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Open brief aan het IJzerbedevaartkomitee
Geachte

Heren,

De IJzerbedevaart
vertegenwoordigt
m Vlaanderen een heerlijke traditie van
kristelijke en Vlaamse levenshouding
gesymboliseerd in de grote Doden die ouder
de puinen begraven liggen en m de persoon van hen -wiers namen
onverbrekelijk
verbonden blijven met de
IJzerbedevaarten in de eerste plaats Prof. Dr. Frans
Daels, en die haast allen na de oorlog om
hun ]'^laamse trou-w door de Belgische repressie zwaar getrojfen
werden.

lische geest, langs het stadsbestuur
om,
alle vrijheid ontnomen om 't even wat te
doen, zodat Diksmuide
de dag van de
IJzerbedevaart
een stad in staat van beleg
is. Dit alles om toch maar te
voorkomen
dat de Vlaams nationale geest zich zou
manifesteren.
Pijnlijk en vernederend is het en onvermijdelijk denken wij terug aan de vooroorlogse bedevaart toen de vrijheid heerste te Diksmui de en er geen
rijkswachter
te zien was. Pijnlijk en vernederend,
ja
uitdagend
is de aanwezigheid
van de
Belgische vlag. Omdat iedereen
aanvoelt
dat deze vlag niet past naast het puin van
de IJzertoren
zolang de Belgische
Staat
weigert
de grafschenders
te
straffen.
Omdat iedereen aanvoelt dat deze vlag
daar hangt als symbool van de knechienmentaliteit en de lafheid die zozeer vloeken met de vooroorlogse
geest van fiere
onafhankelijkheid
van alle machten,
buiten
de Vlaamse Volksmacht.
Omdat
iedereen

De grote en enige betekenis
van de
IJzerbedevaart
lag steeds in de zuivere
l'laams nationale geest der
plechtigheid
in de onvoorwaardelijke
trouw aan het
ideaal en het testament der
IJzerjongens,
in het onverbiddelijk
Vlaams
gewetensonderzoek dat jaar na jaar gehouden
werd,
loars van alle opportunisme,
va^i alle partijpolitieke
berekening.
Niet zonder ontroering denken wij terug aan de grote vooroorlogse
IJzerbedevaarten, om des te pijnlijker aan te voelen
wat er veranderd is.
Inderdaad
werd er na de oorlog een
dubbele aanslag gepleegd op de IJzerbedevaart: de dynamitering
van de IJzertoren, met de stilzwijgende
of uitdrukkelijke goedkeuring van hooggeplaatste
per- Met diepe ontroering buigen wij voor de
sonaliteiten,
ijdele poging om door bru- nagedachtenis van de arbeiders-slachttaal geweld een geest te doden, was de offers van de tragische mijnramp te
minst gevaarlijke.
Veel gevaarlijker
was Marcinelle. Wij zullen hier alle sentimende geniepige aanslag van
C.V.P.politie- taliteit ter zijde laten, die niets kan veranderen a a n wat gebeurd is, om des te
kers op het IJzerbedevaartcomité
om
krachtiger uiting te geven a a n onze verzich meester te maken van de bedevaart ontwaardiging die groot is. Want het is
en de oude geest ervan te smoren. De na- maar al te duidelijk dat deze arbeiders
oorlogse
omstandigheden
maakten
het slachtoffers zijn van de kapitalistische
mogelijk dat de uitgesproken
partijpolitie- wantoestanden van dit land.
ke kreaturen door de reinste chantage en De verantwoordelijken moeten niet ver
gezocht worden, maar wie heeft de moed
in strijd met de traditie toegang
kregen
om ze a a n te duiden ? Dit is Juist kentot het IJzerbedevaartcomité.
Zij werden schetsend voor de geest van knechtschap
niet gedreven
door Vlaamse
motieven, aan het groot-kapitalisme, die in de laatste
maar waren de uitvoerders van een par- motie van het hoofdbestuur der Volksunie
tijdpolitiek wachtwoord dat zoals ten tijde zo pas nog aangeklaagd werd. Zowel de
van Rodenbach,
luidde: «Il faut
s'empa- bonsen der syndikaten, als de partijleiders
rer du ynouvement flamand.» Om partij- en de officiële personaliteiten zijn de zolenlikers van het groot-kapitaal.
politieke redenen wilde men de hand leg- Het is klaar en duidelijk d a t h e t grootgen op de IJzerbedevaart
zoals op het kapitaal, eigenaar van de mijn, in dit gel laams Nationaal Zangfeest,
om ze on- val verantwoordelijkheid draagt. De exschadelijk te maken en aldus de Vlaamse ploitatievoorwaarden in de mijn waren
klaarblijkelijk beneden alles. Wanneer
weerbaarheid te
ondermijnen.
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I MOTIE 1

aanvoelt dat hypocrisie en politieke
berekening misplaatst zijn op deze
plaats...
Pijnlijk en vernederend is de aanwezigheid op voorbehouden
ereplaatsen
van
Belgsche ministers en politieke
personaliteiten, verantwoordelijken
voor de ballingschap van Prof. Dr. Daels, daar waa
er haast geen zitplaatsen zijn voor de oorlogsvermijtkten...
Voor de oorlog waren er slechts
vooibehouden plaatsen voor
oorlogsverminkten en konden personaliteiten
ajs eenvoudige bedevaarders tussen de massa op de
weide staan. Dat was de ware geest van
de
Ijzerbedevaart.
Pijnlijk en vernederend
bovenal is het
aanvaarden van de jaarlijkse subsidie van
één millioen uit de handen van de Belgische regering. Het ware veruit beter geweest dat puinen puinen bleven en er geen
nieuwe IJzertoren
gebouwd werd indien
dit met staatssubsidies
moest gebeuren .
(Lees door blz. 3)

DO munRflmp TO mnRcinoeLie

men leest d a t een electrische kabel van
3.000 volt door een houten plank beschermd werd en dat in de enige liftkoker
van de mijn !
Wat niet zou toegelaten worden in een
partikuliere woning is blijkbaar wel toegelaten in een mijn waar het leven van
honderden mijnwerkers op het spel staat.
Moeten wij niet besluiten dat zowel de
mijndirectie als de inspecteurs van h e t
mijnwezen en van het ministerie van
.4rbeid en Sociale Voorzorg op misdadige
wijze in gebreke gebleven zijn ? En wat
te denken van de syndikaten die de arbeiders-belangen zouden moeten verdedigen I Hebben wij hier niet onlangs h e t
samengaan van syndikaten en groot-kapitaal a a n de kaak gesteld in de cimentindustrie? Het karakter van kapitalist
tische uitbuiting wordt onderstreept door
het feit dat alleen maar de koelies van
Europa - Italianen en Vlamingen - door
nood gedreven nog bereid waren in dergelijke voorwaarden te werken.

Misbruik
makend
van de
repressie,
misbruik
makend
van hun politieke invloed, volkomen vreemd aan de geest en
de traditie der IJzerbedevaarten,
hebben
zij met alle middelen hun opzet willen
doordrijven.
Zij zijn er niet voor teruggeschrikt te Dïksmuide
een diktatuur in
te voeren de dag van de
IJzerbedevaart
om toch maar te verhinderen dat de ware
gevoelens der bedevaarders tot uiting zouden komen en de oude geest zou herleven.
Het bedevaart-karakter
van de plechtigheid werd voorwendsel om de domper te
zetten op de gevoelens en
verzuchtingen
van de bedevaarders, om o. m. te beletten
dat de amnestie-kreet
zou opstijgen uit de
massa waar dit de CV.P.regering onaangenaam zou geweest zijn. Dit bedevaart-karakter
belette niet
oorverdovende
muziek uit te zenden onmiddellijk na de
plechtigheid
om het oude
Wihelmus-lied
te smoren.
Waar vóór de oorlog te Diksmuide
volledige vrijheid heerste en iedereen
vrij
strooibriefjes mocht verspreiden en bladen
verkopen, wordt thans, in zeer
demokra-
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Het hoofdbestuur van de Volksunie, f
na bespreking van de algemene poli- |
tieke toestand, stelt vast dat de linkse |
regering op alle gebieden in gebreke i
blijft en als anti-Vlaamse regering f
dient betiteld;
1
veroordeelt ten scherpste de dienst- |
baarheid van de regering a a n het f
groot-kapitalisme, dat in het land en |
in Kongo alle voordelen geniet en op- i
permachtig is;
=
veroordeelt de stijging der levens- f
duurte, o.m. de prijsstijging der Ie- |
vensmiddelen, de verhoging van t r a m - |
en treintarieven, de verhoging van de 1
pensioenbijdragen voor loontrekken- i
den, de zware pensioenlast opgelegd f
aan de zelfstandigen;
|
veroordeelt de ongehoorde verspil- 1
ling van milliarden te Brussel zonder f
wezenlijk en algemeen n u t voor het |
land, met volledige ontreddering van f
het verkeer, dan wanneer er geen geld 1
is voor de industrialisatie der Vlaam- |
se gewesten ter opslorping van de =
werkloosheid en bestrijding van de |
mobiliteit der arbeiders;
|
veroordeelt de achteruitstelling van f
Vlaanderen ten opzichte van Wallonië 1
zowel wat de aanwending van de i
fondsen van het Wegenfonds als wat |
de werken a a n de waterwegen betreft; |
stelt vast d a t de regering volledig 1
in gebreke blijft ook maar iets te |
doen voor de likwidatie van de repres- f
sie en de epuratie; dat de minister |
van Justitie integendeel voortgaat §
met de wet Lejeune niet toe te pas- =
sen; dat de minister van Finantiën f
de invordering van de schadevergoe- |
dingen a a n de Belgische Staat, hoe 1
onzinnig ook, doordrijft voornamelijk |
tegen kleine politieke delinkwenten, |
doch niet tegen de ekonomische kol- |
laborateurs;
=
stelt vast dat de regering volledig 1
in gebreke gebleven is wat betreft een |
nieuwe taalwetgeving, de kulturele |
autonomie, de splitsing van het mi- i
nisterie van openbaar onderwijs, de f
vastlegging van de taalgrens; de taal- |
toestanden in Kongo;
=
stelt vast d a t de vermindering van 1
de diensttijd uitblijft en de verspil- 1
ling van milliarden in het leger en =
vooral bij de luchtmacht voortduurt; |
veroordeelt de politiek en het be- i
leid van de regering en besluit een |
scherpe aktie tegen h a a r te voeren =

E

Brussel. 4 augustus 1956. =
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j LIMBURG
IKADER-

EN

SPREKERSSCHOOL

| D e eerste les van de kader- en sprekers•; school, die tot nog toe reeds in de gouwen
^ Antwerpen en Brabant plaats hadden
^werd voor Limburg vastgesteld op zater2 dag 1 september te 17 uur, Hotel Warson,
fc. Stationstraat Hasselt. Wij rekenen op al
5 ogz6 kaderleden.

Alle jongeren en de ouderen Jong van h a r t
worden stellig verwacht op de verbroederingsavond der jongeren in de

ATLASKELDER
32, IJzerlaan, te Diksmuide
Volksunie vergadering te Antwerpen

Muziek

—

Samenzang en Gezelligheid
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HET TOPPUNT

We kregen inzage van een stortingsstrookje van steun van het Ministerie
voor Openbaar Onderwijs voor de Vereniging voor Beschaafde
Omgangstaal.
Het is de plicht van de staat de khmpanje
voor beschaafde omgangstaal te steunen.
Zo ons volk zijn taal niet beschaafd kan
spreken is dit te wijten aan de minachting
en de verwaarlozing die de heogste verantwoordelijken in de staat ten overstaan
van onze taal aan de dag gelegd hebben en nog leggen. Thans
moeten
zij
die
minachting
kamoefleren
omdat
de
Vlaamse
bewustwording
een te grote omvang begint aan te nemen.
De Vereniging voor Beschaafde Otngangstaal in Brabant kreeg een som als
•steun gestort. Het toppunt was echter dat
het strookje alles eentalig in 't... Frans
vermelde!

ACHIEL, LOPER.

Het blijkt meer en meer dat Van Acker
een sleutel is die op alle sloten past, een
ideale loper dus. Dat is de huidige interpretatie door de socialisten van het woordje diplomatie. Achiel trok dus thans zijn
jacket aan om te gaan verbroederen met
de Koninklijke familie en in het bizonder
met fiLeopold» en «Liliane>y. Overschatten de roden het slikvermogen van hun
kiezers niet, in het bizonder in Wallonië?
Hun fratsen, van vandaag af te breken
tot in de afgrond en morgen op te hemelen
met atoomwolken, beginnen elk denkend
mens te ergeren. En ynenen de socialisten dat bij hun kiezers niemand denken
kan? Of zijn ze alleen maar zo gerust omdat ze menen dat de C.V.P. de enige oppositiepartij is en dat ze daarvoor geen
schrik moet hebben. Een krachtiger oppositiegroep is in wording, heren! Doe
maar voort!
DE POUKLINIEKEN.

De socialistische ziekenkassen, die als
eerste het voorbeeld gegeven hebben voor
geweldige deficieten, voorbeeld dat, vermits de staat toch bijpast, gretig gevolgd
werd door de andere mutualiteiten, verdedigen zich tegen de beschuldiging dat
hun deficiet voortspruit voor een groot
ieel door het bouwen van poliklinieken.
Er worden immers leningen aangenomen
voor liet bouwen van die poliklinieken!
En tuaarmee worden die leningen dan betaald, heren? Door de nodeloze prestaties in die poliklinieken! Wie er binnen
komt met een verstuikte duim, gaat er
buiten met radiografies van longen, maag
en lever, (200 Fr. per plaatje!) men
heeft zijn bloed ontleed en zijn voet bestraald. De kliënt betaalt 5 Fr. en de ziekenkas krijgt ê.OOOFr. terug van de staat,
vermits haar fonds natuurlijk uitgeput is.
Leve de poliklinieken zegt de socialistische kliënt en kiezer, en de staat, dus iedereen, betaalt!
EN DE BUITENLANDSE REIZEN.

Niets is te duur om kiezers te winnen,
dit is niet alleen de stelling van de socialistische ziekenkassen naar evenzeer van
de liberale en katolieke. Op kosten van de
staat hun kliënten bevredigen is hun stelregel. Verwondert het onze lezers dat
S^een een van de drie partijen deze rotte
toestanden aanklagen? De staat betaalt
hu7i partijpropagandistische machine, wat
kunnen ze nog meer wensen!
Een ander middel om. ons geld uit de
zak te kloppen zijn de kinderreizen naar
Zwitserland. Vooreerst zijn die kinderen
te jong om er veel van mee te dragen.
Ten tweede heeft de overgrote meerderheid het niet nodig voor hun gezondheid
naar Zwitserland te gaan, ten derde, zo de
buitenlucht goed is kan men toch best in
Vlaanderen zelf op het platteland blijven,
zo blijft ook het geld bij ons volk. Deze
reizen hebben een zuiver demagogische

PEPERNOTEN
inslag. Aan de ouders te zeggen <(Ki]k
eens, wat wij ziekenkas van die kleur,
voor uw kinderen doen.» En wat ze ook
zeggen betreffende de betaling en hoe ze
het ook verduiken, het is ons geld waarmee dit alles betaald wordt. Het is het
geld van onze Vlaamse arbeider, boer,
middenstander en bediende. Dat de staat
slecht beheert! Door het onrechtstreeks
voor de partijpolitieke propaganda uit te
geven.
EN DE DOKTERSTARIEVEN.

Zodus Dr. Glorieux vindt dat de levensstandaard van de dokters ook moet
stijgen en heeft adembenemende tarieven
voorgesteld zodat men al ziek wordt als
men er aan denkt dat men ziek kan worden. Nog maar goed dat de Vlaamse geneesheren niet gediend zijn met de bokkensprongen van dat heerschap, dat omwille van zijn liberale ideeën,
stempel
1850, best achter slot en grendel zou gedraaid worden. We weten allemaal dat
onze dokters een lastig leven hebben en
dat in de grond alleen hun vrouwen van
hun flinl^e inkomsten kunnen genieten
ynaar we rekenen er op dat ze hun sociaal
gevoel zullen laten spreken en aan het tarievenspel van Dr. Glorieux niet zullen
meedoen. Vooral over de specialistentarieven is ons volk nu al mistevreden
genoeg!

mOGERE

SPOORWjEGTARIEVEN.

