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GEEN VALSE EED 
Reeds 130 jaar lang bedriegen de kidurpoiitiekers 
Vlaanderen. Zo gij, Ijzerbedevaarder, hen bl i j f t 
sleunen, zweer dan geen lichtvaardige eed van 
trouw aan Vlaanderen. Uw eed is vals. 
Het z i j t gij die Vlaanderen mee bedriegt. 
Cij z i j t meinedig. 
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I Zelfbeschikkingsrecht! 

Ivoor Katanga NIET| 

I voor Vlaanderen! | 

t 

s = 
§ //( de ver(jodCling van de i 
1 Sciï'iatsfravtie ran de C.V.l'. § 
i op n.S.eO, werd let zclfbcschll- i 
1 k'nii/srecht vav Katanga vcrde- f 
% digd en aanvaard. = 
g Jj'et Uno-lunidrcst, di.ril de 1 
1 ji lic'lic, erkent dit rcclit voor | 
1 eU. rolk; als ilim het Kaia.irieH' i 
1 volL daarop lnn>cp doet, moet ^ 
H hel :ijn volle rrijheid kunnen p 
= 6r/. niien. = 
S /'Jn voorzitter Struyc, deed er § 
= 7IO-I een schcjike hij, en i'Cr- = 
S kl<: ide, dat de Kongolei:e een- § 
M her slaat een juridische jietie H 
1 ?',•;, ':itshntend het feit van de | 
S Be^'jisehe administratie, en nn 1 
1 dal clement ircf/i'olt... is het i 
1 inc' die eenheid gedaan. 1 

g Jlij de lezing ran dit verslag, § 
passen twee gciriehtige beden- E 
kingen. ^ 

g J)iiar is vooreerst het jeit, dat = 
5 Minister De Schrijver, legen = 
5 de iril van vele voorname Kon- s 
g golcsc leiders op de Ronde-tafel E 
= Cinjerentie (ook tegen Tjombe s 
S vit Katanga) absoluut vasthield E 
= aan de unitaire structuur van 1 
1 de Kongolese staat. = 

= I/ij is zo'n rerstoJcte iinita- = 
1 nsl, dat hij tegen alle iraar- E 
H sc'ii incingen in, can hoge kat o- = 
S lie'.e zijd-e vit Kongo, de uiterst E 
= lichte mar.rn'f Loemoemba als E 
= eei.^lc minister liet benoemen, = 
= juisf omdat de:e vnitarist was. = 
E ]\'ij hebben het recht ons af te E 
E vragen, icelhc principes een E 
= staalsman als de Schrijier be- E 
E zielen, om als liitoliel: -minister E 
E van Kongo, een vltra-linkse E 
= rcgi ring te laten aanstellen, na E 
E ecu rrij-denlcr als Ganshof met E 
E die taai te hebben belast. E 

E Had die CV.P.-senaatsfrac- = 
= //(• ioen geen stelling te nemen, E 
= of lellen de leden enkel voor E 
1 spek en honen ? E 

= Ten tweede i< er deze biltere E 
E ovenreging : = 
= J)c CV.P.-.^ciiaatsfiticlie is E 
E we! zeer bekom merd om de zelf- E 
E itandigheid van het Katangese = 
E volk, maar is dat niet in liet E 
E minst VOO-r die van het Vlaam- E 
E se volk. E 
E (>ok hier leeft een volk, -in E 
= een eenheidsstaat die slechts E 
E een juridische fictie -is. E 
= Ook de Belgische eenheid is E 
S vitsluitend het feit van de Bel- 1 
£ gische administratie. E 
= Ook Vlaavdcien wordt sinds E 
£ l-')0 jaar op schandelijke wijze E 
= achteruitqesleld door de een- E 
s tralc regeringen te Brussel. E 
= Ook hier werden Vlaams na- E 
S tioiiale strijders meermalen E 
5 ziraar en bloediq veri-olgd. E 
S J^c natuurlijke rijkdommen, E 
= de menselijke krachten, de E 
S spaarcenten en grondstoffen, E 
= werden voor het vierendeel voor = 
= Brussel en Wallonië verbruikt, E 
E terwijl ons volk minachtend 1 
g werd bejegend en alleen op het E 
S slagveld en bij de koelie-wer- E 
= ken op de eerste rangen t prijk- E 
E te " — behandeld steeds als een E 
1 onderontwikkeld volk, dat het = 
§ in grote mate is gebleven, E 
1 « f7«/i^ > zij het Unitaire staats- | 
H bestel. = 
I (Lees door blz. 2) | 
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0 vfer Volksunie: studlediensl van de C.V.P. 

opbouwers en afbrekers 
Een van die even klassieke als holle en onveran twoorde ve r 

wijten die de C.V.P. over de Volksunie ronds t rooi t is d a t v a n 
negat ivisme. Het nade r onderzoek van d i t verwij t b reng t erts to t 
een e igenaardige vasts te l l ing. De vas ts te l l ing namel i jk da t de 
C.V.P., terwijl ze de Volksunie als negat ief u i t scheldt , stelseK 
mat i i ; he t p rogram e rvan overneemt (xonder h e t uit te voeren 
na tuu r l i j k ) . Klaarbl i jkel i jk beschouwt ze de Volksunie als h a a r 
s tud iecen t rum. 

Men moet m e t geen twee mi l 
joen kiezers en meer dan 100 volks
ver tegenwoordigers opgescheept 
z i t ten om politiek vers tand op te 
b rengen . Een kleine d inamische 
opposit iegroep k a n een hei lzame 
ui twerking hebben en de polit ieke 
p rog ramma ' s gunst ig beïnvloeden. 

Is h e t eerste waa r voor de C.V.P., 
he t tweede is evenzeer waa r voor 
de Volksunie. 

Bij vorige verkiezingen hebben 
we heel wa t beleefd op he t gebied 
van programovernemer i j door de 
C.V.P. Wel ging nie t iedereen zover 
als Lowie Kieboon^s die to t de ver
bazende vaststel l ing kwam d a t ook 
hij Vlaams-na t iona l i s t was. Om 
zich d a a r n a af te v ragen wat he t 
Vlaams-na t iona l i sme eigenlijk i n 
hield. Het was niet de eerste m a a l 
d a t Kiebooms gek deed. Voor de 
oorlog a c h t t e hi j zelfs he t federa
lisme onmogelijk omda t er in Bel
gië m a a r een aar t sb isschop bestond. 
Alsof h e t er perse twee d ienden te 
zijn of geen enkele. 

De C.V.P. n a m uit ons p rogram 
de vast legging van de t aa lg rens 
over en he t degelijk tweetal ig s t a 
t u u t voor Brussel. Zij beloven d a t 
nu nog en zullen he t b innen 20 j a a r 
nog beloven. Eers t willen ze Vlaan
deren ech te r beroven van gans 
Overmaas , van Ronse en Edingen 
en van ach t Brusselse r a n d g e m e e n 
ten . We zouden een nieuwe grens 
voor Vlaanderen kri jgen : een Oder-
Neisserlinie. 

Van h e t begin van ons o n t s t a a n 

af verdedigden wij de indus t r ia l i 
ser ing van Vlaanderen en de regio
na le ekonomie. De C.V.P. n a m di t 
l aa t s t e begrip over en m a a k t e h e t 
to t een s tudieobjekt terwij l in h e t 
overgeïndustr ia l iseerde Henegouwen 
vlug nieuwe n i jve rheden ge ins ta -
leerd werden om a a n de ingevoerde, 
n ie t -Waa l se a rbe iders a l d a a r werk 
te verschaffen. 

Ook h e t begrip k u l t u u r a u t o n o m i e 
( samen me t de vast legging van de 
t a a lg r ens : eers te s t appen in de 
r i ch t ing van h e t federal isme) n a m 
de C.V.P. over om h e t na tuu r l i j k 

.volledig ui t te hollen. I n p l aa t s van 
een au tonoom l i chaam m e t eigen 
budget zou h e t een raadgevende in« 
stelling moe ten worden zonder bud
get en zonder enige m a c h t . 

Een k r a s s taa l t j e v a n h e t kopië
ren van he t Volksunieprogtam be
leefden we in '57 op he t gebied van 
de landbouwpoli t iek. Nauweli jks 3 
weken na ons kongres n a m de Boe
renbond de voornaams te p u n t e n 
van dit kongres p rogram voor l and 
bouwpolit iek over : gevoelige ve rho
ging van h e t j aa r l i jks l andbouw
budget (he t werd la ter he t fameuze 
jaar l i jks mi l jard w a a r n a a r de boe
ren nog steeds f l u i t en ) ; ve rminde 
r ing met 20 % van de stikstof p r i j 
zen om ze op he t peil van de wereld
m a r k t te b rengen (er kwam n a de 
verkiezingen een 6 % ve rminder ing 
waa rvan men de toepassing t h a n s 
s a b o t e e r t ) ; gedeeltelijke afschaf
fing van de invoerbelast ing op l a n d 
bouwmachines (de Boerenbond 
m a a k t e er zelfs VOLLEDIGE af-

FRAHS WIIMEERSCH IS HIET NEER 
Op een van deze schaarse zonnige voor

middagen hebben we de trouwste onder 
de trouwen, ons- 68 jarig hoofdbestuurs
lid Frans Wymeersch ten grave gedra
gen. Met het vuur van een 20 jarige heeft 
hij na de oorlog de vlag van het Vlaams 
nationalisme in het Waasland verder ge
dragen. 

Hi.i heeft de begrafenis gehad, die hem 
paste 

Een zee van volk, tal van vlaggen, tien
tallen en tientallen kransen en bloemstuk
ken waaronder een grote krans van ons 
hoofdbestuur en een ander van de arron
dissementsleiding St-Niklaas. De lijkbaar 
was omkaderd door een dubbele rij. Aan 
de ene kant werkjongens uit zijn fabriek, 
waarvan de bescherming van de werk
gelegenheid steeds zijn grote zorg was, 
anderzijds door een schaar militanten 
van de Volksunie, met wie hij zich zo één 
kon voelen. 

Bij het verlaten van het sterfhuis wer
den een drietal lijkredenen gehouden van
wege de talrijke kringen die door onze af
gestorvene moreel en financieel gesteund 
werden of rechtgehouden 

Vanwege het personeel voerde de heer 
Clement het woord. 

Namens de Volksunie sprak Leo Wou
ters, gouw\'oorzitter Oost-Vlaanderen. Zijn 
rede vinden onze lezers op de voorlaatste 
bladzijde. 

In de rouwstoet geleid door zijn zoon 
Juliaan volgden achter de familie onze 
hoofdbestuarsleden Rudi van der Paal, 
Leo Wouters, Dr. van Boxelaere, Ward 
Rolus, .Tos De Moor, Omer Van de Kerck-
hove, Wim .Torissen en tal van andere 
van zijn vrienden : 

Pater Van de Walle, Dr. Goossenaerts, 
Amedee Verbrugge, oud-volksvertegen-
woordiger Segcrs, Dr. Van Laer, Dr. Ele-
waut, de heren Bruwiere, Verbcke, Vae-
rewijck, Peeters-Nicasie, Juul Dillen, Fé-
rir De Jaegher, Kestermans, Ir, Lauwaert 
Ceuppens en zo vele anderen. 

Op het kerkhof sprak Dr. Jiiul van 
Boxelaer namens de Volksunie, arrondis
sement Sint-Niklaas. 

Onder groetende Volksunicvlaggen werd 
de lijkkist neergelaten. 

Kwam dan een laatste groet v.in de 
honderden en honderden, die onze vriend 
Frans op de lange weg naar het kerkhof 
begeleid hadden. 

Onze vriend Frans ruste zacht. 

NAAR DIKSMUIDE! 
Er werden n a de oorlog twee aans l agen gepleegd op de I Jzer -

to ren t e Diksmuide. De eerste , m e t d inamie t , ging ui t van k r i n 
gen a a n wier onverkap te Vlaamsha te r i j In zuivere h o e r a - p a -
t r io t t ens t i j l wel n i e m a n d twijfel t . Hij mis luk te over heel de 
l i jn : V laande ren is in de ve rmink t e to rens tomp een sprekend 
m o n u m e n t r i jker en s t r aks verr i js t er een nieuwe to ren . 

De tweede aans l ag was geniepiger, en dus gevaarl i jker . Hij 
ging uit van de chr is te l i jk-s indikale h e r e n die in 1944 ve rk l aa r 
den d a t er geen Vlaamse beweging meer nodig w a s . Toen de 
onverwoes tbare Vlaamse beweging kor t nad ien ech te r weer de 
kop opstak, waren die he ren er dadel i jk bij om er over te wa
ken d a t er niet zou worden afgeweken van de en ig-za i igma-
kende par t i j l i jn . Enige dezer verpoJiitiekte k r e a t u r e n wis ten 
zeiis b innen te d r ingen in h e t I Jzerbedevaar tkoni i tee waar ze 
j a r e n l a n g de plak hebben gezwaaid. L a n g z a a m a a n ech te r word t 
h e t duideli jk d a t ook de tweede aans lag zal mis lukken . Sinda 
een p a a r j a a r immers is er in he t p r o g r a m m a der I J ze rbede 
v a a r t e n een gelukkige ken te r ing waar te nemen . I n de spreek
beur t en — a l t h a n s de sp reekbeur ten n a m e n s de Vlaamse oud-
s t r i jders — wordt een rad ika le r l i jn ge t rokken . 

Er blijft ech te r nog heel wa t te doen ! He t g a a t i n d e r d a l d 
nie t op. a ls voorzi t ter v a n h e t Komitee te spreken over a m n e s 
t ie en federal isme, om een p a a r m a a n d e n la te r als voorzi t ter 
van he t Komi tee hu lde te g a a n brengen a a n de vi jand n u m m e r 
één van h e t federal isme, F r a n s van Cauwelaer t . I J ze rbedevaa r t -
avonden en I J ze rbedevaa r tp ropaganda zi jn nog t e v a a k ver 
kap te s indikaal-pol i t ieke aange legenheden . De spreekbeur ten 
n a m e n s h e t Verbond V.O.S. s teken gewoonlijk gunst ig af t egen 
de flauwe kost die n a m e n s de Vlaamse jeugd wordt opgediend; 
zolang de na t iona l i s t i sche , s t r i jdbare jonge ren te Diksmuide 
nie t a a n h e t woord komen is de aflossing er n ie t verzekerd. 

Vooral de massa le en gedisciplineerde aanwezigheid van de 
V laams-na t iona l i s t en is een stevige waarborg voor een verdere 
gunst ige ontwikkel ing. 

Dank zij deze aanwezigheid worden de I Jze rbedevaar ten ge
leidelijk weer wa t ze al t i jd hoorden te zijn : een te rugkeer n a a r 
de onvervals te b ronnen van de Frontbeweging. 

De schaduwen zullen volgen ! 

schaff ing van . Er kwam na tuur l i jk 
n ie ts van in h u i s ) ; i nmeng ing van 
varkensve t in m a r g a r i n e (waa rvan 
evenmin iets k w a m ) . 

Ook met ons p r o g r a m p u n t a m n e s 
t ie werd gesold. Voor de verkiezin
gen kwam de C.V.P. op voor a m n e s 
tie voor a l degenen die to t minder 
d a n t i en j a a r veroordeeld werden. 
T h a n s wordt er gesukkeld met een 
wetsontwerp d a t van de amnes t i e 
a l leen over l a a t h e t te ruggeven van 
de r ech t en voor degenen die to t 5 
j a a r en minde r veroordeeld werden. 
P rak t i s ch ieder van die be t rokke
n e n is ech te r reeds in h e t bezit van 
die r e ch t en of heeft zelfs ee rhe r 
stel. 

I edereen h e r i n n e r t zich t rouwens 
d a t n ie t minder d a n 20 C.V.P.-par-
l emen ta i r en ops t ap ten in de Ant 
werpse amnes t ies toe t , w a a r v a n h e t 
apar t i jpol i t iek in r i ch tend komitee 
onder tussen te r ziele gegaan is om-
da^ ze van de C.V.P. n ie ts verkr i jg t 
en h e t te laf is om diezelfde 
C.V.P. in beschuldiging te stel len. 

Gelijk iedereen l i c h h e r i n n e r t d a t 
diezelfde 20 C.V.P.-ers v a n de eer
ste tot de l aa t s t e fn h e t pa r l emen t 
nad ien de amnes t i e ver loochenden. 

Op h e t gebied van de Kongopoli-
t iek kwamen we in mei 11. op voor 
bescherming van onze volksgeno
t e n in Kongo. Twee m a a n d e n n a 

dien toen h e t ergste gebeurd was, 
d iende Eyskens ons a c h t e r n a t e 
hollen. In Januar i '59 kwamen we 
op voor federal isme in Kongo. F e 
deral isme of bonds t aa t is t h a n s 
reeds te gemat igd. De C.V.P.-kran-
t e n spreken reeds van konfedera t ie 
of s t a t enbond ! 

Wie is n u positief en wie nega 
tief ? 

I s de Volksuuie negat ief o m d a t 
ze opkomt vooi een univers i te i t te 
Antwe^-pen ? 

En de C.V.P. positief o m d a t ze er 
tegen is ? 

Was de Volksunie negatief toen 
ze de bescherming van de b l anken 
in Kongo vroeg n a a s t een Kongo
lese federale s t a a t ? En de C.V.P. 
positief o m d a t ze er l iet b r anden , 
p lunderen en v e r k r a c h t e n en Loe
moemba gans h e t Kongolees gebied 
a ls eenhe idss taa t toewierp ? 

Is de Volksunie negat ief o m d a t 
ze een degelijk l andbouwprogram 
n a a r voor b r a c h t en de C.V.P. posi
tief omda t ze h e t ove rnam en h e t 
n ie t ui tvoerde ? 

I s de Volksunie negatief o m d a t 
ze de indust r ia l i ser ing van Vlaan
deren vroeg door een degelijke r e 
gionale ekonomie en de C.V.P. po
sitief voor Vlaanderen o m d a t ze 
onmiddell i jk a a n h e t werk toog In 
de Borinage ? 

(Vervolg op blz. 2) 

BEDEVAARDER, DOE GEEN MEINEED 

^ i :»- !^^ '^ :£- -^ -J^ 
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1. Eyskens : Onafhankelijkheids-
feesten van Kongo waren 
groots ! 
Kyrie Eleeyskens ! 

