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m< 
Reeds begint de verschrikkeli jke mijn-

ran-ip van Marcinelle, waarbij niet min
der dan 270 m a n het leven verloor in 
tragichse omstand igheden ' (prakt isch 
allen die zich in de beruchte mijn be
vonden op het o g e n b r k van de r amp) 
uil het n ieuws te verdwi jnen. 

He t is maar al te duidelijk dat de tak-
tiek van de regering geweest is en nog 
is tijd te winnen in de hoop dat de be
langstel l ing van de openbare opinie zou 
verminderen en de zaak uiteindelijk in 
de doofpot zal k u n n e n gestopt worden , 
zoals het schandaal van de omkoper i j 
op het ministerie van Bui ten landse H a n 
del en andere schandalen waarvoor de 
heren pojitiekers rechts treeks of onrecht
s t reeks verantwoordel i jkheid dragen. 

He t kan op het eerste gezicht zonder-
hng schijnen dat de C.V.P . , als opposi-

. t iepart i j . deze taktiek tot nu toe in de 
h a n d gewerkt heeft. Men stelle z"ch in
derdaad voor welke polit ieke s to rm er 
zou losgebroken zijn indien de rollen 
omgekeerd geweest waren en de B.S .P . 
in de opposit ie zou s taan tegenover een 
C.V.P.- reger ing ! 

De -^.huidige passiviteit van de C V . P . 
ver raadt én het bewustzi jn van mede
verantwoordel i jkheid én de dienstbaar
heid van deze parti j aan het groot -kapi 
taal. H o e :s het anders uit te leggen dat 
deze partij niet me t meer a a n d r a n g en 
desnoods met rechts treeks beroep op de 
geschokte openba re men ing de onmid
dellijke bi jeenroeping van het pa r l emen t 
geëist heeft ? H o e is het raogelijk dat 
zij niet eens het ontslag geëist heeft van 
de regering en in de eerste plaats van de 
minister van Economische zaken, de 
heer Rey ? He t is toch duidelijk vodr 
ieder onvoc r ingenomen persoon dat de 
houd ing van de heer Rey van dien aard 
geweest is dat men geen het mins te ver
t rouwen kari hebben in een onderzoek 
dat onder zijn leiding en gezag moet 
plaats v inden. Wi j , voor ons, k u n n e n 
ter zake overigens geen enkele W a a l 
ve r t rouwen schenken. De r a m p is, he
laas, een aangelegenheid die hoofdza
kelijk Vlamingen en Iltalianen aanbe
l ang t . . . de koelies van Europa . 

Z o pas hebben wij te Diksmuide het 
bit tere lot herdacht van de Vlaamse jon
gens in het Belgisch leger 1914-18, toen 
de Vlamingen voor 90 % de loopgiach-
ten mochten vulle.i en het kanonnen -
vlees leveren. W a t is er sedert veran
derd in de Belgische eenheidsstaat ? Is 
het lot van onze Vlaamse arbeiders niet 
even schri jnend ? Vlaanderen , land van 
lage lonen, van de mobiliteit en de werk
loosheid en dat in een s taat waar een 
kon junk tuur heerst . H e t schaamterood 
en de woede moeten ieder rechtgeaard 
Vlaming naar het hoofd stijgen wanneer 
hij leest en ve rneemt hoe onze Vlaamse 
arbeiders in Wal lonië behandeld wor
den en achterui tgesteld zelfs tegenover 
vreemden. He t is diep vernederend dat 
ons ,volk zulke toes tanden duidt en nog 
vei t rouwen kan schenken aan een volks
ver tegenwoordig ing die medeplicht ig is 
aan deze schande door lafheid en laks
heid. Nu of nooit moet het v raags tuk 
van de mobiliteit der arbeidskrachten 

de tracfedle van de ^^Laumóe NA D I K S M U I D E 

in alle naakthe id en alle scherpte gesteld 
worden 

Reeds werd in de reakt ionaire pe rs 
het tegenoffensief ingezet . Bui ten het 
toeval en een eenvoudige mi jnwerker zal 

er wel n i emand verantwoordel i jkheid dra
gen voor de r a m p als we deze pers moe
ten gelov^en. Wij willen hier niet nala
ten te wijzen op verantwoordel i jkheid 
op een hoger plan : deze r a m p illustreert 
een politiek die er op gericht is op kuns t 
mat ige wijze het overwicht van Wal lo
nië te bes tendigen ten nadele van Vlaan
deren. 

Voor deze politiek draagt niet alleen 
de huidige regering de ve ran twoorde 
lijkheid' maar ook de voorgaande rege
r ingen. De C .V.P . heeft geen andere 
pol:tiek gevoerd. 

O m het economisch overwicht van 
Wal lonië te bes tendigen tegen de na-

arbeldókrackt 
nalisatie zullen wij niet aflaten aan te 
klagen dat men de veiligheid van de 
arbeiders verwaar loosd heeft op erger
lijke wijze. De ver legenheid van of'fi-
cieële zijde, de censuur op de bericht
geving, de angst om bui ten landse red
ders toe te laten tot de mijn, de verbin
tenis geëist van deze redders niets be
kend te m a k e n van wat zij zouden zien 
. . . he t zijn zoveel bewijzen van schuld
bewustzi jn . H e t misdadige bestaat er 
juist in dat er geen geld w a s - o m de no
dige veil igheidisvooizorgen te n e m e n , 
dat er geen geld was om de vereiste in
vester ingen te doen om de risico's te 
ve rminderen , maa r wel om door hogere 
lonen slachtoffers te lokken. Dit k w a m 
waarschijnlijk voordeliger uit. 
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tuurl i jke evolut ie in moe ten o.m. de 
Waa l se mijnen in 't leven gehouden 
worden ook al kost het mil jarden aan 
de gemeenschap ; m a g er geen concurre
rende industr ie komen in V l a a n d e r e n ; 
moet de V laamse arbeidskracht voor 
Wal lonië gemobil iseerd worden , door 
werkloosheid en miserie, door de ver
lokking van hogere lonen. En men be-
were niet dat dit alles louter toeval is. 
Wi j s taan hier voor een bewus t gevoer
de politiek waa rvan Vlaande ren het 
slachtoffer is. 

He t kuns tma t ige van deze toes tand 
blijkt o.m. uit het feit dat met verlies-
werkende mijnen hogere Ionen k u n n e n 
betalen dan de L imburgse mijnen ! 

Wi j zullen ons niet laten vangen aan 
het af leidingsmanoeuvre van de socia
listische pers die nu de t rom voer t over 
de nationalisat ie van de mijnen. In de 
Belgische eenheidss taat lost de na t iona
lisatie niets op, kan alleen de toes tand 
verergeren : nog wat meer geld van de 
gemeenschap ten bate van Wal lonië . 

Omwil le van dit gescherm met nat io-

ring, nog te bewijzen dat de C.V.P. de 
Vlaamse eisen aan haar zolen lapt. De par
tijleiding is ook hoofdzakelijk in handen 
van franskiljons, Walen en Brusselaars 
Die natuurlijk de unitaire struktuur van de 
partij strak handhaven om de Vlamingen 
onder de plak te houden. Na de uitschake
ling van de gevaarlijkste concurenten in 
Vlaanderen door de repressie moest men 
alleen nog maar de hand leggen op de 
Vlaamse manifestaties als IJzerbedevaart 
en Zangfeest om deze braaf te houden en 
om ongestoord de Vlaamse Beweging in 
stilte te wurgen. 

Het plan was niet slecht, op de hulp van 
onnozele Vlaamsgezinden kon men steeds 
rekenen. Maar de levenskracht van het 
Vlaams nationalisme is niet uitgestorven 
Nog staat de jonge Vlaams nationale par
tij m een beginstadium en kan men haar 
negeren en doodzwijgen. Maar Wij weten 
dat de misnoegdheid in Vlaanderen groeit 
en dat de jeugd hunkert naar radikalism» 
Daarom geloven wij dat de dag komt dat 
de Vlaams nationale partij zal doorbreken 
en de vooroorlogse posities heroveren. Die 
dag zal voor Vlaanderen een gelukkige ken
tering brengen en de zo donkere naoorlogse 
periode afsluiten. Die dag ook zal de ver
wezenlijking van het testament der IJzer-
helden een aanvang nemen. Eerder niet 

In grote scharen zijn de Vlamingen dit 
j aar weer naar Diksmuide getrokken om 
er deel te nemen aan de XXIXe IJzerbede
vaart. Naar veler mening was het aantal 
deelnemers nog toegenomen tegenover ver
leden jaar. Vooral de jeugd was zeer goed 
vertegenwoordigd, en dat is een verheu
gend verschijnsel. Daarentegen missen wij 
de grote grosp Vossen van voor de oorlog. 
Zeker zijn de gelederen van de oudstrijders 
van 14-18 met verloop van tijd reeds ge
dund, maar het is ons niet onbekend dat 
er ook velen zijn die het niet over hun har t 
kunnen krijgen naar Diksmuide te gaan 
zolang de indringers daar de plak zwaaien. 
Wij zijn objectief genoeg om het wederop
treden van een Noord-Nederlander en voor
al van pater Callewaert te begroeten als 
een stap in de goede richting, in de rich
ting van het herstel der traditie. Maar met 
dat al blijven wij nog ver verwijderd van 
dit doel. Eens te meer hebben wij pijnlijk 
aangevoeld dat de oude geest, de geest van 
volstrekte Vlaamse onafhankelijkheid en 
scherpe, aggresieve strijdvaardigheid ver te 
zoeken is. Het zal niet lang meer duren 
vooraleer het tot de jeugd zal doordringen 
dat het hier blijft bij jaarlijks herhaalde 
algemeenheden en slagzinnen, waarop 
nooit een daad volgt; dat hier geklaagd en 
gejammerd wordt, gebeden en gesmeekt, 
maar dat de fiere mannentaal , de wil om 
te vechten voor het recht dat men vraagt 
ontbreken. 

Waar Prof. Dr. Fr. Daels, voor de oorlog, 
m 2'in jaarlijks gey.-tsnsondersoek onver
biddelijk en zonder aanzien van personen 
de verantwoordelijkheden vaststelde en 
aankloeg, voelt men thans met de ellebo
gen aan dat Prof. Fransen bereid is tot de 
onmogelijkste kronkelingen om toch maar 
geen verantwoordelijkheden vast te stel
len, om toch maar braaf te zijn — en men 
denkt onwillekeurig aan de staatssubsi
die.. 

Het is treurig de brave man te horen 
spreken over « meer zelfbestuur ». Hebben 
de Vlaamse frontsoldaten misschien ge
sproken van « meer zelfbestuur » •> Neen ' 
Zij hebben kort en krachtig « zelfbestuur » 
geëist. Wanneer men Prof. Fransen over 
«meer zelfbestuur» hoort wauwelen dan 

m . ^ ^ ^ T * ^ ' ^^^ ^'^ geschipper is dat 
vloekt met de geest van de IJzerbedevaart 
ei) met de geest van de IJzerfrontge-
neratie; dan weet men dat de man de moed 
r j ' i n ^^".'''̂ '•^ «'S te stellen uit vrees 
de CA^.P.ers te ontstemmen. Die mentali
teit die typische Vlaamse knechtenmenta-
liteit, van bidden en smeken, van beroep 

I doen op de redelijkheid en de goede gevoe-
.1 lens van de tegenstcevers hangt ons de keel 

uit. Iedereen weet dat het larie en apekool 
is, dat de Vlaamse Beweging nooit iets be
komen heeft dan onder bedreiging, omdat 
de tegenstrevers schrik kregen. Zolang de 
woordvoerders van het IJzerbedevaartko-
mitee de moed missen om op de tafel te 
bonken met de vi'ist, te eisen en te drei
gen zullen zij niets, helemaal niets berei-
•ien. Wat er te Diksmuide gezegd wordt 
dring, met eens door tot het bewustzijn 
der machthebbers te Brussel. Er wordt geen 
notitie van genomen. De machthebbers 
zullen slechts opschrikken en aandacht ge 
ven de dag dat te Diksmuide terug een 
andere toon aangeslagen wordt, wanneer 
er stoute taal gesproken wordt. Er is nog 
een reden waarom er geen invloed uitgaat 
van de huidige IJzerbedevaarten. Men 
krijgt slechts invloed wanneer men poli
tieke macht vertegenwoordigt, rechtstreeks 
of onrechtstreeks. Toen er voor de oorlog 
in Vlaanderen twee politieke partijen om 
de gunst van ds Vlaamsgezinden dongen 
een progresieve Vlaams nationale par t i j ' 
het toena^ialig V.N.V., en een achternahin-
kende katolieke partij , de K.V.V., had de 
IJzerbedevaart een grote, onrechtstreekse 
politieke invloed. De partijleiders moesten 
reiiening houden met de eisen van het IJ -
zerbedevaartkomitee ! 

Het is overbodig, na de opgedane erva-
/ rc'f door , vderani, vorige kolom 
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Vrijen verboden ! 

Het wordt erg voor de vrijende paart
jes. De A.C.V. kniezers van het IJzer-
hedevaartkomitee zullen ynaatregelen 
overwegen om aan het i<wangedrag^> van 
de vrijende jeugd van Vlaanderen paal en 
perk te stellen. Net alsof vrijen iets on
behoorlijks is. Bij ons weten is het huwe
lijk een schone zaak, zelfs een sakrament. 
En vrijen gaat er onvermijdelijk aan 
vooraf. Hebben de droogstoppels van 
het A.C.V. dan nooit gevrijd? Dan zijn 
hun vrouwen wel te beklagen om het mis
sen van dergelijke aangename herinne
ringen. uDe Standaard» is natutcrlijk ter 
hulp geschoten aan de C.V.P. strekking 
in het komitee en verkettert evenzeer de 
vrijagies te Diksmuide. Ondertussen ra
den %ve de jeugdige verliefden aan zich niet 
al te erg te storen aan hun prietpraat. Tijl 
en Nele vrijden ook. En het is best goede 

voorbeelden te volgen. Wij treuren onder
tussen omdat we niet meer jong zijn. 

PEPEKNOTEN 
zich te organiseren buiten de unitaire 

partijen. Dat Prof. Fransen echter ge
meend heeft Rodenbach voor zijn wagen 
te moeten spannen kunnen we nog moei
lijk na:iviteit noemen. Rodenbach heeft 
uitdrukkelijk het bedrog en de komedie 
van de Katolieke en Liberale partijen 
aan de kaak gesteld. Hij zou het thans 
niet anders kunnen doen. Prof. Fransen 
zou zich beter aan het voorbeeld van 
Rodenbach en aan dat van zijn voorgan
ger, Daels, gespiegeld hebben in plaats 
van zich te blijven lenen voor C.V.P. 
maneuvers. 

Het is al dat niet 

In de grond is het al dat niet wat df 
heren verontrust. De jeugd zou vaar 
Diksmuide moeten komen maar angst
vallig alle uitingen van levenszin moeten 
onderdrukken. Een vrije jeugd is immer 
een gevaar en een mogelijk element van 
stoornis. Daarom dat de jeugd van za
terdag af reeds een lijkbiddersgezicht 
dient op te zetten. 

Het is dai gevaar dat een Clottens, ld 
van het 1}zerbedevaartkomV.ee angstig 
doet rond lopen. Sinds de man sekreta-
ris van minister Verbist geweest is en 
ninvloedtijk» lid van een plaatselijk 
C.V.P. bestuur is mogen -worden, is na
tuurlijk ook het Vlaams ideaal naar de 

' tweede plaats verschoven. Bij de aanwe
zigheid van het verzet enkele jaren terug 
op de IJzerbedevaart wilde hij zich zelfs 
verzetten tegen het uithangen van de 
leeuwenvlag op de Paxpoort. Met 
Maamse voornaamheid leidde hij ten 
andere datzelfde verzet rond de 
puinen. Deze weinig moedige arrivist is 
thans de voornaamste bondgenoot van de 
A.C.V.-ers, die zich opgedrongen heb
ben in het Komitee. 

Zij hebben schrik voor hun eigen sela-
duw de heren. Hun bondgenoot L.D.L. 
van '(De Standaard» die eveneens met 
waakzame verzetsogen rondloerde wist 
zelfs te waarschuwen tegen een andere 
onverlaat, onze Amerikaan, Glas. Denk 
eens aan wat voor revolutionnaire taal die 
man durfde spreken. Er moest meer 
><Schwung}) in de jeugd komen. En hoe
zeer heeft onze simpatieke man gelijk. 
Met een ziekelijke jeugd, die haar mond 
niet durft open doen zullen we ook bij 
de volgende generatie nog onder de 
knoet liggen. 

De komische noot 

Even heeft Prof. Fransen ons doen 
glimlachen, namelijk toen hij de orato
rische vraag stelde waar de sindikaten 
bleven om door de kulturele belangen van 
de werklieden ook de stoffelijke te behar
tigen. Best toch had hij die vraag m het 
l Jzerbedevaartkomitee zelf gesteld waar 
zijn A.C.V. kornuiten de touwtjes trek
ken. De Schuiffeleer, van de Wiele en 
Karel Van Cauwelaert hebben daar 
toch zitting en de heren hebben toch in
vloed genoeg in de sindikaten. Alleen 
maar zijn ze niet bereid hun invloed m 
Vlaamse zin te gebruiken. Het jaarlijks 
gewetenonderzoek op de IJzerbedevaart 
zou dus best eens beginnen met de leden 
van het IJ zerbedevaartkomitee zelf.-

Een goed initiatief 

De bedevaarders geraken de diktatuur 
grondig beu. Het is niet alleen op de 
IJzervlakte, te Diksmuide en te Kaas-
kerke, de vooravond en de morgen, dat 
de A.C.V.-C.V.P. diktatuur speelt 
maar tot in de treinen toe tracht men alles 
te leiden. Vandaar dan ook dat men 
meer en meer tot de bussen zijn toevlucht 
gaat nemen. Tal van onze propagandisten 
waren op de bedevaart met een door 
hen ingelegde bus. Wij raden al onze 
propagandisten aan deze metode te 
volgen. Zo zullen de A.C.V.ers om 
prestigeredenen gedwongen worden toch 
hun treinen te vullen, niet met nationa
listen zoals het tot nogtoe grotendeels ge
beurde maar met hun eigen volk. Daar
toe zullen ze hun mensen moeten warm 
maken voor de Bedevaart, die hen on
verschillig laat. En eens te Diksmuide 
zullen ze toch willens nillens in voeling 
komen met de Vlaamse-nationale geest, 
die van jaar tot jaar meer tot uiting zcd 
komen omdat de Bedevaarders voor 80% 
nationalisten zijn en' omdat ze het vast 
voornemen hebben van alle muilbanden 
van zich af te schudden. Ze zijn er dit 
jaar mee begonnen. Volgend jaar zal 
definitief een einde aan de diktatuur ge
steld worden. 

er in 1958 maar één zangfeest meer zou 
zijn. Slachtoffers van de eenheidsmanie? 
Of alleen maar een argeloze droom ? 