Onze nationale kolenhouwer (in zijn
ministerieel bureau) Van Acker is thans
aardig op weg zijn vroegere slogan 10 %
vermindering op de prijzen goed te maken door ze thans 10% te verhogen. Zijn
regering wordt inderdaad de
regering
van het dure leven. De spoorwegtarieven
worden weer eens verhoogd. Het deficiet
van de Nationale Maatschappij
voor
Spoorwegen wordt te groot. We geven
Achiel een tip om het budget in evenwicht te brengen. Dat hij naar zijn goede
vrienden de Waalse
grootindustriëlen
iraat en tegen hen volgende redenering
' voert:((Gij wenst geen industrie in Vlaanderen, maar wel in Wallonië? Gij wenst
dat de Vlaamse koelie enkele uren per
dag heen en weer reist om hier te komen
werken? Goed. Gij betaalt in het vervolg
de volledige treinreis van die arbeiders.
"Thans moeten wij bijbetalen ook omwille van de slechte administratie door de
hogere Franstalige ambtenaren. En het
deficiet mogen we ofider vorm van belastingen nog eens afdragen. En onze mobielen moeten nog betalen omdat de
Waalse kapitalisten willen dat zij ginder
komen werken. Dat die bonzen dan ook
hun reizen betalen! Industries in Vlaanderen betekent afschaffing van vele arbeiderstreinen en besparing voor de Nationale Maatschappij
van
Belgische
Spoorwegen. De socialisten, bondgenoten van de Waalse grootindustrie wensen
dit niet te zien. Laat de Vlaamse mobielen maar optrekken. Nog maar goed
dat ze daar werk kunnen vinden. En
Vlaanderen betaalt!

ZANGFEEST EN IJZERBEDEVAART.

voor Vlaamse politiek
veroordeelden
maar alleen voor gestraften voor gemeen
recht. De huidige regering, onder leiding
van de domlachende Achiel, staat op hetzelfde peil van dorpspolitieke achterlijkheid als de vorige homogene
C.V.P.-regering. Die hadden hun christelijke beginselen en de Pauselijke boodschap voor
amnestie (1949) om zich op te beroepen.
Deze regering had de amnestiemaatre gelen in alle landen, ook deze van achter het
IJzeren Gordijn, om zich achter te verschansen. En thans had ze het 125
jaar bestaan van dit land en de 80e verjaring van Elisabeth om zich achter te
verschuilen zo ze nog steeds schrik had
voor het "gewapend» verzet. Konden ze
koningin Elisabeth een mooier en haar
humanistisch hart welgevalliger geschenk
aanbieden dan de amnestie voor politieke
vermeldde!

DE MOBIELEN ZIJN ER WEER BIJ.

Bij de mijnramp te Marcinelle lazen we
weer dat dagelijks een bus 33 mijnwerkers uit de streek van Aar schot naar
Henegouwen brengt. Dat geen van ds
sindikaten een einde stelt aan dit schandaal van het dagelijks urenlang t/ransport voor werk op vreemde bodem*bewijst eens te meer dat de sindikaten er
thans niet meer bestaan om de belangen
van de arbeiders te verdedigen. Het belang van de arbeiders vraagt industrie in
eigen streek. Het belang van de trusts is
de industrie houden waar ze is. Wie van
beide groepen heeft de steun van de sindikaten. En dat nu in onze buurlanden
sinds jaren het beginsel geldt de industrie
bij de arbeiders te brengen in plaats van
omgekeerd.
De Vlaamse koelie is voor onze sindikaten slechts goed genoeg om elke dag
als vee versjouwd te worden en te verstikken in de achterlijke, verlieslatende
en misdadig onverantwoord
uitgeruste
mijnen. Mobielen hoe lang nog?

Er werd reeds' door K'I Pallieterke»
aangestipt dat "De Dag van het Vlaamse
Liedn de beste propaganda is voor «Het
Vlaams Nationaal Zangfeest» Wat juist
is. De reaktie tegen de bemoeizucht en de
maclitwellust van het A.C.V. is groot, en
dit niet alleen in Vlaams- nationalistische
kringen, en maar al te graag laat men dat
eens zien. Het A.N.Z. zou dus best volgend jaar een toelage schenken voor de
inrichting van "De Dag».

VERMEYLEN' DE FLAMINGANT.
"De Standaard» vraagt zich af of de
flamingantische minister Vermeylen de DE MIJNRAMP.
Ten overstaan van de gruwelijke mijnzaak van de vastlegging van de taalgrens
ramp
waarbij meer dan tweehonderd
en de daaruitvolgende
administratieve
mensenlevens
op het spel stonden en de
aanpassingen niet zal laten rusten tot aan
volgende verkiezingen.
'Twijfelt
"De grote moeilijkheden waarvoor men kwam
Standaard» daar nog aan ? Vermeylen is te staan bij de reddingswerken begrijpen
Wat een weldaad het was de diktator- gelijk alle kleurflamingant en. Om stem- de mensen niet waarom "men» eerst getjes in zakformaat van het A.C.V. buiten men te werven doen ze zich Vlaamsge- weigerd heeft in te gaan op de aangeboden
te kegelen in het A.N.Z. zal ook op de zind voor maar in de salons sussen zij de Duitse hulp, om dan, na een paar dagen,
IJzerbedevaart gevoeld worden. Het is franskiljons "maak u maar geen zorgen» toch beroep te moeten doen op de Duitongeveer hetzelfde publiek. Het feit dat Het zijn maar woorden. Er gebeurt sers. Het is inderdaad krankzinnig in derDr. Valeer Portier, voorzitter van het niets.»
gelijke tragische omstandigheden niet alle
A.N.Z. zo gezond radikale taal gesproKent ,,De Standaard" andere kleur- hulp te aanvaarden. Was het misschien
ken heeft, lieeft ook tot gevolg dat het
fhminganten? Heeft hun fameuze "held» het belgisch patriotisme dat niet toeliet
IJzerbedevaartkomitee
niet ten achter zal
P.W. Seghers als Minister van Verkeer Duitsers te laten helpen of was men bekunnen blijven voor hetzelfde publiek.
het ooit aangedurfd Overmaas langs het schaamd dat buitenlanders zouden zien op
"Politieke» amnestie, wat vroeger hing
spoor opnieuw te verbinden met Lim- welke onverantwoorde wijze met de le671 "meer» zelfbestuur, zoals Prof. Franburg? Heeft hij te Meisbroek durven vens van de mijnwerkers in sommige
sen vorig jaar zei om de A.C.V.ers
uniWaalse mijnen omgesprongen wordt?
ingrijpen?
tairen een laatste houvast te geven zal
Hebben de CV.P.-flaminganten,
De NOG DE MIJNRAMP.
van lieverlede "amnestie» en "zelfbeVleeschauwer,
De
Bruyne
en
Dequae,
Gelezen in de pers dat de Internatiostuur» worden, kort en krachtig, ook het
die
elkaar
als
Minister
voor
Koloniën
opnale
Arbeidersorganisaties
zich zouden
"Wilhelmus» moet al terug komen, en de
volgden
ooit
tijd
gevonden
om
door
een
bekommeren
om
het
lot
en
de
veiligheid
groet uit Nederland. En ook Pater Calpassende
taalpolitiek
de
Vlamingen
in
van
onze
arbeiders
en
zich
in
de
plaats
lewaert zal er terug zijn. Wat een snoet
Kongo
te
beschermen?
stellen van onze' "grote»
syndikaten.
moet "Schildwacht»
Van
Cauwelaert,
Doet "De Standaard» niet mee aan Zouden onze syndikale bonzen. Major,
lid van het Bedevaartkomitee,
nu wel
trekken, nu hij jaren terug in een van hetzelfde volksbedrog, de flamingant uit- Renard, Cool en es. , niet in de grond
zijn
tqenmalige
smerige
artikels hangen maar als puntje bij pcuiltje komt kruipen van schaamte? Het is nu voor
vond
dat
hij
geen
gevangenis- zoals bij verkiezingen en stemmingen, de iedereen duidelijk dat zij maar de knechstraf genoeg kon krijgen! Daarmee spe- richtlijnen volgen van de franskiljonse ba- ten zijn van het zo verafschuwde grootkapitalisme en de ongehoorde toestanden
len de A.C.V .-ers en C .V .P .-ers van jaar zen in het partijbestuur?
in
sommige mijnen stilzwijgend aanvaard
tot jaar een potsierlijker rol. Om in het
Het zou er in Vlaanderen al anders uithebben.
Hun morele
verantwoordelijkIJ zerbedevaartkomitee te kunnen blijven zien moesten zij ons volk niet mee beheid is groot. Zoals ook de morele vermoeten "ze daar aanbidden, wat ze in de driegen .
antwoordelijkheid
van de
politiekers
C.V.P. verbranden. Aanbidden ze thans
groot is. Zoals De Standaard, in een
de leuzen voor dewelke ze destijds
zeldzame bui van oprechtheid vaststelde.
het A.N.Z.
verlieten!
Bedroevende
lummeltjes!
AMNESTIE voor MISDADIGERS.
Ter gelenheid van het 125 jaar bestaan
van België is dit land zijn anti-Vlaamse
traditie trouw gebleven. Er werd een zeer
gedeeltelijke amnestie geschonken niet
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"Laat de doden hun doden begraven,,
Zo schreef Verschaeve, toen de IJzerbe
devaarten in verval dreigden te komen,
toen Daels te vechten had tegen de loense,
de achterbakse pogingen van de katolieke
ministers, van de fortenbouwers, van de
militaristen om de hand te leggen op de
Bedevaarten.
« Liever geen dan een sjaeheraarsbede» vaart — Blijf vechten IN en buiten 't Ko» miteit. Niet schipperen. Schipperen is
» duivelswerk. " Meglio vivere un giorno
» da leone, che cento anni da pecora ".
» (Vertaling : Beter één dag als leeuw te
» leven, dan honderd j a a r als vee).»
Zo schreef me de goede vriend Verschaeve.
En Daels en het komitee bleven vechten;
de sjacheraars moesten wijken. De Bedevaarten bleven, tot razernij van de militaristen, de machtigste anti-militaristische
betogingen van gans Europa.
Toen reeds hadden de sjacheraars gepoogd anders-denkenden uit te schakelen.
Geen andere dan brave katolieke propaganda zou geduld worden, maar
't lukte
niet.
Met lede ogen zagen ze duizenden en
duizenden vlug3chriften en strooibiljetten
uitdelen. De jeugd kon gerust, strijdlustig
en opgewekt van gemoed, propaganda voor
haar overtuiging voeren.
Niet de politie maar 't Bedevaartkomitee
zelf waakte.

duurt geen twee volle dagen, louter enkele
uren.
En na de herdenking, na de plechtigheid
doen dan zoals dezelfde Standaard en het
Nieuwsblad bij een vorige Bedevaart hebben geschreven :
« Honderden meisjes en jongens van alle
» hoeken van Vlaanderen die vergaderden
» rond een kampvuur, zongen en dansten
» tot laat in de nacht. En alles bleef kalm,
» WAARDIG en rustig».
« De jeugd moet zingen, moet MANIFES» TEREN, dat is de positieve zijde van de
» IJzerbedevaarten»
schreef
diezelfde
Standaard. En verder :
« Het vruchtbaarste aspect van deze be>. togingen is er in gelegen dat een zo groot
» getal Vlamingen te Diksmuide bijeen
» stromen om hun louter Vlaams ideaal
» te BELIJDEN en te MANIFESTEREN
» voor zuiver Vlaamse rechten en belan» gen».
Dat is gezond gesproken, gezonder dan
de seniele prietpraat van 't huidig komitee.
Belijden en manifesteren, dat is leven, ja
ook op het dodenveld Diksmuide - Kaaskerke. 't Zijn noch min noch meer dan de
levende dromen van de Vlaamse doden...
Herdenken en leven moeten ÉÉN zijn.
Kunnen bepaalde seniele petten en gekende politieke kruipers de «luidruchtigheid van zekere groepen jongeren» niet
dulden, dat z'er uittrekken dan, nu ze weten dat de jongeren spotten met de oekasen
van mannen.
rijp om te vallen. Want
vallen MOETEN en ZULLEN ze.
Dat die sukkelaars ter bedevaart gaan
op hun manier. De jongeren echter gaan
terug n a a r de vooroorlogse Bedevaarten.
Als de jongeren roepen : Daels terug,
roept hun gemoed : terug n a a r de Daelsbedevaarten. De Bedevaarten waar m a n -

nen van gelijk welke overtuiging welkom
waren, waar naast een Daels een prof.
Blanquart het woord kon voeren op de
anti-militaristische meetings, waar een
prof. Vandeweijer, een Flip de Pillecyn,
enz... enz... de jongeren begeesterden. Bedevaarten waarop een Einstein, een Remain Roland en andere wereldbefaamde
figuren uitgenodigd werden.
Bedevaarten met meetings en met de
machtige « Los van Frankrijk » -optochten
die de fortenbouwers samen met de « si vis
pacem, para bellum»-leugenaars en met
de «haute-finance »-rekels die bloed in
goud weten om te zetten, deden beven en
zweren die Bedevaarten te o n t m a n n e n om
er brave nationale (geen Vlaams-nationale) driekleurige betogingen van te maken.
Dezelfde poging werd door sommigen van
het tegenwoordig Bedevaartkomitee nog
eens geprobeerd toen er met de N.S.B.ers,
met de Fraternellen, met de Onafhankelijksfronters aan het puin rondgewandeld
werd. Zij die gejuicht hadden bij 't vernielen van de IJzertoren werden door leden
van het Bedevaartkomitee aan de voet van
de vernielde toren verwelkomd met een :
«suivez, Messieurs, suivez done!.,.» neit
w a a r ? Mr Clottens...
Toen zijn de doden niet opgestaan m a a r
hebben zich in hun graf gekeerd...
Toen hebben enkele idealisten gebeden :
« Dank U mijn God, omdat er iets bestaat
dat men de naam van REACTIE geeft ».
En de reactie hebben zij bij de j o n g e r e n
ingepompt zodanig dat ze t h a n s niet meer
te stuiten valt.
De jongeren gaan terug n a a r de Daelsbedevaarten en zullen :
« de doden hun doden laten begraven»
J a n De Bondt
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En zo zagen de bedevaarders de jongeren
van verschillende overtuiging in wedijver
met elkander.
'T was een vriendschappelijke, ja een
edele wedijver om elkander te overtuigen.
Kath. Vlaamse Jong. Vredesactie, naast
Vrouwenliga voor Vrede en Vrijheid, naast
Anti-oorlogsliga. enz... enz.. En later dan
nog Dinaso naast V.N.V.. allen konden gerust hun propaganda voeren.
Toen zetelden geen diktatoren in het
Bedevaartkomitee.
Er werden geen pogingen gedaan om de
jeugd tegen haar gemoed te doen spreken,
te doen handelen.
't Waren Bedevaarten waar HERDENKEN en LEVEN één werden, waar geen versleten mannen of politieke kruipers, jeugd
en wasdom zochten te doden en aan de
frisse jongeren zochten te ontnemen al wat
« God hen in het leven, recht van leven
heeft gegeven ».
Gans Diksmuide wemelde van de levensvreugde der jeugd, een jeugd warm en rijk,
vol levenszon.
« 't Wiemelt me voor d'ogen» zei Verschaeve. toen hij, gezeten aan mijn venster de honderden en honderden vrijerspaarkens zag voorbij trekken. « D a t is 't
» schoonste van de Bedevaart » zei hij, «dat
» is de toekomst van Vlaanderen, dat is
» de hoop op de oogst»...
O : die schone Vlaamse Jeugd, met Tijlsbloed in de aderen, met Breughelsgeraoed,
met een Rodenbachshart, en die frisse liefdevoUe Nelen, ja DAT is de hoop. Niet de
jeugd met C.V.P.-waterpap in de aderen zal
Vlaanderen doen herleven.
Toen zou het komitee volgende dwaasheid niet hebben laten schrijven door De
Standaard wat wel door het huidige Bedevaartkomitee tot opname ingezonden werd:
« Met reden wordt er wel eens geklaagd
» over ongepaste luidruchtigheid van ze» kere groepen jongeren. Wie naar de
» IJzerbedevaart komt, heeft tot plicht
» zich waardig te gedragen. Diksmuide» Kaaskerke is een dodenveld. »
Ja, een dodenveld. gelijk gans de wereliv
er een is. Tijdens een dodenherdenking,
geugk waar. heeft men zich waardig te gedragen.
De HERDENKING op de IJzerbedevaart