3. Synthetisch bladgroen zal hon-
gerprobleem oplossen. 
Rijp en groen zullen het samen 

. doen. 

7. Verkrachtingen in Thysstad; 
regering niet ongerust. 
Van geen kleintje vervaard 
zijn. 

9. Loemoemba werpt alle schuld 
op de Belgen. 
De kat de belg aanbinden. 

18. Teveel varkensboeren in ons 
land; prijzen niet lonend. 
Veel boeren maken de varkens 
dun. 

17. Kongolese parlementsleden con
fereren in verdachte herber-
gen. 
Nieuwe heren, nieuwe sletten. 

19. Meer dan de helft der kredie
ten voor nieuwe nijverheden 
naar de provincie Luik. 
Luiklekkerland. 

23. Vierendertig Vlaamse soldaten 
verongelukt in Kongo. 
De Vlaam in de pan. 

27. België : technische steun aan 
Tsjombe. 
De Katanga in het donker 
knijpen. 

«1. Nederland verliest van Duits
land in het zangfestival te 
Knokke. 
Met de Corry Brokken blijven 
ritten. 

AUGUSTUS 

1. Russis :he haring braadt niet In 
Baren tezeeincident. 
Baren tzweeën. 

B. Unotroepen hebben succes bij 
negermeisjes. 
Meisjes In unoform. 

9. Tsjombe steunt op Katangese 
stammen. 
Gaat dit met stam en stote, 
nog blij ons... 

lö. André Rijckmans posthuum 
met titel van graaf vereerd. 
Tenslotte nog beter dood «an 
levend be«graven ». 

„ .vv dj looiï xtaBaiiH eb •fJïrt 
giiiiiiiii tiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiniiii| 

Zel[beschikkingsrech[ | 
I Eens, in 1917 riep de Vlaam- | 
1 se Tjomle, Dr Borms met de | 
1 Raad van Vlaanderen, de zelf- f 
1 standigheid van Vlaanderen i 
E uit. 1 
E Zij weiden allen ter dood ver- = 
= oordeeld, door de Unitaire re- = 
I gering. | 
E Er iras locn geen CV.P.- 1 
e senaatsfractie, om het zelf- | 
= beschil-lingsrecht voor het § 
g Vlaamse volk als een heilig 1 
E recht te froclameren. E 

i En toch heeft dit volk er in f 
§ hogere mate recht op, omdat S 
p het over een meer dan voldoende E 
Ë potentieel beschikt, aan ver- E 
§ stand, doorzicht, materiële E 
E rijkdom, en volkskracht, om E 
E een welrarend volk te irezen. E 
= Mn-ar Brussel moet het we- 1 
5 ten : 1 
E Het Vlaamse volk, waarvan = 
= ticndiiizenden leden vandaag, E 
= op de bedevaaitweide te Diks- = 
1 muide, hun wil tot zelfbeschik- '§ 
= king plechtig betuigen, zal E 
E evenals de Katangezen, hard- E 
E nekkig strijden om eens en E 
1 voorgoed zijn volledige vrij- E 
E heid te veroveren. E 

E Dr. Leo Wouters. 1 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

ESEN bij DIKSMUIDE 
Na de IJZERDEVAART 
ZAAL TIROL — 15 uur 

VOLKSUNIEVERGADERING 
( Voorzitter : Mr. Guido van In 
( Sprekers : 

Karel Dillen, 
( Achiel van Malderen, 
( Leo Wouters. 
' Einde : 17 uur 45. 

r 
r 
( 

r 

HIER ONS BLOED 
Kongo heeft aan ons leger een 50-tal 

doden gekost. 45 h i e n a n zijn Vlamingen. 
Een bus met mijnwerkers rijdt te Zinnik 

op een tankwagen. Er lijn 5 doden. Van
zelfsprekend alle 5 Vlamingen. 

Men kan niet anders dan deze doden 
van het slagveld en deip doden van de 
arbeid in één adem te noemen. Zij zijn 
imnierG, hier zowel als in Kongo, de 
slachtoffers van het Belgisch unitarisme. 

De beroepsmilitairen van de vliegtuig
ramp in Kivoe zijn Vlaamse jongens die 
naar het leger gingen omdat «ij slechts 
daar een bete brood konden verdienen. 

De mijnwerkers van de busramp zijn 
Vlaamse jongens die naar de Waalse kool-
put trokken omd^t ï ' j slechts daar een 
bete broods konden verdienen. 

België leeft niet alleen bij het ged\ild 
van de Vlamingen. Het leeft ook bij het 
bloed van het Vlaams proletariaat ! 

NOBLESSE OBLiGL 
Baron de Vleeschhauwer was een der 

talrijke Belgische prominenten die zich 
ging bruinen in het Kongolese onafhan-
kelijkheids/onnetje te Leo op 30 juni. Ge
lijk alle genodigden was hij in het bezit 
van een boekje, waaruit hij slechts bon
netjes moest scheuren om zijn maaltijden, 
aperitieven, o\ ernachtingen en taxiritten 
te vereffenen. De dag voor dat hij terug 
naar België keerde, stuurde hij aan moe
der de vrouw een telegram waarin hij 
zijn komst aankondigde. Kosten v.in dit 
telegram : G9 F. 

Bij het verlaten van zi]n hotel werd hem 
deze rekening voorgelegd. Hij trachtte het 
met de hotelier op een akkoordje te gooien 
door voor te S.tellen, de 69 F. te vereffenen 
met ontbijtbonnetjes. Zeer tot zijn spijt 
vond hij de hotelier tot dit kochandeltje 
Op de rug van de gemeenschap niet be
reid. 

Zijn Kongolese reis heeft hem dus de 
ronde som van 69 F. gekost. 

LOEMOEMBA 
Sinds zijn <i gematigde » maar vooral 

dank zij zijn strak-unitaristische houding 
Op de eerste Ronde Tafelkonferentie was 
dit heerschap de lieveling van onze re
geerders. Het was dan ook maar logisch 
dat hij door Ganshof van der Meersch be
last werd met het vormen van de Kongo
lese regering. 

De gevolgen liicr\an kent men. 
Onze regeerders zijn nu in het andere 

uiterste gevallen : I/oemoemba is de baar
lijke duivel in persoon. Wat hadden ae 
van deze gevangenisboef dan te verwach
ten ? , 1 , , .1 Cl n\'"'> i 

Eén zaak is echter zeker : zelfs een 
fatsoenUjk en gematigd Kongolees leider 
zon zich niet hebben kunnen neerleggen 
bij het feit dat het Belgisch ambtenaren-
blok na de onafhankelijkheidsverklaring 
de ganse macht in handen bleef houden. 
Iedere Kongolese leider zou de macht van 
dit blok hebben gebroken en de spoedige 
afrikanizering van de kaders doorgevoerd. 

De kortzichtigheid van onze koloniale 
politiek is thans Loemoemba's grootste 
troef. 

En de regering heeft graag, dat de open
bare mening haar gevoelens afreageert op 
een baarlijke duivel. Zo blijft zijzelf wat 
meer buiten schol ! 

DE VOORUITZIENDEN 
De kleurpartijen zwijgen thans 

angstvallig over de rol die de Kon
golese revolutionairen voor de on
afhankelijkheid in hun partijen 
gespeeld hebben. 

Loemoemba was tot voor kort lid 
van de liberale partij (ja, net ao-
als oud-minlster Ganshof!). 

« Staatsman » Kasjamoera zoals 
onze staatsradio hem noemt was 
de algemene sekretaris van het 
A.B.V.V. Kasa Voeboe was de man 
Van de Jezuïeten en van de Kato-
lieken. Hij geraakte wat in onge
nade omdat hij federalist was. Voor 
dezelfde C.V.P. is thans federalisme 
In Kongo te gematigd. Zij spreken 
reeds van konfederatie en zelfs de 
afscheiding van Katanga zoviden 
ze toejuichen. 

Wie onze kleurpartijen nog niet 
goed kent zal ontsteld zijn over de 
wijze waarop de « onderontwikkel
de negers > hen bij de neus geleld 
hebben. 

EVEN VRUCHTELOOS 
ALS ONBESCHAAMD 

Schildwacht, die Eyskens met 
zijn sleutel en zijn Kongokatas-
trofe, nog steeds als een staatsman 
groot formaat blijft afschilderen, is 
niet te vinden voor een nieuwe re
gering ! 

Wij vragen ons ^i hoe groot de 
katastrofe wel moet zijn volgens 
hem eer een regering moet heen
gaan ? 

Als het C.V.P.-ers zijn klaarblij
kelijk nooit. 

Politiek schaamtegevoel moet 
men bij de gepatenteerde C.V.P.-
huichelaars inderdaad niet meer 
zoeken. Zij wanen zich even onfeil
baar als de Roomse Kerk. 

Jammer voor hen dat steeds 
meer van hun vroegere aanhangers 
hun gehuichel en hun onbekwaam
heid leren doorzien. 

Schildwacht zal het echter deze 
keer niet halen. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 

I«Georges» 
IVERGAUWEN | 

spreekt NIET | 
i Over de ernst waarmee de = 
I propagandaleider van het Be- | 
i devaartkomitee Van de Kerck- | 
I hove de sprekers voor Diks- i 
i muide aanweiit, getuigt het i 
I aanduiden van Georges Ver- | 
i gauwen als redenaar namens i 
1 de '< oud-strijders '14-18 ». De 1 
I man trad na de oorlog in het | 
f verzet en hielp o.m. de beken- = 
I de tronter Amedee Verbrugge | 
i aanhouden. Nooit was hij nog 1 
1 op een IJzerbedevaart geweest | 
1 en aan plaatselijke V.O.S.-sen 1 
i vroeg hij of die Bedevaart in | 
I open lucht of onder een tent | 
i plaats vond ! f 
I Waarom de man wel moest f 
1 spreken ? | 
I Wel omdat hij C.V.P.-er is | 
1 en dit voor propagandaleider i 
I Van de Kerckhove, die betaald | 
1 met het geld van de nationa- | 
I listen meent dat overal te het- i 
1 zen tegen de Volksunie zijn | 
1 voornaamste taak is, het voor- = 
i naamste argument is. = 
1 Daar de Oostvlaamse natio- | 
I nalisten dreigden <' Georges » = 
1 Vergauwen van het podium te | 
1 halen, werd eindelijk dan toch | 
I beslist dat hij niet zou spre- f 
i ken en dat de heer Lauwers f 
1 sekretaris van V.O.S. in zijn i 
i plaats zou komen. s 
i Een wijs besluit. 1 

iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiii 

VERBODEN 
Zoals elk jaar komt het Bede-

vaartkomitee weer voor de pinnen 
met het politiereglement dat het 
verboden is wat ook uit te delen of 
te verkopen te Diksmuide en te 
Kaaskerke op zaterdag en zondag. 

Is het krachtens dat reglement 
dat 's zondags 's middags voor het 
einde van de Bedevaart De Stan
daard reeds mag verkocht worden 
met de inhoud van al de redevoe
ringen haar door het Bedevaart-
komitee ter beschikking gesteld ? 

Wanneer houdt die komedie op ? 
Is het te verwonderen dat van 

langsom minder deelnemers zich 
aan die patronaatsoekazen storen ? 

PANIQUARD ! 
Een hooggeplaatst ai^btenaar te Leopold-

stad wees er geruime tijd vóór de onaf-
hankelijkheids\erklaring zijn hiërarchi
sche overheid op, dat de taak van België 
in Kongo wellicht een einde zou nemen. 
Hij opperde de mening dat het geraad-
zaam zou zijn, het kader van zijn dienst 
aan te vullen met enkele nlet-Belgische 
Europese specialisten. Hij bleef immers 

'geloven dat zowel Kongo als België best 
gediend waren met een Kongolees-Euro-
pese samenwerking. 

Het antwoord was kort en — natuurlijk 
— in het Frans : « Monsieur, vous êtes 
un paniquard ! ». 

Het gaat toch niet op, rtóening te hou
den met het oordeel van een ambtenaar 
die bij de YeUighetd een dosi^er heeft om-
«ot hi j Ud la van de Vlaamse Vrienden
k r i n g ! 

GANSHOF NOCH 
VAN ZEELAND 

De liberale vrijmetselaar Ganshof 
van de bloedige repressie en de kle
rikale bankier Van Zeeland van de 
24 maanden worden door de Brus
selse patriotten als « technici » 
vooropgezet voor een nieuw minis
terie ! 

Over blunderaars gesproken, dat 
zijn er twee ! 

De Vlaamse C.V.P.-kranten ge
ven dan ook terecht van katoen te
gen hen. 

Zij moeten echter niet vrezen dat 
ze minister worden. De Vlaamse 
C.V.P. parlementairen kunnen dat 
gemakkelijk beletten door in blok 
tegen hen te stemmen. 

Zo lastig is dat niet. 

SALE FLAMIN 
Er is weer heel wat verontwaar

diging in de kringen van de kleur-
partijenflaminganten omdat de 
Kongolezen zo anti-Vlaams inge
steld zijn. Wie heeft het de negers 
echter geleerd ? Toch de Belgische 
franstaligen, die de partijgenoten 
zijn van de flaminganten, die 
C.V.P., liberaal of socialist kiezen. 
Al het kwaad in Belgiè komt van 
hun franstalige partijgenoten, die 
zij met hun stemmen aan de macht 
brengen. 

Eeuwig argeloze schapen. 
Oorzaak van onze onderdrukking 

in het land, waar vij de meerder
heid zijn ! 

GEBIEDSVERLIES 
Daar waar op het Vlaams Natio

naal Zangfeest voorzitter Dr. Va
leer Portier duidelijk opkwam niet 
alleen tegen de talentelling maar 
ook tegen het C.V.P.-taalkompro-
mis, dat dezelfde gebiedsroof voor
ziet, gewaagt het IJzerbedevaart-
komitee alleen maar over de talen
telling of over « andere » gebieds
roof. Mogen de rovers weer niet 
genoemd worden met hun naam ? 

Wie verzet zich ? Marcel van de 
Wiele van het A.C.V. of Prof. 
Fransen, de huldiger van Frans van 
Cauwelaert'' Is het daarom dat 
weer enkele degelijke leden van het 
Bedevaartkomitee ontslag willen 
indienen ? 

(Vervolg van blz. 1) 

0\/er Opbouwers e.v 
Afbrek ^rs 

Is de Volksunie negatief o adat 
ze het behoud van het VI ;ams 
grondgebied vraagt en de (.V.P. 
positief omdat ze Overmaas, rion-
se, Edingen en acht Brusselse i ind-
gemeenten aan de verfransiiiL, wil 
prijs geven door haar fameus (a i l -
kompromis ? 

Is de Volksunie nesatief omd .t ze 
amnestie vraagt en de C.V.P. posi
tief omdat ze 80 menselijke wrak
ken in de gevangenis laat kreve-
r e n ? 

Zijn de Vlaams-nationalisten ne
gatief omdat ze een afzonderlijke 
Vlaamse partij voorstaan die de 
Vlaamse belangen verdedigt en de 
kleurflaminganten positief omdat 
ze voor de kleurpartijen kiezen die 
Vlaanderen beliegen, bedriegen, 
uitzuigen en beroven ? 

Wij wachten op het antwoord 
van die flaminganten. 

Wim Jorissen. 

KNULLEN 
Gans de wereld soot met de Bel

gische regering. Dat zijn nu de gro
te staatslieden, de bekwaamste 
mannen van de C.V.P. en van de 
liberalen. Nu ziet ook de gewone 
man hen eens in hun hemd. Een 
weergaloze bende onbekwamen. 
« Het Volk » probeert deze regering 
te redden door ze af te schilderen 
als slachtoffer van het kommunis-
me. Zou het zo zijn, dan vragen we 
ons af wat de Belgische veiügheids-
diensten in Kongo gedaan hebben? 
Zeker vlijtig de vergaderingen van 
de Vlaamse vriendenkringen ge
volgd op zoek naar Vlaamse^ mci-
vieken ? 

Natuurlijk dat er ook in Kongo 
kommunisten zijn. Er zijn er hier 
wel. 

Loemoemba, die de verscheidene 
Afrikaanse volkeren wil onder-' 
drukken door een Kongolese oen-
heidsstaat, heeft echter de laatste 
maanden de steun gehad van on
ze regering tegen de federalisten 
van Katanga en van de Abako om
dat juist hij een unitaire nationa
list is, zoals onze C.V.P.-ers, libe
ralen en socialisten het hier zijn. 
Het kommunisme had daar met» 
mee te maken. 

Patronaatsprodukten en K.A.J.-
ers kunnen deze onzin van Schild
wacht slikken, maar geen enkel 
zelfstandig denkend mens. 

^ I —> 

Mensen 
"jf^" m 

en '^Dingen 

Postzegels 
— Hebt gij ook deze mooie, nieuwe postzegels gekocht, vroeg 

ik aan Casimir, die bezig was een ingewikkelde brief t« schrij
ven. 

— .'Alweer een nieuwe postzegel ? vroeg hij, dat schijnt het 
enige initiatief te zijn van de regering. En wat staat er op ? Het 
portret van Ganshof ' 

— Dat komt wel, Casimir, tenware dat eerst het portret van 
zijn zoon op een po.stzegel verschijnt. Maar dat zal dan wel een 
Amerikaanse postzegel moeten zijn, want de zoon van de Belgi
sche repressieheid heeft de Amerikaanse nationaliteit gekozen. 
Als men zo'n vader heeft, is het natuurlijk dat men naar een 
andere nationaliteit verlangt. 

— En waarom zou die zoon van Ganshof op een postzegel 
staan, vroeg Casimir. 

— Wel, vriend, het is een bankier die zaakjes gaat doen 
met Kongo, na afspraak met Lumumba die hij in New-York 
ontmoette. De vader trekt er uit langs de politieke poort, de 
zoon trekt er in langs de financiële poort. Zo blijft de naam 
Ganshof glansrijk met Kongo verbonden. En vermits de Belgi
sche posterijen nu postzegels uitgeven als uiting van vreugde 
over de onafhankelijkheid van Kongo, zou men Ganshof, vader 
en zoon, op de postzegels kunnen zetten. Dat zou tenminste een 
simbolische postzegel zijn. 