Wij wensen in elk geval dat er twee 
Zangfeesten blijven. De afkeer voor 
H De Dag van het Vlaamse Lied » 
waarvan de inrichters het Vlaams Na
tionaal Zangfeest kapot wilden is de 
voornaamste propaganda voor het Zang
feest. Zo de mannen van « De Dag » 
hun Zangfeest willen opgeven en op
nieuw naar het Vlaams Nationaal Zang
feest komen zullen ze welkom zijn. De 
geest van het Zangfeest mag echter in 
geen geval gewijzigd worden omdat het 
de enige goede is. Dezelfde stelregel 
geldt voor de IJzrbedevaart. Ook zij 
zullen daar welkom zijn de dag dat zij de 
geest van onze doden zullen eerbiedigen. 

Alle gezwam over eenheid in de zin 
van vernietiging van de Vlaams natio
nale geest is vergift voor Vlaanderen. 
En is als tijdverlies te beschouwen. Ook 
Herman Soetaert moet dat weten. 

roepen sir,ipali(k vond en in de geest er 
ynee instemde, heeft iedereen ervaren die 
)bjexticf ds ^fzerbcdevaa>t mcc beleefd 
heeft. 

D.ü hel Bedsvaarikomiles de deelne
mers bedankt heeft voor hun tucht en dal 
het tijdens de plechtigheid niet heeft dur
ven vragen het roepen stop te zetten be
wijst dat het geleidelijk aan zo verstandig 
wordt van zich als verpersoonlijking te 

. voelen van de Vlaams-nationale geest van 
hei publiek in plaats als van onderdrukker 
ervan. Het wordt trouwens tijd dat de tfĉ -
wrcakte en de lauwe elementen er in wij
zer worden. 

Onze machteloosheid 

«De Standaard» zal ons toch wel 
xltijd weer verwonderen. Dinsdag na de 
Bedevaart lazen we in een artikel waarin 
geklaagd werd over de machteloosheid 
uan Vlaanderen ondanks de grote op
komst te Diksmuide « Naast Diksmuide 
is er bij elke Vlaming de wil nodig om-
ivaar hij ook woont en werkt- te leven 
volgens het Vlaamse evangelie dat in de 
IJzervlakte wordt verkondigd. Zo wij 
dat niet begrijpen en aanvaarden, moet 
ook de Bedevaart vroeg of laat ver
schrompelen tot akademisme of tot fol
klore.» 

Dat lezen we in de krant, die niet al
leen de dag na Diksmuide maar de dag 
van Diksmuide zelf naast al de andere 
dagen van het jaar de partij steunt, die 
zich in haar beginselen, in haar program 
en in haar werking kant tegen het 
Vlaamse << evangelie » van de IJzer-
vlakte ! 

Wat staat het politieke peil van onze 
Vlaamse mens toch laag daar er nog 
velen zijn die deze krant ernstig kunnen 
lezen. 

Wij allhans zullen er voor-zorgen dat 
we niet vervallen tot het akademisme en 
tot de folklore waarin r. De Standaard » 
reeds gevallen is. 

Soetaert niet gehoord ! 

Herman Soetaert is een Vlaams-natio
nalist van de jongste lichting. Gelijk de 
meerderheid van de naoorlogse generatie 
is hij diplomatisch. Toch wist hij door zijn 
toegeving ('Het Belang van Limburg» 
viet te vangen. Veel konden we over hem 
in het orgaan van de dokumentenverprul-
ser-oud-Rexist Leynen niet vernemen. 
De inhoud van de rede mocht aan het 
Limburgs publiek niet bekend worden. 
Sinds de krant van Leynen verkiezings
pamfletten van de Volksunie vervalste en 
geen enkele betoger zag op de Huys-

mansviering te Hasselt (sterker dan minis
ter Vermeylen op de laatste betoging van 
het overleden Komitee voor Vrijheid en 
Demokratie!) is de krant niet alleen meer 
berucht om de kwaliteit van hei plaatse
lijk nieuws maar evenzeerr om haar on
eerlijkheid en gemis aan objektiviteit. 
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Professor Fransen vraagt eenheid 

Er zijn slogans die tot op de draad ver
sleten zijn en die men als klisjees in de 
prullemand werpt. Een ervan is eenheid. 
Het nationale Vlaanderen weet welke tol 
het aan die fameuze leugen beaald heeft. 
Er is na de oorlog, toen er eenheid was, 

niets gebeurd. Omdat die eensgezinde 
Vlamingen hun vertrouwen schonken en 
zich ter beschikking stelden van een partij 
en van partijleiders, die niets anders voor 
Vlaanderen voelden dan misprijzen. Zeg
de onze goede vriend Theo Lefèvre niet 
toen hij vernam dat de IJzertoren gedi-
namiteerd was <.'Hij ligt er en hij ligt er 
goed». Wie niet hiperonnozel is heeft de 
leugen en het bedrog al vlug doorzien en 
het nationale Vlaanderen is flink bezig 

Elén zangfeest ? 

Dat er nog enige afstand ligt tussen 
de vroegere nationalisten en de huidige 
nationaalvoelende jeugd werd ook op 
vorige IJzerbedevaart weer bewezen. De 
rede van Herman Soetaert viel over het 
algemeen goed in de smaak. Een paar 
maal hoorden we echter protest. Het was 
toen de spreker met de huidige studenten-
zin voor diplomatie zijn vreugde uitte 
voor het aanvaarden van het doktoraat 
honoris causa te Gent door Koning 
Boudewijn om onmiddellijk daarna te 
protesteren tegen de miskenning van de 
echte bewerkers van het er door komen 
van de Vlaamse Hogeschool. En de 
tweede maal toen de spreker vroeg dat 

De Standaard en de Vooruit 

<(De Standaard» is niet zeer tevreden 
over uVooruit» Omdat de uVooruit» 
durft schrijven dat niet 50 of 75 bede
vaarders Daels riepen toen Prof. Fransen 
het podium besteeg maar i^de» bedevaar
ders. De ^Vooruit» was er niet, beweert 
«De Standaard» Nu wij waren er wel. 
En we hebben geroepen ook. Wel weten 
we dat Prof. Fransen ook Daels terug
wil. Maar we hebben geprotesteerd tegen 
de andere, zwakke geest die Prof. Fran
sen niet alleen duldt maar ook zelf beli
chaamt. Onder meer met het nietszeg
gend ((meer zelfbestuur» in plaats van 
zelfbestuur, kort en klaar. En ook de dik
tatuur van het A.C.V. waaraan hij niet 
beslist een einde stelt, wat Daels onmid-
ddlijk zou gedaan hehbiU. 

Dat niet alle bedevaarders Daels ge
roepen hebben is juist. Vele bedevaar
ders die voor Daels zijn, zullen niet roe
pen. Er waren ook geen wachtwoorden. 
Maar dat de overgrote meerderheid dil 

Zelfbestuur, uiting van zwakheid 

uHet Nieuws van de Dag» gaat ak
koord met de eis voor amnestie maar met 
mei die van zelfbestuur, die volgens hen 
een uiting van zwakheid is ! 

Wanneer toch wordt deze kwakkel de-
vleugels afgesneden ? ((Het Nieuws van 
de Dag» krijgt toch ((De Volksunie» toe-
'restuurd, waarin we toch herhaaldelijk 
het vraagstuk belicht hebben. Begrijpt ze 
het niet of wil ze het niet begrijpen ? 
'Zelfbestuur geeft ons volgens die krant 

dleen de gelijkheid maar wij^ moeten 
meer hebben» luidt hun redenering. 

De partij die zij steunen en die van de 
125 jaar dat de eenheidstaal bestaat lOd 
jaar alleen of in koalitie geregeerd heeft 
vond echter nooit de tijd om dat meer dan 
de helft te bereiken, zelfs nooit de helft. 
En op haar program staat nog niet eens 
dat ze de helft wenst ! 

Heeft federalisme wat met de helft te 
ynaken ? 

Zeer gedeeltelijk ! Alleen maar voor 
de buitenlandse politiek, voor de overzee
se gebieden en voor het leger. Voor het 
overige beslist elk volk over eigen aange
legenheden, het andere volk heeft er dan 
niets te zien. 

We wensen overigens de Walen met te 
overheersen. Zij zijn een ayider volk en 
hebben recht op eigen bestuur. Wij wen
sen echter ook niet door de Fransspre-
kenden overheerst te worden. Wat ((Het 
Nieuws van de Dag» wel duldt. Reeds 
tientallen jaren. Omdat ze die partij 
•.steunt», die dat altijd bewerkt heeft en 
te Brussel, en op de taalgrens, en m 
Kongo, en elders en overal. Zou ze mei 
zwijgen over ((Vlaanderen» ? 

http://zerbedevaartkomV.ee
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Kanttekeningen bij DE I J Z E R B E D E V A A R T 
De Lentdecker van « De Standaard » is 

een vlot journalist. Voor zover een onder
werp niet te diep reikt weet hij het publiek 
de zaken bevattelijk voor te stellsn. 

In zo ver hij verslag geeft over een 
Vlaamse manifestatie kan hij ons soms nog 
bekoren door een tekenende bizonderheid, 
maar stemt hij ons vaak wrevelig door zijn 
typische journalistieke oppervlakkigheid en 
ergert hij ons bepaald wanneer hij op ver
meend superieure toon stelling wil kiezen 
in de geest waarin de IJzerbedevaart dient 
plaats te vinden. Dat gaat immers zijn 
petje te boven. 

Zijn oppervlakkige zienswijze is een er
gernis voor hen, die zich niet beperken tot 
een paar dagen Vlaamse Beweging per 
jaar, maar die het nog de moeite waard 
vinden zich het ganse jaar door in te zet
ten voor dezelfde idee als waarvoor vroe
gere generaties van de Vlaamse Beweging 
dag aan dag gevochten hebben. 

Het valt ons gemakkelijk thans in 
het IJzerbedevaartkomitee tal van Vlaamse 
Bewegers van één dag aan te treffen, die 
364 dagen op een jaar bevechten wat ze 
één dag met de lippen schijnen te belijden, 
zoals de A.C.V.ers-C.V.P.ers als De Schuyf-
feleer en Van de Wiele. Het wekt nog meer 
onze verontwaardiging de journalist van 
« De Standaard » dat soort mensen te weten 
verdedigen en hen aan 'te vallen die de I J 
zerbedevaarten opnieuw in het rechte spoor 
van de traditie willen leiden. 

* * * 
De Lentdecker deed een beetje aan ver

zet. Het zal wel het nodige blik aan deko
raties opgebracht hebben en misschien 
werd er ook een jaargeld of pensioen aan 
verbonden. We weten het niet en het in
teresseert ons niet. We geloven zeWs dat 
de jongen zijn verzet met eerlijke inzich
ten begaan heeft en we hebben daar dan 
ook de passende eerbied voor. 

Dat hij hierdoor echter meent het natio
nale Vlaanderen de les te moeten lezen in 
verband met het lot dat de Belgische vlag
gen beschoren werd is niet alleen onaan
vaardbaar en belacheUjk, maar dat hij de 
rol van de Fostielen wil overnemen op een 
traditioneel Vlaamse IJzerbedevaart is vol
ledig misplaatst. 

Wat weet hij trouwens of het jongeren 
geweest zijn die de driekleur verwijderd 
hebben ofwel of er ook ouderen bij waren, 
die deze aanslag op de Vlaams-nationale 
traditie van de Bedevaarten niet langer 
konden verdragen ? De Leuvense studen
ten hadden er inderdaad weinig mee te ma
ken. Het weze voor de Lentdecker een 
troost en voor de geestelijk gezonde stu
denten een ergernis. 

Dat het stadsbestuur de Belgische vlag 
introk aan het stadhuis was een daad van 
staatsmanswijsheid, waartoe de A.C.V. Be-
devaartkomiteeérs nog niet gekomen waren 
en waartoe men ze heeft moeten brengen. 

Op een Vlaamse hoogdag passen alleen 
Vlaamse vlaggen. We hebben geen opge
drongen levend bewijs van onze driekleu-

• rige burgerdeugdelij kheid nodig om ons 
even goede « Belgen » te voelen dan eender 
wie. Als Marcel van de Wiele zo eeri vlag 
nodig vindt, dat hij hem op zijn A.C.V. 
Kapitan laat wapperen maar dat hij ons 
daarmee met rust laat. 

De vrijheid die socialisten •en kommunis-
ten nemen om alleen maar rode vlaggen 
uit te hangen op hun kongressen en andere 
feestelijkheden of die Walen en Brusselaars 
zich toeéigenen om Waalse en Franse kleu
ren uit te hangen, diezelfde vrijheid nemen 
we ons. Rustig en zonder veel kabaal. De 
IJzer is er niet van verschoten. Hij voelde 
het aan als een oude gewoonte en vloeide 
rustig voort. 

Onze jongens in 1914 trokken op om 
Vlaanderen en meteen België te verdedi
gen. Toen men hen nodig had, riep men 
hen op met de herinnering aan de Slag der 
Gulden Sporen, die tegen de Fransen ge
voerd werd. Eens soldaat in de bloedgrach-
ten liet men hen terroriseren door de even
zeer Franstalige officieren. De oproep, die 
een belofte inhield, was vergeten. Vlaan
deren dat altijd zijn bloed en zijn zweet ter 
beschikking stelt van de Franstalige heren, 
had gedaan wat verwacht werd. Vechten 
moesten ze nu en zwijgen. 

Onlangs nog zagen we een postkaart in 
die tijd geschreven door de oorlogsvrijwil
liger Sta.f Declercq, toen hij optrok naar 
het front. Die postkaart eindigde met de 
slogan «Leve België». 

Toen onze jongens, die geen teoretische 
nationalisten waren, echter voelden hoe 
hun ifranstalige onderdrukkers hun 
Vlaams-zijn bespotten, bestraften en hoe 
ze hen de dood injoegen met onbegrepen 
Franse bevelen en in naam van het rood-
geel-zwart simbool, die voor de officieren 
uitsluitend de vlag van de Franstaligen 
was, ontstond van lieverlede de afkeer van 
onze jongens voor die vlag. Boven hun gra
ven weigerden ze de Belgische grafzerkjes 
«en verkozen ze de Vlaamse heldenhulde-
kruisjes. 

zitten en in opdracht van dewelke zij het 
IJzerbedevaartkomitee genoyauteerd heb
ben wordt de politieke betrachting van de 
IJzerjongens bevochten het kan niet meer. 
Op de IJzerbedevaait zelf t rachten ze die 
klare leuze te verminken door de brave 
maar politiek onbenullige Prof. Fransen te 
misbruiken. Zelfbestuur werd ook dit jaar 
nog door hem verminkt tot « meer » zelf
bestuur. Achter zijn rug moeten par t i j -
politiekers die sinds jaren Vlaanderen met
terdaad vierloochenen zich kunnen ver
schuilen om de zelfbestuuridee te bevech
ten. Meer zelfbestuur zegt inderdaad niets. 
Een kultuurraad met raadgevende bevoegd
heid is reeds meer zelfbestuur. Maar ja, de 
heren hebben de brave voorzitter nodig 
om hem te misbruiken. Hij is in tegen
spraak met de andere redenaars, die de eis 
klaar en onomwonden naar voor brengen, 
hij is in tegenspraak met de spandoeken, 
die zelfbestuur zonder meer eisen, hij is 
in tegenspraak met zijn voormalige vrien
den, de gesneuvelden zelf, die het VOLLE 
zelfbestuur eisten, zoals dat in hun toen
malig lied luidde. 

We weten niet wat Prof. Fransen be
zielt. Of hij zich eenvoudig om de tuin 
laat leiden ? Of hij zijn schoonzoon daar
door steun wil geven om toch maar volks-

We hebben lechter een laatste maal kre
diet geschonken aan het goedgezinde deel 
in het Bedevaartkomitee. Kunnen zij het 
partijpolitiek C.V.P. gesjacher niet lam-
leggen dan zal volgend jaar het nationale 
Vlaanderen ingrijpen : En we hebben lak 
aan ijdele bedreigingen Wij zullen onze 
bedreiging kalpi tot uitvoering brengien 
zonder ons te storsn aan het gehuil van 
de lijkenschenders. Ons klopt de asse van 
Klaas nog op de borst. De Farizeeërs moe
ten weg ! 