De Voorzitter van het Bedevaartkomitee, Prof. Daels werkte onverpoosd om
toelating te bekomen het stoffelijk overschot van Renaat De Rudder n a a r het
IJzermonument te laten overbrengen.
't Liep van geen leien dak !
Maar Daels is nu eenmaal Daels en liet
niet los.
Op 31-7-'31 wordt het Bedevaartkomitee in 't Kabinet van Eerste Minister
Renkin ontvangen, op aanvraag van de
Minister zelf
Geen positieve oplossing werd bereikt.
Enkel wat beloften- vooral wanneer
« Kaaskerke niet zou tegenwerken. >
De zaak blijft aanslepen. Geen wonder.
De Vlaamse ministers weigeren...
Daels blijft aandringen en ontvangt bericht dat...«Kaaskerke zich tegen het overbrengen verzet»
Wat nu gedaan?
De burgemeester van Kaaskerke is, zogezegd, op reis n a a r Frankrijk en keert pas
na de bedevaart terug.
De toenmalige veldwachter deelt vertrouwelijk mee aan een komiteelid dat de
burgemeester niet op reis is en duidt zijn
schuilplaats aan.
Een stuk in de n a c h t ligt bedoeld komiteelid op de loer verstopt in een gracht.
Met het eerste hanengekraai komt dhr.
burgemeester op het hof, is uiterst verwonderd, ja ietwat verbolgen om zo onverwachts voor bedoeld komiteelid te staan.
-Wat doet gij hier?»
«Ik kom U wat tonen, 'n bnef>
«Van Renkin* vraagt de burgemeester
«Lees zelf...»
En die anders zo bedaarde, zo kalme
man tiert het uit, tegen de leugenaars van
Brussel, tegen..een zeer hooggeplaatst personage dat liet aandringen bij...Kaaskerke
om U toelating te weigeren. Hatelijker
kon het niet!
Tableau!!!
Ja, tableau Enkele dagen daarna, op de
bedevaartdag 1931 hing aan de voorgevel
van « t Fort» (Café aan de IJzerbrug) het
prachtig paneel van lOm x 4m, een echte
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I laamse eer en Vlaamse jierneid
verbieden geld te aanvaarden van de Belgische
Staat zolang de grafschenders
ongestraft
rondlopen. Overigens kan het niet anders
of dergelifke
staatssubsidies
moeten
de
volstrekte onafhankelijkheid
van de IJzerbedevaart in het gedrang brengen.
Het
blijkt uit de verklaring van de minister dat
hei verlenen van de toelage
afhankelijk
gesteld is van zekere
voorwaarden...
Het is dan ook niet te
verwonderen
dat vele Vlamingen
die vroeger
geen
IJzerbedevaart
zouden gemist hebben het
over hun hart niet kunnen krijgen er nog
naar toe te gaan en dat vele anderen alleen uit plichtbesef,
maar met
tegenzin
aan de bedevaarten bleven
deelnemen.
Het is onze mening dat wif trouw moeten blijven aan de IJzerbedevaart,
dat het
onze plicht is trouw te blijven, maar dat
wij ondubbelzinnig
moeten eisen dat de
traditie volledig zou in ere hersteld worden.
Wij vragen dat de diktatuur zou ophouden en de vrijheid hersteld te
Diksmuide
de dag van de IJzerbedevaart,
vrijheid
voor iedereen; dat de rijkswachters,
veiligheidsagenten
enz...zouden
verdwijnen
omdat wij niet moeten beschermd
worden
en ojk niet bewaakt willen worden in eigen land als gevaarlijk
gespuis.
Wij vragen dat de Belgische vlag zou
verdwijnen,
om de redenen hoger uiteeni^ezet.
Wij vragen dat de ereplaatsen
nog
.-Heen voor oorlogsver'minkten
zouden
voorbehouden
worden.
Wij vragen dat het
mitc geen siaatstoelagen
vaarden.

De IJzerbedevaarten.
Iels van
voor 25 Jaar
^s~ê..^^

Open brief aan het
IJzerbedevaartkomitee

IJzerbedevaartcomeer zou aan-

Wij vragen dat het indringers in het
IJzerbedevaarlcomité,
de
partijpolitiekers
zou duidelijk gemaakt worden dat hun rol
i'itgespeeld
is, dat zij ongewenst
zijn in
<< '/ comité en moeten
verdwijnen.
In het IJzerbedevaartcomité
moeten
uitsluitend
mensen opgenomen
worden
die doctor kun verleden bewezen hebben
dat zij de geest en de traditie van de IJzerjongens in zich dragen ;
onafhankelijke
ynensen,
onafhankelijk
in de allereerste '
plaats van al te enge partijpolitieke
banden.
Wij doen een beroep op de echte leden
van het 1Jzerbedevaartcomité;
wij doen
een^ beroep op de Vlaamse
oudstrijders
opdat zij de echte IJzerbedevaart
zouden
redden,
trouw aan het testament
der
Ijzerhelden.

tableau van kunstschilder Karel De Bondt,
voorstellend Renaat De Rudder ... terug in
zijn graf gestampt. Met als opschrift in
reuzcnletters : Geweigerd door Renkin !
De indruk op de meer dan 100.000 bedevaarders was geweldig, zo geweldig dat de
katholieke Ministers kazak keerden en, om
in 't gevlei van de Vlamingen te komen,
want de verkiezingen van 1932 naderen,
alles in 't werk stelden om met de volgende
Bedevaart de IJzerhelden te laten overbrengen, die t h a n s in de krypte rusten.
Een les voor h e t huidig Bedevaartkomitee dat er met... kruipen niets te veroveren valt, buiten een aalmoes.

Renaat De Rudder alleen mocht niet
over gebracht worden. Een komiteelid had
het gedacht geopperd tegenover h e t symbool van de onbekende soldaat, hier het
symbool van de bekende soldaat, de
Vlaamse held door een Belgische kogel in
de rug getroffen (door een blindgangerzegt men) te plaatsen, m a a r het plan was
uitgelekt en... Brussel kon het niet dulden.
J a n De Bondt

Als politieke partij wenst de
Volksunie
zich niet te mengen in de
aangelegenheden van het IJ zerbedevaartcomité,
de
hier uiteengezette
traditionele
princiepeste eerbiedigen,
maar ook te doen eerbiedigen.
Wij kunnen niet dulden dat de tweede
aanslag die na de oorlog gepleegd
werd
op de IJzerbedevaart
in zijn
gevolgen
blijft
voortduren.
Wij hopen dat hei
IJzerbedevaarlcomité zelf deze aanslag ongedaan zal weten
te maken, desnoods onder de druk van de
l laamse
oudstrijders.
Onze eis is kort en klaar: de indringers
buiten. Zij kunnen indien zij het wensen
naast hun Dag van het Vlaamse Lied ook
hun IJzerbedevaart
inrichten maar hun
verdere aanwezigheid
in het
IJzerbedevaarlcomité
is onduldbaar.
Dit
meenden
wij
U in alle
openhartigheid
te moeten schrijven op de voorai - i van
de 29e
IJzerbedevaart.
Met Vlaamse
de

gevoelens,

Volksunie

DE VOLKSUNIE-18 AUGUSTUS 1956-N' 15

4

VAN DE HAK OP DE TAK

Als Kiebooms schrijft

andermaal
In 1906 toen de liberaal Prof. Frederlcq
zijn « Geschiedenis van de Vlaamse Beweging » schreef vatte hij 75 j a a r politieke
geschiedenis op het gebied van de Vlaamse Beweging samen in de volgende stelregel : De partij die aan het bewind is blijft
gesloten voor de eisen van Vlaanderen en
de partij, die in de oppositie zit t r a c h t zich
van h a a r grieven meester te maken om op
Vlaanderens kap opnieuw aan het bewind
te komen, waar ze dan de Vlaamse eisen
weer n a a r de vergeetboek verwijst.
Er is daar bij de grote Belgische eenheidspartijen t h a n s in 1956 geen verandering in gekomen.
De C.V.P. heeft sinds twee jaar het bewind verloren en nu hun kranten in de
politieke komkommertijd geen stof meer
hebben zijn ze eens op het gebied van de
Vlaamse Beweging gaan rondneuzen om
wat te vinden.
En ze hebben de noodzakelijkheid van
de zetelaanpassing ontdekt !
Noteer wel, geachte lezer, dat die zetelaanpassing ook voor twee jaar toen de homogenen nog aan het bewind waren kon
gebeuren en toen zoals t h a n s noodzakelijk was. De C.V.P. heeft de zaak toen echter niet geregeld zoals ze die ook t h a n s niet
zal regelen. Zelfs nu nog in de oppositie
is een belangrijke groep van hen er tegen!
De aanpassing zal uitgesteld worden zolang
het kan en zeker tot in 1961. De C.V.P. zal
trouwens geen enkele betoging voor deze
elementaire eis van de unitaire demokratie te been brengen. Het blijft bij wat vakantiegeschrijf en misschien wat parlementair gepraat voor de flamingantische
galerij. Men moet dat slag van politiek
onderontwikkelden toch iets geven, al is
het dan m a a r een begoocheling.
De feiten zijn duidelijk. Volgens de bevolkingscijfers dient Vlaanderen acht zetels bij te krijgen, het arrondissement
Brussel twee, althans zo men het aantal
volksvertegenwoordigers niet wenst te verminderen.
Of we er voor zijn dient niet gevraagd.
De « Volksunie » zou er zelfs als eerste partij voordeel bij hebben omdat het quorum
lager zou liggen en we zodoende de sprong
van een n a a r zes zetels gemakkelijk zouden
verwezenlijken.

dwaasheden

Volksvertegenwoordiger Kiebooms heeft
in «De Gazet» van 20 juli echter andermaal
blijk gegeven van zijn rudimentair denkvermogen. Omdat de federalisten voor pariteit zijn mogen ze de zetelaanpassing
niet vragen !! En in een federale staat zou
de Bondsraad nog alles te regelen hebben.
Wanneer zelfbestuur met een gelijk aantal
volksvertegenwoordigers er komt veranderen de zaken volledig, achtbare volksvertegenwoordiger. De taalgrens zal dan wetenschappelijk vastliggen, het Nederlands
leven te Brussel en in Kongo zal verzekerd
zijn, in de aangelegenheid van amnestie
zullen Vlaanderen en Wallonië elk voor
Zichzelf en in h u n eigen gebied beslissen, door een eigen regering en wetgevingc
zal Vlaanderen de industriaUsatie kunnen
doorzetten zodat werkloosheid en mobiliteit zullen verdwijnen, zullen we de bestaande industrieën kunnen beschermen
zodat ook daar gelijke lonen met de zwaarindustrie kunnen gegeven worden zonder
dat ze h u n poorten moeten sluiten, zullen
we een degelijke landbouwpolitiek kunnen
inluiden, zal onze Vlaamse middenstand
niet meer moeten klagen over hogere belastingen in Vlaanderen dan in Wallonië en
zullen onze Vlaamse intellektuëlen eindelijk de betrekkingen krijgen die h u n toekomen.

Wanneer dat alles kan dan hebben we
geen bezwaar meer dat we op voet van
gelijkheid met de Walen Kongo en het leger beheren en onze buitenlandse politiek
voeren. Voor Kongo en voor het leger zullen we dan nog eindelijk eens iets te zeggen hebben, zullen onze generaals Nederlands denken en spreken en zullen onze
rechters in Kongo in het Nederlands mogeji vonnissen.
Dat is zelfbestuur, volksvertegenwoordiger. Het is spijtig dat ge het niet begrijpt.
Maar de feiten veranderen daarom niet.
Dat wij niet logisch zouden zijn met de
zelfbestuuridee zo we de zetelaanpassing
vragen is te idioot om er veel woorden aan
te verspillen. Zolang het federalisme er
niet komt moeten we ons schikken, noodgedwongen, in de eenheidsstaat, en t r a c h ten we er van te maken wat er van te m a ken is. En als de grondwet een vertegenwoordiging vraagt evenredig met het a a n tal inwoners moeten de eenheidsmaniakken logisch blijven met h u n grondwet, opEr werd op gewezen dat Vlaanderen de vatting 1830 en het aantal zetels aanpaszetelaanpassing onthouden neerkomt op sen.
(Lees door blz. tj)
verkapt federalisme. Wat juist is.

De steenkolen worden duur betaald
De vreselijke mijnnuiip vau Marcinelle,
(Ie verschrikkelijkste in de tnigische reeks
mijnrampen die ons lund gekend lieefi.
heeft in de eigen pers .en zelf in de werek
pers het nochtans zeer ernstige vraagstuk
van het Suez-kanaal op de achtergrond gesteld.
Wat is er feitelijk gebeurde Een wagonnetje met steenkolen is uit de lift gevallen,
heeft de elektrische kabel beschadigd, waardoor kortsluiting ontstond, die een geweldige brand voor gevolg had 'm de mij(n op
ongever 900 nieter, waar een kleine driehcniderd mijnwerkers zich bevonden.
Wanneer we dit neerschrijven zijn elf
lijken geborgen en is men zonder nieuws van
de overige mijnwerkers. De kans ze nog levend te vinden is uiterst klein om niet te
'/eggen onbestaande. De perskonferenties van
de heer Van den Heuvel, direkteur generaal
van de administratie der mijnen, die hij zaterdag heeft gehouden zijn eerder pessimistisch.
We krijgen zo stilaan de indruk dat men
tijd traclit te winnen. Het is nu eenmaal zo
dat de belangstelling van de openbare opinie
zelfs voor een ramp van zulke afmetingen,
wel enkele dagen kan gaande gehouden worden, op de duur echter slijt ook deze belangstelling. Er is weliswaar de wanhoop, de ellende en de onverdragelijke onzekerheid van
die driehonderd families van de slachtoffers.
Die vertegenwoordigen tenslotte toch niet de
Openbare Opinie. IJovendien zijn de slachtoffers voor het grootst gedeelte vreemdelingen en Vlamingen. Inderdaad wanneer men
de lijst nagaat van de vermisten die door
de pers werd gei)ubliceerd dan stelt men
\ast, voortgaande op de namen, dat meer
dan vijftig ])ro<'ent Italianen en vreemdelingen zijn, terwijl tussen de autochtonen het
grootste kontingent geleverd wordt door arbeiders uit de vlaamse provincies en meer
speciaal alkomstig uit de streek gaande van
Ifeist-op-den-Berg over Aarschot en verder
tot Leuven.

