten, omdat het zoals ons 
volk een katholiek volk is en omdat er 
zoveel gelijkenis is met onze nationale strijd 
Er valt trouwens heel wat te leren voor ons 
bij de Slovaken, die zich nooit hebben la
ten verleiden door de sirenenzang uit 
Praag, maar steeds in hun eigen politieke 
partijen gestreden hebben voor hun zelf
standigheid. Het voorbeeld van de Slo
vaakse intellectuelen mag ook wel eens 
voorgehouden worden aan onze Vlaamse 
intellectuelen die ver te kort schieten in 
hun plicht tegenover hun volk. 

Laten we hopen dat het Slovaakse volk 
eens zal beloond worden voor zijn dapper
heid en een betere toekomst zal mogen te
gemoet zien. 

http://Vlaam.se
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De sociale diensl der Y.B.A. 
Welke taak is voor ons vrouwen schoner 

dan die van het sociale dienstbetoon ? 
Waar er in ons Vlaamse land nog een 
enorm grote nood heerst, waar nog vele 
vaders, zelfs van grote gezinnen, gebrood
roofd zijn en niet weten hoe de eindjes 
aan elkaar te knopen, waar nog zoveel ge
leden wordt op elk gebied, daar is het de 
plicht van ons vrouwen om op de bres te 
springen en met vereende krachten toch 
zoveel mogelijk mee te werken aan het 
verzachten van dat leed. 

De Vrouwen van de Vrouwenbeweging 
voor Amnestie hebben steeds getracht al 
het mogelijKe te doen om van tijd tot tijd 
aan de meest behoeftigen een pakKet uit 
te delen, hetzij in ae vorm van levensmid
delen, hetzij m de vorm van kieren. 

We Slaan nu nog drie manüen voor het 
Kersueest.drie maanaen waarin er hard 
gewerüt moet woraen. binüs eniceie weken 
heooen onze vrouwen éen avond in de 
weeK, de vrijdagavond vasigeiega om met 
eiüaar te naaien en te breien om tegen 
Kerstmis een mooie coueciie Kinaergued 
kaar te neooen. ü n dat Kan, mits ai ae 
dames uit net Antwerpse nu eens aue 
vourooraeien, aiie onaemnge proDiemen 
en oezwarcn op zij zetien en uereia zouaen 
zijn lunK mee te neipen. Cieen enjieie ver-
on iscnuiuiging Kan nier tegen in georacnt 
woraen. iNieinana Kan mij wijsmaKen aa t 
een nuisvruuw met ene avona op ae weeK 
tnuis genust kan woraen, oi aa t inanuet 
met ene avona op ae Kiiiueren Kan passen, 
h n aa t u misscmen niet zo oeareveu zouat 
Zijn iiiei naaia en araaa , acn OOK aa t is 
maar een nauwe veroniocnuiuiguig, want 
zo unnaiiüig zijn we toen geen van aiien 
en onaer leiamg van een paar liinKe 
kracnien, — en uie zijn er, — zuiien we 
aiiemaai toen wei in s iaat zijn, ai is het 
maar net simpeiste werK te verricnten. 

Kom, laten net nu toch niet steeas de-
zeiiacn zijn aie ae nanuen uit ae mouwen 
steden. JJenKt U aa t ae viouwen aie nu net 
werK aoen, (.en meer aan aa t ene avonaje 
in ae weeK noon) üat aie vrouwen geen 
huisgezinnen en geen Kiiiaeren neooen, oi 
geen aagtaaK op B.aiiioor oi ergens auuers? 
Weizeker, maar ze neooen een aosis oiier-
zin, een gevoel voor samennongneia en 
een taaie wusKracnt. Wat een tienuai vrou
wen op enKeie weKen tija gepresteera heo-
ben is een wonaer. u a t mag wei eens m 
het openoaar gezega woraen, want zie, het 
sociaie werK is eigeniijK net werK van üe 
stilte, het werK aa i niet aan ae grote kiok 
worat genangen en waar niet mee wordt 
uitgepaKt en aa t toen heel veei werK 
vraagt van die viouwen die er zich voor m 
zetten. Maar iaat ons aan ook eens m he t 
openoaar zeggen aa t het een scnanae is 
aa t er nog zoveel jonge meisjes ronüiopen 
die best een hanaje kunnen toesteKen, 
maar aie liever in een cinema zitten of de 
voiKsdansbais aflopen dan de taaK van de 
anaeren wat te heipen verlichten. Het is 
een teKen ües tijüs zegt men ons herhaal 
delijk, ja dat IS misscmen wei zo, maar 
laat het dan bij ons mensen in Godsnaam 
niet tot een moaeziekte worden, laten onze 
meisjes dan nog de laeaien trouw zijn van 
offer en liefde. 

Elke Vrijdagavond zitten een groep 
vrouwen boven in de grote zaal van het 
« Rubenshof » te werken voor de behoef
tige kameraden. Zij rekenen er op elke 
week meer vrouwen in hun kring te zien. 

Wapen U met schaar, naald en wat spel
den en indien U dat liever doet er is bor
duur- en breiwerk ook. Met wat frisse 
moed, een opgewekt gezicht en een portie 
kameraadschap zullen wij in s taat zijn 
met Keistmis in vele gezinnen een grote 
vreugde te bereiden en nu eens niet met 
gedragen spulletjes, maar met splinter
nieuwe, beeldige kleedjes, rokjes, bloesjes 
en wollen truitjes. 

Wie helpt er mee ? 
WIJ VROUWEN EN DE EENHEID 

Ja we weten het allemaal. Eenheid is er 
onder ons mensen heel weinig te vinden. 
Ga maar eens een Antwerps café binnen en 
luister maar eens naar de gesprekken. Je 
hoeft dan niet eens over veel poUtiek ver
stand te beschikken om je dood te ergeren. 
Ze weten allemaal wat op elkaar aan te 
merken, ze genieten van eikaars tegensla
gen, van eikaars financiële moeilijkheden, 
in één woord ze gunnen elkaar niets! Het 
sukses van de een, is een bron van praa t 
jes voor de anderen, een tegenslag voor 
de een is een reden voor de andere partij 
om zich op de borst te slaan en te zeggen 
« Zie je nu wel, we hebben het altijd ge
zegd... » en zo gaat het maar door. En... 
wat bereiken ze? Ze bereiken enkel dat 
velen van de besten onder ons het beu zijn 
nog met iets mee te doen, nog voor iets te 
geven. Dat is het resultaat! Is het al niet 
erg genoeg dat het algemeen bestaande 
egoïsme onder de mensen al een deel van 

onze krachten heeft afgeknot, dat de moei
lijke bestaansmogelijkhden een ander deel 
van de kameraden van vroeger opeisten? 
Het handje vol dat overblijft verdeelt dan 
nog zich zelf door onderlinge kleine twis
ten, die eigenlijk zo miniem zijn ten op
zichte van het grote doel dat ons allen 
bezielt. 

Vrouwen, laat ons aan dat alles niet 
mee doen, laat ons een voorbeeld zijn van 
eendracht, laat in ons midden niet toe dat 
er onenigheid gezaaid wordt en weest door 
Uw eigen gedrag een voorbeeld voor de 
anderen. Probeer thuis en onder vrienden 
steeds weer de nadruk te leggen op de 
eensgezindheid. Onze invloed is heus veel 
groter dan de mannen wel zouden willen 
bekennen. Wij kunnen werkelijk veel doen 
als we daar maar toe bereid zijn. Hoe dik
wijls moeten we thuis niet voor scheids
rechter spelen als de kinderen aan het 
kibbelen zijn. Rekenen die dan niet altijd 
op Moeder? Maar door mee te doen aan 
roddelpraatjes, mee te doen aan afbraak, 
door dingen te vertellen die we helemaal 
niet met zekerheid weten, die we maar 
even ergens opgevangen hebben, door d^t 
te doen geven we stof voor onderling wan
trouwen. 

Straks staan de verkiezingen voor de 
deur. Heel veel mensen rekenen op een 
verbetering van onze algemene toestand. 
Wij rekenen op Amnestie en Zelfbestuur, 
maar denk er aan dat alleen dat er komen 
kan als we bereid zijn over veel heen te 
stappen, als we enkel ons doel en ons 
ideaal voor ogen hebben en over de kleine 
zelfgebouwde grachtjes heen elkaar de 
hand geven om elk in zijn eigen domeintje 
te strijden voor ons volk. En is dat geen 
eenheid waard? 

WIJ VROUWEN EN DE POLITIEK 
Politiek, een woord dat niet past in de 

mond van een vrouw, wordt er wel eens 
gezegd, en misschien heeft men dan wel 
gelijk als men onder politiek enkel verstaat 
het aflopen van vergaderingen, het ver
spreiden van vlugschriften, het kalken 
van leuzen of het uitwerken van ingewik
kelde problemen om toch je doel te berei
ken. Maar politiek is ook iets anders, het 
is ook het verspreiden van een zeker ide
aal dat men aankleeft, het t rachten te 
bereiken van een zeker eindpunt. Sociaal 
werk is prachtig, is nodig en is helaas een 
noodzakelijkheid geworden van het aller
grootste belang, maar alleen daarmee 
komen we er niet. 

En we komen er ook niet als we dat 
grote woord « politiek » alleen aan de man-
beweging is de vrouw nodig, niet op het 
voorste plan, niet in de eerste gelederen, 
maar al is het dan maar op een bescheiden 
achterplaatsje, ze moet er zijn! Van ons 
vrouwen immers wordt een morele steun 
verwacht. Hoe kan een man zich ten volle 
aan zijn idealen wijden, als naast hem 
altijd en eeuwig een mopperende vrouw 
staat, een vrouw die duizend angsten uit
staat, een vrouw die hem tegenhoudt, hem 
verwijten maakt als het eens « mis » gaat, 
hem niet vrij laat in zijn dagindeling? 
""Misschien is onze taak daarom niet zo
zeer op de voorgrond tredend, maar dan 
toch zeker heel dikwijls veel moeilijker. 
Ik heb een vrouwtje gekend dat in ver
wachting was en daarom onmogelijk mee 
kon naar de IJzerbedevaart. Zeeiste toen 
van haar man dat hij ook thuis zou blij
ven. Zie, dat zijn die vrouwen die een h in
derpaal zijn. Natuurlijk als zij ziek was 
geweest of de hulp van haar man nodig 
had gehad, dan zou ze gelijk gehad heb
ben, maar puur uit jalouzie omdat zij niet 
gaan kon haar manook dwingen thuis te 
blijven dat is een houding die ons Vlaamse 
vrouwen niet past! En hoe dikwijls komen 
we die vrouwen niet tegen? Hoeveel vrou
wen willen niet dat een man 's avonds 
naar een vergadering gaat omdat zij dan 
alleen moet zitten? Is dat eerlijk? 

"Wij vrouwen en de politiek, zie dat be
doel ik er mee dat wij niet afzijdig mogen 
staan. Wij moeten mee kunnen leven met 
het politiek gebeuren omdat het hier gaat 
ook om ons welzijn en vooral om dat 
van onze kinderen. Willen ook wij niet 
onze kinderen zien opgroeien in een 
vrij en gezond Vlaanderen waar allen 
even veel rechten en plichten zullen 
hebben en waar onze kinderen niet met 
hun neus tegen gesloten deuren zullen 
lopen, omdat hun vader eens gevangen 
zat of nog geen rechten heeft? Wil
len ook wij niet dat voor onze kinde
ren alle poorten wijd open zullen staan, 
welk beroep zij ook zullen kiezen? Daarom, 
omdat het ook gaat om het lot van onze 
kinderen, daarom ook zullen wij naast on
ze mannen moeten staan, naast hen en 
met hen, blij gezind en offervaardig, met 
belangstelling en toewijding. 

Ook voor ons Vlaamse vrouwen is het 
vijf voor twaalf. 

De Vlaamse Millitanten Orde 
Het is nu eenmaal zo dat in de laatste 

jaren de factoren « propaganda » en 
« mach t» in de politiek een steeds grotere 
rol zijn gaan spelen. 