— Wat, riep Casimir uit, postzegels om de Onathankelijk-
heid van Kongo te vieren ? Wat een apenkolonie zit er dan toch 
in de regering. De Belgen worden er dood gestampt of buiten ge
zet en deze blijde gebeuitenis wordt vereeuwigd met postzegels ? 
Wanneer volgt een postzegel ter verheerlijking van Lumumba 
die door de regering werd uitverkoren en dadelijk gedecoreerd. 

— Dat komt nog wel, Casimir, maar in afwachting zouden 
de Vlamingen de dertigste verjaring van de taalwetten kunnen 
vieren met een grote reeks postzegels in cle nationale kleuren 
als die van de postzegels van Kongo-Onafhankelijk, waar wij 
zoveel eer en vreugd aan beleven. Maar dan moeten wij eerst 
een paar Lumumba's hebben. 

— De Lumumba's zitten bij de Walen, vriend, zei Casimir. 
Cit. 
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Begin augustus was er even windstilte in de Kongolese! 
kwestie. Loemoemba zwierf ergens rond in Noord-Afrika en be
perkte er zich toe, aan de Tunesische, Marokaanse en Libe-j 
riaanse perslui krachtige doch nogal onbelangrijke verklaringen 
af te leggen. De Katangese delegaties maakten vergeefs hun op
wachting bi] de West-Europese regeringen en vulden de tijd 
daartussen met onderling gekibbel. 

Op 5 augustus kwam dan het eerste belangrijke nieuws van' 
de maand : op het allerlaatste ogenblik zag mijnheer «H» et) 
van af, dadelijk met de UNO-troepen Katanga binnen te rukken^ 
Hij gaf er de voorkeur aan, door de Veiligheidsraad eerst zijn' 
mandaat opnieuw te laten omschrijven. , 

De verdienste_van dit Katangees winstpunt kwam hoofd
zakelijk toe aan de heer Tsjombé, wiens krachtige taal mijn-j 

- heer «H» er van overtuigde dat een bezetting van Katanga op' 
dat ogenblik en in die omstandigheden wellicht toch een mili
tair avontuur zou worden. 

Deze stand van zaken stak de overige Kongolese federalis
ten een hart onder de riem en, terwijl Kalonji aanstuurde op de 
oprichting van een «Mijnrepubliek Kassa'i», begonnen uit heel" 
Beneden-Kongo de telegrammen van ongeduldig-geworden 
Abako-afdelingen in Leo binnen te stromen. 

Het federalisme van de Abako is alleszins van ernstiger, 
allooi dan dat van Tsjombé. De Abako groepeert één enkel volk :'' 
de Bakongo. Katanga daarentegen is alles behalve een etnische 
eenheid; het oorspronkelijk gebied van koning Katanga om
vatte hoop en al de streek van Kolwezi tot E'stad. 'Wat de 
«Libre Belgique» natuurlijk niet heeft belet, aan te sturen op 
een koloniale oorlog in naam van «het zelfbeschikkingsrecht 
van het Katangese volk*.... 

Op 8 augustus dan kwam de Veiligheidsraad bijeen. Mijn
heer «H» gaf zowel Loemoemba, Tsjombé als de Belgische re 
gering een veeg uit de pan. Het scenario verschilde overigens 
niet veel van dat der vorige zittingen : nadat de Sovjet-Unie 
haar eigen (radikale) motie had ingetrokken, werd een (gema
tigder) Tunesische motie goedgekeurd met negen stemmen te
gen 2 onthoudingen. Frankrijk onthield zich omdat het inzake 
de Algerijnse kwestie een slag om de arm wil houden; de 
Italiaanse onthouding danken we waarschijnlijk vooral aan de 
verontwaardiging in dat land wegens de moord op een Italiaans 
diplomaat In Kongo. De Veiligheidsraad maakte het België eens 
ta meer duidelijk, dat het zijn troepen ten spoedigste moest 
V egtrekken uit gans Kongo, Katanga en de bazes inbegrepen. 

Deze beslissing ontlokte de heer Eyskens enkele boze op
merkingen aan het adres van de Nato; zij, die mochten hopen 
dat nu onze al te zware militaire verphchtingen t.o.v. dit oraa-
nisme zullen worden herzien, gelieven te bedenken dat de soep 
zelden zo heet wordt gegeten als ze wordt gekookt. 

Op 9 augustus keerde Loemoemba dan terug te Leo en zette 
er dadelijk het tegenoffensief tegen de (federalistische) opposi
tie in : de noodtoestand werd afgekondigd, de persvrijheid be
knot. Het kwam te Leo tot relletjes tussen Abako en de ord'e-
strijdkracïiten en even werd het bericht de wereld ingestuurd 
dat Loemoemba daarbij zwaar gewond werd. 

In België werd er verder druk uitgeoefend om tot een be
perkte regeringswijziging te komen. Bepaalde franssprekende 
kringen stelden opnieuw de kandidatuur van Ganshof en andere 
«technici»; het Hof verzuimde niet de gelegenheid om eens te 
meer de inspanningen van de brusselse reaktie te steunen. Theo 
Lefèvre, die sinds zijn beruchte Rerum-Novarumrede te Leuven 
met Eyskens op zijn neus loopt en uitgesproken sindikale nei-
gmgen vertoont, trapte niet in de val en voegde voor eenmaal zijn 
krachten bij die van «zijn vriend» Gaston om de huidige forma
tie te steunen. Van ontslag natuurlijk geen sprake; wel van 
het fameuze nieuwe herstelprogramma met o.m. verhoogde be
lastingen. 

Op 12 augustus trok mijnheer «H» dan met een «lijfwacht» 
van een 200-tal Zweden naar Katanga. Hij zorgde er wijselijk 
voor, Loemoemba niet in zijn bagage mee te nemen. 

In Leo werden Belga en AFP stilgelegd. De Europeanenjacht 
zette er opnieuw in en zelfs UNO-officieren werden er het 
slachtoffer van. Loemoemba begon nu ook de terugtrekking van 
alle blanke blauwhemden te eisen en verklaarde herhaaldelijk 
dat mijnheer «H» een betaalde agent van België is. Hij kondigde 
voor de duur van zes maand een speciaal militair noodregime af, 
met krijgswet en volksrechtbanken. 

Op het ogenblik dat we dit schrijven vertrekt Hammar-
skjoeld naar New-York om er nogmaals zijn mandaat door de 
Veiligheidsraad te laten omschrijven. 'Wanneer dit mandaat 
bevestigd wordt, komt het onvermijdelijk tot een krachtmeting 
.tussen Loemoemba en de UNO. BIJ die krachtmeting zou de 
federalistische oppositie wel eens de laatste stoot aan de centrale 
regering kunnen geven.... 

In België komen onze heren volksvertegenwoordigers ijlings 
terug uit alle delen van de wereld waar ze een (welverdiend) 
verlof doorbrachten om in de Kamer te vergaderen. Het is on
waarschijnlijk dat daar spektakulaire dingen zullen gebeuren. 
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Inderdaad ••• 
onze minislerl hebben slaap nodig! 

J 

Luc D, pakte in « De Standaard » van 
13 dezer uit met de kop die hierboven 
prijkt ; n Onze ministers hebben slaap 
nodig n. In een ernstige kran t als « De 
Standaard » is een eerste-pagina-kop 
nooit humoristisch bedoeld en Luc D, was 
dus wel degelijk de mening toegedaan da t 
de regering, zijn regering, de regering die 
in « De Standaard » door dik en dun 
wordt verdedigd, vermoeid is. 

Dat Is toevallig ook onze mening ; de 
regering Eyskens is vermoeid. 

Het moge volstaan, hier even achterom 
te kijken naar wat deze regering reeds 
heeft verwezenlijkt. Zij is aan het bewind 
gekomen met een prachtig programma, 
het zg. sleutel-programma van de heer 
Eyskens. Deze sleutel zou de poort naa r 
een nieuwe, expansieve en dinamische eko-
nomische politiek openen. In de plaats 
hebben we gekregen de komedie der test
gebieden, de zoveelste gelegenheid om 
Vlaamse kapitalen naar Wallonië, speciaal 
dan de Borinage, af te voeren. De weidse 
ekonomische perspektieven uit de rege
ringsverklaring schrompelden ineen tot 
het hopeloos en tipisch kleiu-Belgisch ge
knoei van aa « streekekonomie n, een nieu
we hoela-hoepmode voor wisselagentei-
met-pensiocfi en een bedrieglijk gordijn 
waarachter de problematiek van de 
Vlaamse ekonomische ^chteruitsteiling ze
dig werd verborgen. 

De regering Eyskcn» kwam aan bod 
dank zij de beloften der zetelaanpassing 
en kieswethervorming. Deze beloften wer
den herleid tot een misselijke C.V.P.-libe-
rale '-"^handel waarbij vooral de bekom
mernis voorzat, de Vlaams-nationale oppo
sitie te nekken dank zij de 5 To-klausule. 

Deze regering kreeg een meerderheid 
o.a. door een diepgaande administratieve 
hervorming en sanering op haar program
ma te plaatsen. Ze stelde zelfs een vioe-
eerste-niinistcr aan om dit programma
punt in daden om te zetten. 

De eerste resultaten van deze hervor
ming en sanering moeten nog het dag
licht zien. 

De ploeg Eyskens maakte zich sterk, de 
onrechtvaardigheden en overdrijvingen 
der repressie ongedaan te maken. Maar 
sinds jaren hadden we nooit zo'n slechte 
minister van justitie en de beruchte epu-
ratie-ontwerpen kwamen slechts deerlijk 
verminkt voor het parlement. 

Eyskens es. worden er regelmatig aan 
herinnerd dat de vervaldag der talentel
ling voor de deur staat. Waarschijnlijk zal 
de regering trachten, deze vervaldag te 
verschuiven door te verklaren dat « haar 
kop nu op andere en belangrijker zaken 
staat ». 

De regering Eyskens was er reeds in de 
eerste maanden van haar bewind in ge
slaagd, ongeveer iedereen tegen haar op 
de s t raat te brengen : de boeren, de mid
denstanders, de automobilisten, de flamin
ganten, de patriotten, de arbeiders, de 
Borains en de Limburgers. 

Deze regering is tenslotte de regering 
van het Kongolese drama. Het is de ploeg 
die Van Hemelrijck de woestijn instuurde 
omdat zijn onafhankelijkheidsplanning 
over vier tot vijf jaar te snel ging en ver
ving door De Schrijver om door deze laat
ste de onafhankelijkheid op 30 juni te la
ten beloven. Het is deze regering die in 
het Parlement het april-manifest der ge
westbeheerders en de verwittiging van 
Kyckmans en Saintraint hooghartig ne
geerde en het woord « vaandelvlucht » ge
bruikte. 

Het is deze regering die de Kongolese 
federalisten opzijschoof om een gewezen 
tuchthuisboef tot eerste-minister van 
Kongo te maken. 

Deze regering, houdt zich nog slechts 
recht aan de mateloze en rampzalige am
bitie van één man : de eerste-minister, 
Gaston E.yskens. En de ambitie van deze 
man triomfeert over alle politiek fatsoen 
en eerlijke schaamte ; na een dergelijk 
negatief en bloedig regeringsbllan vindt 
hij het lef, nogmaals voor de openbare me
ning te komen met een nieuw programma. 

Het is inderdaad vermoeidheid, dode
lijke vermoeidheid die Eyskens belet nog 
helder te denken. 

Voor éénmaal had n De Standaard » ge
lijk; onze ministers hebben slaap nodig. 

Ze zullen hem krijgen : de lange, lange 
slaap der vergetelheid. 

Tjeef Kaloot, Schild en Iwoard van Vlaanderen! 

L 

•Ware er niet Kongo, dan zouden de kranten voor het ogen
blik bevolkt zijn met hele horden monsters van Loch Ness. Het 
nieuws komt met mondjesmaat, zowel in omvang als in belang
rijkheid. 

In Europa, dat hoe langer hoe minder het centrum van de 
wereld blijkt te zijn, praktisch niets. De ontmoeting Adenauer-
MacMillan te Bonn kan bezwaarlijk doorgaan voor een wereld
sensatie en heeft, na de ontmoeting De Gaulle-Adenauer enkele 
dagen tevoren, een zelfs voor Europese begrippen beperkte be
tekenis. Het officieel communiqué sprak van Londense tevreden
heid voor Adenauers begrip t.o.v. van het Engels standpunt in
zake het Europa der Zes en het Europa der Zeven. Daarbij werd 
stilzwijgend heengegleden over het feit dat de ontmoeting fei
telijk voortsproot uit de Engelse ongerustheid omtrent een al 
te hechte as Bonn-Parijs. 

In Engeland werd het 44.500 ton metende slagschip 
« Vanguard », dat in 1946 werd gebouwd en 1.260.000.000.- B.F. 
kostte, naar de sloper gesleept. Het nieuws is wellicht niet zo 
heel belangrijk; het vestigt toch wel even de aandacht op de 
ongehoorde verspilling die de militaire uitgave meebrengen; 
het dure speelgoed was nauwelijks 14 jaar oud, had nooit een 
schot gelost en liep - dank zij gebrekkige apparatuur - op zijn 
maiden-trip reeds vast even buiten de Schotse thuishaven. 

Op Cyprus, waar de Britse goeverneur sir Hugh Foot op 16 
dezer officieel de macht aan de nieuwe regering overdroeg, zijn 
weer de oude moelij kheden tussen Mgr. Makarios en de EOKA-
leider Grivas gerezen. De onafhankelijkheid van Cyprus is het 
levenswerk van Makarios geweeest. Deze uiterst gewiekste po
liticus slaagde er in, de Britten schaakmat te zetten door de 
onafhankelijkheidsstrijd der Grieken op het eiland in het teken 
te stellen van Enosis, aansluiting bij Griekenland. Enosis be
tekende meteen een internationalisatie van het probleem; het 
is deze internationalisatie, méér dan de kogels van Grivas' 
Eokastrijders, die de uiteindelijke onafhankelijkheid heeft bij
gebracht. Grivas, oud-beroepsofficier bij het Griekse leger, held • 
van het verzet tegen de Duitsers, heeft het nooit kunnen vinden 
met de beperkte doch uiterst praktische objektieven van Maka
rios. Deze laatste heeft eens te meer het «in der Beschiinkung 
zelgt sich der Meister» bewezen. 

Tussen Rusland en China wordt het debat over de marxis-
tisch-leninlstische theorie betreffende de «onvermijdelijke oor
log met het kapitalisme» voortgezet. Rusland wordt thans ter 
hulp gesneld door de Joego-Slavische kommunisten; hulp die 
waarschijnlijk maar matig op prijs zal worden gesteld. Inmid
dels maken verschillende bronnen gewag van een massale uit
tocht van Sovjetspecialisten uit China. 

In het Amerikaans-Russlsch schaakspel werden de laatste 
2 weken weinig zetten gedaan. Kroestjev kondigde aan dat het in 
zijn bedoeling lag, het ontwapeningsdebat in de UNO bij te wonen, 
ring i.p.v. in de kommissie. Onverwachts rees dus weer de mo
gelijkheid op een «top». Inmiddels echter hebben de Russen ie
dereen verrast door uiteindelijk toch in te stemmen met een 
debat voor de ontwapeningskommissie. Op 17 augustus begon te 
Moskou het proces Powers dat een propagandistische show van 
formaal belooft te worden. De Amerikanen staken even voor het 
proces een kwajongenstong uit naar de Russen door te verklaren 
dat ze thans druk bezig zijn met de konstruktie van een onbe
mand spionnagevliegtulg. Splonnage schijnt in de U.SJA. een 
uiterst eerbaar beroep te zijn; de NASA-agenten Martin en 
Mitchell die onlangs verdwenen en waarschijnlijk overliepen 
naar het Oosten, voerden op hun eenzelvigheidskaart de hono
rabele vermelding : «wiskundigen». 

Amerika heeft een deel van zijn raket-achterstand opge
haald door een ballonsatelliet de ruimte in te jagen en door een 
ruimtehut uit de Stille Oceaan op te vissen. De wedstrijd voor de 
eerste man in de ruimte begint voorgoed. Aan het bewapenings
even wicht tussen Amerika en Rusland, de zgn. H-pariteit, ver
anderen deze ,(beperkte) successen niets. 

Aan de voordeur van Amerika blijft het rommelen. Toen de 
U.S.A. het Castro-reglme op Cuba door ekonomsche represaille
maatregelen door de knieën trachtte te krijgen, brak de baardige 
rebel de ekonomische blokkade door meer te gaan aanleunen bij 
het kommunistisch blok. De Russische hulp aan Cuba is sinds
dien reeds opgelopen tot het niet onaardige bedrag van 100 mil
joen dollar. Castro, die ziek schijnt te zijn en zich af en toe 
gedurende zijn urenlange TV-redevoeringen voor enkele minu
ten laat vervangen door zijn broer Raoel, heeft thans nieuwe 
anti-Amerikaanse maatregelen getroffen : Amerikaanse eigen
dommen - oliemaatschappijen en suikerraffinaderijen - ter 
waarde van 770 miljoen dollar werden genaast. Inmiddels heeft 
het regime het ook met de kerk aan de stok gekregen alhoewel 
Castro de reputatie geniet, een trouw en vurig katholiek te zijn. 
Deze Ietwat overhltte rebel, wiens goede bedoelingen ongetwij
feld talrijker zijn dan zijn wijze maatregelen, wordt om zijn 
anti-Amerikaanse politiek door talloze Midden- en Zuidameri
kanen op de handen gedragen; de «gringo» is er inderdaad niet 
zeer geliefd. Hij zal het dus nog wel een tijdje bolwerken, want 
de U.S.A. kunnen zich de weelde niet veroorloven, hun warm
bloedige Zuiderburen al te zeer tegen het hoofd te stoten. 