De miinRiimp TG mflncinneiLe
(Vervolg van blz. 1 )

Het is een ongehoorde schande dat op
zo'n lichtzinnige wijze omgesprongen wordt
met mensenlevens uit een geest van kapitalistisch winstbejag. Het is een ongehoorde schande dat zo'n toestanden in ons
land nog bestaan zonder dat er protest opgaat. Alleen in Italië werd er de laatste
tijd geprotesteerd en werd zelfs geweigerd
nog Italianen naar België te laten komen
om er in de mijnen te werken.
In eigen land zweeg en zwijgt iedereen,
inbegrepen de syndikaten, wellicht omdat
het toch maar Vlaamse arbeiders zijn en
vreemdelingen die in de mijnen werken.
De Italianen worden dan ten minste nog
verdedigd, de Vlaamse arbeiders hebben
niemand om hen te verdedigen. De lankmoedigheid van het Vlaamse volk en van
onze arbeiders is onbegrijpelijk.
Het stuit tegen de borst te zien hoe allerlei
officiële en politieke personaliteiten op de
plaats van de ramp de «m'a tu vu» spelen,
in plaats van hun geweten te onderzoeken,
en hoe de kapitalisten menen de zaak met
een almoes goed te maken. Alsof men met
almoezen het verlies van een echtgenoot,
vader of zoon kan goed maken en de doden
het leven weergeven.
Het is nu bewezen welke gevaren er verbonden zijn, aan de verdere exploitatie
van verouderde Waalse mijnen, die z.g.z.
met verlies werken en door de Belgische
Staat met honderden millioenen gesteund worden. Wij zijn de storm van
protest nog niet vergeten die van Waalse
zijde opgegaan is, herdelijke brief incluis,
toen er sprake van was een dezer mijnen
te sluiten. Maar de Walen zelf werken
niet in deze gevaarlijke mijnen. Zij zijn
de profiteurs.
Wij willen de verdediging opnemen van
onze Vlaamse arbeiders, van onze Vlaam

se mobielen.wiens lot een aanfluiting is
van gezonde sociale toestanden.
Door blijvende werkloosheid in eigen gewest moeten deze arbeiders naar Wallonië
gedreven worden om er koelie-arbeid te
verrichten in de Waalse groot-nijverheid.
Daarom verzet het groot-kapitalisme zich
tegen maatregelen tot oplossing van het
werkloosheidprobleem in Vlaanderen en
daarom komt er geen industrialisatie der
Vlaamse gewesten.
Deze schandelijke toestanden, thans in het
licht gesteld door de ramp van Marcinelle,
maar steeds verzwegen door de « weldenkende » pers zowel van links als van rechts,
zijn het die ons aansporen om te strijden
voor zelfbestuur, opdat Vlaamse instanties
eindelijk iets zouden kunnen doen om het
lot te verbeteren van onze Vlaamse arbeiders, in de allereerste plaats de werklozen en de mobielen.
Het is te hopen dat onze Vlaamse arbeiders eindelijk klaar zullen zien. Dat
zij hun syndikale oganisaties en hun
politieke partijen naar hun juiste waarde
zullen leren schatten en de syndikale en
politieke profiteurs de trap geven die ze
verdienen. Maar het is ook te hopen dat
de begrijpelijke verbittering hen niet in
het kommunistisch kamp zal drijven. Wij
moeten hen bijbrengen dat zij alleen
moeten
rekenen
op
volksverbonden,
Vlaams-nationaal denkende mensen, die
gedreven worden door de idee van de welvaart van hun volk, gans hun volk.
Voor het overige wachten wij op de aanhouding van de beheerders van de grote
f Inantiële trust waar de mijn te Marcinelle
van afhangt en die verantwoordelijk zijn
voor de exploitatie ervan in voorwaarden
die dergelijke ramp mogelijk maakten.

dan zeventig, uren gewacht om de hulp die
door Duitse deskundigen was aangeboden te
aanvaarden, iioest men weliiclit om patriotiselie of andere redenen eerst de liuip van
de Iransen aanvaardni'
i ijjUus een perskonfereutie van de heer
Van den Heuvel op vrijdag jl. werden hem
naar de uitspraak te horen door buitenlanse journalisten, enkele lastige vragen gostehl, ü.m. over de aanwezigheid onder de
slachtoffers van kinderen van veertien jaar.
Dhr. Van den Heuvel heeft hier op geantwoord dat eens de schoolplicht volbracht
-deze loopt tot 14 jaar- deze kinderen mogen
arbeiden. Zells in de mijnen was dan de volgende vraagr' Ja, luidde het antwoord. Er
nas nog een andere vraag over een zeker toestel dat defect was. (Jp de vraag van een
journalist in welk materiaal dit toestel was,
juitlde het antwoord: in hout. Hel is wel
eigenaardig dat, een halt uur later hij de
wederuitzending van deze persconferentie,
deze beide vragen weggelaten werden.
Zaterdag heeft dhr. lley, minister van
Economische Zaken, zich ook met deze perskonferenties gemoeid. Hij heeft gemeend
persoonlijk te moeten antwoorden op een
paar vragen die door de journalisten werden
gesteld. De eerste vraag was waarin die
«puissant mo\-ens» (krachtige maatregelen)
zouden bestaan die men ging aanwenden. De
vorige dag had dhr. Van den Heuvel gezegd
dat indien men de volstrekte zekerheid had
geen levenden meer aan te treffen men dan
andere krachtige maatregelen zou treffen
leneinde de brand in de mijn te blussen. Het
antwoord van dhr. Rey was eerder ongelukkig. Hij vond het nutteloos dat deze vraag
zou beantwoord worden. Men moest deze
/.aak aan de techniekers overlaten en het was
best dat in het openbaar hier niet over ge-ïproken werd, dit zou kunnen aanleiding geven tot allerlei discussies...De tweede vraag
luidde of het waar was dat de mijnreglementen in bepaalde galerien van de mijn metalen
deuren voorziet, daar waar het bewezen is
dat in de mij(ri waar de ramp heeft plaats
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ij eisen de samenroeping van het parlement!
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Het is heiaas de tragedie \an onze vlaamse
boeren eu -platteianusjongeren, dat zij bij
geurek aan gronu en aroeidersmogelijKheden ter plaaise, verplicht zijn m de koolmijuen naast de andere vreemdelingen het
/ware eu gevaarlijKe werk te verricliteu. liet
IS opvallend dat under de vermisten betrekkelijk weinig waaise namen voorkomen,
noclitaus is deze miju volop gelegen lu liet
waleuiand. Het is waarschijnlijk zo dat de
«aaise arbeiders er genoeg van krijgeu lu
.ie mijn neder te dalen en dat ze deze Icaiwei
liever overlaten aan de vreemdelingen en de
\ la mingen.
ALaar genoeg hierover. Een andere kwestie
IS de veiligheid iii deze oude mijnen van de
Jjorinage. Zoals we hierboven geschreven
liebben zou de oorzaak van (ie ontzettende
mijnramp te w i j ^ u zijn aan een kortsluiting. De aUsservatore ilomanu» het orgaan
van het Vatikaau schrijft het volgende:
«Indien een kortsluiting werkelijk deel uitmaakt van de onvermijdelijke en onvoorziene omstandigheden, dan zou zulk een kortsluiting zich op elk ogenblik van de dag
kunnen voordoen, indien deze slechts zelden
voorkomt of maar eenmaal, dan betekent
zulks dat die éne keer, geen droevige fataliteit is, maar dat al de andere keren, wanneer het niet gebeurde, het een gelukkige
fataliteit mag genoemd worden dat er geen
ramp plaats had.»
De auteur van dit artikel stelt dan «een
uitbreiding van de veiligheidsmaatregelen
in de steenkoolmijnen voor, overal, want
niet enkel in de belgische steenkolenmijnen
doen zich ongeluken voor.»
Volgens zijn.opinie zou een internationale konferentie ter bestudering van de veiligheid in de mijnen moeten bijeengeroepen
worden.
«Een geschil over de distributie van het
zwarte goud», vervolgt hij, «is voldoende om
een internationale konferentie te beleggen,
evenals het vraagstuk van het aantal arbeidsuren of van de verhoging der lonen. Wanneer zal er dan eens aan gedacht worden om
een internationale bijeenkomst te beleggen
over de veiligheid in de mijnen, waar het
aantal slachtoffers zo groot is dat men door
schrik bevangen wordt wanneer men denkt
wat er nog te wachten staat.»
Werden te Marcinelle alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. W^ij zijn geen
deskundigen, maar dat. zoals men thans beweert, een zogezegde onoplettendheid van
een arbeiderr zo een verschrikkelijke ramp
kan veroorzaken, kunnen we niet aanvaarden. Dat de hoogspanningkabel slechts be.-.chermd was door een houten schutsel is bewezen geworden. Was dit voldoende? Het is
gebleken van niet. Waarom heeft men meer

genad ueze deuien in liout wareui"
/,eer kregelig lieeit de minister liieiop geantwoord aat nel gerecUi in ueze een onderzoek dient m te stellen eu dat liet ongewenst IS u^ei Ie oorzaken van de ramp te
bespreken...
iJe antwoorden van de minister bleken absoluut met in de smaak te vallen, van de
perslui. Zelfb de zeer ofticieuze «Soir» drukt
in zijn nummer van zondag, zijn onteviedeulieid over de tussenkomst van de minister uit.
Er zijn te Marcinelle ook gendarmen,
iieeds ettelij^ke malen zijn de journalisten m
konthkt gekomen met deze bewakers \ an de
openbare orde. Hier willen we het echter
met over hebben. Ze hebben nog andere streken uitgehaald. I n de nacht van donderdag op
vrijdag kwam een soldaat uit de Vlaanders
naar de mijn. Thuis had hij vernomen dat
zijn vader bij de vermisten was en daar
liij zelf reeds in de mijn gewerkt had, was
hij per fiets naar Marcinelle gekomen om
zijn diensten aan te bieden. Hij kwam voorbij het eerste kordon gendarmes, maar werd
bijl het tweede opgehouden. Hij had namelijk vergeten een der officieren te salueren.
Hem werd op de gekende manier gevraagd
of hij de graden dan niet kende. Toen de
arme jongen zei waarom hij gekomen was
vond een der of f eieren het biezonder geschikt
te zeggen dat men hem zou doorlaten indien
hij eerst leerde de graden van de gendarmerie-officieren te onderscheiden...Het Vlaamse dagblad, waaraan we dit onlenen, noemt
dit «waanzin» en een voorbeeld van de zenuwachtigheid die iedereen te Marcinelle te
pakken heeft. Met de term waanzin gaan we
volledig akkoord, met de verontschuldiging
van zenuwachtigheid niet meer. Is de taak
van de gendarmen te Marcinelle dan zo biezonder zwaar!' Er deden zich geen opstootjes
voor. Waarom zijn ze daar? (Jm te salueren
wanneer hoge pieten zich te Marcinelle aanmelden, verder om de nieuwsgierige journalisten en fotograven op een eerbiedwaardige
afstand tehoiiden van het administratiegebouw van de mijn. Zenuwslopend werk kunnen we dit noemen. Dat de ingenieurs hun
zenuwen soms niet meer meester zijn j a ; dat
die onverschrokkers mannen die regelmatig
naar beneden gaan in de brandende mijn nerveus worden, j a : dat de familieleden van de
vermisten door die uitputtende onzekerheid,
waarin men hen laat, met kapotte zenuwen
daar zitten, j a ; dat alles is heel menselijk,
maar dat ook de rijkswachter.s hun kamte
verliezen en zich zo onmenselijk aanstellen
tegenover een arme Vlaamse soldaat, wiens
vader waarscliijnlij|k daar duizend meter onder de grond doodverbrand ligt, heeft niets
meer met zenuwachtigheid te maken.
(Lees door blz. 6)
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Over Verkiezingen en Verkiezingsmanoeuvers
iiet ziet er naar uit dal het jdur iü.ji'
eeu jaar gaal worueu \aii liuiünejvKige en
\eiueteu sirijü op iiei poiitieJie plau. Aiies
laai uideruaau \ermoeüeii uat de eerstKoiueuue \ eriviezuigeu op uet emue vau dat jaar
ziilieu plaats grijpen, waui uij de aanvang
\au de wereldtfcuioousleiinig in Uet vooijaar 00 moet er in ons dieioaar \aderland
een waardige en serene alniosleer ueersen,
uerwijze dat de nonderduuizeude buitenlanders, die doeu aisot zij zicü aan de ekspüsitie inieressereu, naar hun respelitieve
r'enaten terugüereu, oen en al iut over dai
kleine docli osergelukKige land, dat da<ir

ligt aan de Noordzee, zuiver als eeu parel
en rem als liet oog van een vooroorlogse
maagd en bij hun thuiskomst zullen zij niet
uitgepraat geraken over de roerende eens
gezindheid, die er in onze kontreieu heerst
en zij zullen aan hun vrouw en hun kinderen, aan huu verloofden of hun bijzit vertellen over dat gezegende land, waar Walen en Vlamingen, Marxisten en Katoliekeu
als broeders naast elkaar leven, gereevl om
elkanders wensen te voorkomen en om elkaar rond de hals te vliegen; waar er nooit
een schandaaltje gebeurt, zelfs.niet op het
departement van buitenlandse handel, waar
het geluk en het vrouwvolk U tegenlachen,
waar de pandoeren overborrelen van hoffelijkheid, waar de scholen er niet aan denkeu van elkaar ook maar de geringste konkurrentie te doen, waar de politiekers vau
alle kleur tot zes keer per jaar hun reissandalen aangespen eu arm in arm de wijde
wereld intrekken om te bekomen van de
noeste en uitputtende eu zenuwlopende
parlementaire arbeid; waar eenieder werkgelegenheid vindt vlak naast zijn deur,
waar de poorten der gevangenissen wagewijd
openstaan, want er is niemand om die droeve etablissementen te bevolken, de repressie immers was uiterst licht en de langvergeten oorlog heeft plaats geruimd voor een
evangelische vrede.
Eilaas'. Die komedie zal slechts een aanvang nemen in het voorjaar 58, doch alvorens wij dat gebenedijde jaar bij de lurven
hebben zal er een huiveringwekkend tempeest over ons laud woeden, de politieke
passies zullen hoger oplaaien dan ooit te
voren, de scheldwoorden zullen niet uit de
lucht zijn en de melkerijdirekteur van Peer
en zijn boezemvriend : spitsbroeder YanEvnde van Antwerpen, zullen met ongeëvenaarde bedrevenheid putten uit hun onuitputtelijk arsenaal van schimpnamen eu
oorlogskreteu. De kuokkeltroepen vau kameraad Buset zullen de wegen onveilig maken
eu de jjolitiekers zullen met getrokken messen tegenover elkaar staan en zij zullen hun
tegenstrever* bejegenen gelijk onze pastoors dat gewoon zijn t« doen met kerkdieven en offerbloklichters.
In die dagen zal er grot* nood zijn en
wee hen, die niet zuiver in hun politieke
schoenen staan. En h i j , die op zijn dak zit
kome niet naar beneden en hij die in zijn
kelder toeft kome niet naar boven, want
het zal een tijd zijn van apokaliptische gevechten ; van beslijkte klederen en afgescheurde ribben, van hersenschuddingen en
kaakoutwrichtingen en de chirurgen en de
kleermakers eu de advokaten gaan andermaal eeu gouden tijdperk tegemoet
Tk zie voorzitter Theo al rondgalopperen met zo eeu juweel van een bloedneus - want daar kunnen ze moeilijk naast
kloppen - eu Tan Evude zie ik ronddraven als een briesende leeuw met een droom
van een blauw oog.
Waarlijk, het zal een harde strijd zijn
en er zal in stilte veel geleden worden.