Men kan betreuren dat de mensen hun 
politieke meningsvorm laten beïnvloeden 
door het succes van een of andere groep, 
door de politieke reklame die gemaakt 
wordt en niet door studie en overweging 
alléén, maar dat verandert niets aan de 
feiten. 

Vooral de acties op de straat, met minder 
of meer luidruchtige betogingen en derge
lijke zijn zeer in de mode gekomen en 
schijnen reeds heel wat belangrijke be
slissingen afgedwongen te hebben. Een 
voorbeeld daarvan is en blijft in eerste 
instantie nog altijd de koningskwestie, 
waar een minderheid ten slotte haar wil 
oplegde aan een meerderheid door het 
straatgeweld, dat op sommige ogenblikken 
grensde aan een regelrechte omwenteling. 
De C.V.P. scheen uit deze ontwikkeling een 
— natuurlijk schuchtere — les getrokken 
te hebben, want de openbare manifestatie 
in al haar aspecten, zelfs tot en met het 
omhakken van bomen enz, werd ook in de 
schoolstrijd aangewend. De aard van de 
troepen en opzettelijk remmen van de 
leiders maakten echter dat bv. het resul
taa t van de « verboden betoging » van 26 
maar t ver beneden datgene bleef van de 
linkse betogingen in juli '50. 

Onze Jlinke propuijandi^icii up ixutpui myi-ivLui, 
te Mechelen. Er werden heel wat honderden num
mers aan de man gebracht. Uiterst rechts op de 
eerste rij herkent men onze adjunkt-sekretaris, 

Jienaat GODAEBT 

Schoolkwestie en koningskwestie zijn 
niet de enige voorbeelden van deze vast
stelling. Het was bv. voldoende dat het 
« verzet » enkele jaren geleden een betoging 
op touw zette om het rhytme van de vri j
latingen van « incivieken » praktisch ge
durende een hele tijd met 90 % te doen 
dalen. 

Ook tegenover de zeldzame en kleine 
pogingen om het Vlaams Nationalisme 
politiek weer wat leven in te blazen werd 
straatrumoer en herhaalde malen chantage 
en geweld met succes aangewend. Herin
neren we maar even aan de inval van een 
aantal tegenstanders op het nationalistisch 
congres van mei 1949, aan de herrie rond 
de Vlaamse landdag in 1953 te Antwerpen, 
aan de overval op de mensen die in okto
ber '53 de door de studenten ingerichte 
anti-Fostymeting bijwoonden. 

Ook de propaganda in 't openbaar speelt 
een zeer belangrijke rol, vooral voor de 
kleinere partijen die niet over alle moder
ne hulpmiddelen zoals radio, pers enz. 
beschikken zoals de traditionele grote drie. 
De kommunisten zien dit bv. zeer goed in en 
regelmatig ontmoet men hun colporteurs 
en ziet men hun aanplakbrieven. 

«Fas est ab hoste doceri» zegden de 
Romeinen reeds. Aan ons om ook veel van 
onze vijanden te leren! Ja, wij weten liet : 
er zijn hier in dit land twee maten en 
twee gewichten en het is reeds voldoende 
bewezen dat een Vlaming, en zeker een 
nationalist, niet mag doen wat onze tegen
standers wél mogen. 

Bij de oprichting van de VMO lag het 
dan ook niet in onze bedoeling overal even 
ver te gaan als onze tegenstanders. 

Wél — en wij schrijven dit niet opdat 
het bij een volgend proces als verzachtende 
omstandigheid zou kunnen ingeroepen 
worden — om binnen de perken van de 
wet, zo ver mogelijk te gaan op het gebied 
van openbare propaganda. De VMO is geen 
« gewapende organisatie om de politie of 
het leger te vervangen s.. Wij willen echter 
wél — zoals anderen dat mogen — colpor
teren, plakken, in stoeten opstappen, er 
voor zorgen dat onze vergaderingen nie;-
gestoord worden enz. 

Wij willen tegenover de wet nog loyaler 
zijn dan bv. de linkse militantengroepen, 
want bij ons is het dragen van wapens 
formeel verboden terwijl eenieder — ook 
de geheime en niet geheime politiedien
sten — weet dat, zowel bij konings- en 
schoolkwestie als bij vele andere gelegen
heden, door onze tegenstanders veelvuldig 
stokken, ijzers, matrakken, kettingen enz. 
gebruikt werden. 

De paar keer dat VMO mannen in een 
vechtpartij werden betrokken kregen zij 
steeds de eerste slagen. En wij weten niet 
of wij erom verheugd moeten zijn of het 
betreuren dat wij nooit aanvallend optra
den. 

Verder menen wij dat de reeds vierjarige 
activiteit van de VMO, met weinig mannen 
en geringe middelen, reeds afdoende de 
absolute noodzakelijkheid van dergelijke 
organisatie heeft bewezen. Wij zijn niet 
alleen altijd een sterke steun geweest voor 
de partij die de Vlaamse strijd op het poli
tiek vlak, d.i. volgens ons op de meest doel
treffende manier, wou strijden, maar tel
kens als andere organisaties zoals ADJV, 
Jong Nederlandse Gemeenschap, ANZ, 
Grammensfonds enz op onze medewerking 
een beroep deden, mochten ze op ons reke
nen. 

In honderden dorpen hadden reeds pro-
pagandatochten plaats, duizenden bladen 
werden verkocht en vele tienduizenden 
vlugschriften uitgedeeld. 

Zo wij ondanks de geleverde inspanning, 
en deze is wel groter dan de meeste van 
onze mensen vermoeden, nog geen grotere 
resultaten konden boeken, dan is dit al
leen bij gebrek aan medewerking. Het is 
nu eenmaal een feit dat er onder de jonge 
mannen in Vlaanderen heel wat helden 
zitten en heel wat anderen niet bestand 
blijken tegen een ondankbare werking van 
alle dagen, zonder glans en zonder onmid
dellijk zichtbaar gevolg. 

Toch gingen we steeds vooruit : niet 
aanhoudend en overal maar toch vooruit. 
Wij rekenen er op dat heel wat mannen 
die de geringe vooruitgang van de politieke 
strijd steeds weer betreuren, eindelijk 
toch hun plaats bij ons zullen innemen. 
Ze zullen vlug ondervinden dat wel niet 
alles van een leien dakje loopt, maar dat 
er toch wat gepresteerd wordt, dat er een 
hechte kameraadschap heerst en dat er 
nog heel wat meer kon bereikt worden zo 
we talrijker waren en meer gesteund wer
den. ; 

Er is bepaald een rangorde in de ma
nieren om Vlaanderen te dienen. Wij me
nen, zonder aan zelfoverschatting te gaan 
doen, dat de dienst in de VMO redelijk 
vooraan mag gerangschikt worden. Waar
op wacht ge nog, kameraad? B. MAES 
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voor goed van de baan kan worden gehol
pen. Een ware en blijvende oplossing die 
terzelfdertijd het voor ruim 2/3 linkse 
Wallonië en het voor bijna 3/4 rechtse 
Vlaanderen volledig zou bevredigen is in 
het huidig unitair staatsverband ondenk
baar geworden. Slechts een federale om
vorming van ons staatsbestel, zoals de 
Volksunie het voorstaat, kan aan de immer 
opduikende Vlaams-Waalse tegenstelling, 
die ook in de schoolkwestie tot uiting komt, 
een einde stellen. Alle andere «oplossin
gen » zullen eens te meer voze compro
missen, eerloze akkoordjes en niets-gene-
zende lapmiddelen blijken te zijn. 

Wat nu ten slotte het refreintje betreft 
dat het nutteloos is zijn stem te vergooien 
aan een kleine partij , kan er op gewezen 
worden dat tien jaar C.V.P. heeft aange
toond dat een stem aan deze laatste partij 
geschonken, al thans op Vlaams gebied, een 
honderd procent verloren stem is. De C.V.P. 
leiding mag dan ook weten dat ze geen 
tweede maal de kans zal krijgen in dubbel
zinnigheid en huichelarij misbruik te ma
ken van de Vlaams-nationalistische stem
men zoals ten tijde van de koningskwestie. 
En wat nieuwe verruimingsexperimenten 
betreft, daarvan, spaar ons Heer! 
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HHKHAM VAN DEM REEC;<. DOOR DK. BEKT HEKMAXNS 
Herdenkingsrede voor Herman van den 

Reeck, uitgesproken door Dr Bert Hermans, 
op de volksvergadering der Volksunie, op 
17 juli 1955, te Antwerpen. 
Vlaamse vrienden, 

Er wordt in dit land veel herdacht en 
veel herinnerd en vee! gehuldigd. 

Wij herdenken — en dit reeds vele ja
ren — Breydel en de Conine, Sneyssens 
en van Artevelde; Wij huldigen Egmont 
en Hoorn, herinneren aan het offer van 
Willem van Oranje en belanden eindelijk 
bij de Brigands uit de Boerenkrijg. 

Voor velen is dan de rij der herdenkin
gen afgesloten; wat na die tijd voor Vlaan
deren viel is — zo menen zij — minder 
zuiver, minder goed en ook minder held
haftig; want aan heldhaftigheid is voor 
velen nog verbonden de goedendag, een 
wapperende vlag, een slagveld, mooie pa
rolen en strijdleuzen. 

Maar de latere tijd heeft geleerd dat 
men ook anders heldhaftig voor Vlaanderen 
sterven kan, wij zouden haast zeggen... 
met bescheidenheid, maar niet minder 
verbeten - zonder parolen, zonder leuzen, 
doch met het gevoel heel gewoon zijn 
plicht te vervullen, zijn plicht jegens 
Vlaanderen. En wij kennen dan de lange 
reeks van namen, die in dit verband moe
ten herinerd en die in ons har t moeten 
voortleven. 

Uit deze reeks van namen past het, 
menen wij, voor de jeugd even de figuur 
op te roepen van een jong student, die 
zonder fanfare, zonder grote parolen, maar 
toch bewust, het offer van zijn jong leven 
heeft gebracht. 

Op 11 Juli werd op de Grote Markt der 
Vlaamse stede Antwerpen de 19-jarige 
student Herman Van den Reeck neerge
schoten. 

Er is over de feiten niet zo veel te ver
tellen : de ware offervaardigheid immers 
zoekt niet het decor, is spontaan en komt 
tot uiting, waar en wanneer ook. 

In de jaren 1919-1920 heersten nog de 
vijanden van Vlaanderen, de franskiljonse 
liberalen over onze stad. Het werd dan aan 
de Vlamingen verboden ter gelegenheid 
van 11 Juli door Antwerpens straten te 
betogen; maar de Vlamingen van die tijd 
weken niet voor provocaterus en sloten 
geen «niet-aanvalspact» met mogelijke 
tegenbetogers. 
Omstreeks 10 uur kwamen ze bijeen aan de 

grens van Antwerpen en Borgerhout; een 
indrukwekkende stoet trok door deze laat
ste gemeente en onder invloed van de 
geestdrift en het entoesiasme kon het 
werkelijk niet anders. Met de beslistheid, 
die alleen door diep geloof en betrouwen 
in de rechtvaardige strijd wordt geschon
ken trok een groot deel van de massa de 
Antwerpse «veste» in en in werkelijke 
stormpas ging het naar de Grote Markt. 

Het is wel gek, maar alleszins merk
waardig dat — zoals in de Middeleeuwen — 
ook de moderne « protestant» oprukt naar 
het hart van de stad en het symbool van 
de vrijheid : het gemeentehuis, de Grote 
Markt. 

En daar waren ze allen : de jeugd, de 
ouderen, de activisten, de IJzersoldaten; 
daar bevond zich het levende, durvende, 
sterke Vlaanderen. Daar echter ook wacht
te de grimmige politiemacht, ze stormde 
op de betogers los en trachtte de aanwe
zige leeuwenvlaggen aan de demonstran
ten te ontrukken; bij een dezer pogingen 
en wel om de vlag van de Vlaamse Meis
jesbond te bemachtigen uit de handen van 
het jonge meisje, dat die vlag droeg kwam 
Herman Van den Reeck tussenbeide en 
werd door een politie-agent neergescho
ten. 