Kop Van Eynde vindt in de «Volksga
zet » dat de vorige IJzerbedevaart ander
maal de strijd gezien heeft tussen de C.V.P. 
ers en de mannen van de Vlaamse Volks
unie. De C.V.P.-kranten hebben dat niet 
gezien. Verder verwijt hij het klerikale en 
nationalistische Vlaanderen dat zij de 
Vlaamse doden eksploiteren. Hij denkt dat 
hetgeen de socialisten doen onder meer 
miet de doden van Grace Berleur, gevallen 
in de strijd tegen Koning Leopold, waarvoor 
zij nu gaan kruipen, dat wij dat ook doen. 
Onze jongens zijn niet gevallen omdat wij 
opnieuw ministerszetels zouden veroveren, 
gelijk de sukkelaars, die de socialisten de 
dood ingedreven hebben. Onze jongens zijn 
gevallen voor Vlaanderen. Wij hebben hun 
brieven als bewijsstukken. Wij hebben hun 
oude vrienden als getuigen. Hun strijd gold 
zelfbestuur in overeenstemming met de 
proklam.atie van Wilson. Wij doen niets 
anders dan hun s'i^rijd verder voeren. Zij 
vroegen op hun graf het heldenhuldekruis-
je met A.V.V.-V.V.K. Wij hebben hen een 
groot gedenkteken met diezelfde letters ge
geven tosn het anti-nationalistische Vlaan

deren van de drie anti-Vlaamse partijen, hun 
grafzerken liet vernietigen. En nadat na 
deze oorlog de socialistische, liberale, kom-
munistische en C.V.P. helden, broederlijk 
verenigd, opnieuw hun dodenmonument 

opbliezen, hebben we andermaal besloten hen 
het gevraagde grafmonument met de ver
langde leuze A.V.V.-V.V.K. terug te geven. 
Onze doden stierven voor Vlaanderen waar
voor ze gevochten hadden en voor een Bel
gië, heringericht op grondslag van zelfbe
stuur. 

We zullen niet rusten vooraleer het nieu
we monument er s taat en vooraleer zelf
bestuur er is. 

I ()ILsvcrtv(]cnir(><>riH(jvr Wagoiuin^ sj)recl,-t "/i de ri)i/,-.M i'r(/aj(r/n 1/ ti Aiitii erjicn. 

Thans boven hun graven de driekleur 
hijsen is een miskenning van hun laatste 
wil. Zij wilden slechts de Vlaamse kleuren 
daar en de Vlaamse simbolen. Laat het 
dan zo zijn. Hun laatste wensen zijn ons 
heilig. En het kan ons niet schelen wat de 
patriotten daarover denken. Alleszins den
ken ook zij niet aan Vlaanderen en mis
prijzen zij nog steeds onze doden, die vie
len voor Vlaanderen. Herhaaldelijk hebben 
zij de graven van onze doden verbrijzeld 
of zoals na deze oorlog nog opgeblazen. 
Laat het dus uit zijn ons om hun mening 
te bekommeren. Laat ons één-voelen met 
de geest van de geliefde doden. Toen Theo 
Lefèvre het dinamiteren van de IJzertoren 
vernam zei hij : « Hij ligt er en hij ligt er 
goed». Laat het IJzerbedevaartkomitee 
thans zieggen « Hij is weg en hij is voor 
goed weg». Dan en dan alleen zal dit in
cident achterwege blijven. 

Het Belgisch gerecht beschermt nog 
steeds de dinamiteurs van de IJzertoren, 
die thans door iedereen gekend zijn, en het 
ideaal van onze IJzerjongens « Zelfbestuur 
en Vlaamse regimenten » is nog steeds geen 
feit. Waar de tegenstanders nog geen ver
zoening willen past het ook niet dat ander
maal de Vlaamse Lamme Goedzak kapitu-
leert. 

vertegenwoordiger te kunnen worden in de 
C.V.P. ? We gaan zijn redenen niet meer 
onderzoeken. Ons geduld heeft lang ge
noeg geduurd. Zo hij volgend jaar ander
maal de wens van de doden miskent en ver
vormt zull-en wij tijdens zijn rede niet op
houden de kreet zelfbestuur, zonder meer, 
te schreeuwen. Onze wil zal dan staan 
tegenover die van de C.V.P. verraders van 
Vlaanderen. En we zullen Prof. Fransen 
dit nummer sturen. Onwetendheid kan dan 
niet meer ingeroepen worden. 

Over dodeneksploitatie moet nu juist de 
«Volksgazet» beginnen, zij die na deze 
oorlog samen m.et de kommunisten niet 
anders gedaan heeft dan lijkeneksploitatie. 
Als we hun politiek wilden geloven dan 
zouden de verzetslieden allen gesneuveld 
zijn uit haa t tegen Vlaanderen. Hun ganse 
politiek na deze oorlog is er inderdaad een 
geweest, die anti-Vlaams georiënteerd was. 

v e r v o l " - (11) h lz(i 

Dat « La libre Belglque » en « De Stan
daard » daarover geërgerd zijn of menen 
te moeten geërgerd doen kan ons weinig 
schelen. Op Belgische feesten is een Bel
gische vlag passend, op Vlaamse feesten 
hebben we genoeg aan Vlaamse kleuren. 

En als enig gevoel tegenover hun proza, 
stijl 1830, ons beroert, dan is het een ge
voel van voldoening dat zij nu op hun beurt 
eens een mep gekregen hebben van het na
tionale Vlaanderen dat ze nu lang genoeg 
gepest en bedrogen hebben. Een welver
diende oorvijg was het aan die uitdagers. 
Naargelang de kracht van het nationale 
Vlaanderen groeit zullen er voor hen nog 
andere rake klappen volgen. Die hen, ho
pen we. evenveel deugd zullen doen. 

De schijnheiligheid en de kwade trouw 
van de Van de Wiele's en de De Schuyffe-
leer's loopt de spuigaten uit. Hun ongerust 
geweten zoekt bescherming in uitvluchten. 

De jeugd mag zich zelf aan de vooravond 
en na de bedevaart niet uitlaten ! Alsof 
niet na elke bedevaart in Vlaanderen ple
zier gemaakt wordt ! Alsof de jaarlijkse 
dodenherdenking in vele Vlaamse dorpen 
niet op Kermismaandag plaats vindt, na 
een dag uitbundigheid en voor een nieuwe 
namiddag en avond van uitgelaten vitali
teit. Ook onze doden hebben plezier 
gemaakt in hun leven en zullen gezonde 
genoegens niet als profanatie beschouwen. 
Wat lijkenschennis is, is hun politiek van 
verdoezeling, verminking en verkrachting 
van het geestelijk testament van de doden. 
In de partij en in het sindikaat waarin zij 

Twee feiten hebben voor ons de voorbije 
bedevaart gekenmerkt. 

Het eerste was het feit dat we eindelijk 
op een uitsluitend Vlaamse Bedevaart uit
sluitend Vlaamse Leeuwenvlaggen gezien 
hebben. Het werd tijd. Dat de bedevaar
ders zelf de schuldige fout van het Komitee 
hersteld hebben is voor hen het teken aan 
de wand. Het nationale Vlaanderen zal 
zelf de leiding van de bedevaart in handen 
nemen wanneer het Komitee zijn plicht 
niet doet. Wil ze deze zinnen als groot
spraak beschouwen, ons om het even. Wie 
niet horen wil zal voelen. <- La libre Belgl
que », «De Gazet», Ï De Standaard» en 
andere C.V.P.-kranten, verraders van de 
idealen van onze gesneuvelden ten spijt. 

Het tweede feit hield er mee verband. 
Het verwerpen door de Vlaams nationale 
bedevaarders van de « tuch t» , die de gees
telijke lijkenrovers in het Komitee willen 
opleggen. De protestkreten waren heel wat 
talrijker dan vorig jaar, Prof. Fransen 
moest heel wat tijd wachten eer men zijn 
stem liet doorkomen. Het was de uiting 
van het wantiouwen van het publiek. Dit 
alles ondanks het uitdrukkelijk verzoek in 
het programmaboekje en door de voorzeg
ger geuit van niet te storen door kreten of 
applaus. 



4 DE VOLKSUNIE - 1 SEPTEMBER 1956 N 16 

De hellehonden bassen 
lil de kanttekening bij de IJzerbedevaart 

«hebben we reeds een al te weinig beschei
den L.D.L. van « De Standaard » op zijn 
nummer gezet. I l i j was evenwel niet de eni
ge die meende wat lioogliartig komnientaar 
op de IJzerbedevaart en op ons optreden te 
moeten leveren. Nog andere penneknechten 
meenden zich geroepen te moeten moralise
ren. 

WAT MOEIT ZICH «LA LIBRE BELGI-
QUE ? 

In een paar stukjes meende de aftandse 
kwezel, die zich als « Vrij België » aan
dient, de zich vrij vechtende Vlaams-natio
nalisten in het onvrije Vlaanderen te moeten 
de les lezen. Moest deze rötkrant weten welk 
misprijzen ons bezielt voor al hetgeen 
ze kwijlt ze zou zich die moeite besparen. 

IJe «Libre» hekelt het feit dat wij aanplak-
brieven uithingen en schotschriften uitdeel
den alsof dat niet een bij uitstek demokra-
tische gewoonte meer mocht zij^i I 

Nu waar de «Libre» hekelt is het nationa
le Vlaanderen op de goede weg I 

Veelzeggend is echter kommentaar van de 
kwijlende kwene wa^ir ze schrijft dat de 
Volksunie niet in het IJzerbedevaartkomitee 
vertegenwoordigd is en laat ver.staan dat het 
komitee C.V.P.-ers telt die er de bezielers 
van zijn I 

Zo sommige Vlaamse lezers van de 
«Libre» —hoe is het mogelijk dat er in 

Vlaanderen nog onnozelaars bestaan om zo een 
krant te lezen— zich er reeds over verwon
derden dat de «Libre» de bedevaart niet 
meer kritiseerde zoals voor de oorlog, dan 
hebben ze hier meteen de oplossing I De 
«Vlaamse» C.V.P. partijgenoten hebben hen 
ingelicht dat zij het zaakje in handen heb
ben : : 

De heren hadden «dit inderda;ul, maar van 
jaar tot j-aar ontglipt het hen meer en meer 
tot het nationale Vlaanderen hen voor goed 
buiten schopt. Dinamiteurs moeten we niet 
hebben, maar van lijkenberovens walgen we 
De dieven van het geestelijk testament van 
onze doden moeten buiten ! 

EN ANDERMAAL KIEBüOMS '.'. 
Met veel genoegen namen we anderzijds 

kennis van een nieuwe pennevrucht van Lo-
wie Kiebooms, volksvertegenwoordiger en 
redacteur bij «De Gazet» 

We geloven dat «De Volksunie» de zenu-
Nven van Lowie geweld begint aan te doen 
want hij kan de mond niet honden over onze 
werking ! Wel noemt Lowie ons niet bij on
ze naam. De minder ontwikkelde Iszers van 
«De Gazet» moeten dom gehouden worden 
en mogen onze nBi»m niet kennen. Ze konden 
anders wel ooit ons blad eens kopen, naden
ken over ons proza en inzien dat wij gelij/k 
hebben. Lowie wil dat risiko liefst niet lo
pen want erg zeker over de juistheid en de 
overtuigingskracht van zijn stellingen, ge
plaatst tegenover de onze, schijnt hij niet 
te zijn. Hij blijkt dus nog- geweien te hebhen 
wat voor hem pleit. Wij van onze kant wil
len onze lezers aanraden, wanneer ze het 
kunnen, de artikels van volksvertegenwoor
diger Kiebooms te lezen. Zij zullen zien hoe 
hij zorgvuldig vermijdt van onze argumen
tatie te beantwoorden I 

Wat weet hij nu te vertellen ? 
Volksvertegenwoordiger Kiebooms, die 

nochtans enkele jaren koncentratiekamp ge
daan heeft voor de demokratie kan het klaar
blijkelijk niet verdragen dat wij van de 
vrijheid en van de demokratie gebruik 
maken. 

"Het scheuirpartijtjei) ( dit is zijn laster
lijk eufemisme voor «De Volksunie)» houdt 
hij die gelegenheid reryadertny, beplakt de 
muren ran Dihsmuide met profagandaplak-
L-aa4jes, kolporteert met zijn bladen 
schreeuwt en roept van aumnestie». 

Hoe spijtig toch dat de C.V.P ons niet kan 
verbieden van te Tergaderen in zalen ! En 
hoeveel spijtiger nog dat wij trouw aan de 
geest van vrijheid van de vooroorlogse be-
vaarten ons niet storen aan hun verbod van 
te kolporteren I Wij nem.eu doodeenvoudig 
ons recht. Laat de keffertjes maar blaf
fen. Als ze onder onze voeten uitblijven doen 
we ons niet eens de moeite om er naar te 
schoppen. En dat we durven roepen, denk 
eens aan lezer ! In de C.V.P. mag men dat 
alleen op bevel 1 Zo wij zouden zwijgen, 
vriend, zouden de stenen van de heldenhnl-
dezerkjes kunnen roepen. Schreeuwt niet een 
steen met bloedrode letters «Hier ons bloed, 
wanneer ons recht ?i> Waar lijkenrovers 
zwijgen zullen de geestgenoten van onze 
doden niet ophouden recht te eisen voor 
Vlaanderen. Gelijk onye doden dat deden 
toen ze nog leefden I 

Wat Kiebooms ons nog te verwijten heeft? 
nZij gaan roort het christelijk Vlaanderen 

te verdelen, te ondermijnen, 'zijn jeugd te 
verleiden » 

Wie ondermij(nt Vlaanderen sinds 1830 ? 
Zijn het niet de unitaire partijen, die beur
telings alleen ' f samen aan het bewind nooit 

de tijd vonden Vlaanderen recht te schenken 
door «het volle zelfbestuur» zoals het front
lied van onze doden dit eiste? Is het Vlaams 
radikalisme geen traditie buiten de unitaire 
partijen sinds LS.'iü? Wat zeggen ons an<lt'is 
de namen Willems, Rodenbach, Concience, 
De Raet, Daels en zoveel anderen ? p]n wat 
betekent dat «verleiden» van de jeugd ? 
Kent onze Lowie wel de draagkracht van zijn 
woorden ? Wie leert de jeugd Vlaandeien te 
verraden voor winstgevende baantjes ?; Zij 
of' wij ? Wij kunnen er in elk geval geen 
uitdelen. De jeugd die voor ons partij] kie.st, 
kiest niet het persoonlijk voordeel, maar het 
ideaal, het verder bestaan en de opbloei van 
Vlaanderen. 

« Wij willen alleen hun onchristelijke en 
oii-\ laamse houding aanklagen» 

Over dat «onchristelijk» zal later wel ie
mand anders als Kiebooms oordelen. In elk 
geval eksplüiteren wij de godsdienst niet 
voor onze politieke winkel gelij|k hi j . Wij 
doen ons politiek werk zelf en laten dit niet 
uit onvermogen en vadsigheid over aan kei-
kelijke bedienaars die nu reeds niet opge
wassen zijn tegen het groeiend ongeloof. Én 

zo we dan toch door Lowie veroordeeld worden 
spelen we liever de rol van tollenaar dan die 
\an farizeër. 

« H'(7 men de IJzerbedevaarten bestendi
gen en van daar uit een weldoende invloed 
over het Vlaamse volk laten uitgaan, dan is 
het alleen dit karakter van bezinning dat dit 
L<in vernezenlijkent 

Is het niet opvallend dat in heel het ellen
lang artikel van Kiebooms hij zich steeds be-
jongens ? Geen woord over «zelfbestuur» I 
zint over de hoofdeis van onze gesneiivelde 

« Wij eisen zelfbestuur en Vlaamse regi
menten ? » « Wij vechten voor 't volle zelf
bestuur I» Zongen onze gesneuvelde jongens. 
Onder onze druk hangen-er opnieuw span
doeken met de leuze «zelfbestuur» en de uit
genodigde sprekers stelden allen deze eis. 
Kiebooms alleen heeft niets gehoord. Het zal 
iiem lastig gevallen zijn nu liij een paar we
ken geleden nog tegen het federalisme uit-
vloog ! Maar wat is bezinning anders dan 
gewetensonderzoek ? Het heeft toch geen zin 
üonden w^-iy: Ie moffelen, Lowie I zii zijn er 
to h : 

N'olksvertegenwoordiger Kiebooms vraagt, 
ook vooraleer dat hij amnestie wil schenken 
aan onze mensen waarom we ook niet beieid 
zijn er hem te schenken ! 

Amnestie heeft belang voor de getroffenen 
in zover de broodroof voor hen 0])houdt en 
bij ons weten is er toch geen sprake meer 
van broodroof voor verzetslieden. Zij hebben 
integendeel flink wat uit de staatsruif ge
kregen. Ons goed ! Maar dan hebben ze tocli 
ook amnestie I Als Lowie honger heeft krijgt 
ilij van ons wel eeji boterham. Zo goedhartig 
zijn we wel. De strijd tegen zijn dwaalleer 
voeren we echter scherp op het principice' 
plan en dit zonder het walgelijk onchristelijk 
middel van de broodroof I 

Mogen we ten slotte aan Kiebooms \ ragen, 
niet als parlementair want die behoort dat 
khu'rblijkelijk niet te weten, maar dan to<li 
als journalist van zijn lezers geen slecht Ne
derlands te leren ? Vlaamse «middens» be

staan nu eenmaal niet, wel «kringen», «onder
lijnen» doet men, niet, wel «onderstrepen». 
En langs de «boorden» van de IJzer wandelt 
men liefst niet. Langs de «oeveis» van deze 
stroom gaat men waakzaam voort want de 
kollega 's van «Het Volk» zagen daar een 
Belgische vlag met doek en stok over hun 
hoofden waaien, recht het water in I En dat 
kan gevaarlijk worden I 

DE C.V.P. LICHT IN OVER DE ZIEK
TEVERZEKERING, EN SPEELT 
VALS. 