De socio's, aangemoedigd door hun vorige suksessen, koesteren de zoete hoop, dat
zij uiteindelijk gaan doorbreken in Vlaanderen, dat zij) als de sterkste partij uit de
stembus gaan te voorschijn komen en heel
in de verte, op de achtergrond, ontwaren
zij reed-j een vuurrode volstrekte meerderheid.
H( mei I Wat een ramp zou het zijn voor
iedere oprechte deraokraat en meer nog
voor elke weldenkende Vlaming indien een
man als Buset in dit land diktator moest
worden. Buset, de rode Waal, die de ondergang van koning Leopold gezworen had.
Veel rechtgeaarde burgers zouden het moeten verlopen en ik heb de indruk dat de
kiezers niet vaak meer naar de stembus zoudeu geroepen worden en dat de leuze «rood
ot geen brood» in haar volheid zou verwezentlijkt worden.
God behoede ons voor die rode terreur!
De B-eraffineerde liberalen zullen er weer
iets trachten op te vinden om de goedgelovige, graagbedrogen kiezer zijn stemmetje te ontfrutselen en zij zullen weerom
voor de dag komen met toverformules en
slogans, als daar zijn: «Vermindering van
de belastingen met 2ö%.» — «ledere Belg
elke dag zijn braadkieken of zijn entrecöte.i) —- Inkrimping van de diensttijd tot
twaalf maanden.»
•Ta, dit laatste prijkt reeds van nu op
hun programma - zij hebben het trouwens
overgenomen van de Volksunie - doch de
socialisten zullen niet zo dwaas zijn als de
hooggeleerde heren C.V.P.ers en zij zullen
- nog alvorens wij opnieuw naar de kieslokalen oprukken - de duur van de militaire
dienstplicht in zeer aanzienlij(ke mate verkorten en wanneer ze dan voor het kieskollege verschijnen, zullen zij, blinkend
van pretentie en zelfvoldaanheid, uitbazuinen: «Ziet g' het?? Wij socialisten, wij
hebben de diensttijd eerst gebracht op
achttien maanden, daarna hebben wij hem
ingekort tot één jaar, en als g i j , uitgeslapen en dankbare kiezers, ons het roer in
handen laat, dan zullen wij in de toekomst
wellicht nog verder gaan.
En andermaal zullen ontelbare kiezers in
de rode val lopen.
De C.V.P. zelf, die door haar lamlendig
beleid, door haar verraad in de koningskwestie en door de invoering van de vierentwintig maanden diensttijd, de volstrekte
meerderheid verloor en aldus he+ kind met
het badwater weggoot, zal de kiesstrijd in-
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van de levensduurte niet heeft kunnen beletten, die een belachelijke wet op het alkoholverbruik heeft in zwang gebracht, die
almaardoor
de onzinnigste
komproniis
heeft in het leven geroepen tussen het kapitalistische liberalisme en het marxistische socialisme, zodat niemand aan de warboel nog uit kan eu elkeen zich met angst
in de ogen afvraagt: «Met welk drama gaan
ze laorgen weer voor den dag komen?»
Ongetwijfeld, het beleid van de linksen
was zwak, uiterst zwak, doch de oppositie politiek van de rechtsen was nog eindeloos zwakker. Het ging zelfs zo ver, dat
zij - op een ogenblik dat zij in het parlement de regering in de minderheid konden
stellen, haar aldus uit het zadel konden
licliteu en ons van het linkse juk konden bevrijden - niet in voldoende getale aanwezig
waren om die regeringskliek van reismaniakken en belastingverhogers tot val te
brengen.
Ten slotte zal hij de aanstaande verkiezingen de Volksunie moeten vaststellen of
zij ter plaatse is blijven trappelen en
stampvoeten of dat zij met rasse en gezwinde schreden is vooruit gemarcheerd. Ten
titel vau inlichting eu om U allen eeu hart
onder de riem te steken houd ik er van. Uw
aandacht te vestigen op het volgende feit:
Bijlua volledig onbekend - zelfs in zeer
Vlaamsvoelende kringen - zonder enige afdoende reklame, zonder pers en zonder
geldmiddeleu behaalden wij in Ö4 met in
der haast samengeflanste lijsten niet minder dan 115.000 stemmen. Voor wie objektief kan zijn: een reuzesukses. De liberalen
behaalden met een slordige 500.000 stemmen niet minder dan 25 volksvertegenwoordigers, daar waar wij met 115.000
kiezers slechts één afgevaardige naar het
parlement konden zenden. Indien wij in
enkele arrondissementen 4 a 5000 stemmen
bij winnen, dan zal Herman Wagemans in
de Kamer geflankeerd worden door 4 a 5
keikoppeu van de Volksunie, die - zoals ik
in mijn vorig artikel schreef - zich van een
flinke dosis Pantène zullen voorzien om de
andere Vlaamse kamerleden de tanden en
het vals gebit met kennis van zaken in te
wrijven.
Ik schreef dus dat het jaar ö7 een jaar
zou zijn van hardnekkige en verbeten kamp
voor al wie zich in de politieke arena aanmeldt. De ene trekken ten strijde uit idealisme - zij zijn het geringste in getal - de
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treden onder het motto: «Naar een heroverde meerderheid. » Ü. die onverbeterlijke humoristen!!! En uit het argeloos
kinderzieltje zullen ze nieuwe ministerportefeuilles trachten te stampen.
Zeker, indien zij een gelukkige en energieke oppositie hadden gevoerd, zou een
nieuwe meerderheid niet oumogelijk gebleken zijn, want iedere obj|ektieve burger met
ook maar één greintje gezond verstand is
mistevreden over de huidige regeringskoalitie, die op alle gebied verwarring en misnoegdheid heeft gesticht, die de politieke
passies hoog heeft doen oplaaien, die de
bewoners van dit land tegen elkaar in het
harua.s heeft gejaagd, die onrechtvaardige
wetten heeft gestemd, die het probleem van
de verzekering tegen ziekte en invaliditeit
niet heeft kunnen oplossen, die de stijging
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andere uit arrivisme en opportunisme - het
leeuwenaiindeel van hen die momenteel de
parlementaire banken stofferen - dan hebt
ge nog de mensen, die handelen uit wraak,
uit machtwellust, uit hoogmoed en wat
weet ik al meer van die prachtmotieven.
Ten slotte hebt ge nog de kategorie van
politiekers, die de leuze: «Ik ben er en ik
wil er blijven» als hoogste betrachting in
hun schild voeren.
Doch het weze uit idealisme of uit opportunisme, uit hoogmoed of uit hebzucht, uit
machtwellust of uit drang naar zelfbehoud
het staat van nu reeds vast dat de verkiezingsstrijid van het jaar Onzes Heren 1957
tot een nooit gekende hevigheid zal uitgroeien.
Het is in de harde maanden, die de bijeenroeping van het kieskollege voorafgaan
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dat men zijn vrienden eu zijn tegenstrevers
leert keunen en naar waarde leert schatten,
Inderdaad, in de hevigheid van de kieskampagne glijden vele maskers af en verschijnen de meeste politiekers in hun ware
gedaante, en onder ons gezegd en elders
niet voortverteld: die gedaante heeft vaak
veel weg van een gedrocht.
Mijn vriend Drs. Wim Jorissen en ikzelf
te samen met een handvol getrouwen hebbeu in '54 de strijd aangebonden in Limburg tegen uiterst machtige vijanden.
Tegen de linksen, voor wie liet geloof een
anaclironisnie is en een sprookje om de
mensen dom te houden en die nooit bij de
oprecht-vlaamsvoelende mensen op het
beste blaadje hebben gestaan en tegen de
C.V.P. , wier mandatarissen op een vergadering te Hasselt uno sono hadden uit—
kraait: «Wie zou er wel tegen ons durven
opkomen???» En zij spraken van sankties
en van drastische maatregelen en van ostrakisme.
En ja, zij waren ontegensprekelijk een
gevestigde, meer nog: een haast onaanvechtbare macht met hun ziekenkassen en
hun mutualiteiten, met hun sindikaten en
lam middenstand, met hun boerenbond en
hun jeugd, met hun vrouwen, die al bij|na
even vooruitziende zijn als de gezellinnen
van de socialisten ; met hun muziekkapellen
en hun vakantieoorden aan zee, in de Ardennen en in Zwitserland, waar ze - vooral
als de verkiezingen naderen - duizenden
kinderen gul en grootmoedig opnemen op
rnze kosten : met hun bonden en hun verenigingen, zowel van haarkappers als van
geneesheren,
\an
metaalbewerkers
en
van vroedvrouwen, van mijnwerkers en
sluikslachters, van houthandelaars en stamineebazen en nog zo vele andere, te lang
om op te sommen.
En die oninneembare burcht gingen wij
belegeren, zonder geld, zonder macht en
zonder wapens, alleen maar met de vaste
overtuiging, dat de waarheid aan onze kant
was.
,
Hoe roekeloos! Hoe vermetelI
En ofsclioon wij slechts één enkele keer
één enkel blaadje konden uitgeven, en ofschoon meer dan de helft van de Limburgse mensen niet eens wisten, dat wij opkwamen, laat staan welk ons programma was
toch .sleepten wij niet minder dan 17.000
stemmen in de wacht.
En zo kom ik aan het punt, dat ik voornamelijk zou willen toelichten: nl: de houding en het optreden van de C.V.P.mensen
tegenover ons in de jongste verkiezingsstrijd.
Hebt U ooit gehoord van die machtige
krant; «Het Belang van Limburg en van
dhr. Theleu»?
Neen?
Dan wordt het hoogtijd dat ik U met dat
vertrouwd maak.
De eigenaar van dat blad is dhr. Theleu
van Tongeren, doch deze man houdt zich
wijselijk op de achtergrond. De hoofdopsteller is de C.V.P. senator Leynen. Dhr
Leynen werd niet rechtstreeks door het
volk verkozen, neen, hij is een provinciaal
senator, dat wil zeggen, dat hij te samen
met dhr. ('usters en met de socialist Knops
door de C.V.P. provincieraad van Limburg
naar de hoge vergadering te Brussel werd
gezonden.
v
Bij gelegenheid van die tragische verkiezing van de socialist Knops is dhr Leynen
zeer oprecht geweest, want hij schreef in
zijn blad, dat er drie judassen waren tussen de C.V.P. provincieraadsleden en hij
drukte de hoop uit. dat zij zouden ontmaskerd worden en dat zij tot op het einde van
hun dagen wroeging zouden voelen over
hun lafhartig en verraderlijk optreden en
dat hun schandelijk gedrag publiek aan de
kaak zou worden gesteld.
Dat was zeer moedig gesproken van dhr
Leynen eu wij» stellen die dappere oprechtheid ten zeerste op prijs.
Het C.V.P. hoofdbestuur van Limburg in
allerijl gealarmeerd kwam in spoedvergadering bijeen om de toestand te onderzoeken,
want het vertrouwen van al die doorbrave
Limburgse mensen was geschokt en het prestige van dat hoofdbestuur was tegen tachtig
per uur aan het wankelen.
Er moest iets gedaan worden om de gemoederen te kalmeren. Er moesten koppen
vallen. Er moesten verscheidene vooraanstaanden uit de partij geweerd worden, daar
zij niet hadden kunnen verhinderen dat mensen van zulk verdacht allooi het pauselijk
.slot van de partij waren binnengeritst en
zelfs een mandaat hadden veroverd.
En wat gebeurde er?
Juist hetzelfde als na de koningskwestie.
Zij maakten wat amberas, dronken een glas
en alles bleef gelijk het was. En zij die als
koppensnellers naar Hasselt waren opgerukt,
zij keerden als lammetjes : als knikkers naar
Ikuis, naar C.V.P. fatsoen.
e Lees door blz. 7)
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Senator Vreven in het
Orde en het Derde Uijk, gelijk een aaj)
In «De Volksunie» van juli jongstleden
]jublicee''de ik, onder de hoofding «Unge- jongleert met zijn vlooien, een Redemptorist met de uitersten en Spaak met onze
looflijk er toch Waar» een artikel, waarin
ik tegelijkertijd mijn verwondering en mijn uranium.
spijt uitdrukte over het feit dat minister
Allemaal van die goe(lko])e nonsens eii
S2)inoy in zijn linkse wijsheid gedacht had '.an die onbenullige kletspraat, die alleen
de franskiljon Vreven van St-Truiden tol maar wordt uitgebraakt en geraaskald door
oiidei'voorzitter te moeten 1 oniharderen. van mensen, die geen argumenten ter hunner beeen Kommissie die tot opdracht heeft de schikking hebben en die per se toch iets willen
taaitoestanden in net leger ie onderzoeken schrijven. En mijnheer Vreven, indien U
en te kontroleren.
toch zozeer tegen de Nieuwe C.)rde gekant
Ik plaatste mij op het louter politieke zijt, dan vraag ik me warempel af, waarom
plan, schreef rechtzinnig wat ik meende en U bi] de jongste verkiezingen oj) Uw lijst
ondertekende mijn artikel met naam en voor- een kandidaat hebt voorgedragen, van wie
naam. Kn al moesten de linksen mij een paar het toch algemeen bekend is dat hij gedurenjaar in de gevangenis stoppen, dan nog zou de meerdere jaren een van de hardnekkigste
ik geen gebenedijde syllaab terugtrekken, voorstanders was van diezelfde Xieuwe Orde.
Dat is weinig koiisekwent voor een a modeljuist omdat ik de waarheid schreef.
belg» als T^.
lu de liberale kringen van St-ïruiden is
dat artikel neergekomen als een kei in een Vervolgens meent de senatoi' niij te verniekikkerpoel en senator Vreven heeft onmid- tigen met de verschiikkelijke opmerking dat
dellijk zijn generale staf en de fine fleur de linksen zich niet om mij bekommeren.
van ziijn knikkers en sa'jelslepers bijeenge- Wat een geluk' Dat strekt mij KristelijKc
tidinmeld om met verenigde krachten een Vlamingen tot eer. Doch er zal een diig komen dat L' zich deze o])merking vreselijk
antwoord op te stellen.
/uit beklagen.
Indien U slim geweest waart, mijnheer de
senator, dan liadt U doodeenvoudig mijn artikel genegeerd en in de stilte van ü w huiskamer op de borst geklopt en gezegd: Het
is waar wat die man sclirijit, doch in de toekomst ga ik daaraan verlielpen. Het gaat
veranderen.
F liebt er evenwel ander» over geoordeeld
en r hebt in"VI{T.T LI.MUrUCi'-.dat machtig liberaal Limburgs Weekblad voor Sociale En die dag is niet meer zo ver af.
Vooruitgang, Ekonomische en Politieke U weet zo goed als ik, meneer \'reven, dat de
Vrijheid - blad, dat zeker op vijfenzeventig gemeenteraad van St-Truiden in 58 zal saelvsemplaren gedrukt wordt - een antwoord mengesteld zijn uit zeven (J.V.P.-ers en ze
ven linksen en één man van de Volksunie.
laten verschijnen onder de lit el : Staf
Inderdaad, in 02 kwamen wij, zonder enige
Stappers in de Politiek.
vorm van propaganda, volledig onvoorlieAntwoorden is natuurlijk Uw volste
r e i d e n met een zwakke en onvolledige lijst,
recht, mijnheer de senator, en dat pleit
slechts enkele tientallen stemmen te kort om
warempel voor Uw jJolitieke kombativiteit.
verkozen te zijn.
Doch U hebt volledig naast de zaak geantOp dat ogenblik zult 1' zicii wel om mij bewoord.
De enige beschuldiging, die ik tegen U kommeren, doch dan zal ik Uw artikel vaii
uitbracht, was : Dat U een honderdpro- •2S juli 'iti nog eens aandachtig herlezen eu
centse franskiljon zijt en dat U Vlaan- iïeggen: Vade retro... Ga weg van mij...
deren met de gelukkigste glimlach van de En zo zal ook in Ó8 Uw langgekoesterde
droom van eenmaal Uw gevestigd blauw
wereld van de kaart zoudt vegen.
Wat is uw antwoord daarop ? « Dat is niet buikje te tooien met de driekleurige burgemcesterssjlerp als rook verzwinden. Als ik
waar. Ik ben geen franskiljon.»
.Neen, dat schrijjft U niet, omdat U maar van U was, dan liet ik die illusie maar ten
al te goed weet, welke onbedaarlijke eeuwige dage varen. Nooit zal Uw fransifchaterlach er in gans Limburg zou op- kiljons buikje dat driekleurig genot smaken.
gaaJi, indien V zoiets zoudt durven neer- Voor wat die Amerikaanse herbergspelen
1 ft reft, waa^'van I ' gewag maakt in Uw arschrijven.
tikel, vraag ik mij af, wat zoiets met poliÜet nummer in kwestie van « De Volks- tiek te stellen heeft. Hier toont U zich werunie » werd in St. Truiden alleen op meer kelijk O]) T^w smalst.
Jan drieduizend eksemplaren verspreid en
van de ontelbare mensen, die mij over dat
artikel aanspraken, was er slechts één
enkele, die beweerde dat Ik overdreven had.
Aan die man heb ik doodgewoon de vraag
gesteld : « Indien senator Vreven
geen
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franskiljon is, noem mij dan eens één
Er zou over deze ramp van Marciuelle nog
fraiiskiljoii in gans Vlaandren ? »
•
leel
veel te schrijven zijn en er zal nog vee.
Toen zweeg hij en trok er vanonder, be,iver geschreven worden, want eens zullen de
schaamd en ontgf)ocheld.
virantwoordelijkheden dienen vastgesteld te
worden. U'eliswaar komen er van alle kan
len uit binnen en buitenland simpatiebetuigingen toe, worden zeer aanzienlijke sommen
geld, gestort om de getroffen families te
Leipen. Er wordt geweldig veel gesproken
(jver de solidariteit die gans het !and samenl)undelt rond de smart, de wanhoop van die
iionderden in Italië, in Vlaanderen en
Wat roept U in, mijnheer de senator, nm Wallonië die nog steeds wachten, altijd
«achten op nieuws van de ongelukkigen die
mijn aantijging te ontzenuwen 'f
daar duizend nieter onder de grond wellicht
\ i e t s I Helemaal niets I Doch U schrijft ;
reeds een vreselijke dood f ebben gevonden,
Héwel, advokaat Libens, indien mijn aanwant zoals we reeds schreven, slechts elf lijstelling tot ondervoorzitter van die Komken, werden tot op heden bovengehaald.
missie U reeds zo erg geschokt heeft, wat
moet gij dan nu gevoelen, nu dat ik U
meedeel dat ik tevens aangesteld ben als lid
van de Kommissie, belast met het vertalen van de grondwet.
Ik moet U gelukwensen, mijnheer de
senator, en ik moet U ook zeggen, dat er
mij eensklaps een licht opgaat, want nti
Hoe hartverheffend dit alles ook mag zijn,
verwondert het mij niet meer dat haast
alle professoren van de rechtsfakulteit te het onverbiddellijke, koude feit blijft dat
Leuven bijna elke dag kloegen over de ongeveer 26(-) mijnwerkers vermist worden
triestige en lamentabele wijze waarop de tengevolge van een brand ontstaan in de mijn
Franse wetteksten in het Nederlands van «liois du Cazier» te Marcinelle. Het feii
werden vertaald, , bijaldien de vertaalde is daar dat sinds een goede tien jaar 1400
tekst soms juist het tegenovergestelde in- dodelijke ongevallen zich hebben voorgehield van de originele. Zo erg zelfs dat daan in onze mijnen. We menen dat zulk^
sommige Waalse advokaten - in het voor- meer dan voldoende is en dat er bij hoogdeel van h u n klient - zich beriepen op de dringendheid maatregelen dienen getroffen
Xederlandse tekst en Vlaamse advokaten om de veiligheid van de arbeiders in de mijhun toevlucht namen tot de Franse tekst nen, zoniet KiO'/;, dan toch een maximum te
\erzekeren, zelfs indien zulks de sluiting
om hun tesis te staven.
vansommige verouderde mijnen necdzakeWat mag de Belgische Grondwet van geluk lijk moest maken. Immers het leven van één
spreken dat ze eindelijk een man gelijk U mijnwerker is duizendmaal meer waard dan
gevonden heeft om haar te vertalen I
de belangen van de aandeelhouders van al
Wanneer de senator op deze spitsvondige en de mijnen van ons land. Reeds dikwijls 's
aanschouwelijke manier heeft bewezen dat hier op aangedrongen geworden, we menen
hij hoegenaamd geen franskiljon is, dan dat de 260 vermisten van Marcinelle, than-^
begint hij te jongleren met de Nieuwe de maat doen overlopen.