In Afrika viert men onafhankelijkheidsfeesten aan de lo
pende band en zonder Kongolese nasleep. De nieuwe buitenkan
sjes voor de postzegelliefhebbers heten : Niger, (de voormalige, 
Franse) Kongo en Tsjaad, " 

' ''i^p :i7-8-60 
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Boodschappen bij IJzerbedevaart 

1 WIE DICHT MEE ? 
• 

E Htt aantal inzendingen deie keer laat vermoeden dat de meeste mijner 
: ttoiiwe dichteressen en dichters ergens In Europa een verdiend (en verre-
• gend) verlof hebben doorgebracht, 
ï De kwaliteit echter is er niet minder om. Doch laat ik de heer Custe|rs> 
S die me meedeelde met spanning te wachten op al het kwaad dat poëtisch 
• Vlaanderen hem zou toedichten, niet langer branden van ongeduld. Een 
: (forse) greep uit de inzendingen brengt hem In de eerste plaats het (zeer 
i bloeddorstige) rijm van J.K. te Mortsel : 
! — 11 de Judasdood zij hem beschoren ». 
: Andere in/.cndingen zijn, alhoewel getuigend van een even slecht ka-
S rafcter, Iets minder woest. Zo o.m. : 
• _ G.V.L. te Mechelen a/Maas : « om de Belgische rust niet te storen ». 
j — V.K. te Borgerhout : « om 't voortschrijdende ringeloren ». 
! — A.L.F, te Amersfoort : « aan het been van brave domosen », 
• Het is tenslotte V.E. te Asse die met (Brabantse) trefzekerheid de 
j boofdvogel heeft neergehaald : 
• Op 't jaarlijkse feest van de Sporen 
; te Brussel liet Custers zich horen. 
: Hij sprak van de trouw, 
• doch paste een mouw : 
• zijn vest bleef gekeerd als tevoren. 
i Te Diksinuide staan telkenjare, tussen de talloze goedgeklede Bedevaar-
: ders, ook enkele van V.E. 's gekeerde vesten. Mag ik mijn (hopelijk moeger 
• reisde en weer honk- en penvaste) dichters en dichteressen vragen, deze (splj-
S tige) mode te vereeuwigen in onderstaande Limerick t 
I Te Diksmuido, onder de Toren, 
• wordt luid en met nadruk gezworen. 
J Doch menige keer 
J is al (lat gczweer 
I m-*-^'y'- '•* l*t^^t)f 
I En zoals steeds : de beste inzending wordt beloond met een Heldeland-
• pocket. Inzendingen voor donderdag a.s. per adres de redaktie aan 
S Uw dienstwillige Emest 
I P.S. — Emest is eveneens in verlof geweest; zijn korrespondentle heeft 
: ei onder geleden. Hierbij verwekt hij dan ook een akte van (onvolmaakt) 
• berouw. : 

nUN OFFER : HET '/AM) DER DE TRAGEDIE VAN DE 

VLAAMSE ZELFSTAKDIGUEW IJZERSOLDAAT 

Minuter P.W. Segers is de man 
der verruiming. Hij is de man die 
te Dihmiiide de eed van trouw « tot-
terdood » heeft gezworen. Hij is de 
man die van de C.V.P. gemaakt 
heeft : de partij van de ejt-nationa-
hsten en de overlopers, de Leeman-
sen, de Custersen en de D'Haeses. 

Hij IS de man die — gelukliy ver
geefs ! — heeft gepoogd, van de 
IJzerhedevaarten het vriengstuk der 
C.V.P.-partijhovgressrn te wnlrn. 

In 19SS, 's avonds na de Parle-
inentsterkiezingen, hrachl P.W. 
Segers volgend l-ommrntaar uit op 
de verkiezingsuitslagen : * wij heb
ben de stemmen der zwarten niet »«-
dig gehad ! » 

Vandaag, twee jaar later, op de 
looravond van de IJzerbedevaart, 
antwoordt de Volksunie. Of liever : 
ze laat ïien antwoorden die in twee 
wereldoorlogen bewezen hebben dat 
trouw totterdood iets mcrr lan eijn ' 
dan een meineed. 

De Volksunie heeft de hulp nodig 
noch van de « witten », noch van de 
• zwarten »; zij telt slechts nationa
listen. Zij laat het over aan primai-
ren, begrippen te hanteren uit het 
rampzalig tijdperk der repre^*ie. 

De kunstmatige tegenstelling wit-
zwart die door mensen als P.W. Se
gers in leven wordt gehovden, be
staat niet in de Volksunie; onder
staande boodscliappen zijn er het 
sprekend bewijs van. Wat in deze 
teksten — of zij nu komen van een 
oud-verzetsman of van een oud-
oostfronter — vooral treft, is de 
volledige eenklank waarmee zij de 
zaak van de Vlaamse zelfstandig
heid voorstaan. Een zelfstandigheid 
die in de Volksunie niet slechts één 
zondag per jaar met de lippen wordt 
beleden, maar waarvoor iedere na
tionalist 365 dagen per jaar strijd 
voert. 

De Volksunie — partij der echte 
nationale eendracht — wenst door 
deze boodschappen hulde te brengen 
aan hen die, waar dan ook, met hun 
leven getuigenis hebben afgelegd 
voor Vlaamse offerzin en strijdvaar
digheid. Want deze offerziri en 
strijdvaardigheid, in de waarachtige 
traditie van het IJzerepos, zijn het 
enioe zaad der Vlaamse zelfstandig
heid. 

De üedaJdie. 

Wanneer men spreekt over het 
epos van de IJzer is het vooral het 
leven en de strijd van de eenvou
dige volksjongen-soldaat dat bete
kenis geeft daaraan. De intellec
tueel immers heeft een geestelijk 
houvast; hem zeggen de zin voor 
heldhaftigheid en de waarde van 
het offer nog iets. 

Voor de eenvoudige frontsoldaat 
telt alleen de kameraadschap, het 
opsnokken van de ransel, het ver
der sleuren van de vermoeide voe
ten, een obus die inslaat, een kogel 
die sissend langs de rangen suist. 
De plicht voor hem bestaat uit een 
automatisch vervullen van onaf
wendbare bevelen en voorschriften. 
Een vloek, een kruisteken. Dat Is 
alles. Vaak trekt de dood een streep 
door dat leven. 

Men moet uren onder een trom
mel vuur hebben gezeten, zonder 
verweer, met alleen de angst als ge
zel, om te weten wat de oorlog is. 
Men moet zoals de IJzersoldaat vier 
lapge jaren zonder enig nieuws van 
huis zijn gebleven, door de modder 
en het slijk hebben gewaad, nach
ten vol ontzetting hebben meege
maakt, koude hebben gekend zon
der hoop op thuiskomst en het vuur 
van de kachel, om eerbied te kri j
gen voor het offer dezer eenvou
dige jongens. 

Er was geen waarom voor hen ! 
Als uitkomst alleen de dood. 

De intellectueel die van ginder is 
gekomen en niet veranderd is, die 
de nutteloze lijken heeft geteld en 
de ongerijmdheid heeft beleefd van 
de vernederende vreemde taal-
dwang (zo vaak oorzaak van het 
sneuvelen van onwetende jongens), 
de intellectueel wiens gemoed niet 
in opstand komt tegen het voort
duren van de onrechtvaardigheden 
in dit land is schuldig aan verraad 
aan onze gesneuvelden. 

De plot van toen is nu oud ge
worden. Honderden oudstrijders 
hebben het logisch doordenken in 
'44 bekocht met vervolging, brood
roof en armoede. De jongeren hef
fen het hoofd met een ietske sar-
kastlsch medelijden : de Bedevaart 
naar Diksmuide is een uitstap, ge
leuter rond voze leuzen, aftands 
romantisme. Arme IJzersoldaat met 
uw schone idealen. Waarom toch ? 

Duizenden oudstrijders liggen in 
de onderscheiden dorpen en steden 
van Vlaanderen, begraven en ver
geten. De weinige overlevenden 
worden uitgedund, gelijk kruid op 
de akker. Maar hun rechten : een 
aalmoes ! Maar de gelijkheid In 
rechte en In feite, het inlossen van 

de beloften voor het stilzwijgende 
doorvechten : een Illusie I De een
voudige jongen heeft het niet be
grepen. De « vooraanstaande » 
heeft het te snel vergeten. 

Onze plicht, de pUcht van de ont
wikkelde oud-Uzersoldaat, is : 
rechtstaan langs de weg, de ge
strekte vinger op het verraad ge
richt, het verraad der valse volks
leiders die thans, méér dan veer
tig jaar later, als antwoord op het 
offer nog steeds het huichelachtige 
woord < beloften » op de lippen 
hebben. 

Op de dag van de Bedevaart, 
frontsoldaten, jongeren die nog 
geloof opbrengt voor onze recht
vaardige zaak, één woord slechts : 
bezinning, bezinning ! 

Jef Cool, 

OorlogsvrljwUliger 1914-1918, 

Gemeenteraadslid Lede. 

IN HUN SPOOR 

De Tweede Wereldoorlog is op een 
tragische wijze de opgang van het 
Vlaamse volk komen remmen. De 
nederlaag in mei 1940, de Spook-
treinen, de vlucht der verantwoor
delijken en de vijandelijke propa
ganda stichtten verwarring in vele 
geesten. Talrijke goede Vlamingen 
achtten het hun plicht, hun volk 
te dienen door gedurende de be-
retting op hun post te blijven of 
nieuwe verantwoordelijkheden te 
aanvaarden. 

Anderen, waaronder ik, meenden 
In geweten te moeten weerstaan 
aan de bezetter. Ik heb me bij het 
Belgisch leger gevoegd omdat ik zo
doende, door mijn strijd en door 
mijn offer, het recht wilde verove
ren om na de oorlog mijn stem, 
mijn Vlaamse stem, te kunnen ver
heffen. De gruwelijke nasleep van 

deze oorlog en het anti-Vlaamse 
klimaat van het na-oorlogse Bel
gië hebben me geleerd dat mijn 
strijd al even zinloos was voor 
Vlaanderen als de strijd van mijn 
grote voorgangers in de bloed-
grachten aan de IJzer. 

Deze ervaring heeft me begrip 
bijgebracht voor het standpunt 
van de eerlijke Vlamingen die een 
andere weg hadden gevolgd. Het Is 
me niet moeilijk gevallen de hand 
te reiken aan hen, wier houding ik 
politiek gezien niet bijtrad, maar 
wier onbaatzuchtig Idealisme ik 
leerde waarderen. 

Nu onder de overtuigde Vlamin
gen uit verzet en collaboratie 
de eendracht Is hersteld, staat 
niets meer een hernieuwde Vlaam
se opgang in de weg. 

In het spoor van onze roemrijke 
voorgangers aan de IJzer zijn wij, 
nationalistische oudstrijders 1940-
1945, thans getreden. Wij zullen de 
uitvoerders zijn van hun testament: 
ZELFBESTUUR ! 

M Lievens, 

Oorlogsvrijwilliger 1940-1945. 

ARBEID EN KULTUUR 

Bij elk volk dat zichzelf respek-
teert wordt het recht op arbeid ge
waarborgd en de werkloosheid op
gelost. Dat Vlaanderen nog zovele 
duizenden werklozen, treinen vol 
mobielen, ontelbare dopdagen telt, 
is alleen te wijten aan het feit dat 
wij niet onze eigen pot mogen ko
ken en geen zelfbestuur kennen zo
als een modem, volwaardig kul-
tuurvolk nodig heeft. De Belgische 
staat moet onverwijld zijn uni
tair karakter van 1830 laten varen, 
en aan Vlaanderen, zogoed als aan 
Wallonië een eigen Parlement ge
ven. 

J E F S I M O N S 
Ondanks «e IJzerbedevaarten — of wellicht wel juist dank zij de IJzer

bedevaarten — is de Ijzertragedie voor de meeste Vlaamsvoelende jongeren 
een historische abstraktic geworden. Wanneer de hedendaagse jeugd de 
polsslag van de levende Frontbeweging wil voelen, wanneer zij wil peilen hoe 
hoog de vlam der Vlaams zdfstandlgheidsidee opsloeg In die Beweging, dat 
«IJ dan i< Eer Vlaanderen vergaat » leze, de roman die Jef Simons onder 
schuilnaam Ivo praulans in 1923 liet verschijnen. 

Men zal de naam Jef Simons (Oedelem 21.5.1988 - Turnhout 20J.1948) 
vergeefs zoeken in vele officiële bloemlezingen en de hedendaagse litteraire 
kritiek ziet wellicht smalend neer op deze « heimatschrljver ». Zijn roman» 
(o.a. Bonifadus Suikerbuik) en reisverhalen (Spanje, Italië, Scandinavië) 
worden echter nog graag en veel gelezen. 

Jef Simons was een voortreffelijk dichter; niet minder dan een dertig
tal Vlaamse kcmponlsten — w.o. Preudhomme, Hullebroeck, O. Leemans, 
Flor Peeters, A. Mealemans, Lodewijk De Vocht en Marinus De Jong — 
hebben tciurten van hem getoonzet. Enkele dezer liederen zijn vandaag ge
meengoed van heel de Vlaams jeugd : Kempenland. Als de brem bloeit 
Heimwee doet het hart verlangen, Susa-Nina. Wel de grootste beloning voor 
een volksdichter ! 

Het gedicht dat we hieronder geven is echter vooral bedoeld als hulde 
aan de IJzerjongen Jef Simons, aan de auteur van het onvergetelijke epos 
der Frontbeweging, aan de man die schreef om in Vlaanderen neer te leg
gen wat hij zelf door één zijner romanfiguren laat noemen ; « het ferment 
der zelfstandigheidsgedachte. Die krijgen de vijanden nooit weer kapot ». 

STILLIG I M A C H T 

AAN DEN IJZER 
In 't maanlicht zdvcrmat de IJzcrvhet 
Ligt droomend in den nacht. Het hooge net 
Langskeen zijn boorden bergt de schanmle vlam 
Van 't witteroosje op zijn ranken stam 
En van de tuiltjes Sint Johannesbloemcn. 
Heel ver in 't moer een puit die kwekkerekt 
Over de meerschen, even maar, gewekt 
Door € taubes t (1) die daar hoog in 't luchtruim zoemen. 

't Is al zoo zomersch teer en vredig stil. 
Langsheen de lijn, waar men niet vechten wil 
Van nacht, gaat nu een lichtbol traag en flets 
De lucht in, kijkend of er somtemeis 
Ten overkant, verraderlijkerwijze 
Niet één die heiige stilte storen wou. Maar neen, 
Niets roert er... alles slaapt... Mijn wake heen 
Ga ik ter rust, mijn stappen doovend, lijse... 

(30 juni 1918). 

(1) c Tauhe • was een gekend Duits vliegtuigtipe uit de Itte 

Wereldoorlog, 

Daarvoor is nodig de drin-ende 
afbakening van onze gebiedsgrens. 
De taalgrens is onze volksgrens, en 
indien wij deze grens niet spoedig 
trekken, sterft ons volk ! Want 
morgen zal franskiljonie Leuven en 
Mechelen, Hasselt en Gent willen 
inpalmen. Bij de oprichting van de 
Belgische staat werd het bestaan 
van Vlaanderen doodeenvoudig ont
kend. Maar heden moeten wij onze 
groeiende macht aanwenden om 
onze volledige ontvoogding voor te 
bereiden ! 

Dan worden de Belgische talen-
tellingen overbodig. Wi] zullen ons 
zelf wel tellen en onze cijfers zul
len het voordeel hebben dat zij, 
naast hun onbetwistbaarheid en 
waarachtigheid, ook Vlaanderen 
van zijn macht bewust maken 

Alle Vlamingen moeten in eigen 
belang meewerken aan Vlaande-
rens opgang : 
— naar meer arbeid, voor welstand 

in alle beroepen, 
— naar eigen kuituur op eigen bo

dem, 
— voor onze eigen plaats In het 

Europa van morgen. 
Voor arbeid en kuituur : 

Zelfbestuur !, 
J. Gilissen, 

Politiek gedeporteerde 1940-1945. 

VERRADERS ? 

Van 1941 tot 1945 hebben tien
duizenden Vlaamse jongens aan 
het Oost-front gestaan. ZIJ voch
ten er op twee fronten : met het 
blanke wapen tegen een slsteem dat 
thans nog steeds de hele wereld 
bedreigd en met de wapens van de 
geest, van het lijdzaam verzet te
gen een ideologie die de op hol ge
slagen machthebbers van het l i lde 
Rijk hen trachtten op te dringen. 
De Bloedgrachten van de IJzer 
herleefden aan de Wolchow, in de 
Grote Newa-bocht, te Krassny-bor, 
in de ketel van Jampol, in de Bal-
tische staten en aan de Oder. Ce-
zembre, Aucours en de Ome wer
den opgevolgd door Dirlewanger en 
Warschau. 

Ten aanzien van hun offer kan 
de vraag van politiek gelijk of on
gelijk niet gesteld worden. Men 
sjachert niet met lijken en men 
slaat geen politieke munt uit 
bloed ! Boven het oordeel der ge
schiedenis, naast het 0(ffer van de 
eerlijke Vlaamse verzetsman zal 
hun daad blijvend getuigen van de 
bereidheid waarmee jonge Vlamin-
en in een tragische, verwarde pe
riode de uiterste konsekwentie van 
hun overtuiging aanvaard hebben. 

In 1928 legde priester-dichter C. 
Verschaeve de eerste steen van de 
IJzercrypte. Zeventien jaar later 
legde hij de eerste steen van een 
nieuwe crypte, de crypte der Oost-
fronters, in het hart der Vlamingen, 
waar hij schreef : « Soldaten, strij
ders van mijn volk, allerhoogsten 
van mi^n volk, zo in nederlaag als 
in overwinning, ik groet U met al 
mijn eerbied en al mijn liefde. In 
deze smartelijke ure van de neder
laag en van het vaarwel, zie Ik 
reeds de aureool van de opstanding 
en van de overwinning om U, en 
om Vlaanderen Fn Vlaanderen bo
ven alles ! ». 

En Vlaanderen boven alles ! Op 
1 maart 1944 sneuvelde In de ^ ke
tel > van Jampol, aan de rand van 
de Oekraïne, de 20-jarige student 
W.D. Aan zijn kameraden die hem 
in zijn laatste ogenblikken bijston
den, smeekte hij tussen twee gul
pen bloed : « Zeg thuis, dat het 
voor Vlaanderen was ! » 

Verraders ? 
Opdat nooit meer Vlaamse jon

gens zouden vallen in vergeten 
veldslagen, opdat nooit meer 
de vraag zou gesteld worden 
« wat nut is er geweest in het stor
ten van hun bloed >, daarom staat 
vandaag de nationalistische Oost-
fronter naast zijn kameraad, de 
nationalistische verzetsman, in de 
strijd voor Vlaamse zelfstandig
heid. 