Eindelijk heeft ook de C.V.P. haar stand
punt tegenover de besluiten Troclet laten 
kennen. In een inlichtingsblad, gedateerd 
op 8 augustus, komen argumenten voor, te
gen de besluiten die ook door ons maanden 
geleden reeds werden naar voren gebracht. 
\'er(ler de gewone slogans van de «etatisatie, 
het aan banden leggen der vrijheid der ge-
luesheren en der zieken», enz. Jammer ge
noeg kon de inlichter van de C.V.P. zich 
niet weerhouden, minister Troclet beslis
singen te verwijten die niet hijj voor het 
eerst heeft genomen, maar de leiders der 
kristelijke mutualiteiten in afspraak met 
dezen der andere mutualiteiten : n.1. het 
herkennen en het doen aanleggen vau lijs
ten van de leden van het korps der verpleeg
sters. 

Het is in Januari Il).j;J dat het naionaal 
intermutualitisch kollege heeft beslist dat 
geen terugbetaling door de ziekenkassen 
meer zou worden toegestaan tenzij voor ver-
pleginszorgen uitgevoerd door verpleegsters 
door het kollege herkend I 

Wat moesten de verpleegsters doen ? Hun 
naam opgeven op daartoe bestemde lijsten 
en beloven het tarief van lófr per prestatie 
niet te onderschijden. Voor sommige stre
ken werden door plaatselijke kolleges, van 
deze dames geëist, zich met 12 ja 10 of Sfr 
tevreden te stellen I 

Daar een inter-mutualistisch kollege sa^ 
mengesteld is uit vertegenwoordigers van 
alle mutualiteiten, hebben de vertegenwoor
digers der kristelijken een maatregel goed
gekeurd, en dat onder hun meerderheidsre
gering !, die zij eens in de oppsitie, anderen 
verwijten ! 

Wie heeft tegen deze maatregel protelt 
aangetekendn ? De verpleegsters natuurlijk 
en het hartstochtelijkst: Het Wit-Gele Kriiis 

Het Wit-Gele Kruis is een werkvereniging 
van katolieke verpleegsters, doch onafhan
kelijk van de politieke-mutualistische land-
bond der kristelijke mutualiteiten. Mits een 
minieme bijdrage kan iedereen er lid van 
worden. De verpleeg.sterrs van dit werk gaan 
ten huize van de zieke leden en werden mees
tal voor die zorgen geroepen, waarvoor an
deren de neus optrekken. Het is een echt 
werk van naastenliefde, waarvan sommige 
prestaties moeilijk in geld zijn om te zetten. 

Denkt IJ dat de zeer kristelijke heren van 
de kristelijke londsbond de gewettigde pro
testen van deze, met daden zeer kristelijke 
verpleegstersvereniging, ook maar in het 
minst hebben in aanmerking hebben geno
men ? IN geen geval. Liever de eendracht 
met de socialisten. 

En het geneesherenkorps ? Heeft het 
blijk gegeven van interesse voor het ver
pleegsterskorps ? In dit geval niet ! 

Toch hadden de verpleegsters een verde
digster, n.1. de «Libre Belgique». 

Het is van buitengewoon belang het arti
kel te lezen, dat ze aan deze zaak heeft ge
wijd op 7-3-54, nog onder het C.V.P.-bewind 
maar zes weken voor hun nederlaag ! 

Te lang om alles over te nemen, citeren we 
enkele ziiin n in vertaling. 

« Minister Van den Daele had de trrote en 
1 1 • • • • 

kleine risicos ingevoerd, hopend zo de tekor
ten te vermimVren, maar men heeft zh'h 
misrekend : het tekort is nog toegenomen 
gedurende het jaar 1953.» 

Die \ergeetac itige «Libre» toch ; enkele 
maanden geleden schreef ze dat de tekort-
teü maar gestegen waren sedert Troclet had 
bezit genomen van dit departement I Ver
der heeft ze het over de etatisatie van het 
verpleegsters beroep, de vrijheid van de zie
ken, de devaluatie der geneeshunde, enz. ZE 
blijft in haar rol, welk ook de partij is die 
aaun het bewind is ! Ten slotte is dit nogal 
een wat eerlijker houding dan deze van de 
'iGids der Raaskalers» I 

Het laatst'e gedeelte van het artikel geven 
we onvertaald weer om niet het verwijt te 
moeten horen dat we in vertaling te harde' 

woorden hebben gebruikt aan het adres van 
de heren Van Helsoecht en Cool I 

«Certes on comprend parfaitement l'atti-
tude des mutualites socialistes. L'étatisation 
a toujonrs été un de leurs objectifs. Elles 
viennent de marquer un point important. 
Ma is il est pro fondement decevant de voir 
les mutualites chretiennes iiratiquerla mêmc 
politique. Alorss ? Les droits de l'individu, 
la (lignite humaine, la sauvegarde de la 
personne, la concience proffesionnelle du 
medecin ce sont simplement des themes de 
discours pour congres tros chretieus ? Dans 
la pratique on foule aux pieds ce qu'on 
préconise du liant des tribunes I ('e n'est ]ias 
poli.» 

Neen t'is zeker niet .schoon,'t is min dan 
dat 't is eenvoudig schijnheilig I In hoofd
zaak is het dat wat we sedert november '55 
aan de kristelijken hebben verweten I 

Van 'n grote partiji lijk de C.V.P., rijk 
beschikkend over menigvuldig studie \>\\-
reau, en met als nuitualistisch exponent, de 
landsbond met het grootste aantal leden, 
hadden we in die «Inlichtingen» meer ver
wacht te vinden, dan zes bladzijden nega
tieve kritiek. « Het is niet aan ons, maai 
aan Troclet de sanering der ziekte verzorging 
door te voeren » is hun antwoord. Eeuwig 
en altijfl het zelfde antwoord en dezelfde 
houding I Het initiatief moet vann een an
der komen ! Zij zullen de kat uit de boom 
kijken, afwachten, op het laatste ogenblik 
de initiatiefnemers achternalopen en als 
toch alles verloren is, tranen met tuiten 
schreien... en met de schaal rondaraan ! 

Wat hadden tenslotten nog gedacht dat 
zij, die eeuwig en overal het spook der eta
tisatie zien opduiken, het door ons sedert 
maanden gedanne voorstel zouden hebben 
overgenomen : afschaffing der criteria, iede
relandsbond int de bijdragen van zijn eigen 
leden, op het geinde bedrag springt de staat 
dus de gemeenschap met 20 T(/T '^0% bij , 
inplaats van de huidige 15%. Daarentegen 
zou dit .stelsel mee brengen : volledige onaf
hankelijkheid, en verantwoordelijkheid, 
werkelijke eigen kontrole, maar geen bedel-
partijen meer op liet einde van het mogelijk 
deficitair jaar I 

De C.V.P. wenst dit stelsel niet ; wel on
beperkte kredieten uit de staatskas, maar 
zonder kontrole natuurlijk I 

MARCINELLE 
of de tragedie van de 

Vlaamse arbeidskracht 
(vervolg van hlz 1) 

Het is een typisch verschijnsel dat er 
over igens haast geen Walen in de mijn 
werk ten , tenzij op de burelen. Vlamin
gen, Italianen, Polen en Gr ieken waren 
goed genoeg 

Wij zijn geen marxis ten , geen ui tbui
ters van de klassenstrijd. Maar wij kun
nen als nat ional is ten dergelijke wantoe
s tanden niet dulden, zoals wij evenmin 
k u n n e n dulden dat de uni taire s t ruk-
tuur van de staat en van de politieke 
parti jen moet dienen om ons Vlaamse 
volk te benadelen en achterui t te stellen. 
In deze uni taire staat zijn de anti-
V laamse krachten te sterk. E n we den
ken hier ook en vooral aan de finantieel-
ekonomische krachten, die meer en meer 
geconcentreerd worden in enkele trus-
ten die niet alleen de ekonomie van het 
land, maar ook het staatsbeleid gaan be
heersen door hun macht ige invloed, ook 
op de parti j leidingen die hen niets te 
weigeren hebben. 

Deze t rus ten zijn an t i -Vlaams . H u n 
machtsaangroei be tekent niet alleen een 
bedreiging voor een waaracht ige demo
kratie, maar is ook een bedreiging voor 
onze V laamse volksbelangen. 

Meer dan ooit moe ten wij dan ook 
de nadruk leggen op de noodzakeli jk
heid van zelfbestuur door federalisme 
om door V laamse s taa tsmacht een einde 
te k u n n e n stellen aan de noodlot t ige ge
volgen van de huidige toes tanden. 

V laamse s taa tsmacht alleen kan iets 
bereiken, kan iets doen. Vlaamse staats
macht ter bevorder ing v a n onze volks
belangen, ter oplossing van onze noden 
opdat de Vlaamse arbeidskracht een bron 
zou worden van zege voor ons eigen 
volk en geen noodlo t ; opdat de V l a a m 
se arbeider in de schoot van eigen volk 
de plaats en de taak zou krijgen die hij 
verdient . 

In onze Vlaamse strijd weze (( Marci-
nelle » voor taan een parool , een strijd
kreet : het teken aan de wand . 

Wij eisen het ontslag 
van de regering en 
de samenroep ing 
van het parlement! 

(>.\ ZE ATLASKELDKh'. 
Vorig jaar was onze Atlaskelder vol. 

Thans werd hij; overrompeld bij zover dat 
op de spitsuren meer personen rechtstonden 
dan dat er zaten. Volgend jaar blijven we 
niet alleen in de ruime, stevige kelder van 
de voorzitter West-Vlaanderen, Ir. De Bondt 
maar moet ook zijn tuin er aan geloven. Er 
>,al nog een tent bijkomen. 

We hebten dit jaar ook de hand gelegd op 
de geknipte regisseur. Onze Antwerpse 
\riend Degol gaf de volle maat van zijn ta
lent en zo verliep alles stijlvol en geestdrif
tig. Op zaterdag en zondag hebben haast alle 
leden van het hoofdbestuur het woord ge
voerd voor het overwegend jong publiek, 
hoewel ook al onze oudere vrienden ons 
trouw kwamen bezoeken. 

Met de grotere plaatsruimte, die we zullen 
krijgen en met een «speaker» als Degol kun
nen we volgend jaar nog verder vooruit. 

Honderden en honderden Volksunie "s wer
den daarbij verkocht, waarbij onze Aiitwer-
])en militant van Westant alleen er een drie
honderd voor zijn rekening nam. Anderzijds 
werd de C.V.JP. diktatuur opgerold. O]) 
straat werd niet alleen gekolporteerd maar 
werden eveneens duizenden strooibriefjes 
uitgedeeld. 

«Ze vergaderen, kolporteren, delen strooi-
brief]|es uit en scheeuwen amnestie!» schrijft 
Lowietje Kiebooms in «De Gazet». Inder
daad, vriend. En we doen daarbij ook uw 
C.V.P. vrienden voor «amnestie» en «zelf
bestuur» optreden. Of ze willen of niet. En 
het was nog maar een algemene herhaling. 
Volgend jaar voeren we het stuk helemaal 
op. Van nu af aan nodigen we onze vriend 
Lowie uit als eregast Hij mag ook meedoen I 
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MIJMERINGEN OP EEN VERLOREN SLAQVELD 
WAAROM VIEL DE SCHOOLSTRIJD STIL 

In een nummer van het degelijk maandblad uHei 
Pennoen» verscheen onlangs klaarblijkelijk van de 
hand van een ontgoochelde vooraanstaande C.V.P.er 
een artikel onder bovenstaande titel dat zo voor ons 
had kunnen geschreven zijn. We nemen lüerbij het 
grootste gedeelte van het artikel onveranderd over. 
Slechts de inleiding en het naschrift vallen weg. Ce 
ondertitels daarentegen zijn van ons. 

De hoofdreden waarom het bijzonder moeih'jk is' 
in het hele geval klaar te zien, is dat de C.V.P.-
leiders en de would-be schoolstrijdstrategen van het 
zgn. « Nationaal Comité voor Vrijheid en Democra
tie » niet alleen zwijgen over de ware oorzaken van 
de wapenstilstand, maar tevens hun aftocht, dekken 
als inktvissen achter een duistere wolk van leugens 
en valse voorstellingen. De voornaamste hiervan — 
een die met bijzondere volharding in de hoofden van 
de militanten wordt ingehamerd — is « dat het best 
is de schoolstrijd te laten luwen indien men de rege
ring wil doen vallen ... Inderdaad, fluisteren de stra
tegen, het anti-clericalisme papt de liberalen eo so
cialisten aan elkaar. We moeten hen op andere ter
reinen aanvallen waar er mogelijkheid is om ver
deeldheid tussen hen te zaaien, b.v. op het sociaal 
terrein of op het economische. 

In die, op eerste zicht zeer spitsvondige, bewering 
merkt men bij nader toezien toch reeds de kiem van 
het defaitisme. Het is een eerste bekentenis dat het 
volgens de leiders niet mogelijk is zulkdanig verzet 
m het land te organiseren dat de regering, socialisten 
en liberalen tegelijk, op de schoolkwestie tuimelen 
en op niets anders. Er zijn overigens sedertdien nog 
andere dingen gebeurd die er op wijzen dat de lei
ders het al evenmin eens zijn om op het sociale plan 
of op het economische de strijd tot het uiterste te 
voeren. Wij zullen daar nog op terugkomen. 

Dan zijn er cyniekers die nog verder gaan en die 
klakkeloos durven beweren «dat het nog te vroeg 
IS om de regering te doen vallen, dat de regering nog 
n.et genoeg versleten is, dat de regering eerst nog 
andere dwaasheden moet doon vooraleer het ogenblik 
geschikt zal zijn voor de C.V.P. om nieuwe verkie-
zmgen uit te lokken en aldus opnieuw de volstrekte 
meetxierheid te halen ... Dat is natuuriijk slechts een 
lompe uitvlucht. Alsof het ooit één dag te vroeg kon 
ziin om een regering, die zoveel kwaad doet aan het 
katohcisme als men ons zegt, omver te werpen i Wer
kelijk, het is te dwaas. Wij gewagen dan nog niet 
eens van het onherstelbaar kwaad dat deze regering 
voor het katolicisme in Congo aanricht, iedere dag 

icZelfbestuur!" of (cBaas in eigen huis!» begon te 
zien. Hoe meer er van die plakkaten te voorschijn 
kwamen hoe wreveliger de politieke leiders werden, 
zozeer zelfs dat deze leiders -- en hierin onder
scheidde de voorzitter van de C.V.P. zich — zich op 
ieder van de betogingen tegen Collard na de gewone 
aanval tegen de legering op niet minder brutale en bit
sige wijze uitlieten over de scheurmakers, de separa
tisten, enz. De strategen van de schoolstrijd waren 
niet zo naief dat zij niet zagen dat die stroming breder 
en breder werd, zelfs in kringen die immuun geacht 
werden voor het federalisme. Er kwamen jammer
klachten van de Waalse en Brusselse katolieken die 
zich reeds overgelaten zagen aan hun lot en daarbij 
dachten zij niet altijd aan hun godsdienstig lot maar 
ook en vooral aan hun politiek lot! Wat er in de ho
gere kerkelijke kringen omging weten wij niet maar 
het is duidelijk dat men daar ook de mening is toe
gedaan dat de Belgische eenheid niet mag verbroken 
worden omdat de Vlaamse katolieken hun Waalse 
geloofsgenoten boven water moeten houden. Wat er 
ook van zij, deze opflakkering van Vlaams federa
lisme onthutste de strategen van de schoolstrijd en 
had in Waalse katolieke kringen en in de kerkelijke 
milieus de strijdlust al tel afgekoeld. Er werden over 
dit aspect van de zaak Homerische discussies gehou
den in de schoot van de nationale komitees. Er werd 
dan door sommigen, ietwat lichtvaardig misschien, 
beslist, de aandacht af te leiden door de strijd naar 
het financiële plan te verieggen. 

SCHRIK VOOR riNANTIËLE SABOTAGE 

Wat is dan de ware toedracht en welke zijn de 
ware oorzaken van de wapenstilstand in d« school
strijd ' 

De redenen zijn drievoudig en zii zijn in de ogen 
van degenen die ze hebben opgeworpen zo geldig dat 
men met meer moet hopen de schoolstrijd nog ooit 
te zien oplaaien op de half-revolutionaire wijze van 
begin 1955. De eerste is de angst voor het federa
lisme ; de tweede is de angst voor de sociale agitatie • 
de derde is de angst voor de financiële sabotage De 
eerste angst heerst hoofdzakelijk in de hogere kerke
lijke kringen en bij al de Walen, Brusselaar en 
Belgicisten van de C.V.P. ; de tweede en derde angst 
moet men gaan zoeken in de kapitaalkrachtige kato
lieke kringen, nijveraars en bankiers, waarvan men 
weet dat zij een zwaar gewicht in de weegschaal 
vertegenwoordigen. 

Daarom is het ook een vergissing te geloven dat 
de aftocht in de schoolstrijd slechts begonnen is na 
het stemmen van de wet of met het groot parlemen
tair verlof. De grote betoging van 10 juli 1955 te 
Brussel, de betoging die de C.V.P.-leiders en de 
katoheke dagbladen met zoveel omhaal « de betoging 
van de tweehonderdduizend., noemden, was geen cli
max in de schoolstrijd, zoals zij dat hoorde te zijn op 
de vooravond van het Kamerdebat over het ontwerp-
Collard. Zij was slechts het plechtig afscheidssalvo 
van het slagschip dat de strijd afbreekt, dat niet meer 
uit de voeten kan en zichzelf tot zinken brengt De 
socialistische pers heeft van meet af beweerd dat de 
betoging, die overigens door de tegenstanders niet 
verstoord werd, aldus moest worden begrepen De 
katolieke bladen dreven de spot met die bewering 
Het waren de socialisten die gelijk hadden, zij had
den blijkbaar inlichtingen uit betere bron. Op het 
ogenblik van de betoging van 10 juli was het lot van 
de schoolstrijd reeds beztgeld en beti^chtten de lei
ders nog enkel op eervolle wijze het lang verlof te 
bereiken dat alles doet vergeten. 