Nadat hij dan, zonder de minste hulp, 
een uur op het politiebureel had gelegen — 
waar men zelfs de vader verbood zijn zoon 
te zien — werd hij naar het St. Elisabeth-
gasthuis gevoerd; niettegenstaande zijn 
zeer zwakke toestand en het uitdrukkelijk 
verbod der geneesheren werd hij nog on-
derhoord; sommige bladen hebben zelfs 
het overlijden aan dit onderhoor — dat 
de laatste krachten van de gekwetste 
wegnam — toegeschreven; na een lange 
nacht van pijn overleed de jonge student 
in de laat-avond van Maandag 12 Juli. 

Het nieuws van het tragisch einde van 
de jonge Vlaming trof pijnlijk gans het 
volk; de Sinjoren eisten het ontslag van 
de burgemeester; er volgde een interpel
latie in de Kamers door de Heer Frans van 
Cauwelaert; overal protestmeetingen; dui
zenden deelnemingen van rouw werden 
,ian lie familie bezorgd en de oegrafenis 
van de jonge man was die van een vorst. 

In 'fe kerk werd net orgel gehojden doo. 
Jef v in Hooi en Renaat Veremans; voor
aan jp de lijkwagen zat helemaal in 't wit, 
niet zwarte sliu^r, de i>Taagd van Vlaan
deren; honderden bloemenkransen werden 

in dt rouwstoet meegedragen, du 7enden 
volgden de lijkbaar en — zonder overdrij
ven — tienduizenden stonden opgesteld 
langs de begrafenisweg. Gans Vlaanderen 
was j.anwezig; zo liepen bij het baarkleed 
naast elkaar Staf de Clercq en Kamiel 
Huysmans. Verscheidene lijkredenen wer
den uitgesproken o.a. door K. Huysmans, 
II. van Puymbroeck, J. Timmermans. 

De dag van de begrafenis hadden nog 
een pasr incidenten plaats; op Maandag 
19 Juli volgde een interpellatie in de Ant
werpse {.'emeenteraad, waar met algemeen
heid van stemn en — min één — de bur-
geme>'stei n\ 't ongeli.ik werd gesteld. 

In dit nuchtere zakelijke relaas der 
feiten ontsnappen wij ook niet aan de 
indruk van heidhaftig-ï offervaardigheid; 
de junge man wist welke gevaar er dreig
de — er was die ochtend al meer gescho
ten — maar het gold hier een meisje te 
beschermen, een vlag te redden uit de 
handen van de tegenstanders. Middeleeuw
se romantiek in een moderne tijd; zijn 
gebaar is dit van een Sneyssens waard; 
en Aoals OOK Sneyssens heeft hij de dich
ter peinspireerd tot mooie treurzangen .. 
maar de dichter zc!f ziin hun held I t tcr 
verbeten. 

Wij spraken iemand, die getuige was van 
het gebeuren op de Grote Markt en die 
Herman Van den Reeck lange jaren als 
vriend heeft gekend. 

Dr. Sc. Bert HERMANS tijdens zijn Jlinke rede 
over Herman van den Reeck op de Grote Volks
vergadering, op 17 Juli l. l. 

Hij was — zo verklaarde mijn zegsman — 
een bescheiden jongen; als student in de 
wetenschappen aan de Universiteit te 
Brussel was hij aldaar lid van de Vlaamse 
Clarté-groep en secretaris der Vlaamse 
groepen van de internationale anti-mili
taristische beweging. 

« Hij was mijn vriend » schrijft Marnix 
Gijsen « omdat vriend van mij zijn, allen 
die in een zelfde verlangen het licht van 
een betere dageraad zoeken ». 

Nog andere vrienden kende Van den 
Reeck; hij had de vervolgingen van het 
activisme in zijn onmiddellijke nabijheid 
gekend : Professor Jacob en zijn goede 
vriend Herman Vos, Rudelsheim, de jonge 
socialist Jef Van Extergem en studenten 
als Lode Craeybeckx en Firmin Mortier. 

Bij al dezen had hij het geleerd : Vla
ming zijn, strijdend Vlaming zijn... dat 
wil zeggen : offers brengen en langs de 
weg van het offer naar de verwezenlijking 
van het ideaal opgaan. 

Van den Reeck was niet — op verre na 
niet — het type van de pedant; hij kon 
ook de jolige, studentikoze jonge man 
zijn... maar nooit de jongeling, die een 
seconde slechts de Vlaamse taak, de 
Vlaamse waardigheid en de Vlaamse plicht 
vergat. 

Hij had — in 1920 reeds — een brede 
blik op de problema's die op het sociale 
plan waren opgerezen; Vlaamse ontvoog
ding betekent voor hem ook : ontvoogding 
van de kleine man. 

Hij wilde het zijn en hij was het : s tr i j
der voor dit land, strijder voor dit volk, 
met zijn blik gericht op dat éne : Vlaan
deren. En daarin hielpen hem : zijn ernst, 
zijn beslistheid en zijn trouw. En die wer
den bezegeld door de moord op de student 
Van den Reeck. 

De betekenis van een huideging is altijd 
dubbel. In de eerste plaats is het de plicht 
van het nageslacht met piëteit te herden
ken wat voorgangers hebben tot stand ge
bracht, wat ze hebben geofferd, welke 
hoop ze hebben gekoesterd. 

Wij horen dagelijks de bittere critiek : 
de jeugd kent haar voorgangers niet, weet 
zo weinig over de geschiedenis van Vlaan
deren, kent zo vaag de geschiedenis van 
de beweging; de jeugd kent niet de leiders, 
de geleerden, die de trots mogen zijn van 
Vlaanderen, de jeugd kent niet de helden, 
die zware offers brachten.. . de jeugd ziet 
niet dat er een en dezelfde lijn loopt van 
Groeninge, over Artevelde, over Oranje, 
over de Brigands naar de Vlamingen, die 
onmiddellijk na 1830 de strijd tegen het 
verfransende België begonnen, dat deze 
lijn wordt voortgetrokken door Conscience, 
de Laet, van Duyse, door Coremans, Ver-
meylen... senior, door de activisten, door 
Borms en al de anderen die van 1940 tot 
op deze dag nog het offer brachten, in wel
ke gevangenis ook, in welke frontlijn ook. 

En wanneer wij dan deze groten huldi
gen, moeten wij hun niet alleen dankbaar 
zijn voor hun grootheid, maar moeten wij 
ook t rachten hen te benaderen in hun op
vattingen, in hun levenshouding, in hun 
offervaardigheid... zij moeten voor ons 
voorbeelden zijn en hun strijd moet voor 
ons, jeugd van vandaag, een prikkel zijn. 

En wanneer wij dan menen dat een her
denking van Herman Van den Reeck, — 
een herdenking, die niet in evenredigheid 
staat met het offer, een herdenking die 
nooit in grootheid kan overeenstemmen 
met de omvang van het offer, — wanneer 
wij menen dat deze herdenking plicht is 
voor Vlaanderen, dan is het ook onze diep
ste overtuiging dat door het voorbeeld van 
Herman Van den Reeck onze jeugd nog 
moet te bezielen zijn. 

Wij beleven een crisis in de beweging, 
na de repressie van 44; bij de jeugd heerst 
een stemming van ontmoediging, van on
zekerheid... van gevaarlijke onverschillig-
iieid. Dit verschijnsel, die ontmoediging... 
ze zijn normaal; het is in Vlaanderen ook 
eventjes merkbaar geweest na 1918; toen 
echter werd die crisis, die onzekerheid 
overwonnen; over het leed van de gestraf
ten heen, boven de kerkers der gevange
nen werd weer de band van « enigheid » 
gesmeed en er stond een fiere jeugd bereid. 

Van die groep jongeren is Van den 
Reeck een der voorgangers geweest en 
door zijn offer stellig het symbool. 

Wij mogen wel fier zijn dat het Vlaan
deren van tussen de beide wereldoorlogen 
de jonge Van den Reeck niet vergeten is; 
de gemeente Borgerhout kende tot in 1944 
een Van den Reeckstraat, maar die toen 
vervangen werd door Winston Churchill-
laan; wij weten wel dat de Heer Van de 
Vijver al verscheidene malen in de ge
meenteraad heeft voorgesteld de oorspron
kelijke naam terug te geven, maar toch 
durven wij hem van hieruit en in naam 
van deze vergadering vragen dat hij dit 
voorstel nogmaals zou hernieuwen. 

H. Van den Reeck s t raat ; dit is iets, 
maar oneindig veel meer heeft Vlaanderen 
zijn naam behouden op het gebied dat hij 
zelf had verkozen : dit van de studie. Te 
Antwerpen werd de Herman Van den Reeck 
volkshogeschool gesticht, die — laat het 
onze trots zijn — voor de oorlog algemeen 
als een unieke prestatie werd erkend; op 
het podium van deze school verschenen 
Europese geleerden en kunstenaars van 
wereldfaam, verscheen al wie naam had 
in Nederlands wetenschappelijk leven. 

Wie nu nog het programma en de lange 
lijsten van brochures ter hand neemt, s taat 
verbaasd over de geestelijke kracht van dit 
instituut.. . en schouwt met heimwee en 
bitterheid op het heden... dat zulks niet 
vermocht. 

Dit beeld van een jong Vlaming wilden 
wij hier als symbool oproepen, omdat het 
Vlaanderen van deze tijd zijn jeugd zo 
nodig lieeft. Wij hebben behoefte aan een 
.leufjd die weet waarvoor ze vecht, aan een 
jeugd, die weet wat Vlaanderen heeft tot 
stand gebracht. Wij hebben een jeugd no
dig, die zoals Herman Van den Reeck, met 
volle begrip als propagandist de ontvoog
ding van haar volk kan dienen... dienen 
niet met grote woorden, maar met beslist
heid, met waardigheid en met gezag. Wij 
hebben een jeugd nodig, die bereid is te 
marsjeren in de eerste gelederen; wij heb
ben een jeugd nodig, die als jongeren naar 
het Vlaamse volk toegaan en dit volk 
wekken tot besef van zijn grootheid. 

Wij hebben een jeugd nodig. 
En daarom moeten wij aan het werk; 

in het spoor van Herman Van den Reeck 
moeten wij, jeugd, door hechtere trouw, 
door rijkere liefde, door grotere offervaar
digheid, door volledige inzet de plaats in
nemen, die voor 1945 door de jeugd in de 
strijd werd ingenomen. 
Jeugd van dit land, jeugd van dit volk, 
laten wij met dit voorbeeld voor ogen en 
met dat van zovele andere jonge Vlamin
gen, ons melden tot de strijd op alle fron
ten, zo wordt de kring gesloten die van 

in de vroegste tijden tot op heden alle 
Vlamingen tot een enkel schoon en sterk 
volk kon smeden. 

.Moge de figuur van Herman Van den 
Rcecli onze vlag en ons symbool zijn in 
de harde strijd, die wij eendrachtig tot 
een groots en zegepralend einde zullen 
voeren : de strijd voor Vlaanderen Eerst! 

Van den Daele 
u/eet het beter 
Diskussies over federalisme of zelfbe

stuur zijn veelal tijdrovend en ondankbaar. 
Velen zijn voorstander omdat ze verbitterd 
zijn op de eenheidsstaat, die nu al 125 
jaar het Vlaamse volk met algehele ver-
fransing bedreigt, Wallonië en Brussel 
bevoorbeelt en Vlaanderen stiefmoederlijk 
behandelt. Maar verbittering en ongeduld 
zijn slechte raadgevers, ook in de politiek. 

De meeste Vlaamse socialisten en libe
ralen verwerpen het federalisme, omdat 
een federale deelstaat Vlaanderen onver
mijdelijk door een Rooms-Katolieke meer
derheid zal worden bestuurd. Zij zijn 
slechte Vlamingen, die hun wereldbeschou
wing boven het Vlaamse belang stellen. 