VAN DEN HAK OP DEN TAK

harnas

Ik wil daarop alleen maar antwoorden dat ik
111 die spelleijes y,o weinig geïnteresseerd ben
;als Uzelf in de berg van liarmartigheid te
Brussel of in het Casino van Monte-Carlo
liet is niet omdat ik de eigenaars van die
amusemeutspelen ken en hun raadsman ben,
dat ik aandelen zou hebben in hun zaak.
.Moesten alle advokaten geïnteresseerd zijn in
de firma 's en de maatschapjiijen, wiei belangen zij verdedigen, het beroep van advokaat zou heel wat aantrekkelijker worden en
er zouden zoveel doctors in de rechten niet
meer verplicht zijn van postjes te aanvaarden, die met Hechten zoveel uitstaans hebben
als een clavesimbel met een klisteerspuit.
Als laatste argument om te bewijzen dat L'
nmet het franskiljons geen uitstaans hebt, roe])t
U vol patetiek uit, dat ik nog zeer jong ben in
de politiek en dat ik van liet jwlitieke spel
nog maar weinig af ken.
Hoe kan het anders!-' Vermits \j zich het moiioplium in Limburg toeeigent van de politieke wijsheid, ka,n er voor mij natuurlijk
niets overschieten. Uat is toch logisch en
evident I
L bchijint daareiiijo\en zo lichtje» de spot tu
willen drijven met mijn studentenroman
«Stat Stappers» zoals ü trouwens miju artikels in JJe \ olksanie wil1 uitmaken soor
riubspeechen.
Ik houd er van L er te wijzen, meneer Vreven dat er van«Stat Stappers» eerlang bij een
zeer \ oorname Hollandse uitgeverij een
vijfde druk zal verschijnen. Een der meest
vooraanstaande critici uit Aederland, die de
vijfhonderd blz. tekst moest beoordelen, schreef letterlijk: «Siaf Stappers gaal in
.Nederland een ongewoon sukses tegemoet,
want het is ontegensprekelijk een monument van hirnior.»
IJoe het maar eens na, meneer de senator
L, die in de Senaat steeds L' toevlucht moet
nemen tot het Frans,
Ik hoop Uat WIJ elkaar nog vaak zullen outmoeten op het politieke ])ian en ik verz(jek
[-', meneer de senator, meneer de taaltoezichter, meneer de grondwetvertaler, de verzekering te willen aanvaarden van mijn zeer
strijdlustige Vlaamse gevoelens,
ik ben er van overtuigd dat U mijin oprechtheid op prijs zult stellen, want voor een
machtig en invloedrijk man als U, die dagindaguit omringd is door mouwvegers, slipdragers en sabelslepers, moet het toch goed
zijn van Aast te stelkn dat er ook nog mensen
bestaan bij wie alle opportunisme en arrivisme zoek is en die voor geen geld ter wereld ja zeggen, daar waar je \olgens hun
geweten neen moeten schudden.
Advokaat .jozef Liben«

Als Kiebooms
schrijft
Andermaal dwaasheden
l Pirolg

van hl:. 4

Kostelijk is volksvertegenwoordiger Kiebooms waar hij vaststelt dat tal van goedmenende federalisten met hem de zetelaanpassing voorstaan. Alsof er federalisten zouden bestaan die daar niet zouden
voor zijn! Zo bekommerd Lowietje of die
federalisten zich nog aan de C.V.P. interesseren ?
!
Tot slot begint het C.V.P.-kamerlid te
vloeken waar hij schijnbaar in alle ernst
schrijft dat het weer eens de C.V.P. is
die voor Vlaanderen iets moeten doen, daar
waar de linksen zwijgen en « de extremisten kritiseren ».
Sinds ons land bestaat zijn er 125 jaar
heengegaan. Van die 125 jaar hebben de
Katolieke unitairen er 100 geregeerd. Zo
zij het Vlaamse vraagstuk hadden willen
oplossen zouden ze daar toch wel eens tijd
voor gevonden hebben. Twee jaar geleden
toen ze — homogeen — regeerden hadden
ze h e t aantal zetels kunnen aanpassen.
Toen werd er geen woord over gesproken.
Thans wijden de C.V.P.-volksvertegenwoordifeers — de Vlaamse alteen dan nog ! — er
wat goedkope vakantiekrantenliteratuur
aan. Straks zullen ze in het parlement er
nog even over praten en dan de zaak tevreden glimlachend laten rusten in de zalige hoop dat het Vlaamsgezinde Vlaanderen zich andermaal door hen zal laten
foppen.
We hebben echter de indruk dat het slapend politiek verstand in Vlaanderen begint te ontwaken en dat het een nieuwe
dageraad aanschouwt.
De Vlaamse nationale partij is er opnieuw.

Het Vlaams-nationalisme
breekt door! Een «andere»
jeugd treedt aan!
Het valt op wie te Roeselare, van dichtbij
de Rodenbach-feesten heeft gevolgd- hoe
intens de doorbraak (?) der Vlaams
nationale symbolen zich heeft gemanifesteerd. Is het hier iets meer dan uiterlijkheid en toevallige mode ? Bepaald ja !
Vooral op 22 juli is dit glansrijk naar voor
gekomen en het is zeer opvallend hoe
juist dit facet van wat zich die dag heeft
geopenbaard, door de pers van alle kaliber is doodgezwegen. Het begon bij het
einde der plechtigheid aan het standbeeld
van Rodenbach, toen na het zingen van
de Vlaamse leeuw het Wilhelmus (op het
programma niet voorzien) bovenklonk ;
de hele strofe werd doorgezongen de
koppige bindtekstzegger ten spijt. Het
was een eerste uiting van deze non-conformistische jeugd, die vrij talrijk a a n wezig was en volstrekt niet geneigd scheen
zich aan het officieel voorgehouden programma te laten binden.
Toen op het plein alles ten einde liep
vormde zich spontaan, achter de muziekkapel van het ADJV. en optocht waar de
jeugd van zeer verscheiden schakering,
zich bij aansloot. Het ging door de straat
die hen tot het centrum van de stad zou
brengen. Er kwam spanning in de geleder-

en : de liederen werden ingezet, beslist en
strijdlustiger. En stouter en stouter. «Voor
vrijheid en recht» en plots onversaagd als
een belijdenis : Amnestie ! Bij de 2de
stroof : nog feller «Zelfbestuur». Er
kwam zekerheid en men zou niet stoppen.
De muziekkapel, prachtig, stijlvol, een en
al zekerheid zwenkte - in plaats van
rechtdoor - n a a r rechts, de hoofdstraat
in van het station n a a r de markt toe.
De optocht werd als een ontlading van
lang verkropte onmacht. Het rolde aan
als een golf, de stad in.
De trommelaars roffelden de wachtenden
wakker, de trompetters schalden tegen de
gevels aan. Een halve stad schoot overeind. Wat daar kwam aangestapt was niet
het makke, tamme bent van de brave
geleidelijkheid. Hier rukte wat anders aan
en, met een andere kadans. Zover de ogen
reikten in de lange straat, de honderden
en nog honderden zingend en roepend :
Daels terug, Moens terug, en toen plots :
Elias vrij ! In massa herhaald De hele
straat veroverd, wordt bewust van zijn
volk braken groepen los in handgeklapin luidruchtige aanmoedigingen - a n deren stonden perpleks, leken overrompeld. Het nam toe al feller en feller;
Amnestie, Zelfbestuur. Dit uit duizend
monden , met de geestdrift van het zangfeest van vorige zondag. Zo trok de optocht dcor tot op de markt, waar hij werd
ontbonden in een minimum van tijd.
Het jonge strijdende Vlaanderen had de
s t r a a t veroverd, wordt bewust van zijn
groeiende macht.

De braveriken zien het niet gaarne, wij
wel. De braveriken liepen verveeld- wij
niet. Men heeft deze generatie laten
voelen en proeven hoe hard de tang kan
nijpen, men moet h a a r nu niet trachten
af te leiden met een schijn van uiterlijkaeden. Zij weet wat zij wil : Amnesue cii.
^Jelfbestuur I Willen de heren van de grort
pers het blijven doodzwijgen, het bekome
hen goed. Wij, van de Volksunie, staan
n a r t en handen, naast deze jeugd- niet um
ze stil te leggen, niet omhaar af te leiden
n a a r nevenpaden, m a a r wel om het unitaire keurslijf te doen springen. Wij
Vlamingen zijn de meerderheid in het
land en de knechten-tijd moet weg. Acht
dagen na het zangfeest te Antwerpen,
acht dagen na de flinke opmars door de
havenstad, waar voor het eerst na de
oorlog- het militante Vlaams-nationalisme
op de straat kwam - en het glansrijk
deed - marsjeerde door de stad van Berten
Rodenbach een optocht van jongeren één
spijts de diversiteit, die even beslist, even
kampvaardig als te Antwerpen manifesteerde : Daels terug, Elias vrij, Amnestie
en zelfbestuur. Alle doodzwijgerij ten
spijt !
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OVER VERKIEZINGEN EN VERKIEZINGSMANCEUVERS

W O R D T PROPAGANDIST
MET EEN ABONNEMENT !