SCHRIK VOOR HET FEÜERAUSME 

Het waie hoogtepunt van de schoolstrijd ligt vóór 
het Paasverlof. Op dat ogenblik hadden de politieke 
en kerkelijke leiders reeds ingezieai dat de school
strijd hen verder ging leiden dan in ]^7Q en dat de 
gewone mens in Vlaanderen ietwat al te logisch 
doorredeneerde op de btkende verklaring van Mgr. 
De Smedt, bisschop van Brugge: ^ Nu is het ogen
blik aangebroken waarop beslist zaJ worden of Vlaan
deren kafoüek blijft of niet .. en op de waarschuwing 
van de Waalse minister Collard zelf: (( De nieuwe 
schoolwet moet de weg openen voor het socialisme 
in Vlaanderen ... De gewone Vlaamse mens met zijn 
godsdienstig en rechtsgevoel, dacht bij zichzelf toen 
hij dat hoorde. .( Alle kwaad komt uit Wallonië; dat 
men het federalisme invoere en de culturele zelfstan
digheid, dan richten wij ons onderwijs in zoals wij 
het willen ... Kortom, de man dacht dat de beste op
lossing was Vlaanderen baas in eigen huis te maken 
Het gevolg was dat men op de betogingen door gans 
het land meer en meer plakkaten met de leuzen 

Dat de strijd op verschillende plannen gevoerd 
werd tegen de regering was niet dwaas op zichzelf. 
Een bekend Nederiands politiek leider zei eens. 
" Wanneer ik een regering aanval, slinger ik haar 
alles naar het hoofd wat mij onder de handen valt ... 
De gelegenheid om de strijd op het financiële plan 
te voeren was overigens gunstig; het was algemeen 
bekend dat de regering schatkistmoeilijkheden had 
en dat zij belangrijke leningen in het binnenland 
moest plaatsen. Het orde woord werd gegeven aan 
de katolieken. « Geen geld voor de lening van de 
linkse regering!... Allemaal goed en wel, de rekla-
meborden voor de lening werden stuk geslagen, maar 
door wie? Door jonge geestdriftige lui die, helaas 
geen centen hadden om voor de lening in te schrij
ven, en aan wiens verzet niet veel gelegen was. In 
de kringen der katoljeke bankiers en verzekeraars 
dacht men daar spoedig anders over, men dacht er 
des te meer anders over daar het opzet alle kans had 
om te slagen en de regering waarschijnlijk door de 
financiële moeilijkheden tot de devaluatie zou ge
dwongen worden. De tijd dat de bankiers belang kun
nen hebben bij een devaluatie behoort tot het verle
den. Men vergete niet dat de lonen aan het index
cijfer gekoppeld zijn en dâ  een devaluatie fataal 
leidt tot sociale troebelen. De financiële bonzen had
den overigens reeds een sterke hekel aan alle agitatie 
gekregen en zij lieten niet na hun bezwaren over te 
maken aan de politieke strategen die hen niets te 
weigeren hebben. Nieuwe discussies in de nationale 
komitees, nieuwe onenigheid en nieuwe afkoeling 
van de strijdlust. Dat speelde zich af in de maand 
mei 1955. De lening van minister Liebaert lukte niet 
schitterend maar toch behooriijk omdat alle banken 
en verzekeringsmaatschappijen, mits zekere genoeg
doeningen op ander gebied vanwege de regering een 
handje toestaken. De kleine man schreef niet in hij 
haalde zijn centen weg uit de Spaarkas, wat het 'ki^-
diet dreigde duurder te maken, maar de banken 
naar dewelke hij ze overdroeg, gaven ze langs een 
andere weg terug aan de staat. 

Overigens, het beste bewijs dat de financiële bon
zen van de strijd op hun terrein genoeg hadden, werd 
geleverd door de conservatieve katolieke pers, o m 
«La Libre Belgique », „La Métropole ,. en „ Le 
Rappel .. die het ordewoord van de leiding aan hun 
laarzen lapten en op normale wijze publiciteit gaven 
aan de leningen van minister Liebaert. «La Libre 
Belgique „ rechtvaardigde zich door te schrijven dat 
zi) nocit zou meedoen aan een actie die het kredi-t 
van de Staat in gevaar zou brengen en dat zij de op
brengst van deze publiciteit zou storten ten bate van 
de katolieke scholen. Belachelijke uitvlucht. Om te 
beginnen zijn de katolieke scholen weinig gebaat met 
de enkele duizenden franks van deza publiciteit, maar 
bovendien vernemen wij, uit de beste bron, dat de 
" L.bre .. op 20 januari 1956 de storting aan „ School 
en Gezin ., alleszins nog niet heeft gedaan! Misschien 
zijn die heren van de « Libre .. het vergeten • dit 
celde dan als herinnering ' 

Cm kort te gaan, ook de financiële agitatie was 
met gelukt - hoewel zij grote kans had haar doel 
de val van de regering, te bereiken — omdat de ka
tolieke financiers zelf hun volledige medewerking 
weigerden. 

In deze defaitistische stemming schreed meïTviT-
der naar het ogenblik dat het Pariement het ontwerp-
Collard zou moeten goedkeuren. Tot overmaat van 
ramp beging het Luikse komilee voor Vrijheid en 
Democratie, hoofdzakelijk samengesteld uit snobs en 
heetgebakerde jonge burgertjes die zich interessant 
willen maken, de schromelijke flater van een betoging 
te beleggen te Luik! Men moet slechts een blik 
werpen op een stadsplan van Luik, met zijn Maas
bruggen en rode gordel, cm te beseffen dat de kato
lieke betogers er zouden gevangen zitten als ratttn 
in een val, overgeleverd aan de willekeur van de so
cialistische en communistische tegenbetogers. De 
C.V.P.-strategen hebben bij minister Vermeylen een 
deemoedige wapenstilstand van drie maanden moeten 

afsluiten om de Luikse onnozelaars uit deze val te 
redden. Deze wapenstilstand — zogezegd voor drie 
maanden — was reeds afgesloten voor de <( grote .. 
betoging van 10 juli 1955! Het gevolg was dat er, 
op het ogenblik dat de schoolstrijd zijn werkelijk be
slissend hoogtepunt zou moeten bereiken, namelijk, 
bij de goedkeuring van de wet door het pariement, 
helemaal niets gebeurde en dat de katolieke parie-
mentairen braafjes naar huis gingen... met vacantie. 

SCHRIK VOOR SOCIALE AGITATIE 

Er was nog iemand die dreigde die mooie vredes
plannen in de war te sturen. De A.C.V.-Ieiding acht
te namelijk het ogenblik gekomen om de regering 
het leven zuur te maken door sociale agitatie rond 
een programma dat inderdaad niet slecht gekozen 
was, de vijf dagenweek. O, de A.C.V.-Ieiding, die 
met zo dwaas is wist dat zij daarbij niets kon verlie
zen en integendeel alles te winnen had. Om te be
ginnen kon een actie voor de vijf dagenweek een wig 
drijven tussen liberalen en socialisten. Vervolgens 
kreeg het A.C.V. de gelegenheid, in de ogen van de 
arbeiders, op zijn beurt de pluim van een grote so
ciale verwezenlijking op zijn hoed te steken. Het 
A.C.V. is sedert zijn bestaan gehandicapt door het 
feit dat de christelijke arbeiders de trein gemist heb
ben inzake de acht-urendag en het algemeen stem
recht. Deze twee verwezenlijkingen vormen rond de 
socialistische vakbeweging een aureool waartegen 
pensioenwetten en andere wettelijke sociale maatre
gelen in het hart van vele arbeiders niet kunnen op
wegen. Nu zou het A.C.V. de handicap trachten in 
te halen. Dat is aan het A.C.V. overigens niet zo 
slecht gelukt omdat de socialisten in hun bewegings
vrijheid gehinderd waren door hun bondgenootschap 
met de liberalen. Voor het overige is een groot
scheepse sociale agitatie met stakingen en relletjes 
altijd een goede oefenschool voor de syndikale mili
tant. Wij herhalen het, het A.C.V. had niets te ver
liezen en alles te winnen en zijn actie bood de gele
genheid om de schoolstrijd warm te houden, terwijl 
men op ander terrein uitblies. Ditmaal echter vond 
de conservatieve katolieke vleugel het al te bar. Bla
den als de « Libre .. en de „ Métropole .., die de 
spreekbuizen zijn van de katolieke patroons, staken 
hun ergernis niet onder stoelen of banken en, zowel 
m de schoot van het Nationaal Comité van de C.V.P 
als in het Nationaal Comité voor Vrijheid en Demo
cratie vielen harde woorden. Er werd zelfs met een 
scheuring in de C.V.P. gedreigd en het A.C V w°rd 
gesmeekt op alle tonen om zijn actie te matigen 

zodat het protOLol verreiste, . enz. De nationale voor
zitter van de C.V.P. en zijn komitee bezweken voor 
dergelijke argumenten en zij gaven hun fiat. Wat zij 
echter niet hadden voorzien was dat Spaak ook nog 
het woord zou voeren aan de feesttafel om zijn vic
torie volledig te maken. Getuigen beweren dat hij 
zelfs door de Nuniius werd toegejuicht. 

De waarheid is dat de hele argumentatie van de 
h. Van Zeeland geen steek hield. De « Grandes Con
férences Calhohques .. zijn geen grote « katolieke -. 
msielling; zij zijn een grote en invloedrijke franse 
instelling en zouden beter de naam dragen van «Gran
des Conférences Frangaises ... Op de tribune van 
de G.C.C, verschijnen nooit andeis dan franse con
ferenciers en voor haar jubelviering waren er niet 
minder dan drie! Nooit, of alleszins uiterst zelden 
(wellicht soms bij wijze van alibi) komen er kato
lieke Engelse, Nederiandse, Italiaanse of Duitse con-
fei^nciers aan het woord. Voor de h. Demarets van 
de G.C.C, beperkt de katolieke wereld zich tot 
Frankiijk. 

Te Brussel weet iedereen dat de G.C.C, niets an
ders zijn dan een groot propagandainstrument van 
Frankrijk in onze hoofdstad. En het is voor een der-
£elijke instelling dat men het ordewoord van niet-
verbroedering met de linkses ministers opschort, op 
een ogenblik dat weer ernstig beroep wordt gedaan 
op de edelmoedigheid van de katolieke mensen, in 
Vlaanderen vooral, om met hun zuur gewonnen pen
ningen de katolieke school te steunen tegen de aan
vallen van Spaak en zijn akolieten. 

Wij zullen onze mijmeringen op het veriaten slag-
veld van de schoolstrijd hier staken. Het schouwspel 
van dit slagveld is erg onverkwikkelijk. De enige ge
sneuvelden die men er op ontdekt zijn de onbetaalde 
leerkrachten van het katoliek onderwijs. 

HOL KON M£/V DE SCHOOLSTRIJD WINNEN > 

Was het mogelijk de schoolstrijd te winnen? Wij 

WAT HUIFT ER VAN OVER? 

Wat blijft er nu van de schoolstrijd bj de aanvang 
van 1956 nog over? De gewone oppositie op het par
lementaire plan; het dwaze besluit om niet me» te 
werken aan de Grondwetsherziening in plaats van ze 
eindelijk eens grondig te herzien zodat Vlaanderen 
zijn culturele en andere zelfstandigheid verwerft, en, 
tenslotte, het nog dwazer en kinderachtiger ordewoord 
om niet deel te nemen aan plechtigheden waarop 
linkse ministers verschijnen. Indien wij dit kinder
achtig noemen dan is het omdat het door de «groten., 
bij de minste gelegenheid ontdoken wordt. Herinnert 
u de leuke uitstap van onze vooraanstaande C V P -
pariementairen naar Moskou, samen met socialisten 
liberalen en zelfs met één communist! En dan her
innert u vooral omdat het gebeuixie nog zo recent is 
de verbroedering van katolieke leiders en bisschop^ 
pen rond de feesttafel van de « Grandes Conféiences 
Cathohques .., met de socialist Spaak. En hierover 
valt nog iets te vertellen dat wel typisch is. De Nun
tius en de Kardinaal en de Rector Magnificus van 
Leuven hebben zeker aan niemand de toelating ge
vraagd om naast Spaak aan tafel te zitten. Maar om 
het geweten van de politieke katolieke personalitei
ten te sussen, werd door de h. Paul van Zeeland aan 
het nationaal komitee gevraagd of er geen bezwaar 
was dat Spaak zou uitgenodigd worden. Het argu-
meat van de h. Van Zeeland was dat de G C C ^en 
grote katolieke instelling is en dat er ook buiten
landse ministers uitgenodigd waren — lees franse' ^ 

antwoorden daarop zonder enige aarzeling, ja. De 
financiële sabotage nog buiten kwestie gelaten, was 
er één verzetsmaatregel waarvan wij goed weten dat 
de regering hem met angst tegemoet zag, namelijk 
de staking van de Vlaamse gemeentebesturen. Wie 
iets van administratie afweet, zal erkennen dat een 
dergelijke staking, zelfs indien ze zich slechts uit
breidde tot de helft van de gemeenten, het land vol
komen onbestuurbaar moest maken. Oorspronkelijk 
bestond het plan deze staking af te kondigen daags 
nadat de wet zou goedgekeurd worden. Het orde
woord kwam nooit en in de plaats gaf men bevel de 
zwarte vlag op de torens te hijsen. De vlaggen hangea, 
er, maar de wet wordt uitgevoerd. 

Er was dan het tweede en voornaamste wapen 
het federalisme. Het heeft de linksen nooit erg ver
ontrust omdat zij wisten dat zij om dat te keer te 
gaan bondgenoten genoeg hadden, en invloedrijke 
in de eigen katolieke rangen. Zij kenden hun Pappen
heimers ! 

De schoolstrijd is verioren, want het is niet moge
lijk bij de massa een tweede maal dezelfde strijdlust 
op te wekken na de ontgoochelingen die zij heeft op
gelopen. De linksen zullen ook niet zo dwaas zijn 
er zelf nieuw voedsel aan te geven door met hun 
ontwei-p voor het lager onderwijs nu voor den dag 
ie komen. Dat zullen zij maar wagen indien de vol
gende verkiezingen niet al te ongunstig voor hen 
z i jn . 

Ik laat het besluit van dit overzicht aan de lezer 
Eén zaak ligt alleszins voor de hand. Het Vlaamse 
volk zal op zichzelf moeten rekenen om zich te red
den en niet op de strategen van de C.V.P. of van de 
zgn. katolieke sociale organisaties die niets zien dan 
hun eigen beroepsbelang. De C.V.P. zelf is een 
heterokliet geheel dat tegen geen gtx>te spanningen 
opgewassen is. Het bewijs daarvan is sedert de oor
log tweemaal onomstootbaar geleverd. De stroming 
naar zelfbestuur die in de diepte tot uiting gekomen 
IS onder ons volk tijdens de schoolstrijd, zal echter 
haar weg gestadig voortzetten. Wij kennen heel wat 
vooraanstaande politiekers die zich daar rekenschap 
van geven. 
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R E P R E S S I E E N G F L U E X S P O l i E X IN 
A E G E X T I N I E 

«Weer werd er met scherp geschoten. . .» 

Zo bloklet ter t D E S C H A K E L , het bhul 
van onze mensen is Argent in ië , over de re
volutie van l ü J u n i . Het was een zeer korte 
poging, in zekere zin was het hehichelijk, en 
het was ni teruiate t ragisch . 

Laten ze mij niet meer afkomen met «die 
operet tenrevolnt ies in Ziüd-Amerika .» En 
dan een superieure gl imhich om die scher
mutseling met oude geweren in de t i jd van 
de atoombom. Maa r er vloeit bloed, en de 
mensen die vallen hebben ook vrouw en kin
deren, of een oude moeder die om hen 

schreit . 
Behalve die grote levolut ie van Septem

ber (meiï spreekt van lü a 20.000 doden) 
hebben wij er nu drie meegemaakt , alle drie 
mislukt. 

I n de eerste werd een sukkel van een sol
daat bij vergissing gedood. Pe ron , «die bloed
hond» s tuurde de generaals etc. doodgewoon 
naar een aa rd ig ei landje n ie t ver van de capi
ta l , Mar t in ü a r c i a , of wipte ze buiten uit het 
leger. Minder kou hij al niet doen. 

In de tweede gooide een v l iegtu ig van de 
nuirine op stomme manier een bom naast 
Peron ' s Gouvernementsgebouw, en doodde 
aard ig wat onschuldige voorbi jgangers : de 
opgekcnnmaiideerde werklieden van de M'n-
J ika ten , met stokken en messen voor Peron 
in ' t geweer, werden met t ienta l len uit het-
Minis ter ie van Mar ine kapot gemit ra i l leerd , 
l iet e indigde met erge haldadigheden in 
Buenos Aires , en verder weer met gevangen
schap voor de op.standelingen. 

Di tmaal , ' t was een mooie Zondag, vlo
gen er opnieuw vl iegtuigen over ons stadje 
en gooiden brandbommen oj) een kazerne. 
I i e t ' \ e rkee r l a n g s ' o n z e baan werd zo goed 
als stopgezet, op enkele razende polit ieka-
mions na. ü e radio schet terde weer van «re
bellen», en ' t fraaiste was, dal d^e rebellen 
tegen de rebellen van september laatstleden 
in^'opstand kwamen. Terwij l wij rus t ig she-
pen, was het rond middernacht begonnen. 
Kort na de m iddag was alles afgelopen. 

Van iemand, die de jiuinen der kazerne 
had gezien, waar de «rebellen» kloj) hadden 
gekregen, hoorde ik een kenschetsende anek
dote. 