Toon van Overstraeten, 

Vrijwilliger Vlaams Legioen. 
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III:Ï ZAAD KIEMT 
Aan het « kiemende zaad » waa r 

over Mon Van Dieren sprak op de 
2de Vlaamse Landdag moest ik 
denken toen de na t ionale muziek
kapel van de Chiro op he t Zang
feest optrad. En Van Dieren ver
heugde zich er over d a t vele men
sen terugkeerden n a a r h e t Vlaams-
nat ional isme. De tegenstel l ing h ier 
mee vond ik in he t ar t ikel over h e t 
Zangfeest waar in s t aa t da t « som
mige » leden « ongaa rne » de Chi-
ro-muziekkapel zagen optreden. Dit 
was zeker geen aanmoedig ing voor 
de Chiro-jongens die ijveren voor 
h e t Vlaams-nat ional isme in h u n 
groep. 

Ik wens hier niet te he rha len wat 
een Chirojongen schreef in he t Pa l -
Ueterke van 11 juli . We mogen h e t 
wel een verheugend feit vinden da t 
t h a n s vele Chirojongens op h e t 
Zangfeest voor de eerste maa l open
lijk kennis hebben kunnen maken 
me t he t Vlaams-nat ional i sme. 

Rochus - Deurne. 

Red. — "Wel, Rochus, wanneer ge 
bet Zangfeest-artikel nog eens 
zorgvuldig herleest, zult ge bemer
ken dat steller ervan niet behoorde 
tot de « sommigen ^ die het optre
den der Chiro-muzjekkapel be
treurden. Wel integendeel ver
heugde hij zich er over — net als 
gij — dat deze Chirojongens op die 
manier kennis maakten met het 
Vlaams-nationalisme. Als antwoord 
op uw brief zou dit kunnen vol
staan, doch we wensen er toch even 
verder op In te gaan. Het is inder
daad zo dat talrijke nationalisten 
uiterst wantrouwig staan tegenover 
alle K.A.-jeugdgroepen. Zij herin
neren zich hoe tussen de twee we
reldoorlogen de K.S.A. opgericht 
werd louter en alleen om het 
A.K.V.S. te bestrijden. 

Ze zijn nog niet vergeten, hoe na 
de tweede wereldoorlog de verpoli
tiekte K.A. beslag trachtte te leg
gen op alle uitingen van Vlaams-
gezindheid, zo o.m. op Zangfeest en 
IJzerbedevaart. Dit wantrouwen is 
dus zeer begrijpelijk. « Sommigen » 
gaan inderdaad echter te ver in dit 
•wantrouwen. Ze kijken daarbij twee 
belangrijke faktoren over het 
hoofd. 

Ten eerst€ onderschatten zij de 
werfkracht van de Vlaams-natio-
nale idee. 

En ten tweede vergeten zij dat, 
ondanks de minder fraaie politieke 
maneuvers in de leiding, de K.A.-
jeugdgroepen doorgaans bestaan uit 
eerlijke en idealistische jongeren. 
Uw brief is er een bewijs van dat 
de besten onder deze jongeren zeer 
vlug door de werfkracht van het 
nationalisme worden aangetrok
ken. 

Blijf gerust in de Chiro, Rochus, 
en wees er een radikaal nationa
list. Uw werk daar is veel verdien
stelijker dan het geknies van 
< sommigen »• 

TENAX EN KO.>iGO 
Kort voor 30 juni schreef Tenax 

dat de Kongo-politiek van onze re
gering door de geschiedenis als een 
meesterstuk zou beschouwd wor
den; de kolonialen maakten zich 
zonder reden ongerust, alles zou 
zeer rustig verlopen. 

Intussen heeft de geschiedenis al 
een eerste vonnis uitgesproken over 
dit meesterwerk. Met genoegen 
stellen we vast dat precies volks
vertegenwoordiger Van der Eist t i j 
dig aan de regering vroeg, welke 
maatregelen er zouden getroffen 

worden voor de beveiliging der 
blanken. 

Het toppunt is thans dat Tenax 
durft schrijven dat de blanken In 
Kongo door hun defaitisme de Bel
gische Kongo-politiek hebben on
dermijnd. 

Commilito - Alken. 

Red. - Tenax Is niet de enige die, 
vanuit een veilige redaktie of een 
knus bureel, de blanken In Kongo 
voor lafaards en onbekwamen 
schold. Sprak De Schrijver in ver
band met de Madimba-affalre niet 
van Saintraint en Rijckmans als 
van vaandelvluchtigen ? Heeft Eys-
kens niet gezegd dat er onder de 
uit Kongo terugkerende geneeshe
ren lafaards waren ? Heeft Theo 
Lefèvre niet geschreven dat « de 
verantwoordelijke Belgen in Kongo 
die paniek verspreiden of zich door 
paniek laten bekruipen, ofwel mis
dadigers ofwel onbekwamen zijn »? 

Misdadig en onbekwaam, de 
woorden zijn van Lefèvre. Vraag 
maar eens, Commilito. aan de ont
eerde vrouwen en gefolterde man
nen op wie ze best toepasselijk zijn. 

FASCISTEN EN INCIVIEKEN ? 
Mijn vrouw heeft een oom die 

reeds 45 jaar in Brazilië woont; hij 
kan maar niet begrijpen dat de 
Vlamingen zich zo in een hoekje la
ten duwen. Ik heb hem een num
mer van de « Volksunie » gezonden. 
Ter aanmoediging geeft hij U 1.000 
F. voor een abonnement. 

Mag ik U vragen aan uw lezers 
klaar te maken waarom gij geen 
fascisten en Incivieken zijt. Want 
mijn schoonvader was atheneum
leraar en is verklikt geworden; hij 
is gestorven in het koncentratie-
kamp. Daarom zijn sommige arti
kels van U soms zeer zware kost. 

J.V.T. - St. Pieters Woluwe. 

Red. - Wegens plaatsgebrek cite
ren wij uit uw brief alleen de twee 
punten die we wensen te behande
len. 

Eerst en vooral, beste J., harte
lijke dank voor de propaganda die 
gij in Zuid-Amerika maakt voor 
ons blad. Eens te meer verheugt het 
ons, vast te kunnen stellen dat 
Vlaamse emigranten tot de trouwste 
Vlaamsgezinden blijven behoren, al 
begrijpen zij dan niet waarom de 
Vlamingen nog steeds tweederangs
burgers zijn. De oom van uw vrouw 
is waarschijnlijk naar Brazilië ver
trokken omdat sociale en ekono-
mische toestanden hem daartoe 
hebben gedwongen. In ieder geval 
dateert zijn er ligratie uit een pe
riode dat tienduizenden Vlamingen 
de zee overtrokken omdat hun ei
gen grond hen geen boterham kon 
opbrengen. De7<! sociaal-ekonomi-
sche nood van het Vlaamse volk 
bestaat nog. 

Moest uw oom echter vandaag 
terugkeren en vergelijken met 45 
jaar terug, dan zou hij de trage, 
maar zekere opgang van het 
Vlaamse volk stellig niet over het 
hoofd kunnen zien. Dan zou hij — 
net als wij — tot de overtuiging 
komen dat het Vlaamse volk hard 
bezig is uit de hoek te komen. De 
Volksunie, met de hulp van trouw 
gebleven emigranten, zal dit proces 
bespoedigen. 

Dit nummer van de « Volksunie > 
brengt u het bewijs, J., dat in het 
nationalistische kamp plaats is 
voor iedereen, waar hij gedurende 
de oorlog ook heeft gestaan. Het 
komt er niet op aan wat men was, 
doch hoe men het was. 

In de Volksunie behoren oorlog 
en wlt-zwart-tegenstelling volledig 
tot het verleden. Zo hoort het ook 
voor een partij , die sinds jaar en 
dag ijvert voor waarachtige verzoet 
nlng onder alle eerlijke Vlamingen. 

CUSTERS EN FEDERALISME 
Custers heeft te Brussel eens te 

meer zijn toehoorders willen mis
leiden, hun aandacht afleiden van 
de vraag : federalisme? Wijlen 
mijn goede vriend Mr. Maurits Jos-
son moet zich vaak geërgerd om
draaien in zijn graf bij het verne
men van de unitaire fratsen van 
zijn schoonzoon. Mr. Custers. 

Overigens, ook de « Volksunie » 
moest wel eens aan het verleden 
herinnerd worden. Haar leiders 
willen blijkbaar niet In opspraak 
komen, samen met oud-aktivisten. 
Zij doen even « siim » als Custers! 
Onze laatste levensjaren worden 
soms vergald door grievende oude 
herinneringen. 

In vriendschap. 
G.v.G. - Amersfoort. 

Red. - Wij plaatsen, G.v.G., deze 
brief — zij het onvolledig — om
dat wij niet « slim » zijn. Wij voe
len ons helemaal niet in opspraak 
omdat wij U langs deze weg een 
(al te bescheiden) blijk van dank 
wensen te geven voor alles wat gij 
en de mensen uit uw aktivistische 
omgeving voor Vlaanderen hebben 
gedaan. Wij hopen dat, ondanks 
de grievende herinneringen, de 
gang van het nationalisme en van 
de Volksunie U in uw laatste le
vensjaren de overtuiging mag bi j 
brengen dat alles niet vergeefs is 
geweest. 

WAALSE EN VLAAMSE 
FEDERALISTEN 

Staande tegenover een s(erke 
macht van kleurpartijen moet ey 
gezocht worden naar een taktiek 
die voor onze partij een maximum 
aan rezultaat zou opleveren. Het 
indienen van Vlaams-federalisti
sche lijsten in het Vlaamse land en 
van Waals-federalistische lijsten in 
het Waalse land zou wellicht een 
ideale taktiek zijn die ons heel wat 
voordelen zou opbrengen. 

F.V, - Rupelmonde. 

Red. - Ook uit ' liw brief slechts 
een zeer kort uittreksel. Hoe lo
gisch uw voorstel ook schijnt, toch 
menen wij niet dat het praktisch 
bruikbaar is. 

Iedere Vlaams-nationalist is er 
zich wel van bewust dat het Brus
selse waterhoofd vijand nummer 
één van Vlaanderen is. Iedere 
Vlaams-nationalist ziet in, dat on
ze natuurlijke bondgenoten In de 
strijd tegen dit waterhoofd de 
Waalse federalisten zijn. Het is niet 
toevallig dat in de leiding van de 
Volksunie mensen zitten met rul-
me ervaring Inzake Waals-Vlaamse 
federalistische samenwerking. Aan 
Waalse zijde echter is het inzicht 
nog niet gerijpt dat Vlaanderen een 
bondgenoot i.p.v. een vijand zou 
kunnen zijn. Wallonië bekleedt nog 
steeds een bevoorrechte plaats in 
België en het federalisme dient er 
veelal slechts als afdreigmiddel 
wanneer even aan deze voorrechten 
wordt geraakt. 

N U HET TAALKOMPRCMIS 

10 JAAR LAï£lv 
DATi 

Zoals onze lezers weten wil de 
C.VJ». thans Kraainem, Wezem-
beek-Oppem Strombeek, Wemmei, 
Zellik, Dilbeek en St. Genesius-Rode 
(brug naar Wallonië) aan haar 
franstalige vleugel ten geschenke 
geven. 

De « liga tegen de taaldwingelan-
dlj » eist thans reeds Vilvoorde, St. 
Pieters-Leeuw, Tervuren en andere 
gemeenten op. 

MEN VRAAGT DRINGEND 

flinke hulshoudster voor Vlaams 
gezin met zes kinderen op zeer 
mooie villa in groot-Antwerpen. 
Hoog loon, R.M.Z. Geen kuis-
werk. 

Men richte zich hiervoor tot 
R. Van der Paal, Lange Gast-
huisstr. 16, Antwerpen (tel. 
33.85.65 of 39.69.57). 

De Pourquol -Pas ? die zich on
langs m o c h t v e r h e i d e n in c'e lof 
van onze « Vlaanisr».;Jnde » < s te -
min is te r Eyskens eist alle s ^en
ten die de lezer op bovens nde 
k a a r t ziet op voor de « t w e . . i l ig-
heid » — lees voor h e t ééntiilig 
fransdom. 

Blijven onze f l amingan ten voor 
de k leurpar t i j en kiezen, d a t 7al de 
eis van de Ponrqnoi -Pas ? b innen 
10 Jaar een feit zijn. 
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| Z E E R DRINGEND GEVRAA'^D | 
I te BRUSSEL | 

I Een vijftal goede en bek . . a - f 
I me VI. Nat . schr i jnwerkers en 1 
i enkele t immer l ieden op de 1 
§ hoogte van h u n vak. Max. leeft. 1 
| 5 0 j aa r . f 

i Ook een paa r jonge halve 1 
i gas ten schr i jnwerkers om op te E 
= leiden in de stiel. = 
= Inl icht . : Bureel blad A.A 1 
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P£R5SP/eGeL 

RIJK ZONDER WERKEN 
Hieronder een merkwaardig uittreksel 

nit « De Gazet ». 
Het geeft een beeld van de praktijken 

zoals de hoge financiële wereld, waarbij 
geld geen reak of kleur heeft, deze toe
past, soms met erge ekonomische gevolgen 
zoals in Vlaanderen en soms met ramp
zalige gevolgen zoals thans in Kongo. Want 
men zal het niet zo gemakkelijk uit ons 
weg praten dat de holdings in de Kongo
lese kwestie de verantwoordelijken zijn 
met als medeplichtigen onze unitaire par
tijen, die aaa dez« holdings niets dur
ven weigeren. 

(Dixit DE Saeger.). 

Dikwijls wordt gezegd dal men met wer» 
ken nooit rijk wordt. Dat ia een profetie^ 
die Inspirerend werkte op onze mlnlstei 
van financiën. Dank zij zijn wet van 1959, 
over de realisatie van de meerwaarden. Is 
het immers meer dan ooit mogelijk rijk te 
worden door niets te doen, meer nog, óoar 
alle werk brutaal neer te leggen. 

Het gaat zo : Waalse mijnen smelten 
«samen, omdat ze verlies lijden. Door de 
samensmelting ontstaan er twee maat
schappijen : de nieuwe uitlatingsmaat
schappij en de oude moedermaatschappij. 
De eerste delft kolen, de tweede delft geld. 
Want zij wordt een participatiemaatscht^ 

pij. Zij laat aan de nieuwe maatschappij 
al de aktiva, nodig voor de ultbatin? -^aar 
ook de .schulden van vroeger. Z' be
houdt alleen de aandelen m h x-
gere m 'r m de staalfabriek? ^ fs 
In de I ,.gse mijnen. Zij nee. sn-
dien no-; een pakje aandelen in de . -'Uwe 
maatschappij, vermits ze daaraan onroe
rende goederen schonk, nodig voor de uit
bating. 

Als holding mag ze liaar poitefeitllo 
realiseren en hoeft hierop geen belasting 
te betalen, dank zij Van Houtte. 

Men vraagt zich af, als man In de .~t;-aat, 
hoe' een deflcitaire mijn nog aktiva kan 
hebben. Die zit doorgaans tot aan de oren 
In de schuld tegenover de R.MZ, de 
spaarkas, de staat en de NM.K.N. Maar 
<öe schuld werd toch door de nieuwe maat-
Gohappij overgenomen ? Dus kurnen de 
schuldeisers naar hun geld fluiten Ea. 
be'aas zijn de belastingsbetalers hier ook 
bij. 

De schulden worden niet betaald, maar 
de aandelen mogen wel verkocht worden, 
en de holding strijkt de winst op, om die 
(natuurlijk) terug in de Waalse industrie 
te investeren, ook de winst, voortkomende 
Dit de verkoop van Limburgse aandelen. 

Zo wordt men rijk, dow officieel falliet 
te gaan. 
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AALST 
JuU Is voor de Volksuniepropagandisten 

van Aalst een drukke maand geweest. 
Verscheidene duizendejj. proefnummera 

van « De Volksunie », het maandblad 
« Onz« Strijd » en pamfletten, werden 
aan de man gebracht. 

Op 19 en 28 Juli hadden vergaderingen 
plaats, waar een aktleplan werd opge
maakt voor de eerstkomende weken. 

Op 21 augustus a.s. wordt een bus In
gelegd naar de IJzerbedevaart 

Vertrek te 7 uur aan lokaal « De IJzer *. 
Reissom : 100 F. herkenningsteken 

NIET inbegrepen. -
Inschrijven : « DE IJzer », Vlaanderen-

Btraat, Aalst en bij de propagandisten. 
Die van Aalst. 

AARSCHOT 
NAAR DIKSMUIDE 

Onze autobus zal halte houden te Ril
laar. Langdorp-Gijmel, Aarschot, Betekom 
en Baal. 

De prijs is vastgesteld op 130 F , kaar t 
inbegrepen. 

Inschrijving dringend en ten laatste op 
zaterdagmiddag 20 dezer te lat«n gewor
den aan één der volgende adressen, waai-
plaats en uur van vertrek zal medegedeeld 
worden. 

RILLAAR : Denis Goossens, Nop.'ital. 
AARSCHOT - LANGDORP - GIJMEL : 

Flor Holemans, Gijmei, 176, Langdorp. 
BETEKOM : W. De Roover, steenweg 

op GeVrode, 16. 
BAAL : Georges Mattheus, Zandstraal, 

S4. 

V.r J ) . ANTWERPEN 
V.M.arIfWe<)5.l«gen, ; w i j kolporteerden 

t e Borsbeek. Zeer goede ontvangst, - de var-
koop was zeer goed, en wal meer is : wij 
krijgen er al vaste klanten. Ook werden 
hier door onze kolportagen enkele abonne
menten gemaakt. Een bewijs te meer. hoe 
broodnodig onze kolportagen zijn. 