De Vlaamse vleugel der C.V.P. is nog 
slechts gedeeltelijk voor het federalisme 
gewonnen. Na de federalistische motie van 
de C.V.P.-Ieper en de federalistische « be
lijdenis » van Prof. Fransen op de IJzer
bedevaart, heeft oud-minister van den 
Daele tijdens de Leuvense Sociale Week 
het federalisme nu openlijk bestreden. Na 
de zwaarwegende argumenten van volks
vertegenwoordiger Kiebooms (loop Noord-
Zuid en niet West-Oost der rivieren in 
België, aanwezigheid van slechts één aar ts 
bisschop en vorstenhuis) oppert de hr van 
den Daele op zijn beurt een aantal bezwa
ren. 

Zo noemt de hr van den Daele het een 
«illusie te streven naar een federatieve 
s taat waarin Vlaanderen groeimogelijkheid 
heeft», omdat « de Walen dat nooit zullen 
toelaten *. De Waalse parlementariërs zijn 
thans voor de twee derden tot het federa
lisme bekeerd (behalve de Waalse C.V.P. 
parasieten die op het katolieke Vlaanderen 
teren) en zullen nooit de door oud-minister 
van den Daele gedroomde Vlaamse impe
rialistische politiek dulden. Men denke 
slechts aan het Waalse verzet tegen ko
ning Leopold, waarbij het s traatrumoer 
van Vrijheid en Demokratie slechts een 
padvindersrevolutietje is. 

Steeds volgens de hr van den Daele moet 
de wet Collard « de groeikracht van Vlaan
deren breken». Blijkbaar is er verband 
tussen de wet Collard en het Vlaams 
geboortecijfer! 

Sympatiek, maar politiek onuitvoerbaar 
(gelet op de linksheid der Vlaamse man
datarissen, ministers en andere officiële 
woordvoerders) is de bewering van de hr 
van den Daele, dat we « de voordelen van 
onze demografische aangroei moeten be
houden ». Helaas dienen de zonen uit 
Vlaanderens grote gezinnen slechts als 
werkkoelies voor de Waalse industrie en 
de Brusselse grootfinantie. De mening van 
de hr van den Daele, dat we «moeten 
werken voor de feitelijke gelijkberechti
ging van Vlaanderen en zo de grieven weg
nemen » maken we graag tot de onze. 
Maar hoeveel grieven heeft de homogene 
C.V.P.-regering (een kadeau van de Vlaam
se kiezers, ook van de nationalisten, die 
zich onthielden) na vier jaar weggenomen? 
De hr van den Daele en zijn Vlaamse 
kollega's in de homogene regering hebben 
steeds verwaarloosd dit hoge doel op rege
ringsniveau, in de kolonie, de diplomatie, 
het leger enz., na te streven. 

Wat hebben de « Vlaamse » C.V.P.-minis-
ters voor de oplossing van werkloosheid en 
repressie gedaan? Hun schoolpolitiek kwam 
uiteindelijk het franskiljonse katoliek on
derwijs in Vlaanderen (met inbegrip van 
de Leuvense universiteit, die naar buiten 
een Franse universiteit is) ten goede, ter
wijl het juist hun Vlaamse plicht was deze 
haarden van verfransing uit te roeien. Het 
volstaat niet in de departementele dien
sten enkele Vlamingen te benoemen wan
neer de staatsstruktuur in de top Frans 
blijft. De heren van den Daele, Dequae, 
Eyskens enz. hebben al die jaren de Vlaam
se stemmen uitgeleverd aan de ergste 
vijanden van ons volk, de van Zeelands, 
Wignys, Philipparts en andere Brussels-
Waalse C.V.P.-parasieten en politieke ta-
felschuimers. Als «Vlaamse» ministers 
zijn ze nauwelijks beter geweest dan Pierre 
Vermeylen en in elk geval veel slechter 
dan minister Spinoy. Waar de Vlaamse 
waardigheid en het vertrouwen der Vlaam
se kiezers eisten, dat de heren van den 

(Doorlezen blz. 7) 
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VKUE TKIBUME 
Ondergetekenden maken dankbaar gebruik van de vrije tribuun hun 
door « De Volksunie » ter beschikking gesteld naar aanleiding van 
de IJzerbedevaart. 

MOORD ONDER NARCOSE B E D R O G E N 

D O D E N 
« OOK DE IJZERTOREN IS EEN VRUCHT VAN HEI EKSTRE-
MISME. » (Fides) 
« WANNEER DE IIELDENIIULDEIOREN WEER HEROPGEBOUWD 
ZAL WORDEN, ZULT GIJ ER MEDE OVER WAKEN DAT DE GEEST 
ERVAN ZUIVER EN GAAF IN ZIJN OORSPRONKELIJKE STAAT ZOU 
BEWAARD BLIJVEN. ELKE ANDERE GEEST IS EEN VERLOOCHE
NING EN EEN HOON. » (Theo Broans) 

OP ZOEK NAAR EEN TITEL 
Handelend over de IJzerbedevaart 

van dit j aar had de weldenkende pers 
het gemakkelijk met het zoeken naar 
een titel voor het te plegen artikel
tje. De C.V.P. slaven waren vlug 
klaar : ze hadden immers hun par t i j -
woordenboek maar open te slaan on
der «waardigheid» om te vinden 
wat ze hebben moesten en dan maar 
verder te kletsen over de lieve rijks
wachters (van de linkse regering), 
het mooie weer, de vrachtwagens met 
stenen enz... Mijn Vlaming, wat wil 
je nog meer! The show must go on... 

Wij echter die als nationalisten 
naar Diksmuide kijken en als natio
nalisten Diksmuide beoordelen, heb
ben het niet zo makkelijk. Is het niet 
beter te zwijgen dan het gevaar te 
lopen, dan de zekerheid te hebben 
morgen voor de zoveelste keer de 
spelbrekers, de negativisten te zijn? 
Een ogenblik bekruipt ons inderdaad 
de lust hooghartig-verachtend te 
zwijgen. Een ogenblik slechts, want 
onmiddellijk weten we dat er MOET 
gereageerd worden in volle scherpte 
omdat die duizenden eenvoudige na
tionalisten, die er waren en nooit ZO 
ontgoocheld huiswaarts zijn getogen, 
omdat de duizenden eenvoudige na
tionalisten, die reeds nu niet meer 
wilden gaan — het was de vorige 
jaren reeds erg genoeg geweest ! — 
met recht en rede verwachten dat er 
toch ergens verwoord wordt wat er 
in hen omgaat aan teleurstelling, 
woede, verbittering en haat . HAAT 
jawel tegen de laksheid en de lafheid, 
die in naam van de doden — hoe is 
het godsmogelijk! — bedreven wordtl 

Daarom staat boven dit artikel een 
titel, ontleend aan een detektivero-
man. 

WANT ER IS EEN NARKOZE 
TOEGEDIEND 

De warmte — Geen spreker namens 
de jeugd — het schouwspel met de 
vrachtwagens met stenen, voorafge
gaan door kermisgetingeltangel (aan
fluiting van elke muzikale smaak, 
aanfluiting van elk Vlaams gevoel) 
en dan het grote ogenblik : de toe
spraak van Professor Fransen. De 
psycholoog dient de narkoze toe ! 
Geeft die man zich dan werkelijk 
geen rekenschap van de fihn die zich 
tijdens zijn spreekbeurt afspeelt op 
de bedevaartweide? Weet hij werke
lijk niet dat, naarmate hij verder 
spreekt, er minder en minder mensen 
luisteren? Dat er groepjes onder me
kaar beginnen te kouten. Dat ande
ren verlangend uitkijken naar de 
ijsventers? Geeft hij er zich dan wer
kelijk geen rekenschap van dat tal
lozen lang voor het einde van de be-
devaait de weide begonnen te ver
laten, niet omwille van het vergevor
derde uur, maar omdat het onmogelijk 
was vertier te blijven luisteren? Hoe-
velen hebben er achteraf niet gezegd: 
« nu heeft hij ons toch helemaal in 
slaap gekregen »! 

Maar het zou verkeerd zijn te gelo
ven dat het enkel een grandioze 
inslaap-susserij was. Verkeerd Diks
muide 1955 enkel en alleen te bestem
pelen als de slaapbedevaart. Te ver
leidelijk alles op rekening van de 
warmte te plaatsen. Te verleidelijk 
van zonneslag ef zonneslagen te ge
wagen. Te verleidelijk er seniliteit 
bij te sleuren en wat weet ik ! Te 
verleidelijk alles maar te verontschul
digen met de brave, oude man. 

Het is veel erger t^eweest! 

MOORD OP DE ECHTE 
BEDEVAARTGEEST ! 

Moord onder narkoze, maar moord 
in de eerste plaats! Deze bedevaart 
IS geworden de sluitsteen op het graf 

van de echte Vlaams-nationale bede
vaartgeest. Nooit, ook niet sinds de 
oorlog i.eeft men een zoutlozer, fut-
lozer bodevaart meegemaakt. 

Wat bnat het een amnestiewimpf.1 
uit te hangen, wanneer men bed«lt 
in plaats van eisen te stellen ? Wat 
baat het een zelfbestuurwimpel uit 
te hangen, wanneer men achteraf, 
zoals Prof. Fransen het gedaan heeft 
in feite verwarring zaait in plaats 
van leiding te geven ? 

Neen, we zullen het hier nu eens 
niet hebben over de Belgische vlag, 
over het verder negeren van het Wil
helmus enz. enz. We gaan tot de kern 
en zeggen dat het er niet op aankomt 
welke woorden men uitspreekt, zo 
lang men het doet als bedelaars. Men 
vergete Willem Elsschots woord uit 
zijn Bormsgedicht niet : «Weet nu 
dan dat uw stem door niemand wordt 
aanhoord, zolang ge staamlend bidt 
en bedelt bij de poort. » En er is nog 
nooit zo stamelend gebedeld gewor
den bij de Paxpoort als dit jaar. Er 
is geen vuur gejaagd in de har ten 
van de aanwezigen. Men heeft het 
integendeel verder gedoofd. De komi-
tards kunnen in de handen wrijven. 
Ze hebben hun slag dit jaar meer dan 
thuis gehaald. Het miljoen van de 
braafheid zal wel verdiend geworden 
zijn! 

MAAR DAN LIEVER GEEN 
BEDEVAARTEN '. 

Bedevaarten zonder opstandigheid 
zijn bedevaarten zonder zin. Die kun
nen we missen. Een toren zonder zin 
kunnen we missen. Dan liever, hon
derdduizend maal liever het puin, dat 
tenminste een aanklacht blijft en 
blijven zal tegen al wat officieel is, 
doch ook een aanklacht tegen de 
laksheid en de lafheid. Wanneer de 
bedevaarten volledig verworden tot 
de bedevaarten van de schijn en het 
konformisme — genoeg dan ! Dan 
hoort het Vlaanderen, dat niet ver
geten heeft en niet vergeten kan, er 
niet meer thuis. 

MAAR ZO VER ZIJN WE NOG NIET ! 
Het Vlaams-nationale Vlaanderen 

heeft niet het recht zonder strijd het 
veld van zijn doden op te geven. Wij 
hebben het recht niet zonder strijd 
te deserteren en de plaats te ruimen 
voor hen die het recht verbeurd heb
ben in naam van de doden het woord 
te voeren. Want dat heeft het tegen
woordig komitee. 

Slechts zij durven in naam van de 
Vlaamse doden spreken die de geest 
van de doden in zich dragen. Boven 
elk formeel testament s taat het tes
tament van de geest. De geest der 
IJzerjongens nu, zoals de geest van 
alle Vlaamse doden is een geest van 
strijdbaarheid, wars van alle half
heid, wars van elk konformisme, wars 
van alle verknechtig aan belangen, 
die zich van Vlaanderen willen be
dienen in plaats van het te dienen, 
C.V.P. heren en knechten! De geest 
der doden is een geest van rebellie! 
Die geest moet herleven. Het voor 
goed de plaats ruimen voor Vlaan-
derens grootste vijanden, de jabroers 
van het politiek klerikalisme, inzon
derheid de C.V.P. is uit den boze. 