^ E r laggen daar op "t gaanpad een paar 
steenhopen, en een klein meisje vroeg : 

W a t gingen ze daar mee d.'cn 'f met 

die stenen ? 
W e l , naa r de vl iegtuigen gooien, na

tuur l i jk ! zei haa r broert je , in alle ernst 
Inderdaad , ze iiadden niets , die revolu-

t ionnairen : geen v l iegtu igen, geen afweer-
geschut , weinig of geeii machienegeweren, 
hier in de stad een tank, en vooral : geen 
vloot. Up drie-vier pun ten , honderden kilo
meter van mekaar , brak het oproer u i t , ge
leid door hogere legerofficieren, die door de 
nieuwe, voorrlopige reger ing bij 't oud ijzer-
waren gegooid. Zoals dat gaat in Argent in ië , 
hadden zij waarschijnl i jk afspraken met 
minder - voor tvarenden, die de kat ui t de 
boom wilden ki jken vooraleer toe te s laan, 
en hun voortrekkers l ieten bl inken toen het 
mislukte . 

Toevall ig ken ik een van de slachtoffers. 
Een har t van goud, een simpele geest, die in 
Peron geloofde. Maar in België zijn er wel 
die in Spaak of in van Cauwelaert geloven : 
die schiet men daarom nog niet dood. 

Ik weet niet wat me ' t meest tegen de b(n-st 
stoot in dit geval : het feit, dat Peron , op 
veilige afs tand, die onmogeli jke aans lag 
heeft la ten uitvoeren — kom me asjeblief 
niet zeggen, dat hij er niets van wist ! 
— met het vooruitzicht , dat zijn naïefste en 
eerlijkste volgelingen de slachtoffers zouden 
zijn : of de b ru ta le manie r waarop de v n e -
president door eigen genade, bevel gaf tot 
het neerschieten van ik-weet-niet-hoeveel 
officieren en soldaten (de scha t t ing gaat van 
+00 tot over de 1000). terwij|l de voorlopige 
president , ook door eigen genade, op nitstaj) 
was per yacht 

I n U r u g u a y , waar al wat onze nieuwe he
ren doen evangelie is ; heeft men nochtans 
over die moorddadige repressie schande ge

sproken. Maar de nieuwe heren vagen er hun 
laarzen aan . Zijn zij geen demokrateu ? 
Hebben zij bijgevolg het recht nie t , een dik-
t a t u u r u i t te oefenen ? 

In tussen heeft de presidente provisional 
toch verkiezingen aangekondigd tegen 
einde '.57. Het zullen vri je verkiezingen zijn. 
Met dien vers tande, dat die en die pa r t i j niet 
m a g opkomen, en dat die en die personen 
niet verkiesbaar zullen zijn. 

L iber t? , l iberté chérie 
K A R E L V L A E M I N C K E N Z I J N 

F I E N T J E . 
W e waren juis t een beetje bekomen van 

dit avontuur , toen we ui tgenodigd werden te 
Buenos Aires Guldensporen te gaan vieren 
op 11 j u l i - 'n dubbel Guldensporenfee.st 
laten we zeggen. 

Zes j a a r geleden werd de ( ïroeninge-^lag 
voor 't eerst herdacht in onze ( 'an^tal, met 
een hazensouper, ik geloof voor lü m a n . Te 
Mar del P la t a werd van 't jaar derde 11-juli-
feest gevierd en wel o]) 'J j u l i . — J a , we zijn 
hier nogal raar . 

Ditnunil waren er van •') tot (JOO aanve-//-
geii in de Capital alleen : Ie Mar del PLitti 
was er niet heel veel volk, omdat de vijver-
daar moeten ui tvaren op s.jhelvis en kabel
jauw, feest of geen feest. Maar ' t was s(diooii 
volk : Claessens, de Laeter . Bockaert , Daels, 
Smekens, Engelbeen, etc. 

De « clou » van de .viering was dit j a i r 
K A R E L V L A E M I N C K , E M I G R A N T , n 
revue van de ex-Arbeidsnian Ludo W a l i a e t , 
een ( jentenèr . 

Karel is het « onnozel har t in de wereld ». 
Met zijn paar valiezen en zijn xlssimil (om 
Spaans te leren) t rekt hij ter verovering naar 
Argent in ië . Aan zijn « lieven » belooft hij 
t e rug te komen met mil l ioenen, zijn ni jdige 
tantes wuift hij nonchalant vaarwel toe. Op 
de wijde plas voeren Ti j l Uilenspiegel en 
P e t j e de Dood een woordgevecht inn ziju 
levenn. 

Hij heeft de viijheidsboom liep.. . 
— Kijk, P ie t , da ' s iets wat ik niet wist ! 

Hij g ing naar d ' I . lzerl iedevaart I 
— Dat was '" voor Pater Callewaert : 

H i j heeft op ' t Zangfeest meegebruld ! 
— Maar lieeft zijn zakken niet gevuld . . . 

Ihieno, Pie t je moet wijken, en Karel gaat 
aaii wal, waar hij ziju Assuni l -Spaans kan 
toetsen aan de welbespraakheid van een lief-
t a l l g e i louanierster, die zijn smokkel-nv'lons 
in !e zak steekt, nada t ze vernomen heeft, 
dat hij zijn mi l i ta i re dienst in de « Zwarta-
Bn'xiidia » heeft vervuld. 

Vlaeminck t n m w t , met een meisje van 
"t Vlaams koor, dat spreekt. Ze heet E i e n t j e : 
hi-, voert een epische .strijd tegen haar ont
moediging als het gaskomfoortje lekt en het 
<lak van 'liun krotwoning di to, maar troost 
zi .h met een Ouwe Kla re , de Heel-Neder
landse B(ds, en troost o(d< Fient je zodanig, 
dtit ze luidkeels meezing-t van : 

Argent in ië is een sclioon land. 
r>Iaar 't is verre . . . 

Het liedje \ a n de » stielen », gui taar -be-
gele d ing met l int jes , vertoont ons Karel 
beurte l ings als peon, schotelwasser, Diesel-
mekanieker , reporter aan D E S C H A K E L 
( \ e t l e t a a l d ) , tensh)tte leerbewerker. . . He t 
klassieke koor. achter de schermen, sti])t de 
voorui tgang aan : 

He t g ing , liet g ing goed, het g ing 
beter, het g ing best 
Maar eer het zover is, heeft K a ï e l 
flink moeten werken, v i-wa-werken 'f 

Het j a a r 1949 was een uitgaiigsi)unt. Het 
jaar 1'.)")0 treft Karels vrouw aan in een 
burgel i jk-gemeubeld huis , met een van de 
ni jdige tantes , die jaloers is geworden op 
neefhefs groeiende welvaar t , en achterna is 
komen gezeild, en waaracht ig . . . zelfs een 
eclitgenoot heeft opgepikt . He t gezin Vh'e-
min..-k is er bovenop. E r is sprake van twee 
auto ' s i jskasten, elektri.sche mixers , etc. E r 
wordt met briefjes van 1000 gegoocheld. 
Karel echter is op t ra la l i e re . zoals gewoon
lijk, en arr iveer t .pas op 't laats te n ipper t je 
n.et ee:i gast van 't vliegveld, voor ' t Gulden-
sporenfeest 10 JG. ' t I s n iemand minder dan 
de l ie l ta l l ige Nele, het har t van Vlaanderen , 
die al de aanwezigen gelukwenst met de 
(rouw aan 't eigen volk Zi j , zowel als 
Pie t je , die nog met de gauwte een abonne
ment óp D E S C H A K E L is komen betalen, 
dl.et mee aan de vrolijke rondedans , het voor-
snel van een algemene dans- en spr ingpar t i j 
in de zaal . 

Daarb i j nog koorliederen, volksdansen, 
kindergedicht jes (de jongste kunstenares 
was 4 j a a r oud) , verzen van Rodenbach (ook 
het 11- ju l i -nummer van de S C H A K E L wa.s 
aan Rodenbach gewi jd) . 

Zo"n Vlaamse v ie r ing is een echt familie-
ieest, waar kleuters en zuigel ingen, als het 
wat la ter wordt , doodgemoedereerd op de 
banken l iggen te slapen^ terwij l oude beken
den, soms van ja ren her, he r inner ingen op
halen aan onderbuik- en ontsnappingsoefe
ningen, dooltochten te land en te water en 
soms ongelooflijke worstel ingen om den 
brode. 

Enkele namen van aanwezigen, die klin
ken als Vlaamse klokken ui t de j a ren 1300 : 
Moens, Seynaeve, Poppe , van Thi l lo , Baeck, 
van Hoorebeke, E lewaut enz ! 

W i j ziijn geen opscheppers hoor. Maar 
komen jull ie gerust eens af met ju l l ie Ameri
kaanse tes tmet ingen voor energie en ver
stand I Ü P ZO"R Gulden-sporenfeest zullen 
ju l l i e resul ta ten bekomen — vrouwen en 
kinderen meegerek-end — waarbi j ju l l ie 
Belgi^(di par lement groen zal ^litslaan van 
ni jd . Behalve wat de muntk lopper i j betreft . 
Daar in zijn die heren ens vér voor '. Después 
de todo, 't zou alvast een frissere kleur zijn 
dan dat somber rood-blauw.. . 

Met ons gaat het u i t s tekend, dank je 1 En 
met ju l l ie ? 

rci-rahj r 

Staan de socialisten niet op de eerste rij 
voor wat de verfransingspolitiek betreft te 
Brussel, ts Edingen, Moeskroen en elders ? 
Heeft hun minister Vermeylen de misdaad 
niet begaan tienduizenden Vlamingen op 
de taalgrens aan verfransing prijs te ge
ven ? Is het Van Acksr niet, die de mobi
liteit ophemelt in plaats van te zorgen dat 
onze Vlaamse werklieden in Vlaanderen 
werk vinden ? Zijn de socialistische sin-
dikaten niet in de ^serste plaats verant- " 
woordelijk voor onze vermoorde Vlaamse 
mobiele sukkelaars te Marcinelle ? Zien 
zij de gebrekkige uitrusting van de Waal
se mijnsn niet door de vingers omdat zij 
in uitstekende verstandhouding leven met 
de mijnbazen, zodat plotseling alle kontrole 
overbodig wordt ? 

Als iemand mag zwijgen van lijkeneks-
ploitatie dan zijn zij het. En als een groep 
op de borst mag kloppen voor de ramp te 
Marcinelle dan is het die van de socialis
tische sindikalisten. 

En wat hun aanval op Daels betreft als 
een intellektuHel warhoofd en als iemand 
die de volksjongens misbruikte, zou Kop 
nu esns niet t^st naar zich zelf kijken? 
Van zijn waihoofd moet dan het intellek-
tuële af. En wat zijn socialisme betreft 
kunnen wc alleen maar vaststellen 'dat het 
met zijn parlementair mandaat , zijn hoofd-
rsdakteurschap van de -•< Volksgazet» en 
zijn andere aktiviteiten renderend genoeg 
is. Een half miljoen per jaar kan tellen. 
Het is in elk geval meer dan hetg&sn de 
« werker » verdient. Hij spiegelt zich uit
stekend aan die andere verdediger van ds 
werkman. Spaak, die er jaarlijks nog een 
miljoentje bijlapt ! Is dat het socialistisch 
idealisme of is dat gebruik en misbruik van 
de volksjongHns voor hun politiek finan-
tiële winkel ? 

« 't Pallieterke -> schrijft dat ze voor de 
eerste keer vaststelt dat de Volksunie tegen 
de Belgische vlag is. 

In principe hebben we niets tegen die 
vlag op zichzelf en de dag dat hij in plaats 
van een unitaire lading een federalistische 
lading zal dekken kan hij ons zelf simpa-
tiek worden. 

We gaan anderzijds ook onze tijd en on
ze kracht niet v:rspillen met tegen een vlag 
te vechten. Het beroert noch ontroert ons 
zo e:n vlag te zien. 

De zaak lig echter anders te Diksmuide. 
We hebbïn het vroeger geformuleerd dat 

men best het beste gerecht van de wereld 
de overbekende dinamiteurs zou laten ont
dekken vooral:er de nationale vlag te plan
ten. 

Er zijn echter massa's andere redenen. 
Belgische vlaggen passen op Belgische 

feesten, Vlaamse leEUwen op Vlaamse be
togingen. 

Het is tegen de traditie van de IJzerbe
devaarten de nationale driekleur uit te 
hang:n . 

De geest waarin die vlag gehangen werd 
is lafheid enerzijds omdat de A.C.V.ers 
schrik hadden dat men hen zou verwijten 
dat ze anti-Belgisch waren zo die vlag Hr 
niet hing en vuile berekening anderzijds 
omdat die heren hoopten de oude-Vlaamse 
nationalisten die de BElgische vlag niet in 
het ha r t dragen omdat ze in naam daar /an 
gepest en vervolgd werden van de IJzer
bedevaart weg zouden blijven. 

Om al die redmen moeten we terugkeren 
tot de gewoonten van voor '40. En alleen 
leeuwenvlaggen laten wapperen. Daarrond 
voelen alle echte Vlaamsgezinden zich één. 

HJat IJzerbedevaartkomitee had dit al 
lang moeten begrijpen. En zo de leden, die 
de reputatie genieten goede Vlamingen te 
zijn, de A.C.V.-minderh£id niet aandurven, 
dan'zuUen wè ook volgend jaar nog wel een 
handje toesteken. 

* * * 
Ook de jongeren op de vooravond bleken 

niet van plan zich aan de diktatuur van 
Führertjie Van de Wiele en zijn groep tè 
storen en vormden spontaan een optocht 
die door de voornaamste straten van Diks
muide trok. Spandoeken en kreten « am
nestie » en « zelfbestuur » kwamen er bij te 
pas. Dat daarnaast ook de naam «Volks
unie » geskandeerd werd, bewijst dat de 
jongeren beginnen aan te voelen langs waar 
de juist: weg loopt. 

Dat de fameuze « ordewacht» probeerde 
de optocht tegen te houden maar over
spoeld werd weze voor hen een heilzame les. 
Een volgende maal komen ze er misschien 
zo genadig niet meer van af. 

* 

Volgens Da Lentdecker in •. De Stan
daard» heeft Marcel van de Wiele grote 
verdiensten omdat hij mee de IJzerbede
vaarten op dreef bracht. 

/-/: 

We kunnen hier natuurlijk onmogelijk 
mee akkoord gaan. Integendeel hebben 
Marcel van de Wiele en zijn C.V.P.ers van 
meet af aan de naoorlogse bedevaarten ge-
hipotekeerd. Hij en zijn groep heeft een 
aanslag gepleegd op het geestelijk testa
ment van de doden. Zij will'Sn de doden 
laten herdenken in een geest die hen 
vreemd was, ja waartegen zij vijandig 
stonden. Dat ze ook een paar duizend 
A.C.V.ers naar de IJzer gebracht hebben ? 
Akkoord. Maar zo zij er niet waren zouden 
vele anderen teiugkeren die nu nog weg
blijven, waar ze trouwens ongelijk in heb
ben. 

Met chantage zijn die heren in het IJzer
bedevaartkomitee gekomen. Zij hebben er 
de dubbelzinnigheid in gebracht. Ze wor
den er best zo vlug mogelijk uitgesmeten. 

Ondertussen heeft de heilzame schrik 
hen tot voor hen onbegrijpelijke en pot
sierlijke toegevingen gedwongen. 

Zij die tegen amnestie zijn moeten de 
amnestieëis propageren. 

Zij die tegen zelfbestuur zijn moeten de 
leuze « zelfbestuur » uithangen. Alleen het 
v:ot van Prof. Fransen met de minimalis
tische en nietszeggende leuze van « meer » 
zelfbestuur dobbert nog eenzaam rond tus
sen de golven zelfbestuur. Het zal ook vol
gend jaar vergaan. 

Zij die ziek worden wanneer grootneder. 
landse klanken hun oor strelen hebben een 
grootnederlandse rede en het "- Wilhelmus » 
moeten horen. 

Zij hebben Pater Callewaert op het pro
gram moeten dulden wat voor Schildwacht 
een bittere pil zal geweest zijn. 

Zij hebben een radikale jeugdspreker 
moeten aanhoren. Ze konden niet alles 
meer zuiveren. 

En tenslotte zaten ze er zonder bewijs 
van burgertrouw. Dat driekleurig bewijs 
was de IJzer ingewaaid. 

Het wordt erg voor onze Farizeeërs. 
En het zal nog erger worden. 

Beste Redaktie, 
In de Frut van 21 dezer verscheen van 

de hand van de C.V.P.-volksvertegenwoor-
digcr Kiebooms een smerig artikel tegen de 
extremisten en het '< scheurpartijtje * de 
Volksunie, dit naar aanleiding van de IJ
zerbedevaart. 

Een kort antwoord]e aan Lowietje : 
1 Papa Kiebooms en zijn zoon kwamen op 

de bedevaartweide toe TIJDENS de kon-
sekratie en namen hun voorbehouden 
zitplaatsen in NA de konsekratie. Een 
vrome ziel a la Kieboom.s zou niet mo
gen te laat komen ! Maar stel U voor 
dat dis Meneer tijdig, met al de andere 
bedevaarders, zijn plaatsen zou inge-
nom.en hebben. Dan zouden de 55.000 
bedevaarders zijn aanwezigheid niet op
gemerkt hebben. Onze vriend aast op 
voorkeurstemmen, want de verkiezin
gen naderen ! 

2. Zullen de radikale Vlamingen, bij het 
lezen van dergelijk dwaas en onzinnig 
artikel nu eindelijk gaan begrijpen, dat 
zij van die man nu eens niets, maar dan 
ook niets, te verwachten hebben. Wie 
er aan twijfelen zou, leze of herleze zijn 
gemeen proza in de Gazet van Antwer
pen. De Vlamingen mogen bedenken dat 
Kiebooms zelfs geen stamp onder zijn 
broek waard is, laat staan een voor
keurstem. 