De volgende zondag ging het voor de 
eerste maal naar Edegem waar we even
als tegenwoordig overal, ook goed ont
haald werden, tot nijd der heren C.V.P.-
ers. Na Edegem ging het naar Berchem, 
waar we tot een rekordverkoop kwamen. 
Om minder dan geen tijd werden er 100 
bladen aan de man gebracht, zodanig dat 
wij beslisten er de volgende zondag terug 
heen te trekken En ook die zondag werd 
weerom een sukses. Het eigenaardige was 
wel dat wij bijna in elke winkel een 
blad verkochten. Zou de middenstand dan 
toch wakker worden ? 

Werkelijk, in Berchem is het een ge
noegen te kolporteren. Deze maand was 
ook eon werkmaand voor onze propagaa-
disten. Duizenden strooibriefjes vooi- on
ze volksvergadering werden gebust. Ook 
kree° Antwerpen stad een grondige plak-
beur^, evenals Wilrijk, Hoboken, Kiel. 
Berchem, Oude-God en Borgerhout. Ook 
werd er veel gedaan om het weilukken 
van onze volksvergadering en werkelijk, 
zo goed Is die vergadering nog nooit ge
weest. Maar volgend jaar moet ze nog 
veel beter zijn, dan moet de Majestic te 
klein zijn. Zo zijn we dan aan het ver
lof gekomen, en na enkele weken rusi met 
frisse moed aan het werk, tot meer glo
rie van onze VOLKSUNIE. 

Mogen wij er nogmaals aan herinne
ren dat V.M.O.-Antwerpen een muziek
kapel zal oprichten. Daarvoor is echter 
geld nodig. Mogen wij nogmaals beroep 
doen op alle Vlamingen opdat zij ons 
mild zouden steunen. Alle giften kunnen 
overgemaakt worden op postgiro 6912.44 
van Wim Maes, Lanteemhofstraat 28 te-
Borgerhout. Vlamingen steunt ons mild, 
Wij danken u heel hartelijk op voorhand. 

WERE-DI. 
Joris. 

BEPGHEM 
Woensdag, 31 dezer, te Berchem onder 

voorzitterschap van Rudi Van der Paal. 
algemene bestuurs%'ergadering van de af
deling. 

Tijdetis deze bijeenkomst zal een laat
ste hand gelegd worden aan de samen
stelling van het bestuur, en de organisatie 
van de afdeling afgehandeld worden. 
IN MEMORIAM FRANS WYMEERSCH 

Op de zeer plechtige uitvaart van wij
len Frans Wymeersch, nijveraar te St^ 
Niklaas, lid van het hoofdbestuur van de 
Volksimie, was het arrondissement Ant
werpen vertegenwoordigd door Rudi Van 
der Paal, de provincieraadsleden Ward Ro-
lus en Ceuppens, gemeenteraadslid Juul 
Dillen en tal van vrienden uit het Ant
werpse. 

DEINZE 
Het jonge Volksunie gezin Geo Van Hee-

Ronné verzoekt ons allen langs deze weg 
te danken voor de blijken van simpatie 
bij hun huwelijk, in het bizonder de af
deling Delnze voor hun mooi geschenk. 

DIEGEM 

Deze gemeente kreeg ook echte waar
heidsvitaminen door middel van ons blad, 
dat langs de post aan elk gezin bezorgd 
werd. Deze kosteloze verspreiding van ons 
blad (100.000 op een paar maanden tijd In 
tientallen gemeenten) Is mogelijk dank zij 
de opbrengst van verkochte steunzegels en 
zal regelmatig voortgezet worden van ge
meente tot gemeente. 

Wie ook het zijne wil bijdragen tot de
ze werking en door onze propagandisten 
nog niet kon bezocht worden, kan ons 
helpen door storting op P.C.R. 8654.50 van 
Volksunie Arrondissement Brussel te Lon-
derzeel. De gestorte sommen zullen be
steed worden aan propaganda in de streek 
van de schenkers. 
ALGEMENE OPROEP 

In Brabant en vooral In het Brusselse 
moeten de Vlamingen een grote familie 
vormen. Ze moeten elkaar opzoeken, aan
sluiten bij echt-Viaamse verenigingen, lio-
pen en handel drijven met Vlamingen. Op
dat zulks zou kunnen gebeuren, moeten 
de Vlamingen zich kenbaar maken en pu
bliciteit plaatsen in uitgesproken Vlaamse 
tijdschriften zoals De Volksunie, De Brus
selse Post, KUk ! en andere. Vele Vla
mingen vragen Roms : waar kan Ik dit 
kopen of dat. Verstandige handelaars en 
de zakenlui beantwoorden die vraag door 
PubUciteit in Vlaamse bladen. In het 
Brusselse rendeert dit uitstekend. 

DSKSMUiDE 
Zaterdag 20 augustus, opening bij onze 

propagandist 
Leo DE VREESE - BROECK 

van hel drankhuis « DE STADSPOORT », 
IJzerlaan 83 DIKSMUIDE. 

Enig erkend Vlaams Huis in de WEST
HOEK. 

Lokaal van de VOLKSUNIE - Arron
dissement Diksmuide. 

Verbroederingsavond van jong en oud. 
Korte oproef)en door Dr De Voldere en 
Mr. Guldo Van In. Op het programma : 
Vlaamse liederen, deklamaties. enz. Het 
flink orkest van GE.STEL nodigt ten dans. 

VERWITTIGING : 
Dit jaar blijft de BIERKELDER GE

SLOTEN. 
Een BIERTENT wordt als voorlopige 

feestzaal opgericht in het VLAAMS HUIS, 
IJzerlaan 83. Diksmuide. 

VAN HET PROPAGANDAFRONT 

Kolportages werden gehouden te Waas
munster, St. Martens-Latem en Gent. 
Volksunie's werden uitgedeeld te Oostakker 
en te Gentbrugge, in laatst genoemde ge
meente 1200 nummers ter gelegenheid van 
de E. HuUebroeck hulde. De vooravond 
van het Nationaal Zangfeest leverde de 
nachtploeg een prachtige plakprestalie. 
Op het zangfeest zelf wai-en ze aktief blJ 
he t verspreiden van de tienduizend bla
den en verkochten ze meer dan vijfhon
derd postkaarten. Op de 11 Juli viering in 
Gent vielen ze op door hun Ijver bij de 
verkoop van omslagen voor de sneltom
bola. Op de kouter ter gelegenheid van 
de officiële Guldensporenviering lieten 
de militanten hun stembanden werken. 
terwijl een tweede groep In Weïemljeek-
Oppem aanwezig was. De mikrowagen reed 
in het arrondissement Dendermonde en 
bracht daar zijn steentje bij tot het ver
spreiden van onze idee • 

Die van Gent. 

S.O.S. - RADIOW.AGEN IN NOOD 

De oproep om steuri vOoi' aankoop van 
een nieuwe bestelwagen loopt vlot van sta
pel. Veel omslagen kwamen reeds binnen, 
terwijl verscheidene stortingen genoteerd 
werden. De snellomtwla bracht een aar
dig sommetje in de la. terwijl ook enkele 
giften van 1000 F. genoteerd werden. We 
danken al de schenkers voor het spontaan 
beantwoorden van onze noodkreet. We 
zijn echter nog met zo ver dat er lot 
aankoop van een andere wagen kan over
gegaan worden. Daarom doen we nog eens 
een oproep tot al degenen die hun om
slag nog niet binnenstuurden of nog geen 
storting deden 

IJZERBEDEVAART 
Autobussen worden ingelegd vanuit Gent 

voor de jaarlijkse bedevaart naar Diks
muide. Vertrek 7 uur 45 aan de Roeland. 
Terugi'eis aiover Middelkerke alwaar we 
de Volksunlekameraden aldaar bezoeken. 
Prijs 75 F. Inschrijven G. Dekejser of ' 
Lokaal Roeland. 

GENT 
Naast ons schuierend geslaagd 11 juli 

feest hadden in het Gentse nog tal van 
herdenkingen plaats, waarvan enkele wel 
noemenswaard. 

GENTBRUGGE waar onze toondichter 
Emiel HuUebroeck gevierd en een herinfte-
ringsplaat aan zijn geboortehuis onthuld 
werd. 

ST. AMANDSBERG waar de K.A. jeugd 
opviel door haar gebrek aan , .opvoeding. 
Plelt, ,maar voor. AB.N. ï " 

ÖENT STAD op de kouier. ingericht 
door het stadsbestuur waar het geroep 
zelfbestuur niet uit de lucht was 

DEINZE STAD, waar een der muzikan
ten de moed had het ongepast te vinden 
op zulk een feest de brave zoon te janr 
ken en demonstratief het podium verliet. 

AALTER, schitterend geslaagd, maar 
met een platenpoelsende burgemeester, die 
liever in de Roeland potten pakt dan bij 
zijn eigen mensen te blijven. Hoe onze 
geest de overlopers naar de C.V.P. toch 
nog altijd aantrekt ! 

En ten slotte MERELBEKE, ingericht 
door het Davidsfonds met als feestrede
naar E.P. Van de Walle. 

Hier viel de afwezigheid op van de 
Davidsfondsvoorzitter en tal van andere 
zich voor Vlaams uitgevende plaatselijke 
elementen, waaronder enkele onderwijzers 
en de waarnemende gemeenteseki-etaris. 

Is er op tal van 11 juli herdenkingen 
iets aan te merken dan hoeft toch ook 
gezegd dat de spreekbeurten overal een 
pleidooi waren tegen de talenlelling, te
gen gelijk welk kompromis en voor zelf
bestuur. 

Hou zee. 
Die van Gent. 
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— 6e J A A R G A N G — 
U i t g a v e v a n d e v.z.w. V O L K S U N I E 

V e r s c h i j n t d e e e r s t e e n d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d 
R E D A K T I E : M r . F . V a n d e r E i s t , H o o f d r e d a k t e u r , 

B e i z e g e m s t r . , 20 . N O . H e e m b e e k ( B r u s s e l 12) T e l . 16.28 33 
D r s W i m J o r i s s e n . r e d a k t . i e s e k r e t a r i s , B e e t h o v e n s t r a a t 
16, A n d e r l e c h t - B r u s s e l 7. 

AUe b r i e f w i s s e l i n g vc'^'- b l a d o p d i t a d r e s s t u r e n . 
D r L. W o u t e r s e n M r . uc ' ^ '>ninck : l e d e n . 

B e h e e r : M a u r i c e L e m o n n l e r l a a n 82, B r u s s e l 1, T e l . 11.82.16. 
Al le k l a c h t e n voor n i e t o n t v a n g e n v a n b l a d o p d i t a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 100 F . H a l f j a a r l i j k s : 50 F . 
S t e u n a b o h n e m e n t : 200 F . ( m i n i m u m ) . Losse n u m m e r s : 6 F . 
A b o n n e m e n t b u i t e n l a n d : 120 F . P e r l u c h t p o s t 300 F , 
Al le s t o r t i n g e n v o o r h e t b l a d o p p o s t g i r o 54.45.46, W. J o r i s s e n , B r u s s e l . 
V e r a n t w . u i t g e v e r : M r . F r . V a n d e r E i s t . B e i z e g e m s t r . , 20, B r u s s e l 12. 

AANBEVOLEN HUIZEN 

TE DIKSMUIDE 

Door abonnees op « DE VOLKSUNIE » 
te Diksmuide gehouden drank- en eet
warenhuizen : 

HERBERGEN : 
Nabij de brug over de IJzer : 
(( DE STADSPOORT » (Vlaams Huis), 

IJzerlaan 83. 
(( ROELAND », IJzerlaan. 
Op het Stationsplein : 
« DE BASCÜIJL ». 
Hotel (I Sint-JAN ». ' 

EETWAREN : 
Op de IJzerlaan : 
Bakkerij LIEFOOGHE. 
Zuivelwinkel DE WILDE. 
« DE SPAR ». 
Op de Grote Markt : 
Prosper VAN DORP. 

DENDERMONDE 
Op zaterdag 27 augustus te 20 uur 30 

op het secretariaat Ringstraat 35 Hamme. 
stichting van kolportageploeg voor het aiT. 
Dendermonde. 

Degenen die aan deze kolportage toch
ten willen deelnemen, gelieve op de ver
gadering aanwezig te zijru 

UITNODIGING 

L' wordt van harte uitgenodigd tot 
de 

VLAAMS-NATIONAAL 
KONTAKÏVERGADERING 

op de namiddag van de IJZERBEDE
VAART. 

Zij wordt gehouden in de ZA.AL 
TIROL te ESEN (bij Diksmuide) en 
zal beginnen te 15 uur (en niet te 

14 u. 30 zoals bij vergissing gemeld 
werd). Einde 16 uur 45. 

Voorzitter : Advokaat Guido VAN 
IN. 
Sprekers : 

Karel DILLEN. 
Achiel VAN MALDERLN. 
Dr. Leo WOUTERS. 

ALLE LEDEN, ABONNEES en SIM-
PATISANTEN daarheen ! 

AFDELING MEOHELEN 

Het bestuur vergaderde op dinsdag 5 
dezer. 

De toestand werd grondig onderzocht en 
een degelijk plan vastgelegd voor de uii-
bouw van de organisatie. 

Er zullen o.a. stappen gedaan worden 
bij de simpatisanten om hun aansluiting 
te bekomen. 

Om toe te treden volstaat het een post
kaart te sturen aan de hr Verschaeren. 
Kluisterst. 14 alhier. De jaarlijkse bij
drage is beoaald op slechts 30 F. om de 
mlnstbemiddelden in staat te stellen toe te 
treden. 

Van de meer bemiddelden wordt een 
hogere bijdrage verwa«ht. 

Vlamingen treffen Vlamingen 

i n « C A F E R U B E N S H O F » i 

Borluutstraat 13 - GENT 1 

Prettige sfeer - Pittige Muziek ! = 

',mW. 

E e n k l e i n e J a n d e e d z i j n i n t r e d e , 
t o t g r o t e v r e u g d e v a n h e t gez in J . 
G r o s e m a n s - O m b e l e t s t e T o n g e r e n . 

I n h e t g e z i n F r . VAN D E N H O U -
T E - V E R M O R G E N , t e V I L V O O R 
D E , w e r d a l s d e r d e k i n d , e e n m e i s 
j e g e b o r e n , d a t AN g e k e r s t e n d w e r d . 

TE DIKSMUIDE 
werd liet gezin van propagandist Jef BUL-
TINCK verrijkt met een lieve KATELIJN; 
dit van Paul MORTIER met een kloeke 
Vlaamse NELE. 

D e V O L K S U N I E w e n s t d e o u d e r s 

v a n h a r t e g e l u k . 

TURNHOUT 
NAAR DE 33ste IJZERBEDEVAART 

Prijs : 105 F. zonder het kenteken. 
De inschrijvingen kunnen gedaan wor

den op de volgende adressen : 
A.N.Z.-sekretariaat : Herentalsstraat, 23, 

Turnhout. 
Vlaamse Kring : Graatakker, 142, Turn

hout 
V.T.B.-V.A.B. ; Grimstedestraat, 65, 

Tm-nhout. 

! 

= ï 

Wie In LEUVEN de B I E R - J 
K E L D E R n i e t bezoch t , w.is in 
LEUVEN n i e t ( O u d e M a r k t , 22 ) . 
O u d e M a r k t Z1 is ONZE b le r -
ke lde r 

GULDENSPORENVIERING 1960 

1. GULDENSPORENMARSJ 

Kenschetsend detail : de C.V.P. vierde 
Guldensporen met een... bal op zaterdag 
9 juli. 

Op straat komen, dat deden anderen. 
Dat deed de Vlaamsbewuste Jeugd van 
Mechelen : Dietse Blauwvoetvendels, Chi-
ro. Scouts, K.S.A. e.a., waarbij ook een 
afvaardiging van de Volksunie de optocht 
besloot. 

De gefusiljec-Tden van de Boerenkrijg 
werden herdacht met bloemen en liede
ren. 

Volgend Jaar : meer stijl, meer disci
pline, meer volk, en het wordt weer goed 
in de door-endoor Vlaamse stad Meche
len t 
2. « EDELE BRABANT. WERE-ÜI! » 

De avond bracht een puike apotheose 
voor onze nationale feestdag. Het open
luchtspel II Edele Brabant, were-di'. » van 
de hand van Andries Bogaert werd met 
geestdrift en brio opgevoerd door Mechel-
se liefhebberskringen, een zekere meneer 
De Luster ten spijt ! Het lecuwenaandecl 
aan dit openluchtspel werd geleverd door 
nationalisten. Daarom Juist werd het zo 
goed '. 

De belangstelling was onverwacht groot. 
MEER DAN DUIZEND VOLKSGENOTEN 
verdrongen zich In de Kruidtuin, van 
kwart over acht reeds, om nog een plaats
je te bemachtigen. Ook de u officiëien » 
waren er, omdat zij ditmaal niet anders 

Een minutenlangt ovatie besloot deze 
zinderende avond. 

Bravo. Dries Bogaert, bravo Bert Torfs, 
bravo Gommer Torfs voor het heerlijk 
mooie dekor. 

Bravo, Jeugd van Mechelen, die door Uw 
geloof dit spel hebt mogelijk gemaakt en 
de eerste bazuinstoot hebt gegeven aan 
een vernieuwde Vlaams-Nationale door
braak te Mechelen. Niet rusten, n u ! 

Te BRUSSEL overleed, op 8 oogst j.1., 
na een zeer pijnlijke, langdui-lge ziekte, 
de trouwe Vlaamse Nalionali.st 

J.-B. VIK. VAN DENWYNGAERDEN 
Aan de zwaarbeproefde familie betuigen 

wij onze innige kristelijke deelneming. 

IN MEMORIAM KAREL TREVE 

Onze goede en oudste (zestig jarige) 
propagandist Karel is niet meer. 

Overleden op 2 augustus en te Kaas-
kerke op 6 dezer maand begraven. 

Spijt zijn ouderdom trok Karel regel
matig mee. samen met zijn zoon Gilbert 
op kolportage tijdens de verleden kies-
kampagne. Steeds nam hij deel aan de 
vermoeiende propagandatochten voor uit
delen van strooibiljetten, plakken, kalken, 
enz... 

Hij was de man van de stille eenvoudige 
maar toch zo broodnodige aktie la de 
beweging. 

De eersle leeuwenvlag, die te Kaaskerke 
wapperde, hing van het huis van Karel; 
een schoon voorbeeld aan... de lauwen. 