WIJ HEBBEN EEN PLICHT 
TE VERVULLEN 

Bovenaan dit artikel s taan twee 
Vlaams-nationale citaten. Ze wijzen 
ons de weg aan. In de geest van Fides 
zeggen ook wij dat een nieuwe IJzer-
toren enkel zin hebben kan door een 
nieuw ekstremisme. Fides, vooraan
staand Vlaming en nationalist, zelf 
IJzerjongen, toont ons de weg : « EEN 
BEWEGING ZONDER EKSTREMIS
ME IS EEN BEWEGING ZONDER 

BRIEVEN VAN LEZERS 
DE OVERMAASDAG 

Op aanvraag van B.V.O.B. van Overmaas 
om een spreker te bekomen op de Over-
maasdag van 4 September ging een wel
gevulde autobus op weg naar Overmaas, 
waar Makker Jef Paredis een geschikte 
rede uitspreken moest welke zou stroken 
met deze Overmaasdag. 

Wij vertrokken om zes uur om langs 
Belgisch en Nederlands Limburg om de 
verzamelplaats, Hendrikkapelle, te berei
ken. 

Om rede van zeker oponthoud onder weg, 
was de Antwerpse bus een half uur te laat 
op bestemming, zo iets laat zich altijd 
voorzien. Dit hadden de inrichters zeker 
uit het oog verloren, want toen wij ter be
stemming aankwamen, was het zeer moei
lijk om tussen de plaatsversperrende voer
tuigen de plaats te bereiken, maar wij kwa
men er toch door. 

Drie Pandoeren zagen wel onze moeilijk
heden maar bleven, op een dertigtal me
ters een genoeglijk (Frans) praatje slaan, 
en trokken zich van onze moeilijke toe
stand niets aan. 

Wij stapten uit, denkende een persoon 
te vinden, om ons verder in te lichten aan
gaande de plaats waar er moest gesproken 
worden tot onze gesneuvelde geallieerde 
soldaten, op vreemde grond begraven, en 
evenals onze gesneuvelde wapenbroeders, 
slachtoffer van het gehate Militarisme. 

Die lieden antwoorden niet, en keerden 
ons de rug toe!! Toen begrepen wijl Het 
waren tegenstanders van de lijdende en 
strijdende Rasgenoten van de Oostkantons, 
lieden, gezonden ter plaatse door hun 
Franskiljonse Meesters, uit Verviers, uit 
Aubel, en uit andere centra van inpalmen
de en landrovende Vlaamshaters. Wij be
zagen elkander vragend- onze vergezel
lende vrouwen en kinderen gingen terug 
plaats nemen in de bus, en wij vonden niets 
anders te doen dan ze te volgen. Wij wer
den omsingeld en moesten door hun rangen 
dringen, en wanneer wij onze medereizigers 
vervoegd hadden, en de geleider de motor 
aanzette, begon een oorverdovend fluitjes
concert, aangevuld met ratels, potdeksels 
en zelfs was er een die een gieter als in
strument bespeelde. Langzaam zette de 
bus aan, de Rijkswachters keken een an
dere richting uit, de Veldwachter was on
zichtbaar, evenals het Dorpsbestuur. De 

inwoners bleven in hun huizen verborgen, 
en de gedwongen of betaalde kornuiten 
hadden vrij spel. 

(Doorlezen hlz. 7) 

STOOTKRACHT.» Het ander woord 
is het woord van een grote Vlaamse 
dode en heeft daarom dubbele kracht, 
dubbel dwangkracht zoals Ernst Ber
t ram het zegt : « Die Rede der Toten 
kennt keinen Befehl, sie est der Be-
fehl. » Daarom moeten wij er zorg 
voor dragen dat de geest van Diks
muide terug Vlaamse nationale radi-
kale strijdersgeest worde : « Elke 
andere geest is een verloochening en 
een hoon.» 

DE GEEST VAN 1955 
MOET VERDWIJNEN 

Wij zijn geen psychologen zoals 
gij, professor Fransen. U tot op de 
grond en bodem van uw har t en ziel 
peilen kunnen we niet. Daarom wil
len we U ook nu nog niet volledig 
gelijkschakelen met bepaalde andere 
leden van het tegenwoordig komitee 
(we hebben reeds dikwijls genoeg hun 
namen genoemd!) Wij willen en moe
ten U het voordeel van de twijfel 
laten, zoals men dat uitdrukt. Indien 
ge dus niet de knecht van de knechten 
zijt, maar wel de brave, oude man, 
welnu, het wordt er niet beter op. 
De IJzerjongens, die in de bloed- en 
slijkgrachten alles trotseerden en al
les veil hadden, verdienen inderdaad 
een andere, grotere en hardere tes
tamentuitvoerder dan een brave suk
kelaar. 

Professor Fransen, wellicht hebt 
gij in het verleden uw verdiensten ge
had, maar ga nu heen. Gij zelf hebt 
door uw woorden dit jaar te Diks
muide de vraag laten opwerpen naar 
een scherpere taal. 

Ga heen. Professor, zo niet was de 
titel van dit artikel toch nog een iets
je verkeerd en moest hij luiden : « DE 
NOODLOTTIGE OUDERLING ». 

Karel Dillen 
Toon Van Overstraeten 

NOTA VAN DE REDAKTIF : 
We hebben deze brief in de Vrije Tri

bune ongewijzigd opgenomen. Met veel 
stellingen kunnen we akkoord gaan. Even
wel vinden we de aanval op Prof. Fransen 
te krachtig. Niet hij is de slechte geest, 
maar wel de vertegenwoordigers van het 
A. C. V. 

DE IJZERBEDEVAART 
Telkenjare opnieuw stap ik op de derde 

Zondag der Oogstmaand naar Diksmuide-
Kaaskerke ter IJzerbedevaart, en elk jaar 
wordt het vuur kleiner, de geest flauwer, 
het dynamisme slapper. Zijn d&t nog 
Vlaamse hoogdagen ? Zijn dit de wegen 
ter testamentuitvoering onzer IJzerhelden, 
is dat het zaad van hün bloed/ De twijfel 
groeit, en toch..., toch zal ik, samen met 
zovele anderen, ter IJzerbedevaart blijven 
trekken, met de vurige hoop (oh ijdel ver
langen!) eens weer een waarachtige Vlaams-
Nationale bedevaart naar de graven van de 
IJzer te mogen beleven. 

De bedevaarten van voor 'iO zijn me 
slechts bekend van uit geschriften, 'k be
hoor ondanks m'n gehuwde staat nog tot 
de jeugd van Vlaanderen, de naoorlogse 
jeugd, die voor '40 weinig kent. Doch 
wanneer ik, zoals gister, de redevoeringen 
van Zondag l.l. vergelijk met die van voor 
'40, van een Prof. Daels e.a., dan..., ja dan 
is er eenvoudig géén vergelijking mogelijk. 
Wat tijdens de voorbije laatste jaren, wat 
Zondag l.l., op de IJzervlakte OPGEZEGD 
werd, 't is al een afgekookt brouwsel, 't 
zijn smeekbeden en verzoekjes, zeer nederig 
en braafjes, die NIETS beduiden, die niets 
uithalen, waarin niet eens een leidrvifcd 
aanwezig is. 

Hoorde ik daar Zondag Prof. Fransen, 
(wat een verregaande bezadigde eentonig
heid!) niet KNIEL-BIDDEND SMEKEN tot 
die hooggeachte heren van 's Lands enz..., 
om toch wat medelij te hebben met die 
oude sukkels van dagen, met dat oud ventje 
dat ook nog wel eens Prof. Daels genoemd 
wordt (Fransen heeft toch de moed - ?-
gevonden de naam Daels éénmaal uit te 
spreken!), om al die sukkelaarkes die gr-
bukt gaan onder brood- en rechtenroof? 
Waarlijk, ais op zulke manier ooit amnes
tie zal bekomen worden, dan ben ik zo vrij 
aan mirakels op politiek gebied te geloven. 
Zijn enkele woorden over Zelfbestuur wa
ren gericht, naar ik meen te mogen ver
moeden, aan het adres van enkele brave 
sukkels, en ook opdat de huidige stroming 
hem vermoedelijk dwingt er toch iets over 
te vertellen. Positief was zijn toespraak in 
mijn ogen, en ook in de ogen van zovele 
anderen, nul-komma-nul. 

Ook van de \'OSsen had ik meer kracht
dadiger taal verwacht, meer posiviteit, in-
stede van immer hetzelfde. Ik heb reeds 
beter van hen gehoord! Of zijn zij mis
schien het vechten moe in het Komitee, en 
berusten ze, de IJzerbedevaarten verkrach
ten latend door de C.V.P.-kliek Schuyffe-
leerke - Van de Wiele en andere Kamer
baarden? Hoe ook, gaat men de opgegane 
weg verder, dan is binnen enkele jaren de 
Bedevaart naar de Graven van de IJzer om
getoverd in een patronageuitistapje, naar 
een A.C.W.-bijeenkomst, in een braaf, zeer 
Vaderlands pover en sukkelachtig gedoe! 

Kan « De Volksunie » daartegenover niets 
positiefs verrichten ? Oh ja, de IJzerbe
devaart staat boven en buiten alle politieke 
strijd, behalve dan wanneer de inmenging 
langs de C.V.P.-zijde komt! Aanvallen is 
de beste verdediging, en in de huidige om
standigheden meen ik te mogen schrijven 
dat onze IJzerbedevaarten dienen verdedigd 
te worden, tegen de kliek A.C.W.-CV.P., 
tegen de ontaarding en voor Vlaamse Na
tionaliteit! Aanklagen, aanvallen, 't moet, 
of binnen enkele jaren mogen de Vlaams-
Nationalisten ook de IJzerbedevaart van hun 
repertorium schrijven! 

Tot daar wat betreft de IJzerbedevaart. 
Proficiat voor het nummer v/d « Volks

unie n der Oogstmaand, we gaan stellig 
vooruit, en zoals in het « Praatje met de 
lezers » staat : één der hoofddoelen moet 
blijven de C.V.P. met de hardnekkigste 
koppigheid blijven bestrijden, totdat de 
ogen der Vlamingen opengaan en zij zich 
de grote bedrogenen weten van de ploer-
tenpolitiek der C.V.P., bloedzuigers die 
slechts profiteren van de makke goedgelo
vigheid der Vlaamse gemeenschap om hun 
heerschappij gevestigd te houden. 

Laat de Vlamingen niet los, welke ook 
hun stand en overtuiging is, boeren of mid
denstanders, werklieden of bedienden, allen 
zijn rijp voor 't Nationalisme, op voorwaar
de dat Ze voor zich betrouwbare en eerlijke 
leiders weten, beginselvaste mensen, steun
pilaren voor de Vlaamse strijd! Mag ook 
Uw maandblad zo ruim mogelijk versprei
ding kennen, mag het in dezelfde lijn als 
thans opgaan en verruimen! 