3. Meneer Kiebooms gaat als een hysteri
sche te werk tegen de Volksunie. Waar
om maakt Lowietje zoveel lawaai, zo
veel misbaar, om een «voddenpartijtje*, 
een «scheurpartijtje J., dat per slot van 
rekening, zonder geld, zonder organi
satie, toch 115.000 stenamen behaalde. 
De dag na de verkiezingen 1954 rekende 
wijlen Bruno De Winter ais volgt : als 
de Volksunie met 115.000 stemmen 
slechts één verkozene krijgt, dan heb
ben in verhouding de liberalen slechts 
recht tot vijf gekozenen, de socialisten 
tot 17 en de C.V.P.-ers 18. 

Met oprechte groeten, 
R.- Antwerpen 
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Volledige ineenstorting van het 
ZIEKTEVERZEKERINGSFRONT 

(X)l)il (irfi/icl mnest verschijnen ui het ram/ nummer r/in hef hUul, docli wij 
:ai/en ons rerphr]it door overvloed ron Lojiij in verband met de IJzerhe-
devaari het te loten wachten. 

HET ZOVEELSTE NIEUW BESLUIT 

Groep Glorieux doet niet meer mee ! 
Het lang verwachte koninklijk besluit is 

•er ! Waarom lang verwacht ? Omdat in 
dit besluit rekening zou gehouden worden 
met hs t akkoord van februari '56, geslo
ten tussen Landsbonden en geneesheren-
korps. Verschilisnde artikelen van het be
sluit van september '55, zouden worden 
herzien of afgeschaft en vervangen. 

Artikel 3 van het besluit van september 
'55 dat zegt dat de overschotten van de 
ene landsbond gedeeltelijk zullen moeten 
dienen om de tekorten van de anderen aan 
te vullen, is behouden gebleven. « Aange
zien ze allen deficitair zijn, heeft dit geen 
praktisch belang» horen we opmerken. 
Toch heeft dit praktisch belang, omdat nu 
geen enksle landsbond nog moeite zal doen 
om de twee eindjes aan mekaar te kno
pen. Ze zullen er maar op los leven, in ge
val van tekort, ...is de staatskas er nog ! 
Dit ongElukkig artikel heeft ook, en niet 
zonder reden, aanleiding gegeven tot ver
woede aanvallen tegen het besluit in zijn 
geheel. 

Het stukje 'aenheidskontrole (alleen op 
de werkonbekwaamheid) is afgeschaft ! 
Herinner u de koehandel tussen genees-
herenkorps en landsbonden. «Varzet u te
gen de eenheidskontrole » zei de woordvoer
der der landsbonden aan de de voorzitter 
van de « KO » «irn wij helpen u in uw ver
zet tegen de betalende derde ». Ze vielen 
akkoord voor de eerste maal in de geschie
denis ! Eenheidskontrole en betalende der
de zijn dus gesneuveld ! 

Er blijft een soort superkont role over, 
waaruit Troclet zal halen wat hij kan. Of 
ze doeltreffend zal zijn is een andere zaak. 
Zelfs d:ze besnoeide kontrole is nog teveel 
voor sommige landsbonden en. . de groep 
Glorieux. 

« Etatisatie » loepen ze allebei, maar de 
reden van hun oppositie zit elders ! 
Samenwerking tussen groep Glorieux en 
Sindikaat afgesprongen. 

In de mededelingen van het Sindikaat 
lazen we dat aan de voorzitter van de «KO» 
nog een laatste aanbod zou worden gedaan, 
om ger£zen meningsverschillen bij te leg
gen en verder gezamenlijk optreden mo
gelijk te maken. Deze voorstellen werden 
schriftelijk aan voorzitter Gloriicux over
gemaakt. Deze gentleman heeft het zelfs 
niet nodig geacht op dit schrijven te ant 
woorden, laat s taan nog besprekingen te 
voïren ! Die houding van de heer Glorieux 
is nog onbegrijpelijker nu we vernemen dat 
het schrijven van het sindikaat in het fijn
ste en volmaakste f rans was gesteld !!! We 
wachten op het s tandpunt ingenom'sn door 
het sindikaat ten overstaan van de beslui
ten Troclet. 
De oproep van leider Glorieux van okto
ber '40 

De publikatie van de oproep gsdaan door 
Dr. Glorieux in oktober 1940, heeft in me
nige kringen de stemming tegenover hem 
zeer gekosld. Zo iets wist « men » niet van 
hem of zou men nooit hebben verwacht ! 
Sedert het ogenblik dat we « poets weder
om poets » hebben gespeeld, zijn noch in 
« De Libi 3 » noch van zijn hand nog kwet
sende uitlatingen verschenen. Hopelijk 
houden de voorzitter van de « KO » en de 
«Libre » zich van nu af aan uitsluitend 
aan technische argumenten ! 
Verliest het sindikaat zijn tweede voor
zitter ? 

Na wat is gebeurd, zou hij stante pede 
zijn ontslag hebben moeten krijgen. 
• Tot nu toe, in welke vereniging ook, ver
dedigde de voorzitter, verkozen bij meer
derheid van stemmen dsr aanwezige leden, 
de belangen en de opvattingen van zijn 
vereniging. Indien zijn zienswijze afwijkt 
van die der meerderheid der leden en hij 
dezen niet kan overtuigen, dan dient hij 
zijn ontslag in. Dit is een kwestie van 
takt ! 

Professor Haven en Dr. Beun hebben er 
een andere mening op na gehouden. De 
eerste liep heel eenvoudig over naar de te
genstrevers zonder boe noch ba te zeggen; 
de tweede heeft nog en klein groepje leden 
meegesleurd. Voor ze nog een ander voor
zitterschap aanvaarden zouden we die he
ren de raad willen geven eerst een stage 
te willen doen b.v. als lid van een duiven
melkersbond of bij een bond van pitjesbak-
spelers. Misschien zouden ze dan vaststel
len dat de voorzitters van die bonden een 
juister begrip hebben van het voorzitter
schap dan zij tot nu toe hebben laten blij
ken !!! 

Enkele brieven 

>.< Beste heren. 
Ik zend u >een nummer van « De Volks

macht ». Ze nemen de verdediging op van 
de dokters, van de groep Glorieux natuur
lijk. Ik moet er werkelijk om glimlachen ! 
Ik kan niet meer verontwaardigd zijn, want 
ik ben te oud en heb te veel gelezen en ge
zien. Kunt ge niet in oude nummers van 
dit weekblad terug vinden de belediging 
als « geldwolf » en andere naar het hoofd 
van een dokter geslingerd ? Bij patiënten 
heb ik vroeger nog nummers gezien, waar 
in stond dat ze ons gingen « dwingen een 
oplossing aan te nemen *. Kijk eens in 
vroegere jaargangen ! 

Met beste groeten. 

Wij hebben geen oude jaargangen van 
« De Volksmacht », maar die beste dokter 
leert ons niets nieuws. Zie het gebeurde in 
Mechelen met de apotekers. Van een ding 
zijn we overtuigd; moesten de heren Cool 
en Vanhelsoecht samen met Troclet aan de 
schotels zitten, dan eerst voorgoed zouden 
de duimschroeven de dokters worden aan
gedraaid ! 

Geachte heren, 
In een provinciestad, begin mei '55, had

den de sekretaris van het socialistisch en 
het christelijk verbond, de dokters uitge
nodigd op een bijeenkomst. Op de vast
gestelde avond waren er een 30tal collega's 
verenigd, toen de heren van de ziekenkas
sen binnenkwamen. Ze droegen een akten-
tas onder de arm, legden ze op tafel en 
spraken als volgt : « We hebben hier alle
bei tientallen dossiers met bewijzen dat ve
len onder u meer verdienen dan u over
geeft aan de fiskus. We stellen u voor de 
keuze ; ofwel vermindert ge uw tarieven 
van 60 fr. tot 40 fr. (oud tarief) en dan 
zwijgen wij; of ge houdt u aan uw nieuwe 
tarieven en we delen deze stukken mee aan 
de controleur». Sommige collega's keken 
bedrukt, stonden op en moesten er nog eens 
over nadenken. Enkelen hebben hun ta
rieven verlaagd, de meesten niet. Er is 
geen enkel dossier aan de fiskus meege
deeld ! Waarom ? Omdat na enkele weken 
de ziekenkassen merkten dat dank zij de 
hogere tarieven de bezoeken verminderden, 
en aangezien ze toch maar dertig fr. terug 
betaalden, ze meer geld in de kas hielden ! 
Straffer nog ! Door een lid van het bestuur 
van een ziekenkas werd zo langs zijn neus 
weg, aan sommige dokters gevraagd of ze 
de collega's die nog tegen 40 fr. meester
den, niet konden bewegen ook 60 fr. te vra
gen, want die hadden nu te veel bijval ge
kregen ! De belangen verdedigen van hun 
leden ? Ja, als ze vrezen dat ze er zouden 
verliezen door het een of het andere voor
deel bij de mededingers. 

Hoogachtend, 

Wij hoeven hier geen kommentaar aan 
toe te voegen. 

^-^-; 
De honoraria der geneesheren. 

Men vraagt ons wat we over de tarieven 
denken. 

Officiële tarievenlijsten hebben we nog 
niet gezien. Wel wordt in de algemene 
praktijk, sedert meer dan 'n jaar 60 en 
40 fr. gevraagd, respektievelijk voor een 
huisbezoek en een raadpleging. Volgens 
de gestegen index zijn die tarieven niet te 
hoog. Ongelukkig laat de aanpassing van 
minister Troclet op zich wachten ! Voor 
de ziekenkassen is dit een buitenkansje; 
vandaar hun zachte en schuchtere protes
ten ! (zie tweede brief). 

Wij zijn overtuigd dat in het Vlaamse 
land, voor verplichtverzekerden, er weinig' 
dokters hogere tarieven zullen toepassen; 
dat verplichtverzekerden, in moeilijkheden 
en mits een woordje uitleg, aan een minder 
tarief zullen worden verzorgd. 

Er schijnt nog een tweede hoger tarief 
be zijn voorzien, n.1. voor verplichtverze
kerden die een vastgesteld maximum in
komen zullen overschrijden. 

Dat tweede tarief moest eenvoudig niet 
voorzien zijn ! Hier bepaalt de dokter zelf 
zijn honoraria, volgens de prestatie die hij 
heeft uitgevoerd ! De waarde van die pres
tatie is noch met centimeters te mie ten noch 
met grammen af te wegen ! De genees-

\.l,ss-A7r' \AT/(>.\A/./SEENT HET SFEZ-h.LVAA/. of (rreot-lintam wordt Sm>:U-
lintiiin. 

De C.V/.P. en de IJzerbedevaart' 
« De Stem van het Volk », het half maan

delijks CV.P.-ledenblad heeft gemeend ook 
iets over de IJzerbedevaart te moeten 
schrijven. 

Zij drukt er op dat de Vlaamse Beweging 
vooral nuchterheid nodig heeft om het te 
halen. Nuchterheid en zakelijkheid. De
zelfde nuchterheid en zakelijkheid als die, 
die ons gered hebben tijdens de konings
kwestie en nu tijdens het schoolvraagstuk. 

« De Stem van het Vo'.k » gaat dan tekeer 
tegen het separatisme, tegen de scheiding 
van Belgié. Wie heeft dat geëist ? Het I J -
zerbedevaartkomitee, onder de druk van 
het Vlaams nationalisme en omdat we hen 
het geestelijk testament van onze doden 
in het gezicht geslingerd hebben ? Want 
zij vroegen zelfbestuur. Nu heeft zelfbe
stuur natuurlijk niets te maken met schei
ding. Zelfbestuur of federalisme is de 
staatsvorm van de voornaamste staten van 
de wereld en bestaat haast overal waar men 
met een gemengde bevolking te doen heeft. 
De C.V.P. vindt natuurlijk dat ze in ons 
land daar zonder kan. Heimelijke razernij 
over het feit dat haar Vlaamse ondervoor
zitter het federalisme als programmapunt 
heeft moeten aanvaarden in het Komitee 
doet haar teruggrijpen naar het aftandse 
verwarringscheppen tussen de begrippen 
federalisme en separatisme, die tegenge
steld zijn aan elkaar. Federalisme wil bin
den, separatisme scheiden ! De heren ver
geten maar een zaak dat het politieke peil 
van de Vlaamse mens toch zachtjes aan 
wat begint te stijgen en dat hij dat fabel
tje niet meer aanneemt. 

Volgens deze heren is het nuchtere en 
zakelijke Vlaanderen een uitstekend ge
sprekspartner voor Brussel en Wallonië ! 

Dan is het alleen maar spijtig dat ze uit 
dat gesprek nog niets hebben kunnen ha 
len. Want nu twaalf jaar na de oorlog zien 
we dat we in dezelfde tijdspanne met de 
Vlaamse C.V.P. gesprekspartner geweldig 
achteruit geboerd zijn, zodat in Vlaanderen 
het sterk verlangen tot uiting komt eens 
andere gesprekspartners achter de tafel te 
doen plaats nemen. 

Ze bekennen overigens zelf hun onmacht 
waar «zij» schrijven dat het ekstremisme 
«lijkt een noodzakelijk kwaad te bhjven». 
Of het kwaad is daar kan men over praten, 
maar dat we noodzakelijk zijn is een pracht 
van een bekentenis. Voortaan zal de C.V.P. 
zwijgen over de scheurmakers en over de 
«eeuwig mistevredenen», zij de eeuwig te
vredenen ! 

De vinger op de wonde legt «De Stem van 
het Volk» echter waar het schrijft: 

«De Walen zijn nu eenmaal sterk Waals-
bewust, sterker dan de Vlamingen Vlaams 
bewust zijn. Als men ze in hun Waals be
wustzijn treft, worden ze onhandelbaar» . 

Daar zit het hem juist. De Vlaamse vleu
gel van de C.V.P. (gelijk trouwens ook die 
van de liberalen en van de B.S.P.) kan men 
niet treffen in hun Vlaams bewustzijn, 
want ze hebben er geen. En onhandelbaar 
worden ze nooit, ook niet wanneer ze alles 
verliezen. De enige manier om tegen on
handelbare mensen op te treden is even 
onhandelbaar te zijn. Wanneer de tegen
stander atoombommen begint te gooien is 
het te laat om er aan te denken zich met 
een ouderwets geweer te wapenen. Dat is 
het hem juist wat de Vlaamse C.V.P. tot de 
meest onpolitieke groep maakt. Zij kan 
en durft niet vechten, durft zelfs niet te 
denken aan vechten. Dat maakt haar een 
gewillige prooi. Gelijk de vetganzen kap 
men ze zo neerslaan. Aan verdedigen den
ken ze niet. 

En toch spreken ze van te onderhande
len als « diplomaten ». De diplomatie met 
de stok achter de deur, schrijven ze. Maar 
dat is het hem weer. De C.V.P. heeft geen 
stok. Wij alleen hebben die stok. Of die 
zweep. De striemende zweep van het radi-
kalisme voor hen die niet willen verstaan 
dat wij het beu zijn gepest, bedrogen, af
gezet en uitgezogen te worden. 

Het slot van « De Stem van het Volk » is 
klaa:. De C.V.P. is dan toch nog de par
tij — hoewel ze toegeven dat de Walen a lk 
ernstige maatregelen verhinderen — die 
Vlaanderen het minst schade berokkent en 
die poogt wat te bereiken. 

Het weze opgemerkt dat Vlaanderen riooit 
v;at bereikt heeft tenzij door een zelfstan
dige groep politlekers of door een zelfstan
dige Vlaamse parti j . 

Wij vergeten ook niet dat de grote Bel
gische partijen, die in de oppositie staan 
altijd weer wat Vlaamsgezind doen om de 
vermeende eeuwig domblijvende flamin
gant zand in de ogen te strooien. Om eens 
in de regering diezelfde flamingant weer 
te vergeten. Dit is een politieke wet in ons 
land sinds 1830. 

Onze vrienden van de C.V.P. hebben ech
ter geen geluk. Wanneer ze dezelfde kome
die weer willen spelen zoals met het wets
voorstel van de zetelaanpassing dan deden 
de Walen en de Brusselaars nie: mee, zelfs 
nu niet, nu ze in de oppositie zitten en er 
helaas toch niets kan van komen ! Klaar
blijkelijk hebten onze Vlaamse C.V.P.-ers 
het « diplomatisch -.- niet goed aan boord 
gelegd ! En toen ze hun stok achter de 
deur wilden gaan halen, toen vonden ze 
hem niet. Wie zal het verwonderen ? 

kunde is een wetenschap en een kunst. 
Wie zijn eigen kunde en kennis overschat 
en in te hoge honoraria omzet zal het spoe
dig ondervinden. In iedere stad en ook op 
ieder dorp reeds, is een onbeperkte keuze 
van geneesheren ! 
Hoe s taat het met de sanering van de Ziek
teverzekering ? 

Over dit onderwerp wordt niet meer ge
sproken. Nu het stukje eenheidskontrole 
is bezweken, hadden we gedacht dat de 
sterkste landsbond die er tegen was, posi
tieve voorstellen zou hebben gedaan. We 
hebben ons vergist. Het geraaskal van de 

penneknechten van « De Nieuwe Gids » en 
haar vrienden is totaal negatief gebleven. 
Wij hadden nog gehoopt dat ze ons tweede 
voorstel zouden hebben bijgetreden n.1. af
schaffing der criteria, de bijdrage van ei
gen leden innen, een vaste bijdrage per Ud 
uit de staatskas cntvangen, desnoods 30 % 
inplaats van 15 %, maar dan geen bedel-
partij meer op het einde van het jaar !!! 

Maar ook daar zijn ze niet voor. 
De voorkeur van de meeste landsbonden 

gaat nog altijd naar het stelsel hunner 
keuze : Onbeperkt putten uit de staatskas 
en de.. . meest beperkte kontrole. . . 



A N T W E R P E N 

DEURNE 
Zoals men reeds weet werd te Dsurne 

een afdeling van De Volksunie opgericht. 
Deurne dat voor de oorlog een bolwerk van 
nationalisten was, de socialisten en kato-
lieke partijen ten spijt. 