MEN SCHRIJFT ONS :
Leest U, Geachte lezer, de kroniek
Onze propagandisten leveren uitstekend « Echo's » in « De Standaard » ? Men vindt
(Vei'volfjf vaii blz. 5j
werk en we danken hen hiervoor. Maar daar regelmatig berichten in over wantoeIk had liet dus over dhr. Leynen, senator
Wij vonden het vrij aardig dat die machi- we weten ook dat zij deze dankbetuiging standen in zake onze taal. Sinds 3 mei jl.
direkteiir en lH)üfdre(hikteur van Het Be- ne zo slim geweest was van juist op die uit- niet eens nodig hebben. Daarvoor zijn ze publiceerde dit dagblad reeds enkele artilang- van Limburg, het enige dagblad in gelezen plaats te haperen, doch daar wij niet te zeer overtuigd van de plicht die zij op keltjes over wantoestanden, niet enkel oip
Limburg zelf gedrukt, naar het schijnt. Een
konden geloven dat dhr. Leynen zo iets met h u n schouders hebben genomen. Met h u n taalgebied, betreffende de 495ste Kie Orm.,
zeer objektief blad trouwens. Wanneer er opzet had gedaan, hechten wij geloof aan volle inzet werken zij verder aan h e t grote een zo pas opgerichte eenheid te Leopoldsseen zekere Kamiel Huysmans te Hasselt ge- zijn woorden. Simpele duiven, die wij waren. Volksuniegebouw waarvan zij zelf de fun- burg.
\ierd wordt eu er stappen meerdere tienduiVerscheidene dagen daarna verscheen er damenten zijn.
« De Standaard » schreef : « Wij verwitzeiide mensen in stoet mee op door Limburg's over gans de provincie Limburg een verkieBemoedigend is h e t feit dat de abonne- tigen de H. Spinoy, dat, indien hij geen
hoofdstad, dan heeft datzelfde Belang niets zingsblad van de C.V.P. met name «TER menten van dag tot dag toenemen.
onderzoek inspant, wij de schandaligste
gezien, doch wanneer er te Kozen een twee- Z E C J E » , en - ga zitten - in dat blad, dat op
We weten zelf hoe moeilijk het soms is feiten aan het publiek zullen kenbaar m a dehands damesfiets gestolen wordt of er slaat meer dan lüO.ÜOÜ eksemplaren verspreid werd begrip te vinden bij onze mensen. Nog ken. » (3 mei jL).
te Kuringen een astmatiek paard op hol, dan was dit vervalste cliché overgenomen. Onge- vaak worden we onbegrepen afgewezen,
De 5de mei, twee dagen later, lezen wij :
vindt ge dat geblokletterd in die welingelich- looflijk eu toch waarl
niet omdat men de Volksunie vijandig is, « Ingevolge onze Echo van 3 mei jl., heeft
te krant. Meer nog : ik heb ooit in Het BeWellicht zal dhr. Leynen zijn beste beentje m a a r omdat nog velen menen d a t we mor- de H. Spinoy onmiddellijk een onderzoek
lang een artikel gelezen over een jonge man, voor zetten om verontschuldigingen te v i n - gen reeds 'n grote partij moeten zijn. We doen instellen... »
die gegeeuwd had en die daarna ziju mond den, daar hij beschaamd is over dat gemeen willen geen stofwolk zijn die opstuift en
Op 7 juli, verschijnt er weer een artikeluiet kon dicht krijgen. Er moest een genees- optreden en hij zal wellicht zeggen: «Maar dan kort daarna verdwijnt. Langzaam
tje.
Niet enkel over de 495ste Kie Ord.,
heer ontboden worden, doch deze doorbrave d:it verkiezingsblad « TER ZEGE » dat m a a r zeker en vooral goed geoxganizeerd
doch ook over een andere eenheid in Leodorpsdokter kon het met die mond uiet klaar- was reeds eerder gedrukt. Héwel dan is hij bouwen we verder. Ons leger propagandispoldsburg gekazerneerd.
gespeeld krijgen, zodat er beroep moest ge- nog fout. Dan had hij de cliché niet mogen ten moet nog uitbreiden. En velen nog
De toestanden blijven dus bestaan !
daan worden op een specialist van Hasselt overnemen in Het Belang. De twee bladen kunnen ons hierin helpen zonder dat ze
Waalse
onderofficieren bekJeden de orom de geeuwinstallatie van die jonge kerel kunnen toch (mniogelijk terzelfdertijd ge- 'n verontschuldiging moeten inroepen. Zo
ganieke
plaatsen,
geven eentalig franse beterug op dreef te brengen en om alles weer drukt zij)n ofwel moeten daar twee verschil- vragen we dat elkeen eens tracht zijn
velen
aan
de
Vlaamse
soldaten, doen de
op de normale plaats te zetten.
lende machines juist op hetzelfde ogenblik en vriend of kennis te doen toetreden. Dat weekdienst (in het f rans) enz. enz.
men 'n kleine kern van een p a a r mensen
Dat alles ziet het arendsoog van Het Be- op dezelfde plaats gehaperd hebbeu.
Wat baat het, indien dhr Spinoy, taallang en wanneer er ergens een moord gebeurt
En indien de machine nu eens werkelijk vormt en plaatselijk wat aktiviteit wil voe- wetten laat afkondigen, indien er geen
ren.
Waar
men
ook
zijn
werk
of
bezigheid
- dat schijnt de laatste jaren nogal vaak te gehaperd had - quod non - dan hadt U er
gevolg aan gegeven wordt ?
gebeuien -dan weet datzelfde Belang er steeds Korg moeten v(K)r dragen, meneer Leynen, heeft, overal zijn er mensen die nog te inte«De S t a n d a a r d » is de k r a n t van een
alles van, vooral als er dan nog een liefdes dat het dadelijk hersteld werd of ü hadt ten resseren zijn voor onze aktie. Verspreid
partij,
die gedeeltelijk verantwoordelijk Is
onze
opgang
en
wordt
overtuigd.
We
kohistorie van verdacht allooi en van aange- minste de volgende dag een rechtzetting in
brande kwaliteit mee verbonden is, want dan uw blad moeten inlassen. Indien er nu eens men beslist vooruit, daar valt niet aan te voor de toestanden in het leger.
Ondanks h u n Vlaamsgezindheld blijven
wordt er een leger van reporters ter plaatse gestaan had dat de C.V.P. amnestie vroeg twijfelen. Breng onze twijfelaars die verzij
een franskiljonse partij steunen. Waarzeild
of
ontmoedigd
zijn,
terug
tot
de
gezonden om te zien ^ a a r het neusje van de voor moordenaars en verklikkers, dan zou die
om dat ?
zalm gestaan en gelegen is en om te onder- 'cliché nooit verschenen zijn, ook al was de Vlaamse nationale gedachte. Zij vragen
G. V. W.
zoeken waar Suzanna haar lijnwaad te dro- verandering slechts te wijten aan een tech- niet liever dan terug tot 'n partij, overeenJ
a
:
Waarom
dat,
geachte
korrespondent.
komstig
h
u
n
princiepen,
te
mogen
behogen hangt. En ik kan de indruk niet van mij, nische fout!
Zij bespeelt het Vlaamse instrument dat
afzetten dat die heren van Het Belang weiDaarenboven valt het uiet te loochenen dat ren.
in het kakofonisch C.V.P. koncert met
nig nauwgezet zijn hetgeen ze allemaal er boos opzet mee gemoeid was, want onder
De grootste moeilijkheid die vele Vla- hoofdzakelijk Waalse, Brusselse en Fransschrijven en vooral in hetgeen ze allemaal die vervalste tekst schreven zij, althans in
mingen kennen is de onverschUllgheid die
kiljonse instrumenten, m a a r juist luid gesuggereren. Dat begint zo stilaan naar por- Ter Zege a De scheurmakers bieden zich bozich gedurende een tiental jaren heeft
nografie te rieken.
vendien aan met twee gezichten. Of nemen meester gemaakt van hen. De oorzaken noeg klinkt om de goedzakkige flaminWaarom nu schrijf ik heden over Het Be- zij in Limburg het programma over, dat zij hiervan kennen we al te best en we begrij- gant te doen blijven luisteren. Wat nodig
in het Payottenland verspreiden?»
is en voldoende. De C.V.P. is tevreden
lang en over dhr Leynen.
pen ook opperbest deze toestand.
over
«De S t a n d a a r d » en handelt verder
Daar
stellen
zij
dus
uitdrukkelijk
de
vraag:
Omdat dhr Leynen en zijn blad in het jaar
Van heden af worden we terug bewust anti-Vlaams.
Onzes Heren '-34 zulke gemene, ja, zulke wal- '(Grij scheurmakers uit Limburrg, vraagt gij
gelijke rol hebben gespeeld in de kampa^né ook amnestie voor moordenaars en verklik- en (fier over ons verleden. We helpen mede YOU ARE WARNED !
kers, zoals uw partijgenoten van het Pavot- en wachten niet af. De uitbreiding en onttegen de Volksunie.
Achter de prikkeldraden van de Engelse
wikkeling zal des te sneller gaan als we
vestingen die onze Kempen ontsieren wordt
Hetgeen ik nu ga vertellen, gaat ge uiet tenland doen?
met
overtuiging
werven
en
steunen.
Niet
Xeen. meneer Leynen, er is geen ekskuus
de voorbijganger door menigvuldige bordgeloven. Het is nochtans honderdprocent de
mogelijk. Gij hebt F in de kiesstrijd laten kijken n a a r gebuur of kennis m a a r per- jes gewaarschuwd op afstand te blijven :
waarheid.
leiden door politieke passies en gij hebt F w soonlijke overtuiging kweken en ..: 'n klein
Opgepast ! Pohtiehonden ! Gij zijt geIn de verkiezingsstrijd van "54 werd er ge^yeten in slaap gesust met de bedenking: voorbeeld» zijn voor de evenmens. Alzo
waarschuwd
!
door de Volksunie in het Pavottenland een «Die mensen van de Volksunie hebben toch dwingt U terug de eerbied af waarop U
Piikkeldraden
roepen natuurlijk oude
strooibriefje uitgedeeld. Daarin stond woord geen geld om een nieuw blad uit te geven en
recht hebt. Geen afwachtende houdin^^
herinneringen wakker en we associëren ze
voor woord hetgeen volgt :
meer
en
beslist
toetreden.
Volg
ons
op
de
alzo mijn vervalsing aan het licht te brenzo gemakkelijk met recente gebeuttenissen
«Onze twee voornaamste doelstellingei
gen. En later komen er andere beslommerin- voet, betaal ons de abonnementsprijs ook zoals in Afrika en op Cyprus.
zijn:
gen eu geen haau kraait nog ooit over mijn al krijgt ge af en toe het blad gratis toeWij vonden het toch beter van de Engelgestuurd. Met uw steun kunnen we weer
«Ie) De federale ordening van de Belgi- •^nood opzet.»
verder uitbouwen. Wacht niet langer op de sen als ze bijv. onze politiekers verwittigsche Staat om de Vlamingen toe te laten
Door deze uiterst gemene daad hebt gij TJ
komst van een propagandist en stort de den met een ander bordje ! Waarom wordt
eindelijk baas te worden in eigen huis.
meneer Leynen, op hetzelfde peil geplaatst
2e) Amnestie voor de politieke gestraften als de drie C.V.P. provincieraadsleden, die eerstvolgende dagen nog voor de Volks- er bijv. niet op die bordjes geschilderd :
Opgepast ! Cyprus ! You are warned :
unie.
dit wil zesrgen : niet voor de verklikkers en voor de socialist Knops hebbeu gestemd en
de moordenaars, maar voor allen, die geOOSTFRONTPOLITIEK
!
aldus hun katolieken kiezers op de meest
Ir. Colemont
straft werden om de Vlaamse zaak te dieTerwijl in Europa in de meeste landen
flagrante wijze hebben bedot.
nen.
de vroegere soldaten van de Europese vrijIk verheug er mij over, dat ik ' heden in
willigerslegioenen nog steeds onder de reXu was er zulk een strooibriefje in de han- de gelegenheid beu gesteld, om aan de duipressie gebukt gaan worden in Amerika en
den gevallen van de heren van Het Belang zenden lezers van de Volksunie, verspreid
En wat deden ze.»
Engeland door de publieke opinie reeds
over gans het Vlaamse land, te kunnen verandere
princiepen gehuldigd, die meer reZij maakten een fotokopie en door een kondigen, wat mij reeds meer dan twee jaar
kening houden met de mogelijkheid van
handig trukje zorgden zij er voor dat een op het hart ligt. Xeen, meneer Levnen voor
een tweede uiteenzetting met het Oosten,
gedeelte van^de originale tekst wegviel, zodat geen geld ter wereld zou ik willen ^dat zoiets
er stond : Wij vragen amnestie voor verklik- van mij zou kunnen gezegd worden. In F w van nu reeds tot welke ongeoorloofde machi- en met het idealisme dat tenslotte deze
kers en moordenaars.
hoedanigheid van direkteur en hoofdredak- naties zij in staat zijn. Voor niets deinzen zij vrijwilligers heeft geleid.
In Amerika wordt m e t de levendige steun
Hoe is het mogelii(k dat er zoveel boosheid teur van een blad, dat zich katoliek noemt terug als liet maar m hun kraam te pas komt.
van het Pentagon h e t boek « De Blauwe
en kwaad opzet kan bestaan en dat bij men- en dat er fier op gaat de politiek van de Zij gebruiken het woord «Kristelijk. als een
«^en, die zich Kristelijk heten? Als dat met C.V.P. het best te dienen van alle Vlaamse mooie vlag om een afschuwelijke lading te Divisie > van de Spanjaard Rodrigo Rayo
als een bestseller verkocht. In dat boek
het groene hout gebeurt, wat zal er dan met bladen, hebt gij wetens en willens een tekst dekken.
wordt
ondermeer vastgesteld : «Voorbeeldoen
of
laten
vervalsen
en
gij
hebt
die
verhet dorre geschieden?
\ \ e e t gij dat sommige vooraanstaande
valsing over gans Limburg verspreid. Er is C.^ .P.-ers, na de verkiezing van de socialist dige soldaten uit de tweede wereldoorlog :
Daar het geval zo ongelooflijk is en daar
S-een ekskuus. Ik walg ervan.
Knops tot provinciaal senator, er niet voor de Waffen-6S. > Op te merken valt dat de
men mij wel eens zou kunnen verdenken van
Mis.schien ook zult F opwerpen dat die teruggeschrokken zijn, om met het onnozel- Spaanse blauwe divisie niet in de rangen
een loopije te nemen met de waarheid voeg ik
vervalsing
vrij goed zichtbaar was, zodat die .ste gezicht van de wereld rond te trompetten, van de Waffen-SS heeft gestreden maar
hierbij een cliché, en van de originele tekst
snode
daad
enigzins gemilderd wordt.
dat het uiet drie CV.P.-ers waren geweest' een zelfstandig Spaans vrijwilligerskorps
zoals hij in het Pavottenland verscheen én
die
verraad hadden gepleegd, doch dat de vormde dat echter langere .tijd in dezelfde
van de vervalsing. Oordeel nu zelf
drie verkozenen van de Volksunie voor sektor van het Oostfront heeft gevochten
Knops hadden gestemd en dat toevallig drie als het Vlaams Legioen.
Christelijke
l/laamse
T f o l k s u me
C."\
.P.ers hun stem hadden uitgebracht ach...isu
l/ollïsun!i
Terzelfdertijd verschijnt in verschillende
ter de naam van de kandidaat van de Volks- Europese landen, in de U.S.A. en zal binunie.
nenkort in Frankrijk en België verschijnen: « Der grosse Rauch » van Erich Kern,
Ge moet maar durven !
Gelukkig zijn onze Vlaamse men.sen al wat oud-soldaat uit de Waffen-SS. Het boek'
ONZE TWEE V O O R N A A M S T E DOELSTELLINGEN Z U N
verstandiger geworden en heeft die kwakkel maakte veel opgang in Engeland onder de
1) een federale ordening In de Belgische Staat om de Vlatitel : •.' Dance of Death >.
niet lang geleefd.
mingen toe te laten eindelijk baas te zijn in eigen huis :
2) amnestie voor de politieke gestraften, d.w.2. niet voor
In de volgende verkiezingsstrijd, die hun
Erich Kern bespreekt in zijn boek vrijverklikkers of moordenaars, moor voor allen die gestraft
zogezegd het rcer weer in handen moet geven, moedig de (fouten van de Duitse politieke
werden om de Vlaamse zaak te dienen.
zullen zij tot nog andere geheime wapens en miUtaire leiding. Even vrijmoedig ver\'i ij konden onze ogen niet geloven. Dhr
Kin toevlucht nemen en hun machines zul- dedigt hij echter ook zijn frontkameraden,
Ihunij?'
I eynen heeft toch de naam van tot de fine
len nog vaak op de gewenste plaats haperen, hun idealisme en hun offer, zonder voor de
fleur van de C.V.P. te behoren, en het
zodat zij er helemaal, maar dan ook helemaal Europese vrijwilligers uit alle landen van
schijnt dat hij prat gaat op zijn nooit genoeg
niets kunnen aan doen. Zij zijn immers zo
Mogelijk: Ik hoop dat alle intellektuëleu, verbluffend knap in verkiezingsmaneuvers Europa een uitzondering te maken.
geprezen politieke eerlijkheid. En toen wil
In ons land kan dit vraagstuk niet ernenkele dagen nadien dhr Levnen toevallig die het blad in lianden kregen, dadelijk heb- als zij snel zijn in het achteruitkrabbelen, stig onder oog genomen worden. Alle vrijben
vastgesteld,
dat
er
met
die
tekst
iets
niet
ontmoetten in het Hotel Warson te Hasselt
wanneer Buset eens met ziip ogen rolt of moedigheid en rustig objektief onderzoek
tflen waren wij er als de kippen bij om hem m orde was, doch F w blad is verspreid ge- dreigt beroep te doen op zijn horden zware wordt door de grenzeloze « angst J> van de
worden tot in de kleinste lemen hut van de longens met hun lederen vesten, hun Texasuitleg t« vragen over deze gemene vervalsing
C.V.P. en de misdadige bekrompenheid van
Kempen
en ik ben er van overtuigd dat meer broeken en hun getrainde vuisten.
Dhr Leynen was warempel gepakt en er gleed
de linksen belet.
een schaduw over zijn gezicht en hij wist dan een braaf moederke een kruis heeft geTrekt het F allemaal niet aan. Laat ze beIn overeenstemming met onze huidige
slagen
en
uitgeroepen
heeft:
«Xu
zijn
er
al
eerst met goed wat te antwoorden. Toen wij
gaan. Al loopt de leugen nog zo snel, de internationale politiek zo het vraagstuk
bleven aandringen riposteerde hij met een partijen die opkomen voor de beschermino- waarheid achterhaalt haar wel.
van de Oostfronters reeds lang objectief
'^
verlegen lachje dat hij daar nu eens hele- van moordenaars en verklikkers.»
W i j hebben geen geld. Wij hebben geen moeten gesteld geweest zijn. Voor vierdeMensen
van
de
Volksunie,
die
mij
leest
maal mets, maar dan ook helemaal niets kon
macht, maar wij hebben het voornaamste : klassepolitiekers is het te veel amnestie te
aandoen. Dat was een ongeloofliijk toeval ge- mocht hetgeen ik F hier heb uiteengedaan Wij hebben gelijk.
vragen. Dat mag alleen in Rusland en is
L er nog meer toe aanzetten om onze rechtweest. Er had iets gehaperd aan de machine
Advokaat .lozef Libens slechts goed voor redevoeringen van de
vaardige strijd verder te strijden. Gij ziet
Paus !
Sint-Truiden
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ANTWERPEN
Woensdag, 8 dezer te 10 uur vond in de
Sint Walburgiskerk te Antwerpen de plechtige uitvaart plaats van wijlen Mw Dr.
August Borms.
Naast de katafalk stond de leeuwenvlag
van de Antwerpse Pallieters opgesteld.
De rouw werd geleid door de vier zonen
van de overledene. De offergang duurde
tot het einde van de dienst. Men herkende
o.a. Priester Geldhof, volksvertegenwoordiger Herman Wagemans, Dr. Leo Wouters,
Mw Theo Brouns, Dr. Theo Brouns en de
heren Benoit Ceuppens, Ward Rolus,
Jeroom van Besien, Rudi Van der Paal,
Ferdi van de Vijver, Carl Termonia, Cyriel
Rousseeuw.
Na de dienst begeleidde een kleine karavaan autos de lijkwagen n a a r het kerkhof
te Merksem, waar bij de open groeve ontroerende
afscheidswoorden
gesproken
werden door dhr Cyriel Rousseeuw, Borms'
trouwste vriend, en advokaat Herman
Wagemans.