Houzee « Volksunie », de tij is met U! 
A.L., Deurne-Antwerpen 
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^ neven van ,ezeró ZOLOSTDEC.V.PDEREPRESSIEOP! 
De C V P doet heihaaldelijk beroep op 

eenheid Deze opioep is vooral gericht tot 
de Christelijke Vlamingen Hoeveel ban
bliksems weiden er reeds en worden er 
nog dagelijks geslingerd eerst naar de 
Vlaamse Concentratie en thans naar de 
Volksunie Het waren en zijn nog steeds 
de onheilbrengende scheurmakers Alle 
heil en zegen voor de Vlamingen moet en 
mag enkel vei wacht worden van de C V P 
Hoe dikwijls werd er geen beroep gedaan 
op de getroffenen van de repressie- en 
epuratiewetten om, hun vertrouwen en 
ipso facto hun stem te schenken aan de 
C V P De C V P immers zou een streep 
trekken door de al te onrechtvaardige en 
zelfs wraakioepende gevolgen van dezelf
de repressie- en epuratiewetten Wij lazen 
herhaaldelijk en wij lezen nog dagelijks 
in de C V P -kranten striemende aanklach
ten tegen de beioving van burger- en po-
htieke i echten — de levende doden die de 
C V P zou en zal laten verrijzen — Zij 
hebben het deuntje van de terugopname 
van geepureerden als volwaardige burgers 
in de maatschappij op alle mogelijke to
nen uit- en afgezongen met als conclusie 
steeds en altijd hetzelfde lefreintje al
leen de C V P — de democratische partij 
en de partij der rechtvaaidigheid bij uit
stek kan en zal de oplossing brengen — 
daarom dan in Godsnaam eenheid d w z 
stem voor ons en weg met wat zij noemen 
de scheurmakers, die niet alleen niets 
zullen of niets kunnen doen om de gevol
gen van de repressie te likwideren maar, 
ge moet maar durven, die mets beter wen
sen dan de gevolgen van de repiessie te 
laten voortduren, want dit is kaf op hun 
politieke molen 

WIJ hebben inderdaad het lied zeer 
goed gezongen want de voorgaande ver
kiezingen hebben bewezen dat vele bewus
te Vlamingen geloof gehecht hebben aan 
de lokzangen van de sirene en aan de 
C V P hun sten; hebben geschonken De 
Vlaamse Nationalisten bezorgden haar de 
absolute meerderheid en dank zij onze 
stemmen hebben zij 4 jaar lang geregeerd 
Wat hebben zij voor ons Vlamingen ge
daan' ' Waarin werden de gevolgen van de 
repressie opgeheven of gemilderd•> Niets, 
absoluut mets in het vierkant Oh, wij we
ten het wel, WIJ hebben het gelezen Het 
IS de schuld van de oppositie De oppositie 
mocht met tegen de kop gestoten worden, 
er waren andere problemen van meer 
dringenden aard bv de Koningskwestie 
en ja, wij moeten het bekennen dat de 
Koning dank zij de C V P nog een paar 
vveKen geregeerd heeft Voor een dergelijk 
succes buigen wij deemoedig en eerbiedig 
het hoofd 

Mensen met een mmunum aan schaam
tegevoel zouden na een dergelijk verleden 
minstens voldoende tact moeten hebben 
om te zwijgen, de C V P heeft dat niet 
Zij hebben vlug een paar verontschuldi
gingen uitgezonden en dezelfde plaat wordt 
opnieuw afgedraaid Het ergste is wel dat 
bepaalde mensen die zich bewuste Vla
mingen noen^en in dat heksenspel mee
dansen 

Voor hen die nog mochten twijfelen, 
voor hen die nog een ogenblik kunnen 
denken dat wij van de C V P nog iets te 
verwachten hebben, hebben wij gemeend 
de C V P als dusdanig en de C V P man
datarissen van de Provincieraad Oost-
Vlaanderen in het bijzonder, openbaar te 
moeten aanklagen door onderstaand en 
zeer recent schandaal 

De Heer De Smet Aimé werd in 1922 
benoemd tot gemeentesecretaris te Vel-
seke-Ruddersho-ve Hij is een oudstnjder 
• an 1914-1918, drager van een vuurkaart 
en van de hoogste militaire eretekens 
(ojn oorlogskruis met palmen) Geduren
de de bezetting maakte zijn zoon, student 
aan de Rijksuniversiteit te Gent, deel uit 
van de Dietse Blauwvoetvendels Op 4 Sep
tember 1944 werd de eigendom en gans de 
Inboedel van de Heer De Smet door het 
gepeupel in brand gestoken De Heer De 
Smet zelf werd aangehouden door de 
weerstandsgroepeimg van een naburig 
dorp en aldaar opgesloten Drie dagen la
ter kwam de weerstand van Velzeke de 
Heer De Sn:;et terughalen en verzocht hem 
zijn taak van gemeentesecretaris terug 
op te nemen Enkele dagen later werd hij 
bij beslissing van de Gemeenteraad van 
Velzeke als gemeentesecretaris geschorst, 
dit tengevolge van het rondschrijven van 
de Heer Provinciegouverneur waarin ge-
segd werd dat alle personen die er van 
verdacht werden samen gewerkt te heb
ben met de vijand onmiddellijk moesten 
geschorst worden Op 27 December 1944 
werd hij blj eenparige beslissing van de 
Geaneenteraad uit zijn ambt ontzet Deze 
beslissing werd achteraf goedgekeurd door 
de bestendige Deputatie van Oost-Vlaan-
deren, en bij Regentbesluit bekrachtigd 
Illustrerend in dit opzicht is het feit dat 

onderstaande verklaring, ondertekend 
door een verpletterende meerderheid van 
de ,bevolkmg van Velzeke-Ruddershove 
eveneens drie dagen na genoemde Ge
meenteraadszitting ondertekend werd 
door twee gemeenteraadsleden « Onder
getekenden, inwoners van de Gemeente 
Velzeke-Ruddershove, verklaren hierbij 
de Heer De Smet Aimé, Gemeentesecreta
ris, goed te kennen en getuigen dat hij 
nooit propaganda heeft gemaakt voor 
welkdamge anti-Belgische Beweging, dat 
hij ook nooit gedachten heeft verspreid 
in die zin en voorzeker bij geen enkele 
organisatie aangesloten was Zij wensen 
hem zo spoedig mogelijk in ere hersteld 
te zien > 

Verder bevinden zich m het dossier ta l 
rijke stukken waaronder : 

« Ik moest gaan werken naar Duitsland 
Mijnheer De Smet heeft mij onmiddellijk 
aangeboden mij bij hem te verbergen > 

Talrijke personen verklaren 
< Ik werd opgespoord als werkweigenaar 

De Heer De Smet kwam ons geregeld 
verwittigen dat wij ons moesten verbergen 
vermits de Gestapo op ronde was > 

Diverse personn verklaren 
« De Heer De Smet heeft ons een valse 

identiteitskaart afgeleverd ten einde aan 
werkverplichtin^ in Duitsland te ontsnap
pen HIJ bezorgde ons rantsoeneringsze
gels en zegde ons steeds op zijn hulp te 
mogen rekenen » 

Een ander persoon verklaart 
< Ik miaakte deel uit vanaf 10-5-42 van 

een weerstandsgroepering Ik moest met 

ratiekamer van het Hof van Beroep te 
Gent die hem bij arrest ab initio m al zijn 
rechten herstelde In de motivering van 
het arrest lezen wij het volgende . 

« Dat bij de inschrijving op de epuratie-
lijst bedoelde minderjarige zoon op 27 Fe-
biuari 1940 de leeftijd van 18 jaar bereikt 
had, zodat zijn deel uitmaken van een der 
organisaties bepaald m artikels 3 en 4 van 
de Besluitwet van 19 September 1945 op 
het stuk van d3 epuratie van alle belang 
ontbloot IS ten aanzien van de betiokkene, 
vader van die zoon ». 

en verder 
« Dat verdere bezwaren slechts berusten 

op verklaringen van personen waarvan de 
opeenvolgende beweringen volslagen te
genstrijdig zijn » 

« Dat deze bezwaren verder niet opwe
gen tegen de door talrijke personen ver
strekte vertrouwbare gegevens waaruit 
blijkt dat de appelant gedurende de vijan
delijke bezetting zeei waardevolle diens
ten bewees aan zijn mede ingezetenen en 
zelfs tegen de belangen van de bezetter in 
en met inzet van zijn persoon > 

« Overwegende dat aldus niet gebleken 
is dat appelant gedurende de bezetting 
aan burgerplichten tekort bleeft, enz » 

Ingevolge dit zeer welsprekend vonnis 
werd de Heer De Smet door het Ministerie 
van Landsverdediging terng in het bezit 
gesteld van zijn vuurkaart en zijn front-
strepenrente, genoot hi] opnieuw van de 
verminderde tarieven bij de Belgische 
Spoorwegen, werd zijn dossier inzake oor
logsschade opnieuw in behandeling geno
men, enz Ingevolge de wet van 10-1-54 
vroeg hij eveneens een herzienmg van de 
tegen hem getroffen administratieve 
tuchtstraf, dit teneinde terug in het bezit 

De \ erhoop per oi)bod oj 
Lejèvre Euh euh 16 

De L \ P sprtcKl zich uil loor 10 nwanden dienst 

mijn gezin vluchten voor de Duitsers en 
verborg mij bij mijn schoonzuster te Vel
zeke De Heer De Smet bezorgde mij een 
identiteitskaart en overhandigde mij 
maandelijks vooi mij en gans mijn gezin 
rantsoeneringszegels > 

De opperwachtmeester der plaatselijke 
Rijkswachtbrigade verklaart 

« Gedurenae de herhaalde dienstbetrek
kingen die ik met de Gemeentesecretaris 
van Velzt,L.e, De Smet Amie, heb gehad, 
heb ik nooit iets anti-Vaderlands van zij-
nentwege gehoord of gemerkt Steeds was 
voornoemde persoon bereid om dienst te 
bewijzen > 

De Heer Wallez toenmalig burgemeester 
van Velzeke zegt 

«De Smet Aime heeft bij mijn weten geen 
bijzondere betrekkingen gehad met de 
Duitsers > 

en verder 
«Ik verklaar dat De Smet Aimé, Ge-

n;eentesecretaris, zijn ambt altijd plicht
bewust vervuld heeft > 

Op 29-5-47 werd de Heer De Smet mge-
vo ge de Besluitwet van 19 September 1945 
door de Heer Krijgsauditeur bij de Krijgs
raad te Gent ingeschreven op de lijst der 
incivieken en derhalve gedurende 20 jaar 
beroofd van zijn burger- en politieke rech
ten De enige beschuldiging die tegen hem 
weerhouden werd luidde 

«Is burgerlijk verantwoordelijk voor 
zijn minderjarige zoon die onder de bezet
ting deel uitmaakte van de Dietse Blauw
voetvendels > 

Ingevolge ar t 8 van de Besluitwet van 
29 Februari 1952 tekende hij verzet aan 
tegen deze beslissing van de Krijgsaudi
teur en verscheen op 6-9-53 voor de Epu-

te komen van zijn rechten op pensioen 
Ingevolge de wet moest de Gemeenteraad 

van Velzeke advies gevraagd worden Na 
allerlei uitvluchten en spitsvondigheden 
werd de zaak tenslotte op 19 Januar i 1955 
behandeld door de Gemeenteraad van Vel
zeke Die Gemeenteraad is samengesteld 
uit twee katholieke dorpspartijen, de bur
gemeester, de Heer Droesbeke, is tevens 
voorzitter van het plaatselijk C V P -co
mité De stemming gaf als uitslag 6 tegen 
(de partij van de C V P -voorzitter) en 
5 voor 

Op 13 Mei 1955 kwam de zaak in behan-
delmg voor de bestendige Deputatie van 
Oost-Vlaanderen 

WIJ onderstrepen dat de bestendige De
putatie van Oost-Vlaanderen uitsluitend 
uit C.V.P mandatarissen samengesteld is. 

En thans werd het onmogelijke m^oge-
lijk Niettegenstaande een zeer gunstig 
rapport van de verslaggever, de H Dhae-
nens, niettegenstaande geen enkele de2er 
Heren C V P mandatarissen het nodig 
oordeelde ter zitting aan de belangheb
bende éen enkele vraag te stellen of éen 
enkele opwerping naar voren te brengen, 
niettegenstaande het gebrul en het ge
klaag en de oelofte van diezelfde C V P 
mandatarissen om rechtvaardigheid en 
vrijheid, om democratie en oplossing van 
de repressievraagstukken, stemden al deze 
Heren op eén uitzondering na, tegen De 
homogene bestendige C V P Deputatie 
van Oost-Vlaanderen gaf dus een ongun
stig advies nopens de herziening van de 
administratieve tuchtstraf uitgesproken 
tegen de Heer De Smet waarvan het Ge
recht met alleen bij vonnis heeft verklaard 
dat hij ten onrechte op de lijst der mci-

vieken werd geplaatst, maar van wie het 
Gerecht het daarenboven nodig heeft ge
oordeeld te beklemtonen dat hij geduren
de de bezetting met mzet van eigen per
soon onschatbare diensten heeft bewezen 
aan de bevolking De zeer rechtvaardig-
heidslievende C V. P ers vinden het dus 
normaal en noodzakelijk te bestendigen 
dat een dergelijk man met alleen niet te
rug in zijn ambt wurdt hersteld, maar 
zelfs niet in zijn rechten op pensioen De
zelfde mensen die m o o r d en b r a n d 
schieeuwen om de wet Collard, om de 
broodroof der katholieke onderwijzers, 
ontroven hier het allernoodzakelijkste 
brood aan een zeer verdienstelijk man en 
dat een rechterlijk vonnis ten spijt en te 
gen alle begrippen in van Cicmentair recht
vaardigheidsbesef 

Het ware zeer interessant te vernemen 
1 Welke argumenten de balans bij de 

Heren C V P bestendige afgevaardigden 
hebben doen doorslaan"? 