Hij was een van de velen, niet meer er
kend door de... groten wanneer zij zich 
op de kloeke werkmanschouders hebben 
kunnen omhoog tillen. 

Rust In vrede, Karel. 
De Volksunie betuigt haar Innige deel

neming aan de beproefde familie Treve. 

j A l g e m e e n a g e n t voor Belg ië ; ; 
: ABTS, S t e e n w e g op T i e n e n , 94, ; 
: K o r b e e k - L o . J 
: O p g e p a s t voor n a m a a k D O R T ! ï 

: : 
: H E T W I T T E PAARD ; 
• W a n d e l i n g e n s t r a a t , 14, t e Leu - • 
• v e n . S 
: P a s s e n d a a n g e n a a m l o k a a l voor j 
; v e r g a d e r i n g e n e n k lubs . j 
• B e s t e d r a n k e n t e g e n m a t i g e J 
• p r i j z e n . \ 
• . . . „ . . « 

1 ONDERWIJSINTELLINGEN ! | 
• • 

: Voor s c h o o l m e u b e l e n ; 
• • 
• • 

• i n h a l f m e t a a l : • 
• • 

: E e n e n k e l a d r e s : 

I De Firma j 

j A. JEURISSEN- I 
j CLOOSTERMANS j 

^ — " ~ " ~ ~ ~ ^ j & ZONEN 
LMiiiiiii I iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii| • ; 

Zetelfabriek Boterberg | j T g j . 1 3 2 . 3 1 Z o n h o V C I I j 

1 L E D E Z I J D E - L E D E 1 : • l 

1 A l l e e n v e r d e l e r E N G E L & Co | • B e z o e k t o n z e t o o n z a l e n . [ 

I E i g e n p r o d u k t i e 

1 U i t g e b r e i d g a m m a 
^ • 

A a n h u i s g e l e v e r d 
P r o s p e k t u s o p v e r z o e k 

= ƒ • 

TeL (053)225.60 | 

Voor l e d e n e n a b o n n e e s § 

V o l k s u n i e : 20 % k o r t i n g . | 

: T e h u u r : a p p a r t e m e n t 4 

: p l a a t s e n + b a d k a m e r - a l l e 
• c o m f o r t - 2 d e v e r d i e p . C o g e l s -
• Osyle l , 29, B e r c h e m - A n t w e r -

: p e n . T e l . 39.24.76. 

Z e e r g r o t e k e u s 

G L A Z E N E N M O N T U R E N 

— G r a t i s v o o r v e r z e k e r d e n — 

G E D I P L O M E E R D O P T I E K E R 

WALTER ROLAND 
K e r k s t a a t , 58 — A n t w e r p e n 

— T e l e f o o n 35.86.62 — 

10 % k o r t i n g 
o p v e r t o o n d e z e r a d v e r t e n t i e 
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Her l e v e n v a n A lb rechr R o d e n b a c h In Memoriam : Frans WYMEERSCH 

Sedert een paar jaren vperd in Vlaan
deren met ongeduld de publicatie ver
wacht van het eerste deel (verschenen als 
laatste deel) van de VERZAMELDE WER
KEN van Albrecht Rodenbach, bezorgd 
door Prof. Dr Frank Baur, omdat dit eer
ste deel de biog'rafie zou brengen van 
Rodenbach en omdat algemeen verwacht 
werd dat, nieuwe gegevens verwerkend, 
deze levensbeschrijving een definitief 
werk zou worden dat in menig opzicht on-
l e traditionele opvattingen o\er Roden
bach zou wijzigen. Dit deel is zo pas van 
de pers gekomen onder de lit*! AL
BRECHT RODENBACH I Het Leven. De 
Persoonlijkheid. 

Professor Frank Baur is geen onbeken
de in Vlaanderen en ook geen filoloog van 
tweede of derde rang. Voor de eerste we
reldoorlog bedreef hij een jeugdzonde door 
de uitgave, onder het anagram Aran 
Burfs, van een studie over Onze Dichters 
der Heimat. Het was een litterair essay 
dat nogal koel ontvangen werd. Tijdens 
de eerste wereldoorlog stond Fr. Baur 
aan het front en wij tonden zijn naanu 
bij de slachtoffers van de anti-Vlaamse 
(eest, die heerst* in het Belgisch leger, 
in de publicatie VLAANDERENS WEE-
2ANG AAN DEN IJZER. Na de oorlog was 
« Baurke » een der meest populaire figu
ren aan de Leuvense universiteit, waar 
geen feestvergadering of bieravond kon 
plaats grijpen zonder de gescandeerde eis 
« Wij eisen Baur op de stoel n. Frank Baur 
werd doctor in de germaanse filologie, le
raar aan het atheneum t« Gent en weldra 
professor aan 's Rijks Vlaamse universi
teit. Na de tweede wereldoorlog, ten tijde 
van de koningskwestie, werd hij « konink
lijk 11 kandidaat voor de Senaat, zonder 
dat hem dit veel politiek sukses mede
bracht. De professor heeft dit zelf begre
pen en is zeer vlug van het politiek to
neel verdwenen. Hij had dit mandaat trou
wens niet nodig om zijn faam Ic vesti
gen : deze berust hoofdzakelijk op de gro
te uitgave van üe volledige werken van 
Guido Gezelle en op de uitgave, onder zijn 
leiding, van een monumentale geschiede
nis van de letterkunde in de Nederlanden 
die op dit ogenblik nog steeds on\oltooid 
Is. 

Toen meerdere filologen, door de uit
gever Lannoo gevraagd de volledige jubi
leum-uitgave der werken van Rodenbach 
te bezorgen, weigerden deze opdracht te 
aanvaarden, was het uiteindelijk Professor 
Baur die de last op zich nam. De onder
neming duurde vijf jaren en thans ligt 
het het laatste deel \ oor ons. 

DE VERKEERDE METODE 

Wij zijn zo lang blijven stilstaan bij 
de persoonlijkheid van de schrijver om te 
onderstrepen dat men aan een man als 
Frank Baur zeer hoge eisen mag stellen. 
Wij zullen er dadelijk aan toevoegen dat 
deze nieuwe biografie van Rodenbach 
voor ons een ontgoocheling is geworden. 
Het is een kwestie van metode en men 
krijgt ook de indruk dat de professor — 
onlangs emeritus geworden — te oud was 
om dit boek nog te schrijven. Reeds bij 
een eerste doorbladeren valt het op hoe 
dit boek, bladzijde na bladzijde, gevuld is 
met kleine druk die het verhaal onder
breekt door een stroom van citaten. Het 
boek is aldus geworden, niet een synte-
tlsohe samenvatting die een vlot leesbaar 
verhaal vormt, die een levendig beeld 
geeft van Bodenbach's leven en een diep
gaande ontleding is van zijn karakter, 
gezien in het licht van de vele wissel
werkingen waarvan de oorsprong en de 
betekenis wordt nagegaan, maar integen
deel een kroniek van Rodenbach's leven. 
Het maakt de indruk alsof de schrijver te 
vermoeid Is geweest om zijn stof nog vol
ledig te kunnen beheersen en zijn over
vloedig materiaal te kunnen verwerken. 

Voorzeker, waar een nieuwe stelling 
vooruit gezet wordt, waar deze stelling 
wordt gestaafd door onuitgegeven teksten, 

kan het nodig zijn deze teksten aan ie 
halen, maar dit is hier over 't algemeen 
niet het geval. Te dikwijls gaat het hier 
om citaten ontleend aan uitgegeven bron
nen en dan nog wel aan publicaties die 
door iedereen zonder moeite zijn te be
reiken, zoals bv. de uitgave van de brie
ven van Rodenbach. 

Prof. Baur staat in Vlaanderen bekend 
als een man die gezellig kan praten. Hij 
heeft ook. en terecht, de reputatie da t 
hij schrijven kan, maar door di t boek 
heeft hij bewezen dat hij noch vertellen, 
noch samenstellen kan. Wij twijfelen er 
sterk aan of er velen zullen gevonden 
worden die dit boek tot het einde, onaf
gebroken zullen lezen en dit is voor ons 
dan toch het kenmerk van een goed ge
dachte en goed geschreven blografie. 

WAT WAARDEVOL IS 

Hetgeen voorafgaat l>etckent niet een 
volledig afbrekende kritiek. Integendeel : 
geen studie over Rodenbach in de toe
komst of de schrijver ervan zal verplicht 
zijn, met volle handen, te putten in het 
materiaal dat in dit boek opgestapeld ligtw 
Er Is meer : op zekere punten brengt de 
studie van Prof. Baur zoniet een volko
men nieuw inzicht, dan toch het uitvoerig 
bewijs van wat men reeds wist of ver
moedde. Wij noemen als bizonderste pun
ten : de grot<- invloed van E.H. Flamen 
op de jonge Rodenbach; de diepe stem
pel die het onderwijs van Verriest gedrukt 
heeft op de retorica-student, ook voor de 
volgende jaren; de ontrafeling van de 
vriendschaps-verhouding en van de ver
vreemding tussen Rodenbach en De Mont; 
uiteindelijk en bizonder de breedvoerige 
ontleding van de geestelijke en morele 
krisis die Rodenbach doormaakte in »ijn 
twee laatste jaren te Leuven, met de ver
vreemding die dit medebracht tegenover 
tal van vroegere vrienden. Zeer waarde
vol is in dit opzicht de verwerking van de 
nota's uit de notitieboekjes van Roden
bach, bekend als WAHRHEIT UND 
DICHTUNG en door Prof. Baur terecht 
beschouwd als een waardevol auto-bio
grafisch dokument. Het uitvoerig gebruik 
dat de biograaf erxan gemaakt heeft, 
doet zelfs de vraag rijzen of de « Volle
dige Werken » precies door de niet pu
blicatie dezer nota's geen « onvolledige 
werken » zijn geworden. Men kan alles
zins, voor wat de metode van bewerking 
ervan betreft, betreuren dat de citaten in 
de tekst aangevoerd niet als bijlagen wer
den afgedrukt : dit zou deze biografie 
alleszins veel leesbaarder hebben gemaakt. 

WAT ONTBREEKT 

Verrassend is echter dat, waar Roden
bach dan toch sedert meer dan een halve 
eeuw zulke diepe invloed heeft uitgeoe
fend op de Vlaamse studentenschap en 
door haar op de Vlaamse beweging, elke 
diepgaande studie ontbreekt van de 
Vlaamse gedachte d.w.z. van de nationale 
gedachte V)ij Rodenbach. Men leze in dit 
verband de opsomming der namen van 
Vlaamse voormannen op blz. S96. Per slot 
van rekening weten wij, na de lezing van 
dit boek, zeer weinig over de opvattingen 
v»n Rodenbach over de Vlaamse «kamp», 
over de verhouding West-Vlaanderen, 
Vlaanderen, Nederland; over zijn opvat
tingen met belrekking tot de Belgische 
staat; over de zeer scherpe en agre.vsleve 
houding van Rodenbach tegenover ALLE 
verfransende en denationaliserende krach
ten in Vlaanderen en België. 

POLITIEKE ONTSPORINGEN 
In verband hiermede moet ook de aan

dacht gevestigd worden op de bedekte 
politieke ondergrond van deze biografie. 

door Prof. BAUR 

Dit kunnen wij aan enkele voorbeelden 
verduidelijken. 

Bij de behandeling van de incidenten 
In het Kleln-Seminarie te Roeselare on
derschat Prof. fiauT zonder twijfel de be
tekenis van het nationaal-Vlaams verzet 
der jongstudentcn. Dit verzet was voor
zeker gegroeid i n ' en uit een atmosfeer 
van algemene geestelijke hernieuwing, van 
verzet tegen de verstarring In de onder-
wljsmetodes, van een groeien naar nieu
we vormen in pedagogisch opzicht en In 
literair denken en voelen, maar het blijft 
een feit dat de OPST.ANDIGE geest wor
telde in het nationaal verzet, waarvan een 
man als H. Verriest trouwens zijn ganse 
leven door, in zijn eigen vormen, de dra
ger is gebleven. 

Het Streven van Rodenbach, op het ein
de van zijn leven en ongetwijfeld onder 
invloed van zijn afglijden naar het libe
ralisme, om de tegenstelling klerikaal-
antiklerikaal te overbruggen, wordt in dit 
verband ook al te gemakkelijk als 
(( unionisme n van zijn diepere betekenis 
ontdaan. Het is trouwens kenschetsend 
dat in hetzelfde verband professor Banf 
(bl. 310) spreekt van « de polysemie van 
het woord KATHOLIEK : katholiek van 
godsdienstige confessie of katholiek van 
politieke denkwijze, een betekenlsontdnb-
beling die sedert Rodenbach zoveel node
loze begripsverwarring heeft gesticht In 
ons Belgisch politiek leven ». Wil de pro
fessor misschien zeggen dat deze ci bete-
kenisontdubbellng ii geen zin zou hebben? 
Hij is nochtans een te veel belezen man 
om het boekje van Kanunnik Slmon over 
de geschiedenis van de katholieke partij 
niet te hebben gelezen ! 

Wij willen, om deze politieke ontspo
ringen verder te onderstrepen, deze be
spreking eindigen niet drie citaten waar
over onze lezers zelf kunnen oordelen : 

Begin 1879 schr i f t Hugo Verriest aan 
Rodenbarh : 

(I Gij moet aan het hoofd staan der stad 
waar gij vonen gaat; gij moet naar de 
Kamers gezonden worden; gij moet de 
Vlaming zijn waarin een gehele letter-
wereld haar leven haalt, hare geest en 
hare wending, en een helft van België, 
voor wet en overheid, de uitspraken van 
zijn reeb! beeeerten en wil i>. 

Nu verklaart Prof. Baur p. 405 dat hij 
zijn biografie van Rodenbach gaarne zou 
opgedragen hebben aan Frans Van Cau-
welaert « de m.in die mijn generatiegeno
ten het beste deel \ a n Albert's politiek 
ideaal heeft ingeprent, en langs lijnen 
van geleidelijkheid stuk voor stuk heeft 
verwezenlijkt, zonder België of het ca-
tholicisme te schaden, en in een tachtig
jarig leven de schitterende loopltaan door
lopen, waarvan Verriest voor Albert had 
gedroomd ii. 

Echter lezen wij op bl. 269, in een voet
nota — was dit een slippertje, Proles.sor? 
— over de latere Dr Depla uit Kortrijk 
'( die in 1914-1918 consequent de Roden-
bachlijn doortrok, en zich in het activis
tisch avontuur waagde ». 

Waar ligt nu de lijn en de toekomst 
van Rodenbach : bij Van Cauwelaert of 
bij Depla ? 

Een dergelijke begripsverwarring zou 
niet mogelijk geweest zijn, indien Prof. 
Baur naast de diepe zielskonflikten van 
Rodenbach, een even diepgaande ontle
ding had gegeven van zijn nationale ge
dachte en van zijn nationaal bewustzijn. 
Het ontbreken dezer ontleding is een 
zwaar tekort in de biografie \ a n Roden
bach, de grote bezieler van de Vlaamse 
studentenbeweging, lijdcns zijn leien en 
door de Rodenbachtraditie ook lang na 
zijn dood. Heeft Prof. Baur Rellieht de 
uiteenzetting niet aangedurfd met de (ra-
ditic van Dosfel en Verschaeve tegenover 
deze van Van Cauwelaert — die ook de 
zijne is ? 

Lijkrede door Dr. Leo Wouters 
namens de Volksunie 

Hier staan" wij bij de baar, voor 
een goed en schoon mens, die he
melwaarts ging. Hij heeft zijn taak 
In alle eenvoud, in volle oprecht
heid vervuld. 

Deze weinige woorden konden 
eigenlijk volstaan als vaarwel aan 
Frans Wymeersch, — de vereerde 
voorman van de Volksunie in dit 
arrondissement. 

Want goedheid, eenvoud en op
rechtheid waren de kenmerken 
van de rechte lijn waarlangs zijn 
levensweg verliep. 

Als eenvoudige volksjongen, stond 
hij reeds vóór de eerste werald-
oorlog bij de kleine bewuste schare 
van Vlaamse strijders, voor een 
Vlaamse hogeschool, en de elemen
tairste rechten van zijn volk. 

Tijdens die oorlog, volgde hij in 
oprechte trouw Dr. Debelie en Dr. 
Borms, in het aktivisme, en bleef 
hun trouw ook na hun nederlaag. 

Zo was hij getuige van de dood 
van Herman van den Reeck in die 
11 juli betoging van 1920, en nam 
hij aktief deel aan alle Vlaams na
tionale bedrij vigheden tussen de 
twee oorlogen. Meermalen was hij 
kandidaat op de Vlaams- nationale 
lijsten, en was hij een morele en 
flnantielp kracht in zijn geliefd 
Waasland. 

Op sociaal-economisch gebied, 
gebruikte hij de natuurlijke gaven 
van een eerlijk werklustig en door
drijvend man. 

In 1929, stichtte hij met 
zijn kranige vrouw de thans zo 
bloeiende trijplabriek. Zij begon
nen die, alleen, met kleine midde
len, maar door lange volgehouden 
werk, zagen zij die langzaam groei
en tot wat zij nu geworden is, een 
schoon bedrijf waar tientallen fa-
mihes hun brood verdienen, in een 
aangename werkkring die een 
vriendenkring is, en waarvan de 
leider Frans Wymeersch, de hardst 
werkende arbeider was. 

Elke morgen om 7 uur, was hij in 
de fabriek als eerste, tot op zijn 
laatste levensdag, want de eerst 
aankomende ai'beiders vonden hem 
levenloos op zijn werkplaats. 

Hij viel op zijn eieveld. 
Hij was een man van geloof en 

van plichtsbesef. 
Kristen uit een stuk, lid van de 

erewacht van Krislus-Kcning, en 
Vlaming uit overtuiging, hoe kon 
het anders dan dat hij zijn volk 
zou dienen in alle om:standigheden. 

Toen gedurende de laatste we
reldoorlog, op hem beroep gedaan 
werd, om de bevolking van St Ni
klaas te dienen, ontvluchtte hij zijn 
verantwoordelijkheid niet. 

Als oorlogsschepen was hij de 
voorzichtige, waakzame, eerlijke 
bestuurder, zoals hij dat in zijn fa
briek steeds was geweest. 