De i'Uiy die unzc jongeren in de
Rerum Novavuni-stoet
droegen

BRABANT
Zaterdag 11 augustus werd er door de afdelingen van Groot-Brussel van de Volksunie een IJzerbedevaart ingericht waarop
hei woord gevoerd werd door de heer
Juliaan Plateau.
Niettegenstaande vele mensen met verlof
zijn was er toch een bevredigende belangstelling.
De vergadering werd ingeleid door de heer
V. Roggeman, voorzitter van afdeling
Schaarbeek.
De heer Plateau hield een boeiende uiteenzetting waarin hij een pakkend beeld
ophing van de toestanden aan het IJzerfront en de gebeurtenissen waaruit de
heldenhulde en de IJzerbedevaart gegroeid zijn.

LIMBURG
GEEN LINKS KARTEL MEER ?
De linkse kartelvrienden in Limburg zijn
wat aan het ruzién. Zoals men weet kwam
het vorige verkiezing in '54 tot een kartel
tussen liberalen en socialisten terwijl de
kommunisten niet opkwamen. Het kartel
haalde 58.048 stemmen of 24,35 % (C.V.P.
163.380 stemmen of 68,55 %, Volksunie
16.600 of 6,96 % ) . Voor de provincieraad
kwamen beide partners afzonderlijk op
voor arrondissement Hasselt-St Truiden en
voor het arrondissement Tongeren, uitgezonderd de kantons Maaseik, Bree-Peer en
Neerpelt.

Illllllllllllllllllllllllll!illllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllll!llllllllllllllllllllllll!llillll!llhllllllllllllllllllllllll!llll^

AANBEVOLEN

DRANKGELEGENHEDEN
VOOR
DIE NAAR DE KUST RIJDEN :

DE PANNE 1'eii.sioii «Riva Bell
1 lótel « R e m b r a n d t )

KOKSIJDE l[6iel De Wulf — K ü u i n k l i j k e b a a u 8.!
OOSTDUINKERKE. Hotel Gauckié — Hoek Lkjxildlaaii en Koniiiklijkeb'ian
MIDDELKERKE Peusiou «du LevauU^ — Zeedijk 2 1 . Camping-«Xele» Nieuwpoortsleeiiwei;
OOSTENDE Ilótel K i n g s t o n — K o n i n g s t r a a t

De socialisten beweren t h a n s aan de
h a n d van de uitslagen voor de provincieraad dat de liberalen slechts ± 18.000
stemmen haalden tegen +40.000 voor de
socialisten zodat de socialisten die de eerste zetel voor de Senaat afstonden aan de
liberalen door het kartel een senatorszetel
verloren.
Hierdooor en ook door het feit dat gezien
het kartel nog een derde parlementszetel
opleveren die eveneens n a a r de liberalen
ging helpen de socialisten een partij die
tot geleidelijk uitsterveri gedoemd was aan
twee vrijgestelden, die hen een rechtstreekse konkurrentie aandoen in kringen
die bij het wegvallen van de liberalen in
de eerste plaats door de evenzeer antikerkelijke socialisten kunnen
bewerkt
worden.
De liberalen proberen zich door de gebruikelijke grootspraak te redden en wijzen
op het feit dat niet hun beste kandidaten
op de lijsten stonden voor de provincieraad
en dat er... scheurlijsten waren ! Mits enige inspanning van hun denkvermogen komen ze zo tot 19.000 !
Een ander argument putten ze uit het
[feit dat het kartel ook een provinciaal senator er door kreeg. Ze vergeten hier te
viermelden die er slechts kwam doordat
de socialisten drie C.V.P.ers uitkochten.
(Waar blijven de resultaten van het onderzoek, « verontwaardigde » vrienden van
de C.V.P. ?)
In elk geval is het een feit dat zo de liberalen volgende verkiezing afzonderlijk
opkomen ze door ons in de schaduw zullen gesteld worden. En in een zware slagschaduw !
Om grootspraak zijn de liberalen anders
niet gauw verlegen. Een van h u n vooraanstaande « interektuëlen » uit Bilzen zei onlangs dat de Volksunie liefst niet moest
opkomen. Men « durft» er toch niet voor
kiezen ! Voor het kanton Bilzen behaalde
de Volksunie nu 2.641 stemmen, de socialisten 587 en de liberalen... 104 (honderdenvier) !!!
De socialistische parlementairen Knops
en Thijs verbergen h u n ongenoegen niet
voor het kartel waardoor zij bedot worden.
Zij zullen het opzeggen, beweren ze.
Alsof ze wat te zeggen hadden als de
Waalse baas Buset spreekt ! Sukkelaars !
Wat een geluk voor hen dat ze alleen met
C.V.P. snullen te doen hebben. Toen voor
de oorlog de nationalisten opkwamen in
Limburg kreeg noch blauw, noch rood een
zetel. Er waren 3 nationalisten en de rest
Katolieke Partij. Door de tweede Katolieke
lijst uit te schakelen heeft de C.V.P. bereikt dat h u n drie zetels n a a r de linksen
gingen. Om de linkse opmars stop te zetten is opnieuw een jonge dinamische christelijke partij nodig. Het wordt tijd dat men
dit goed in zijn hoofd gaat steken.

Evena s verleden jaar zijn allen
W E L K O M in de ATLASKELDER
-- IJzerlaan, 32
men schenkt er de
befaamde
Atlasbieren
in gezellig samenzijn
met muziek en zang

l
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— W a l k i e r s s l r a a t op •")() lu. A^aii de zeedijk
Zeelaaii

Zoa s eik jaar brengt
iedfer IJzerbedevaarder
een bezoek aan de
GROTE ATLASTENT
op de IJzervlakte
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BEDEVAARDERS

1
1

HASSELT
Hasselt is niet ten achter willen blijven
bij de Gulden-Sporenviering. Omstreeks
die tijd hingen er aan de verschillende toegangswegen tot de stad... leeuwenvlaggen.
We keken onze ogen uit ! Tot we het zagen. De leeuwenvlaggen hadden geen normale geelzwarte franjes maar wel driekleurige ! Zo vond Hasselt een merkwaardige
Vlaams-Belgische sintese. Een suggestie
burgemeester Bollen. We stellen voor op
het geel van de Belgische driekleur een
zwarte leeuw aan te brengen. Dan hebben
we een volledige sintese.
iVIAASEIK
Sinds jaren kende Maaseik een « H a n delstoor - St Ëlooi », die steeds grote bijval kende. Die handelsfoor werd echter
ingericht door de onafhankelijke middenstandsbond St. Elooi. De C.V.P. burgemeester vond geen geld om die te steunen. Er
werden ecnter andere plannen gesmeed...
te Hasselt. Er zou een C.V.P. handelsfoor
komen te Maaseik. De vroegere inrichters
vonden het te potsierlijk jaarlijks twee
handelsforen in te richten en stelden de
onovertrolfen C.V.P. burgemeester voor
samen te werken en één Maaseiker Handelsfoor in te lichten. Op het voorstel van
St. Elooi kwam echter geen antwoord. Zodat n a de eerste handelsfoor van de
burgemeester die ver beneden de verwachtingen bleef er nog een tweede zal volgen.
De « Scheurmakers» zijn hier dus langs
C.V.P. zijde te zoeken. Ter zelf der tijd
heeft het CV.P. stadsbestuur definitief
de basis gelegd voor een tweede kristelijke
partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezing. Men krijgt wat men zoekt : een
mededingende Katolieke Vlaamse lijst.
BILZEN
Harmonie en Fanfare : Na de oorlog verdween de nationalistische fanfare en bleef
de franskiljonie harmonie. Met een harmonie die het vertikt de Vlaamse leeuw
te spelen zijn de Bilzenaren echter niet t e vreden. Er kwam zoveel spraak van een
nieuwe fanfare dat de harmonie dit jaar op
11 juli een halve Vlaamse Leeuw probeerde,
RIEMST.
Op de vergadering belegd voor landbouwers
uit de streek spraken landbouwingenieur
Colemont en Dis. Wim Jorissen. Gelijk alle
vergaderingen waar ze samen optreden
slaagde ook deze uitstekend. Fr. Colemont
sprak over het technisch uitzicht van het
landbouwvraagstuk terwijl Drs. Jorissen
het ekonomisch, het sociaal en h e t politiek
aspekt onder ogen nam. Hij vergeleek onze
landbouwpolitiek met die van de naburige
landen en plaatste ze tegenover de politiek voor de zware industrie in ons land.
Het viel hem niet moeilijk het volledig
gebrek aan landbouwpolitiek aan te tonen.
>vat onze boeren trouwens m a a r al te sterk
aan den lijve ondervinden. Daar dit gebrek
aan
landbouwpolitiek
onverminderd
voortduurt om het even of er een liberale
of C.V.P. minister aan h e t bewind is, blijkt
nieuwe groepsvorming noodzakelijk. De
boeren, vooral jongeren, die ook een
fatsoenlijke levensstandaard willen bereiken beginnen meer en meer Wim Jorissen als h u n voorvechter en h u n voorman
te beschouwen- Ze kunnen er ook slechts
bij winnen.
ST. TRUIDEN.
Het Volksunienummer waarin de blauwe
senator Vreven in zijn hemd gezet werd,
is te St. Truiden overal gelezen geworden.
De eerste veertien dagen die er op volgden
namen niet minder dan 50 iffersonen een

abonnement op de Volksunie aan Mr.
Libens, En de stroom houdt aan !
Ondertussen antwoordde senator Vreven
in « Vrij Limburg. » Mr Libens zal hem in
een afzonderlijk stuk wel van antwoord
dienen. Veel wist de blauwe senator echter
niet te vertellen. Alleen kwam het derde
Rijk er bij te pas. Zouden de liberalen niet
best dat potje gedekt houden ? In een van
hun beide Limburgse arrondissementen
hebben ze naar een
man moeten
grijpen, die uitstekend op de hoogte was
van de kollaboratiepolitiek. Hij was voor
de « patriotten » echter goed genoeg omdat
ze niemand anders vonden ! Nog goed dat
het kartel er was om hun gebrek aan k a n didaten te verbergen !
KERMT.
Te Schaffen bij een onbewaakte overweg
kwam de heer Jozef Sente om het leven
De heer Jozef Sente was een vroom man en
een trouw nationalist, die van 36 tot op het
einde van de oorlog zijn gemeente. Kermt,
voorbeeldig bestuurde. Toen werd hij door
het gespuis, gelijk praktisch alle fatsoenlijke lieden die verantwoordelijkheid h a d den durven opnemen, aangehouden en door
het « gerecht» veroordeeld. De heer Sente
verliet de gevangenis met dezelfde opvattingen als toen hij «r binnen geleid
werd. Het defaitisme bleejf hem vreemd
De Volksunie verliest in hem een trouw
sympatisant. Aaj de naastbestaanden biedt
de Volksunie hierbij haar Kristelijke deelneming aan Drs. Jorissen en Ir. Clement
Colemont vertegen^^oordigden de Vlaamsnationale partij op zijn schone begrafenis
waar zijn vrienden en strijdgenoten massaal op aanwezig waren.

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Dat — zoals we reeds vroeger schreven —
West-Vlaanderen en Brugge in het bijzonder nog steeds vast in franskiljonse handen
zitten, werd voor enkele dagen weer eens
duidelijk geïllustreerd door het optreden
van de Biugse wethouder Kervyn. Ter gelegenheid van de eerste opvoering van het
klank- en lichtspel «Lodewijk van Gruuthuuse » had er in het Brugse stadhuis een
receptie plaats, waar bovengenoemde schepen meende, hoewel alle genodigden Bruggelingen of Nederlandssprekenden waren,
het grootste gedeelte van zijn toespraak
in het Frans te moeten houden. Het is
niet de eerste keer dat de heer Kervyn
zich op deze wijze doet opmerken en het
zal ook wel de laatste keer niet zijn.
Onnodig er op te wijzen dat deze «vertegenwoordiger des volks » uit de C.V.P.-stal
komt. Het zoveelste bewijs dat deze partij — genoyauteerd door de produkten van
helaas nog bestaande verfransden katolieke scholen — Vlaanderen alleen maar
dieper in de put kan helpen.
Weinig verkwikkelijk is het tenslotte te
weten dat de nieuwe burgemeester van
Assebroek-bij-Brugge door dezelfde fajnilie
Kervyn wordt geleverd.
Het is de hoogste tijd dat deze parasieten, die vooral in onze West-Vlaamse gouw
nog zo weelderig tieren, er worden uitgpwipt. En alvast roepen wij :
Kervyn — verdwijn
OOSTENDE
Vanwege een kampgenoot, die zichzelf
een « schacht» noemt, ontvingen wij uit
de Vlaamse frontstreek een hartelijk briefje, dat op de volgende ontboezeming eindigt :
« 't Is te hopen, dat onze strijd zal luks. ken om de bestaande partijen niet meer
» alleen meester te laten spelen, zodat zij
» rekening zullen moeten houden met onze
> driemaal dubbel rechtvaardige eisen om
» betere taal- en sociale toestanden !
<i Intussen, met de meest hoopvolle groe» ten,
« Uw medestrijder. >
Hoe eenvoudig en toch juist gezegd. WIJ
verheugen ons om dit schrijven want, als
een «schacht» in onze gelederen zo spreekt
hoe sterk moet dan wel de overtuiging wezen van onze in de strijd vergrijsde kampers ? Ja, « S c h a c h t » , niet alleen hopen
wij met U, maar wij zijn vast overtuigd,
dat « De Volksunie » zal winnen !

DE VOLKSUNIE — 2° J A A R G A N G N 15 — i s Augustus 1956
REDAKTIE :
^„
, , .x,
,.
Mr Van der Eist, Hoofdredakteur, Beisegemstr. 20, N.O.Heembeek (Brussel)
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretaris, Beethovenstraat 16, Anderlecht,
Tel. (02)21.84.21 Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen.
BEHEER ;
Kartuizerstraat 58, Brussel : Op dit adres onbestelbare bladen terug zenden.
Jaarabonnement : 80 Fr.
Halfjaarlijks : 40 Fr.
Steunabonnement : 150 Fr. (minimum)
Losse nummers : 5 Fr.
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brussel.
De Volksunie verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand.
Verant. voor uitgave en opstel : Mr H. Wag emans, Stefaniestraat, 14, Antwerpen.