2 Welke rol hierbij gespeeld werd door 
de bestendige afgevaardigde De Wilde, de 
arrondissementsvoorzitter van het Comité 
voor Vrijheid en Democratie'? 

3 Welke onderhandelingen en gesprek
ken er gevoerd werden tussen de voorzitter 
der C V P van '"elzeke, de Heer Droes
beke, en dezelfde C V P afgevaardigde 
De Wilde •? 

Mijnheren C V P e r s wij wachten met 
nieuwsgierigheid op uw eerstkomende si-
renenzang Wij geven U echter de raad 
thuis te blijven, dat is de enige goede daad 
die U nog kunt stellen 

DE OVERMAASDAG 
(Vervolg van blz b) 

Arme Overmazers, de krop kwam mij in 
de keel bij zulke toestand Wat s taat deze 
Vlaamse lieden van oeroude stam te wach
ten'? Waar zal die ongelijke strijd op ein
digen? Wat zaï er nog gebroodroofd en 
gekneveld worden *? En van waar moet de 
hulp opdagen"? Machteloos staan die enke
le getrouwen blootgesteld aan alle verdruk
kingen, smadelijker als wij, (en dit wil al 
wat zeggen) Zullen zij de val van hun 
mooi en hef stuk Vlaanderen moeten bele
ven' 

Vanwaar moet de hulp komen"? Vanwaar 
de redding"? Hun ogen s taan alleen op ons, 
hun stam- en lotgenoten gericht 

Hoe kunnen wij hen helpen, geef raad 
wie kan, maar zo er hulp KAN worden ge
bracht, valt er geen dag te talmen Wij 
hebben toch Vlaamse Parlementairen, ge
kozenen van ons Volk, laten die de Minis
ter van Binnenlandse Zaken maar betijen 
om tegen de Wet in, Overmaas vol te pom
pen met Walen en Franskiljons"? 

Alleen Federalisme door Zelfbestuur kan 
nog een halte toeroepen aan de overweldi
gers, alleen Zelfbestuur zal ons Vlamingen 
de wapens leveren om onze stambroeders 
van Overmaas voor Vlaanderen te behou
den Maar, dan spoedig, zeer dringend, 
vooraleer de gehele roof voltrokken is en 
iedereen de moed ontnomen is Dat AL de 
zich VLAAMS NOEMENDE Verenigingen 
van heden af de alarmklok luiden, dat aan 
ALLE Vlaamse Parlementairen, zonder on
derscheid van part i j , de dringende EIS 
worde gesteld, m de bres te springen en zo 
ZIJ doof blijven voor de nood van hun ver
drukte rasgenoten, moeten wij hun dit 
aanrekenen als een der grootste fouten die 
een gekozene van het Vlaamse Volk kan 
plegen Dan zijn ze onwaardig, nog een 
enkele stem van een rechtgeaard Vlaming 
te bekomen 

Ik verklaar nog eens ALLES is nog niet 
verloren De Overmazer, die nu hulpeloos 
staat, tegen alles en nog wat, zal, zo er 
redding in het zicht komt, langzaam maar 
zeker het Franskiljonse juk afwerpen en 
weer strijdbaar worden voor wat onze voor-
vaaeren noemden . «VOOR OUTER EN 
HEERD» 

JEF PAREDIS 

VAN OEN DAELE 
WEET HET BETER 

(Vervollg van blz 5j 

Daele, Eyskens, Dequae e a de integrale 
verwezenlijking van hun Vlaams program
ma (gesteld dat ze er een hadden) eisten, 
hebben ze steeds verzuimd Een minister
portefeuille is nu eenmaal aanlokkelijker 

5 dan de harde vervulling van zijn Vlaamse 
volksplicht Toch hopen wij vurig, dat de 
hr van den Daele spoedig weer in de Wet
straat belandt Met spanning zien wij de 
verwezenlijking van zijn Vlaamse aktie-
punten tegemoet 

Veel sukses, minister van den Daele, 
Maar , doe wel en zie met om Laat u 
nxet afbrengen van uw verheven doel door 
een Brussels-Waalse partijminderheid Het 
Vlaamse volksbelang is nu eenmaal eer
biedwaardiger dan een ministertraktement 
en zelfs dan de P S C ( C V P pour les elec-
teurs flamands) 

Prof COUVREUR 
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HET LAATSTE INITIATIEF 
VAN DE VOLKSUNIE 

HET NUTTIGE EN HET AANGENAME 
BIJ DE LAATSTE BEDEVAART 

Reeds op donderdag voor de IJzerbede
vaart was Rudi van der Paal met een paar 
flinke medewerkers bij Ir Jan De Bondt 
te Diksmuide om er de organisaoie van het 
plaatselijk sekretariaat van de Voiksunie 
en de bierkelder te leiden. 

Het resultaat van zijn organisatietalent 
liet zich aigauw voelen, toen zaterdag op 
het middaguur reeds een massa, het seüre-
t a n a a t en ae keiaer bezocnien. 

Jeugdgroepen trokken er binnen en bui
ten, als ware het jarenlange traditie dat 
bij de aanKomst te Diksmuide eerst een 
bezoek aan de Volksunie moest gebracht. 

Al toonde dit vroege sukses ons, dat onze 
algemene sekretaris en organisatieieider 
er wat van kent, toch waren wij verwon
derd over de letterlijke bestorming die wij 
zaterdagavond in het huis van Ir J a n De 
Bonat meemaakten. 

Op deze twee dagen bezochten ruim 
vijfhonderd mensen ons sekretariaat. Het 
waren meestal vooraanstaande en ouaere 
nationalisten die eens hun licht kwamen 
opsteKen en ons geiuk wensten met ons 
jongste initiatieï, en ook jongeren die en-
toeziast hun meaewerKing oeiooiaen. 

Wat de kelder betreft, daar was het suk
ses overaonoerend. Er heerste werkelijk 
een Vlaamse gezelligheid. Langs de luid
sprekers werd het binnenstromend volk 
aanstonds meegesleept en zong aue beken
de Vlaamse iieaeren in massa mee. 

Hier past een pluimpje voor het muziek-
ensemble dat flink zijn man stond, voor 
een pubiieK dat wat liederenkeus betreft, 
niet makkelijk kan genoemd worden. Een 
pluimpje ook voor de heer Roelof uit Brug
ge die naast de verlichting ook het groot
ste deel van het dekor verzorgde, het was 
er zoals reeds gezegd inderdaad stemmig. 

Doch niet alleen zaterdag was een suk
ses, want op zondag vóór en na de plech
tigheid op de IJzervlakte, waren er in de 
keider heel wat plaatsen te kort. De jeugd 
vondt wel een plaatsje op de vloer en de 
ouderen die geen zitplaats vonden bleven 
gewoon svaun. 

« Dat we hier staande eten speelt geen 
rol» — zei ons Ludo Sels — « hier voelen 
w'ons ten minste thuis. » 

Meer dan entoeziast was de menigte van 
ruim vijfhonderd man toen een paar spre
kers op het podium traden en een ferm 
applaus ontvingen voor hun korte maar 
krachtige toespraken. 

We hoorden Prof. Couvreur, onze alge
mene voorzitter, die ons met een kort, 
maar klinkend welkomwoord begroette; 
Meester Wagemans onze Volksvertegen
woordiger, die in een daverende rede 
de medewerking van de jeugd vroeg 
eii durfde zorgen voor een plezierige noot 
bij het afscheid. 

Niet zonder reden barstte er een dave
rend applaus en een luid « Vliegt de Blauw-
voet ...Storm op zee» los, toen door de 
mikro onze grote Volkse spreker Ludo Sels 
werd aangekondigd. Zijn rede was gevat, 
kordaat en ook pittig zoals steeds... 

Ludo was niet tevreden met het gras 
dat hem op de bedevaartweide werd voor
geschoteld. Het publiek van de Volksunie 
ook niet, want hun luidruchtige instem
ming was amper te temperen. 

Ook de heren Bouckaert en de Direkteur 
der Atlasbrouwerijen kregen een flink 
applaus. 

Wie we hier zeker niet vergeten, dat is 
het echtpaar De Bondt. 

Proficiat Jan De Bondt, dat was een 
voorbeeld van Vlaamse gastvrijheid! 

•i En volgend jaar nog twintig maal be
ter » beloofde ons Ir De Bondt «...want 
dan laat ik heel mijn tuin in een massale 
tent omschapen ! » 

Wie volgt zo'n voorbeeld? 
Hartelijk dank Mevrouw en Mijnheer 

De Bondt, want door uw toedoen hebben 
de Nationalisten toch niet alles verloren 
op de bedevaartdag die bijna een C.V.P.-
dag werd. 

We maken hier graag melding van het 
bezoek van vooraanstaande Nationalisten, 
waaronder, de heren Rolus, Dolf Cuypers, 
Jef Paredis, Karel Dillen (Antwerpen) de 
heren Volckaerts, Provincieraadslid en 
zoon (Lier), Omaar Mortier (Nevele), Ok-
taaf De Beule (Zele), Rik Nachtergaele 
(Oudenaarde), Van de Kerkhove (Aalter), 
Dr Fernand van de Walle (Tielt), Wij-
meersch (St Niklaas), J. De Smet, Mw Jan 
Van Tulden (Brugge), Walter Van Der 
Steen (Kortrijk), Jef Ruysschaert (Gent), 
Cyriel Bultynckx (Pervyze), Roggeman 
(Brussel), Bob Maes, leider der V.M.O., enz. 
die Wij allen bedanken voor hun bezoek 
en zoals tot iedereen zeggen... tot volgend 
jaar, 't zal nog beter zijn. 

Onze dank gaat vooral, wij mogen het 
nog eens herhalen naar Rudi van der 
Paal die nog maar half te been was en 
toch weer in de bres stond, naar zijn 
flinke helpers, Jos Flameng, Armand Coe-
nen en Claude Gerrijn, naar alle andere 
trouwe helpers en naar de Volksunie en 
haar publiek in zijn geheel. 

Renaat Godaert. 

LIMBURG 

Limburg kende de laatste paar maan
den een zeer drukke aktiviteit waarbij 
vooral de kantons Maaseik, Mecheien-aan-
de^Maas, Neerpelt en Genk zich onder
scheidden. In de helft van de Limburgse 
gemeenten beschikt de Volksunie thans 
over vertrouwensmensen. De nadruk werd 
daarbij gelegd op de stevigheid en de 
vastberadenheid van de kaderleden en van 
de propagandisten. De algemene atmos
feer tegenover de nieuwe Vlaamse parti j , 
die de Volksunie is, werd gunstiger. Bij het 
in gebreke blijven van de C.V.P. dringt 
het bij onze Limburgse mensen door dat 
Limburg als enig alternatief tegenover het 
opdringend socialisme een dynamische 
Vlaams-nationale partij nodig heeft. De 
sleur en slenter, het gebrek aan dynamis
me en aan persoonlijkheden bij de C.V.P 
schenken hoegenaamd geen waarborgen 
aan onze Limburgse bevolking, die met 
behoud van eigen zeden, Limburg wil om
vormen tot een moderne van aktiviteit gon
zende provincie. 