Reeds op 13 juli 11. gaf onze partij een 
eerste intieme avond. Het zaaltje was gans 
gevuld met trouwe strijders. Onze provin
ciale voorzitter dhr. Mattheyssens, volks
vertegenwoordiger Herman Wagemans en 
de voorzitter van Deurne dhr. Termonia 
Carl voerden t r het woord. 

Ter gelegenheid van de IJzerbedevaart 
werd een autocar ingelegd. 

Deurne zal een grote uitbnsiding nemen 
in een korts tijdspanne. Huisbezoeken wor
den elke avond afgelegd, reeds talrijke le
den en abonnenten werden geworven en nu 
in de herfstperiode zal de grote slag om 
Deurne beginnen. 

Vlamingen uit Deurne, U moet toetreden 
tot de Vlaams-Nationale parti j . 

Alle inlichtingen zijn te bekomen bij ; 
Carl Termonia, Voorzitter van De Volks-

unie-Deurne; 
Ger ard Van Craenenbroeck, Jerom Beek-

straat 6, Deurne, Secretariaat van de Volks-
unie-Deurne. 
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BOEKHOUT 
Te Boekhout sprak Drs Wim Jorissen 

voor een publiek van landbouwers en mo
bielen. Aan de hand van tal van ftiten be
lichtte hij de politiek van de drie tradi

tionele partijen die er op gericht is Wallonië-
Brussel te bevoordelen. Aan die politiek wordt 

onze Vlaamse landbouw geslachtofferd en 
om die redenen wordt de mobiliteit in stand 
gehouden. De finantiéle groepen verhogen 
de lonen in de Waalse mijnen en houden 
ze laag in Limburg om de mobiliteit in 
stand te houden. De landbouv/ is bij de 
handelsakkoorden het Kina ven de reke
ning len krijgt jaarlijks net zo veel toela
gen als vier Waalse verlieslatende koolmij-
nen. 

Waar de Volksunieargumenten aanhoord 
worden gaan de ogen open. Ook te Boek
hout werd de kern gelegd. 

LUIK 
Mobielen, partijleden uit Limbur:?, heb

ben een aanvang gemaakt met de ver-sprei-
dm? Vi3n De v,)'k.sunic eii van propt ;,'anda 
materiaal Mm de Volksurie aan hun mr-
biele kameraden. Een nieuwe faze van 
onze strijd tot voorlichting van onze pen
delarbeiders werd hierdoor ingezet. 
e r ' 
NEERPELT 

De uitbouw van de Volksunie gaat stel
selmatig verder. In alle dorpen van het 
kanton nieuwe abonnementen en nieuwe 
medewerkers. De Volksunie kan hier de 
komende verkiezingen met gerust gemoed 
afwachten. 

Door onze verschillende plakploegen werd 
er geplakt in Hamont, Achel, St-Huibrechts-
Lille, Lommei, Eksel, Hechtel, Wijchmaal, 
Lozen, Bocholt Grote Brogel, Reppel, Peer 
en Kleine Brogel. Bovendien kreeg Hamont 
nog een kalkbeurt de nacht vóór de trek
king van « School en Gezin » aldaar. Re
gelmatig zullen nu affichen van de Volks
unie in Noord-Limburg verspreid worden. 

Te Lommel had onze eerste kontaktver-
gadering voor deze gemeente plaats. Een 
goede opkomst en vooral een goede geest. 
Langzaam maar zeker worden de vooroor
logse posities terug ingenomen. 

Na de C.V.P. schoolstrijd-vergadering te 
St-Huibrechts-Lille met haar 30 aanwezi
gen kwam Lommel aan de beurt. In deze 
gemeente met haar 16.000 inwoners werden 
er 40 mensen gevonden om naar de Pro
vinciale C.V.P.-voorzitter Gruyters te gaan 
luisteren. De week nadien te Overpelt was 
het nog slechter : C.V.P.-senator Monde-
laers sprak er voor 15 aanwezigen (op 
8.000 inwoners!) . Neerpelt (7.000 inwo
ners) gaf 17 toehoorders ! Zelfs de meest 
(Verstokte C.V.P.-leiders geloven nu niet 
meer aan een overwinning van hun par
tij. En niet zonder reden. De gewone mens 
heeft het al lang door dat ze van de hele 
schoolkwestie niets anders maken dan zui
vere C.V.P. partij-politiek. De gewoonste 
mens weet nu ook dat hij mag betalen voor 
de stommiteiten van de C.V.P. omdat die
zelfde C.V.P. niet bekwaam was een school
strijd te winnen die ze niet kon verliezen. 

In verband met de schoolstrijd stelden 
we graag enkele vraagjes aan onze vriend 
Dupont. 
1. Niemand weet, en zeker niet de mensen 

die gegeven hebben, waar het geld van 
Vrijheid en Demokratie gebleven is. 
Waarom geen uitleg ? 

_. riet « glazen huis » ^au « rfcnoui ea Ot-
zin » waarover ge zo hard hebt gespro
ken, schijnt alleen in uw verbeelding te 
bestaan. De cijfers die ge tijdens een 
trekking opgeeft zeggen niets. Zeg eens 
hoeveel ge iedere maand in elke Lim
burgse gemeente krijgt. Dat verwachten 
zij die geven. En dat was toch ook de 
bedoeling van uw « glazen huis * ? 

3. Is het waar dat het college van Neer-
pelt bij de laatste bedéling van « School 
en Gezin » slechts 100 fr. per leerling 
kreeg, terwijl daarentegen de colleges 
van Peer en Hasselt respectieveUjk 200 
en 300 fr. per leerling ontvingen. Waar
om dat verschil ? 

Waarschijnlijk zal onze vriend Jozef het 
gemakkelijker vinden dreigbrieven naar 
propagandisten v a i de Volksunie te schrij
ven dan wel onze vraagjes, die ook de ge
wone C.V.P.-kiezers aanbelangen, te be
antwoorden. In ieder geval : stemmen ver
liezen zal hij aan ons, net zo goed als de 
linksen. 

We vragen ons trouwens al waarom 
'< School en G'ezin » dat toch geld van alle 
Katolieken krijgt en wil krijgen, toelaat 
dat een sujet als Dupont zijn partijpoli
tieke winkelwaar op al die vergaderingen 
komt uitstallen. Dat stuit steeds meer men
sen tegen de borst omdat ze «School isn Ge
zin » gaan verwarren met de C.V.P. Wordt 
het niet tijd dat - School en Gezin » het 
roer omgooit, daar ze toch ook geld van 
Volksunieleden en onafhankelijke Katolie
ken krijgt. En het zou toch niet mogen zijn 
dat ze die mensen wegjaagt. En zo « School 
en Gezin » het niet zonder partijpolitie-
kers kan stellen waarom dan ook geen be
roep gedaan op Volksuniesprekers en op 
onafhankelijke Katolieke redenaars. Onze 
Katolieke scholen zouden door het verdwij
nen van de dubbelzinnigheid er slechts wel 
bij varen. De Volksunie is bereid ook haar 
sprekers ter beschikking te stellen naast 
die van de C.V.P. voor de vergaderingen 
van « School en Gezin ». Wij wachten al
leen maar op de uitnodiging. 

TONGEREN 
Werklozenbehandeling. Sinds enige tnaan-
den zijn de werklozen van Tongeren te werk 
gesteld aan de verbreding en de rechttrek
king van de Jeker. In meerderheid gaat het 
om werklozen van boven de 55 jaar, meestal 
lijdend aan de een of andere kwaal. Waar 
in soortgelijke omstandigheden werklieden 
die in het water moeten staan 25 % premie 
bijtrekken is dit te Tongeren niet het geval. 
Meer zelfs, de botten die daarvoor nodig 
zijn mogen de werklozen zichzelf kopen. 
Niet te verwonderen dat ze de barak ver
vaardigd voor het bewaren van hun ge
reedschap willen omtoveren tot een ker-
mistent waar men op de koppen van de 
sindikale en politieke bonzen kan gooien 
met drie ballen voor vijf frank. Ook de 
Tongerse werklozen beginnen te beseffen 
dat sindikalen en regering hen beschouwen 
en behandelen als het uitschot van de 
maatschappij. Voor de Vlaamse koelies is 
het altijd goed genoeg. Maar ook daar he
ren gaan de ogen open. 

het gameentebestuur ten einde laad staats
scholen gaat vragen. Collard-scliolen dus ? 
Is het dat wal deze domme en kortzichtige 
A.C.V.srs v/en:en ? Op andere plaatsen 
l--bben zo al veel verbrod tot onverholen 
vreugde van de linksen, die dank zij de 
A.CV.-stommiteiten flink opschieten. Ook 
hier wordt het tijd dat een dinamische en 
ruim- en gezonddenkende jonge christe
lijke groep het bestuur overneemt eer het 
onherstelbare is geschied. 

EISDEN 
De Konin-klijkie Harmonie der Mijnen 

Limburg-Maas onder leiding van dirigent 
Jan Demandt en waarin verscheidene van 
onze oude vriienden meespelen behaalde 
in Italië de 1ste prijs op een Internationale 
Wedstrijd ingericht door de Unesco. De 
Harmonie van Eisden doet het goed. 

KANTON TONGEREN 
De uitbouw van het kader vordert gelei-

dalijk. Vooral de degelijkheid wordt be
tracht. Tal van nieuwe propagandisten — 
vooral jongeren — werden echter gevon
den. Er werd trouwens geplakt in de ge
meenten Heers, Rutten, Lauw, Vechmaal, 
Heks, Koninksem, Riemst, Berg, Genoels-
Elöeren, Membruggen, Vroenhoven, Vhj-
tingen, Millen, Herderan en Tongeren. 

KANTON MECHELEN-AAN-DE-MAAS 
Ook in dit kanton werden duchtig Volks-

unieafifiches aangeplalit. Alle gemeenten 
werden praktisch bewerkt. Het Maasland 
zal wakker geschud worden en zal opnieuw 
de partij ontdekl'en, die aan haar verzuch
tingen beantv/oordt. 

KANTON HERK-DE-STAD 
Hier werd de opbouw krachtig aange

pakt. Een eerste kadervergadering werd 
gehouden waarop het eerste dozijn propa
gandisten aanwezig was Er heerste 'een at
mosfeer van 'aanpakken .>. Drs Jorissen 
voerde er het woord. Ook in dit kanton 
kwamen tientallen nieuwe abonnementen 
binnen. 

'3p Bedev.ia:tda;j vergaderde het Hoofd
bestuur ten huize van dhr. Jan De Bondt, 
te DUismuide. 

lls'i verloop van d; bedevaart »verd be
sproken en onderzocht wat er dient gedaan 
voor 7Cl=end3 beaovaa.'ten. 

Volksvertegenwoordiger Wagemans, Ad-
vokaat Van der 3ist, Dr. Wim Jorissen, Lu-
do Sels en V. Bouckaert hielden korte 
maar zeer snedige spreekbeurten in de At-
laskelder. 

Een ongekende bijval en meer dan een 
luidruchtig applaus voor en aan alle spre
kers ! 

Ook de Vlaamse Amerikaan dhr Glas 
nam er het woord. Hij werd, als naar ge
woonte uitbundig toegejuicht. 

* 

De eerste wekelijkse beperkte vergade
ring, na de bedevaart, greep plaats te Diks-
muide. 

Voo-zitter Jan De Bondt bedankte in 
naam van het Hoofdbestuur, ook in zijn 
persoonlijke naam al dezen die zo flink en 
zo onbaatzuchtig hebben meegewerkt tot 
het wellukkan van de verbroederingsavond 
der jongeren. 

Een bijzonder dankwoord, ook aan de 
studenten van Roeselaere. 

Ook en bijzonder dankvermelding aan 
onz3 flinke elektrieker Paul Roelof. 

HOUTHALEN 
Te Houthalen moeten acht nieuwe school-

lokalen opgetrokken worden. In principe 
is iedereen het daarover eens. De werken 
werden uitgeschreven. Twee aannemers ble
ven weerhouden. Een door de C.V.P. be
schermde aannemer en een politiek onaf-
hankeUjke. Over de C.V.P. aannemer hoor
de het gemeentebestuur echter klachten 
over minder goede uitvoering van werken 
zodat ze meende best de tweede aanne
mer te verkiezen, hoewel die iets duurder 
was. Liever goed werk oordeelde het ge
meentebestuur. Het gebeurt trouwens va
ker dat men de tweede aannemer neemt. 
De homogene C.V.P. bestendige deputatie 
oordeelt er echter zo niet over zodat het 
voorstel van het gemeentebestuur afgewe
zen werd. Komt daarbij dat de burgemees
ter, gepensioneerde mijnwerker geen beste 
maatjes is met het A.C.V., dat hij de laat
ste twee gemeenteraadsverkiezingen duch
tig klop van hem kreeg. Bestendig deputa-
tielid Claessens, die provincie- en gemeen
tegebouwen onder zijn gezag heeft, hangt 
ook hier weer het diktatortje uit. Hij is 
dat gewoon. Ook te Neerpelt en te Overpelt 
kent men zijn pohtiek. Het A.C.V. moet 
alles in handen hebben, Davidsfonds inbe
grepen. Zo niet onderduimse sabotage. 

Wat zal nu het gevolg zijn van zijn on
handelbaarheid in het willen opdringen 
van de partij aannemer — Heeft de 
C. V. P. er voordeel bij ? — Dat 

WtST^VtrANIDEREN 

De flinke Veurne-ambachtse plakkers-
,ploeg heeft nog eens uitstekend werk ge
leverd. 

Gedurende drie achtereenvolgende nach
ten werden vele honderden plakbrieven ge
plaatst voor «Amnestie», voor « Twaalf-
maanden dienstplicht * en voor « School-
gelijkheid ^ 

Van de Kust tot boven Zarren was het 
één gewemel van onze Volksunieleuzen. 

Bravo plakkers ! 
* * 

En nu iets voor de Roeselaarse studen
ten die voorzeker met len door de Roden-
bachfeesten uit hun slaap gewekt werden. 

Onder leiding van dhr. V. Bouckaert heb
ben bedoelde studenten vier prachtige pa
nelen vervaardigd met volgende opschrif
ten : 
1) Volksunie vecht voor Zelfbestuur en 
Amnestie ! 
2) Vlamingen baas in eigen huis. 
3) Meer arbeid door Zelfbestuur 
4) Vlaanderen te weer tegen gebieds-, volks-
en broodioof rond Brussel en op de taal
grens. 

* 
* - * • 

De topprestatie van die jonge kerels ge
schiedde aan r 100 Km per uur ! Ja, on
gelooflijk en toch waar ! 

Tijdens de plechtigheid, op de Bedevaart
weide, na de H. Mis, waren duizenden be
devaarders aangenaam verrast bij het zien 
voorbijrijden van de expresstrein nr 2736, 
toen plots aan ieder van de negen venster
ruiten van wagon drie één grote, zeer grote 
letter opgehangen werd van het woord 

AMNESTIE 
En onmiddellijk daarna aan dezelfde rui

ten : VOLKSUNIE verscheen. 
De trein snuifde rap voorbij maar onze 

studenten waren nog rapper en 't plan 
lukte uitstekend. 

B R A B I N T 

De Volksunie, afdeling Halle 
betuigt zijn innige deelneming m de rouw 

die talrijke Vlaamse families treft door 
de ramp te Marcinelle; 

betreurt dat tientallen Vlaamse arbeiders 
gevallen zijn als slachtoffer van het 
Waals kapitalisme dat zich hardnekkig 
verzet tegen het oprichten van nieuwe 
nijverheden in Vlaanderen; 

stelt vast dat de eenheidstruktuur van de 
Staat een beletsel is voor de normale 
uitoouw van nieuwe v/erkgelegenheid in 
de Vlaamse gewesten; 

dat daarom de splitsing van het Ministerie 
van Arbeid en Sociale voorzorg in een 
Vlaams en Waals ministerie de eerste 
vereiste is voor een werkverschaffings-
politiek in Vlaanderen; 

vraagt aan de Vlaamse volksvertegenwoor
digers dat zij zich eindelijk zullen inzet
ten voor het verschaffen van arbeid in 
eigen gewest aan de Vlaamse werklozen 
en onmiddellijk als eerste maatregel, de 
splitsing zullen eisen van het Ministerie 
van Arbeid. 

VOLKSUNIE PAYOTTENLAND 
' °De Volksunie afdeling Payottenland, naar 
aanleiding van de ramp te Marcinelle stelt 
vast ; 
dat de Italiaanse regering zich steeds be

kommerd heeft om het lot van haar ar
beiders, doch dat onze regering, noch 
onze Vlaamse volksvertegenwoordigers, 
noch onze sindikalisten zich ooit inge
laten hebben met de veiligheid van de 
Vlaamse arbeiders; 

dat deze ramp de noodzakelijkheid bewijst 
om aan de Vlamingen in hun eigen streek 
werk te verschaffen in de plaats van hen 
in het Walenland in schandalige werk-
voorwaarden slavenarbeid te laten ver
richten ; 

dat in Wallonië wel nieuwe nijverheden 
worden opgericht, doch niet in Vlaan
deren waar de werkloosheid het grootst 
is; 

dat twee miljard verspild zullen worden 
aan een nutteloze tentoonstelling daar 
':vaar dit geld nuttig gebruikt kan wor
den voor de industriaüsatie van Vlaan
deren; 

eist dat de Vlaamse volksvertegenwoordi
gers zullen zorgen dat deze miljarden 
zullen aangewend worden voor het be
strijden der werkloosheid in Vlaanderen; 

eist dat de Vlaamse belangen zouden be
hartigd worden boven alle partijpolitiek 
en verzoeken de Vlaamse volksvertegen
woordigers onmiddellijk over te gaan tot 
de oprichting van een Vlaamse kamer-
fraktie ten einde een werkplan voor het 
behartigen van de Vlaamse belangen uit 
te voeren. 
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