Het probleem van de industralisatie stelt 
zich steeds scherper vooral voor de talrijke 
jonge Limburgers. Zij beginnen te besef
fen dat de beide grote sindikaten, het 
A.B.V.V. en het A.C.V., evenals de beide 
partijen B.S.P. en C.V.P. even sterk aan de 
Belgische grote banken gebonden liggen 
als de Liberalen. Zij zien dat de sindikaten 
en de partijen geen industrie in Limburg 
brengen. Waarom durft men geen zware 
industrie naast de Waalse oprichten? Het 
is in het belang van ons volk. Waarom 
kiest men stilzwijgend de partij van het 
grootkapitaal tegen de volksbelangen in en 
dit zowel het A. B. V. V. als het A. C. V. V 
Het wordt duidelijk dat er akkoorden zijn 
achter de schermen tussen de sindikaten 
en de kapitalistische bonzen en dit niet 
alleen ten nadele van landbouw en mid
denstand maar ook zeer sterk tot nadeel 
van onze werklozen en van onze mobiele 
arbeiders. 

Dit vraagstuk stond op het voorplan bij 
kontakten en op vergaderingen, waarbij 
de Limburgse voorzitter, Wim Jorissen, ons 
program kon uiteenzetten, onder meer te 

GENK, waar hij bij onze jonge mijnwer
kers te gast was en te 

OVERPELT waar hij de schrijnende toe
standen van de Kempische arbeiders die 
verplicht zijn in Nederland werk te gaan 
zoeken, leerde kennen. Jonge vakmensen 
van 20 jaar komen aan een netto-wedde 
van 78 fr. per dag, volwassenen van 2.5 
jaar bereiken niet eens de 110 fr. zuiver, 
dit in de Philips fabrieken te Eindhoven. 
Uit de Noorderkempen vinden een 3.500 
man werk in Nederland. Geregeld zijn ze 
twaalf uur per dag van huis voor dit loon. 

Geen wonder dan ook dat er grote mis-
tevredenheid heerst en dat een geboren 
jonge volksmenner als Schildermans die 
voor een publiek van 250 pendelarbeiders 
het gebrek aan belangstelling van de sin
dikaten voor hen en voor de industrialise
ring van de Kempen aankloeg stormach
tige bijval genoot. 

Te NEERPELT vond een eerste voorlich
tingsvergadering van de Volksunie plaats 
waarop personen uit de meeste dorpen van 
het kanton aanwezig waren. Wim Jorissen 
behandelde er de noodzakelijkheid van een 
federalistische stroming, stroming die in 
de Limburgse Kempen de jongste maan
den een grote omvang aangenomen heeft. 

De uitbouw van de Volksunie in het kan
ton Neerpelt, traditioneel een Vlaams-na
tionale burcht, die thans krachtig ter hand 
genomen werd door onze kameraad René 
EJvers, verontrust in hoge mate de C.V.P. 
Zelfs op onze vergadering kwam een van 
hun propagandisten poolshoogte nemen, 
klaarblijkelijk om de aanwezigen op hun 
ongemak te brengen. Hij diende zich aan 
als journalist! Hij werd welwillend in het 
gezelschap opgenomen. Hij en zijn bazen 
vooral hebben het immers nodig de Volks
uniestellingen te aanhoren! Hij mag vol
gende maal terugkomen en zijn baas, onze 
goede vriend, volksvertegenwoordiger Du-
pont meebrengen. Voor ons beslist geen 
bezwaar en misschien zal hij dan wat wij
zer worden! 

Ook te NEERIIAREN vond er een kader
vergadering plaats voor de Maaskant tus
sen Mechelen aan de Maas en Lanaken in 
aanwezigheid van de Limburgse voorzitter. 
Daar gelijk te Neerpelt en te Genk kwamen 
tal van nieuwe propagandisten bij onze 
gelederen aansluiten. 

Te HASSELT vond onze maandelijkse 
kadervergadering plaats en sprak Drs. Wim 
Jorissen eveneens voor jongstudenten over 
de «Vlaamse Beweging». 

Te RIEMST, EIGENBILZEN, KERKOM, 
MAASEIK, GENK, St TRUIDEN, TONGE
REN werd flink aan de abonnementenslag 
gewerkt. MECHELEN AAN DE MAAS en 
ZONHOVEN leverden flink werk de dag 
van de IJzerbedevaart. 

De aanvulling van de kandidatenlijsten 
voor volgende verkiezingen had de nodige 
aandacht . De Volksunie zal volgende ver
kiezing tal van nieuwe kandidaten naast 
die van vorige maal naar voren brengen. 
GENT - EEKLO 

Vrijdag 26 augustus vergaderde de be
stuursraad Gent-Eeklo van de Volksunie 
onder voorzitterschap van dhr O. Van den 
Kerchove en in aanwezigheid van een 
twintigtal afgevaardigden. 

Er werd besloten dat zowat om de maand 
een studiebijeenkomst of een algemene 
vergadering zal worden gehouden. Op een 
eerste studievergadering welke plaats vind 
op 11 oktober 1955 te 19.30 u. in een boven
zaal van het lokaal Roeland, handelt dhr 
E. Vandegenachte over « Hoe spreken wij 
met de Vlaming van 1955? » 

Enkele duizenden kleine affiches « Vlaan-
derens recht - Zelfbestuur » werden in het 
arrondissement aangeplakt terwijl ook voor 
de eerstkomende maanden een intense 
propaganda wordt voorzien. 
MERELBEKE 

Ook bij ons in Merelbeke werd niet ge
rust. Talrijke abonnementen werden aange
worven en de kring der Volksunie getrou
wen verder uitgebreid. Terzelfder tijd werd 
de hoofdgedachte Zelfbestuur en Amnestie 
in de omliggende gemeenten met goed 
gevolg gepropageerd. Voorkeur werd gege
ven aan de plaatsen waar telkens een 
massa bijeen kwam, zoals Vlaamse Ker
missen, bloemenfeesten en bedevaart. De 
laatste weken zijn er alzo een tiental ge
meenten bewerkt geworden. De opbouw 
gaat verder, plannen genoeg, de werkers
kring neemt steeds in aantal toe. Het 
groeit ! 

LIER 
Het plaatselijk bestuur Lier, in verga

dering op Vrijdag 2 September, verheugt 
zich over het feit, dat ook te Lier de oudere 
nationalisten de remmen lostlieten, en 
voortaan in samenwerking met een jeug
diger tak, zullen instaan voor een degelijke 
werking ter plaatse! 

De vergadering werd voorgezeten door 
dhr Theo Volckaerts, die reeds in het ver
leden bewees, zeer verdienstelijk te zijn! 

Van het hoofdbestuur waren aanwezig, 
de heren Dolf Cuypers en Renaat Godaert, 
die de algemene toestanden belichtten en 
een uiteenzetting gaven over de opvatting 
van de propagandistenschool, waarvoor 
aanstonds een reeks inschrijvingen werden 
geboekt. 

Na- de bespreking van het winterpro
gramma, werd van de organisatie van een 
tweede grote « abonnementenslag i^ aan
stonds werk gemaakt! 

SCHAARBEEK 
Op Zaterdag 6 augustus hield afdeling 

Schaarbeek een nieuwe maandelijkse ver
gadering. Zowel wat de opkomst als wat 
de stemming der aanwezigen betreft mocht 
deze vergadering zeer geslaagd heten. 

Het te Schaarbeek gepresteerde werk 
mag werkelijk tot voorbeeld gesteld wor
den. 

Onze plaatselijke werkers, in eerste 
instantie de heren R. en V. verdienen alle 
lof. Onophoudelijk staan ze in de bres om 
huisbezoeken af te leggen, abonnementen 
te maken, geld in te zamelen enz. Ze heb
ben te Schaarbeek alleen reeds meer dan 
50 abonnementen gemaakt en veel ander 

NAKLANKEN 

VAN DE JONGSTE IJZERBEDEVAART 

Het stond als een paal boven water. Het 
leugengefluister was... zekerheid gewor
den. De Volksunie zou herrie schoppen, 
roepen en tieren tijdens de plechtigheid, 
't Zou er erg aan toegaan. En dhr. Clottens 
zou bij het eerste zicht van een Volksunie 
strooibiljet een beroep doen op de Rijks
wacht om de bedevaartweide te doen rui
men.... 

Nog eens, 't zou er erg aan toegaan. Brr! 
B r r r ü ! 

Het eerste opzettelijk gemaakt vals alarm 
kwam uit Oostende, en werd dadelijk over
al rondgefluisterd. 

De Volksuniekerels zouden verzamelen, 
's zaterdagsavond in een geheime schuil
plaats, in een kelder. En daar, in die don
kere kelder de nodige bevelen ontvangen... 

Een paar C.V.P.ers komploteerden. Hoe 
dat te verhinderen. Zorgen dat de Volks
unie nergens een zaal kan vinden. De poli
tie werd verwittigd. Het onderzoek ging 
zijn gang. En, inderdaad, een verbroede
ringsavond der jongeren was door de 
Volksunie belegd. Voorzeker allen revolu-
tionnairen! 

Overal de zaal geweigerd. Dan maar 
vergaderen in... een krocht. Een krocht 
in een paar uren tot de meest leutige en 
aangename Atlaskelder omgetoverd. 

Helaas! Zij die wilden overwinnen door 
leugentaal hadden geen geluk. 

Kwaad kan soms in goed verkeren en de 
overwinning was aan de Volksunie. 

De vergadering kon niet verhinderd wor
den. Nooit zag Diksmuide, zelfs niet voor 
de oorlog, zoveel geestdrift. Duizenden 
brachten bezoek aan de Atlaskelder. De 
verbroederingsavond en de samenkomst 
op Bedevaartdag, waren vreugdevol, strijd
lustig, maar steeds waardig. Toekomend 
jaar nog meer en beter, tot spijt van wie 
't benijdt. 

De Volksunie had woord gehouden. Te
gen de rondgefluisterde laster hadden een 
paar leden van het Hoofdbestuur gepro
testeerd en vrank en vrij het oordeel van 
de Volksunie te kennen gegeven. Niet tegen 
de Bedevaart, wel tegen de C.V.P. politieke 
richting door het Bedevaartkomitee inge
slagen zijn wij gekant. 

De Volksunie kent haar taak. De Bede
vaart moet weerom Vlaams-nationaal wor
den. En zal het worden of zal vergaan. 

Wij zullen het door de compromissen-
pest aangetaste Komitee doen wijken; het 
wijkt reeds! 

Halfheid kennen wij niet. Flink durven 
is onze leus! Geen compromissen, geen 
uitvluchtsels, geen omwegen, immer recht 
door. 

De Volksunie zal onvervreemdbaar onze 
eigen Vlaamse Nationale aard bewaren, 
ook bij de IJzerbedevaarten. Wij willen te 
Dik.smuide als overal elders ons zelf zijn! 

Op de Volksunie drukt dus het geweldig 
gewicht van het... «alles».. . , «alles» voor 
Vlaanderen! 

Wij zien klaar het doel en zullen de 
strijd niet mijden, geen strijd met leugen
taal. Wij weten dat het goed recht de 
waarheid steeds overwint, dat de strijd 
hard en lastig zal zijn, dat de liefde voor 
Vlaanderen en onze strijd voor het. . . «a l 
les » zal triomferen in : 

ZELFBESTUUR! 
Jan De Bondt 

degelijk werk gepresteerd. Afdeling Schaar
beek zal binnen afzienbare tijd ook haar 
eigen vlag hebben. Hiervoor werd reeds 
bijna het nodige geld bijeen gebracht. 

Te Schaarbeek, een Brusselse voorstad 
waar de atmosfeer nu niet bepaald gun
stig is voor de Vlamingen, werd reeds een 
prachtig resultaat geboekt; mochten ook 
in vele andere steden en dorpen dergelijke 
mannen aan het werk gaan. Mits het op
offeren van een paar vrije avonden per 
week kan overal heel wat bereikt worden, 
de Volksunie en daarmee Vlaanderens 
zaak ten bate! 
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