De naoorlogse verdwazing trof 
ook hem, in zijn eer in zijn be-
roepsbelangen, en zijn gezondheid, 
twee jaren gevangenisstraf was de 
prijs voor zijn Vlaamse overtuiging. 
Tijdens deze strafperiode trof hem 
de eerste hartcrisis, die he— nu 
fataal is geworden. 

Moreel echter was hij ongebroken, 
en onmiddellijk na zijn Invrijheid
stelling, herbegon zijn arbeid in de 
fabriek en in de Vlaamse str 'rl. 

Onvoorwaardelijk gelovent. m 
Viaaöderens recht op zelfbeschik
king, stond hij opnieuw, met jon
gere strijdgenoten in de bres. Hij 
keek noch naar rechts noch naar 
links, zijn rechterhand moest niet 
weten, wat zijn linkerhand gaf. Het 
doel lag recht voor hem. 

Bij de laatste verkiezing stond 
hij aan het hoofd van de Volks-
unieiijst in zijn arrondissement. 

Wat een voorbeeld, voor zovele 
twijfelaars en wankelmoedigen. 

Frans Wymeersch, rond uw lijk
baar, staan jonge strijders met de 
vaandels van de nieuwe pai'tij van 
het nationaal bewuste Vlaanderen. 

Zij staan hier dankbaar, om Uw 
voorbeeld en Uw trouw. 

Gij hebt voor God en Uw Volk, 
de goede strijd gestreden, en 
daarom zijn wij gerust : In para-
disum deducant te Angel!... 

Engelen geleiden U naar 't Para
dijs. 

B E W E G I N G S LEVEN 
WEST-VLAANDEREN 
JEROOM LEI'RIDAN-HERDENKING 

Op 26 juh 11. was het 15 Jaar geleden 
dat Mr. Jevoom LEURIDAN ïii de gèVftT)-
genis te leper be^.week. In dit verband 
werd a-an het provmciaal sekretariaal van 
V.U.-West-Vlaanderen de sufrgestie gericht 
tijdens het najaar in een nader aan te 
duiden stad in West-Vlaanderen eer J . 
Leuridan-heidenking op touw te zetten. 

Om deze herdenking vaste vorm te ge
ven, richten wiJ een oproep tot alle 

:T*̂  SA 

Tweede Schuifke . 
Het staat buiten kijf dat in het huidig 

leger bekwame elementen aanwezig zijn, 
bezield met de beste bedoelingen Op vele 
verantwoordelijke posten worden lastige 
en ondankbare taken opgeknapt door 
slecht betaalde en soms slecht behandelde 
mensen die de uitdrukking K dolce far 
niente » alleen kennen van horen zeggen. 
Het is even onomstoleliik waar dat. wat 
rendement betreft, ons leger een cijfer 
zou bekomen waarbij vergeleken, de mar
ginale kolenmijnen zonder Staats- of 
Marshallhulp ware goudmijnen zouden 
zijn. 

Het leger R een vat zonder bodem en 
leeft \er boven zijn stand. Er wordt op 
schromelijke wijze geknoeid met het geld 
van de belastingsbetaler omdat het bud
get op onoordeelkundige wijze verdeeld en 
beheerd wordt. 

Er heerst In vrijwel alle dlensttakken 
een onbeschrijfelijke wanorde door het ge

brek aan bekwame leiders en het ontbre
ken van klare richtlijnen. De hogere officie
ren, en dikwijls ook de lagere, zijn aan
getast door het « m'enfoutlsme i' en het 
<( m'as-tu-vuïsme ». 

Heel de boel wordt dan, op goed valle 
't uit, door de minderen beredderd. 

Loopt de zaak dan gesmeerd dan is het 
aanzien en de loopbaan van de officier 
verzekerd, zo niet, wee dan de mindere. 
De meerdere weet het wel steeds zo te 
schikken dat de verantwoordelijkheden 
zodanig verdeeld worden dat er voor hem 
nog alleen een zinnebeeldige verantwoor
ding overblijft» 

Hoe ziet nu de toestand er uit op taal
gebied ? Voor wat de verhouding der twee 
taalgroepen betreft, kunnen we verwijzen 
naar de nog onlangs in de dagbladen ver
schenen statistieken. .Mleen kunnen we er 
nog een rouwstrikje aan toevoegen voor 
Koning Albert die In 1911 idcchtig de (c -
Ujkheld In rechte en « in feite » beloof

de. Van een gebeurlljke Albert 11 moe
ten we al evenmin iets positiefs verwach
ten (zie Rood-Krnis-geschiedenls). Treu
riger nog dan de voor ons zo nadelige 
wanverhouding in de verdeling der hoge 
posten, is de houding van de meeste 
Vlaam.se officieren, welke blijkbaar niet 
beseffen aan wie zij het te danken heb
ben als Vlaming de kans te krijgen om 
officier te worden. Hun gedrag varieert 
van uiterst slap en onverschillig vla een 
passief flamingantisme tot franskiljons en 
anti-Vlaams. 

Op enkele lofwaardige uitzonderingen na 
— en deze betalen het dan gewoonlijk 
met hun loopbaan, mede door de schuld 
van de slappelingen — plegen onze Vlaam
se officieren verraad tegenover hun volk 
en hun geboortegrond. Dit is landverraad, 
parasitisme en Incivisme van de meest 
ergerlijke soort. 

Uit reakties, binnengelopen sedert on» 
vorig nummer — aan de afzenders blijft 
geheimhouding verzekerd — blijkt dat : 

1. Het nog dagelijkse kost Is dat arro
gante Nederlandsonkundige generaals en 
kolonels op inspektie gaan naar Neder
landstalige eenheden en hier — vanzelf
sprekend — het woord voeren in het Frans 
en ook — mmder vanzelfsprekend — in 
het Frans te woord gestaan worden door 
Vlaamse officieren (flaminganten 'nbe-
grepen); 

2. Er nog Nederlandsonkundige ho«ere 
officieren bevel voeren over ééntaJlg-neder-
landse of tweetalige eenheden; 

3. Er nog steeds veiligheidsvoorsehriflen 
en gebruiksaanwijzingen voor gevaarlijke 
toestellen eentalig, in het Frans, verspreid 
worden; 

4. Er in de Militaire Ziekenhuizen erger
lijke toestanden bestaan, waarmede een 
apart boekdeel te vullen is. De " Militaire 
Gezondheidsdienst » is een instelling voor 
gezonden, en wee de zieken 1 

5. In dezelfde gezondheidsdienst zelfs in 
dringende gevallen voor het toedienen van 
bepaalde specialiteiten eerst, voor de aan
schaffing hiorvan, te Brussel toelating 
dient gevraagd te worden Die toelating 
komt dan wel eens zodanig vlug dat ze 
nog net op tijd komt om de zieke « post-
huuni » te behandelen — tenzij de behan
delende geneesheer intussen het goedje op 
eigen verantwoordelijkheid heeft a.m^e-
kocht; 

6. De verva.irdiging van stra,iijagfrs Ic 
Gosselies zodanig gesmeerd loopt en het 
opleiden van piloten omgekeerd, dat de 
vliegtuigen zonder ooit in de lucht te zijn 
geweest, rechtstreeks van de fabriek naar 
het oud ijzer gevoerd worden. Kontrakt is 
nn eenmaal kontrakt, en voor vele andere 
dingen is er geen geld. Een straaljager 
kost het peulschilletje van ongeveer 50 
miljoen harde Belgische franken; 

7. Er een wanverhouding bestaat tus-sen 
de bedragen door het leger voor bouw
en onderhoudswerken betaald, en de kos
ten voor identieke werken, voor burger
lijke opdractatgevera. 

Johannes Soldaat. 

Vlaams-nationalisten <>n speciaal tot alle 
getrouwen uit West-Vlaanderen om toe te 
treden tot het J . Leuridan-berdenkings-
komltee. Deze toetredingen worden mge» 
wacht op het sdiea : Katelijnestraat 113, 
Bi-ugge- m i F, 

POVER VERTOON 
Te Brugge zouden de notabelen de 11 

JuJi-viering het liefst in « bradei-ie JK 
stemming- zien plaats vinden. Iedereen 
kent het recept : 'n buiginkje, 'n foto en 
voctf de rest : laat de boel maar waaien. 
Zo zagen we de hh. gezagsdragers en Oa 
op de voormiddag van 11 juli — toen ieder-
een aan het werk was ! — stijf-deftig een 
minuutje voor Jan Breydel en voor de 
fotografen poseren. Doch voor de optocht 
die 's avonds volgde, hadden zlJ allemaal 
hun kat gezonden : parlementairen pro
vinciale heren, magistraten van de stad, 
incluis de vertegenwoordigers van kleur-
syndikale, Vlaams-volksbewegende, Vlaams-
kultui-ele en Vlaam,=-locnstische organisa
ties. 

Een welgemeende raad aan de overigen» 
zeer verdienstelijke lieden van 11 jub- en 
Vlaanxs Jeugd-komitee liever dan voor 
wat centen de handen van het magistraat 
en Co te likken, één gi-ote manife.statie 
inrichten voor gans Brr.gge en omgeving 
^desnoods op de veemarkt te St. MichielsOi 
maai- dan op die manifestatie aan den 
volke beklemtonen wat reeds in dat belof
te-vol strooi-biljet werd aangehaald, nl. 
DAT 11 JULI 1302 OOK HET BEVECH
TEN WAS VAN ZELFBESTUUR VOOR 
VLAANDEREN. 

HARINGE 

Vooi-avond van IJzerbedevaart — 
20 uur 
OpvoorlnK van : 

ULENSPIEGEL 
Dit suik is het, dat voor de oorlog 

Vlaanderen beroerde ! 
De gi-ote periode was het, toen het 

Staf Bruggen als Tijl bracht en 
Tiily Van Speybrouck als Nele. 

Nu : GROEP HERMAN BRUGGEN 
met als Hoofdvenol kers : de opvolger 
Herman Bmggen In Tijl en Tilly 
Van Speybrouck zelf in Kerlinne. 
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Historische Krabbels | ^33^^ p̂  fmr̂ E QQRLOGEN 

Toen Koning Albert in 1914 zijn 
fameuze slogan : « Vlamingen ge
denkt de Slag der Gulden Sporen » 
lanceerde, bereikte hij het beoogde 
effekt. Duizenden Vlaamse vrijwil
ligers namen dienst in het Belgisch 
Jeger, menend op die manier de 
door Vlaanderen reeds lang nage
jaagde rechten te kunnen verdie
nen. 

Toen achteraf een nieuwe slogan 
opdook : « Hier ons bloed, wanneer 
ons recht ? », ditmaal door de 
Vlaamse soldaten aan en achter 
het IJzerfront gelanceerd, was het 
failliet van het Vlaams idealisme 
ten opzichte van het België van Ko
ning Albert reeds een voldongen 
feit. 

Tussen deze twee slogans in, ligt 
de LTzertragedie, ligt het verraad 
tege lover de Vlaamse soldaten die, 
aan het front, minstens tachtig per 
honderd van het Belgisch leger 
vormden. 

Deze Vlaamse soldaten werden 
niet geacht. De geest van hun le
ger was anti-Vl*ams,^De,9tficieren 
waren Walen of franskiljons. In een 
vreemde taal werden onze Uzer-
jongens de dood ingestuurd. Ze wer
den behandeld als verworpelingen. 

Rechten kregen ze niet, maar 
kreperen mochten ze ! 

Zo ontstond het IJzerdrama 
waarvan de oorzaak ontegenspre
kelijk te zoeken is in de bestaande 
mistoestanden, in het onbegrip, 
het misverstand en de moedwil der 
Belgische legerleiding met haar 
yiaamshatende generaals. 

Vanzelfsprekend reageerden de 
Vlamingen. Een Vlaamsgezinde ak-
tie aan en achter het front nam 
vorm. Enkelingen zowel als groe
pen kwamen in verzet tegen de ab
normale en onwaardige toestanden, 
die in geen ander leger hun weer
ga vonden. 

De legerleiding en de regering 
van het demokratische België von
den het echter overbodig begrip te 
tonen voor de schrijnende noden 
van de Vlaamse IJzerjongens. Zij 
straften, vernederden, onteerden. 
Ze oefenden terreur uit. 

Ze hielden het bij verdachtma
kingen, bespieding en degradatie. 
En ze gooiden de meest vooruitstre
vende verdedigers van de Vlaamse 
rechten in de concentratiekampen 
van die tijd : Fresnes, Auvours Cé-
sembre en de Orne, 

HELDENHULDE 

OndanJ^j , . j^^„. . , tegenkantingen 
nom het verzet van de Vlaamse 
Ijzersoldaten toe. 

Geleidelijk kwam er een soort 
organisatie van dit verzet tot stand. 
Vlaamsgezinde intellektuelen en 
studenten ^'ormden studiekringen 
waarin de hangende en de toekom

stige problemen van de Vlaamse Be
weging besproken werden. 

Uit de zozeer gehate en tegenge
werkte studiekringen groeide na en
kele jaren IJzer-ellende een werk 
dat, bescheiden in de aanvang, zul
ke grote omvang zou krijgen, dat 
het niet meer uit onze jongste ge
schiedenis weg te denken is. 

Het droeg de veelzeggende naam 
« Heldenhulde » en stelde zich tot 
doel op het meestal verwaarloosde 
graf der gesneuvelde Vlaamse sol
daten een eenvoudig, maar stemmig 
kruis te plaatsen. 

Het waren studenten en intellek
tuelen : Cyriel Verschaeve, Dr. J. 
Van Houtte, Jos Selfschotter, Fi-
lip De Pillecijn, J. Guldentops, Jo
ris Van Severen, Ir. H. D'Haese, R. 
Van de Velde, Dr. Gravez, Dr. J. 
Verduyn, Adlel Debeuckelaere en 
Prof. Daels die, in 1916, het initia
tief namen van dit liefdewerk, dat 
snel een grote uitbreiding nam. 

Joe EngHsh, begenadigd kunste
naar, ontwierp naar Iers model een 
zerk met een Blauwvoet en de be
ginletters — in kruisvorm — der 
Vlaamse en godsdienstige leuze 
« Alles Voor Vlaanderen, Vlaande
ren Voor Kristus ». Dank aan de 
sommen, bljeengespaard met de 
schamele soldij der Vlaamse IJzer-
soldaten, wierp weldra het stijlvolle 
zerkje van Heldenhulde zijn scha
duw op menig graf. 

Die letters en die Blauwvoet wa
ren velen een doorn in het oog. 
Niet zozeer bij de soldaten der 
voorllnle, maar bij de Waalse en 
franskiljonse embusqués. 

En wat in elk ander land als een 
lage misdaad zou beschouwd wor
den — maar In ons land tot de tra
ditie behoort — werd begaan tegen 
de Heldenhulde-zerkjes. Graf
schennis, gepleegd door Belgische 
superpatriotten tegenover jongens 
die, vechtend voer België gevallen 
waren, maar die het ongeluk had
den Vlamingen te zijn en de mis
daad begingen er Vlaamsgezinde 
gedachten op na te houden. 

Onbekende nachthelden — waar
van iedereen wist waar ze moesten 
gezocht worden — smeerden in fe
bruari 1918 de letters A.V.V. -
V.V.K. vol met clraent. Door de ka
meraden van de in hun graf bele
digde jongens werden die gehate 
en beminde letters er terug opge
schilderd. 

DE EERSTE BEDEVAARTEN 

We gaan niet blijven stilstaan 
bij andere feiten van de, yiaamse 
IJzentragedlb. Hetgeen we reeds 
hebben verteld is voldoende om de 
atmosfeer en de geest te suggere
ren, waaruit de allereerste Bede
vaart naar de IJzer is ontstaan. 

De vele en zware ontgoochelingen 
opgelopen door de IJzerjongens en 
na 1918 door de Vlamingen in het 
« bevrijde » België, deed de nood

zaak ontstaan in de geest van | 
« Heldenhulde » verzameling te i 1920 
blazen om de Vlaamse gesneuvel
den te herdenken en de met bloed-
doordrenkte-eisen van de IJzer
jongens te beklemtonen. 

Zo togen in 1920 enkele honder
den Bedevaarders naar Steenker-
ke, om er een monument te ont
hullen op het graf van Joe Engllsh. 
De deelnemers aan die eerste IJzer
bedevaart waren hoofdzakelijk 
oudstrijders en studenten. E.H. Ka-
rel Elebaers hield de kanselrede. 
's Namiddags voerden Prof. Daels, 
Jozef Muls en advokaat De Groeve 
het woord en 's avonds vond een 
toneelopvoering plaats in een zaal 
verlicht met kaarsen en lampen. 
Elektriciteit was immers geweigerd, 
« gezien de oproerige tekening op 
de aanplakbrieven en de onbe
twistbare aktivistlsche samenstel
ling van het comité... » De oproe
rige tekening stelde een... Blauw
voet voor. 

De tweede bedevaart, in 1931, had 
ook nog niet het algemene karak
ter waardoor de plechtigheden der 
latere jaren zouden gekenmerkt 
worden. De tocht naar het graf der 
gebroeders Van Raemdonck was 
evenals de voorgaande herdenking 
opgevat als een godsdienstige en 
vaderlandse plechtigheid ter ere van 
Vlaamse gesneuvelden. In diezelfde 
geest begaf zich een reeds talri j
ker menigte, in 1922 naar West-
Vleteren, naar het graf van Renaat 
De Rudder, « de heilige der IV-de 
Divisie ». In 1923 kwamen drie-vier 
duizend Vlamingen te Oeren-Alve-
ringen bijeen. 

D A T in geen geval 
In ons vorig nummer zijn we reeds krachtig opgekomen te

gen elke nieuwe belasting. Er zijn andere wijzen om de grove 
flaters van C.V.P.-ers en Liberalen goed te maken dan nieuwe 
belastingen te stemmen. 

De konformistische C.V.P.-krant De Standaard heeft^ onze 
oplossing de nodige miljarden jaarlijks uit te sparen op lands
verdediging van de hand gewezen als « sentimentaliteit ». Wij 
mogen onze bondgenoten niet ontstemmen. Zij zouden ons nog 
meer schade kunnen berokkenen. Wij menen dat juist De Stan
daard sentimenteel is door nog te geloven — zelfs na Kongo nog 
— in een kinderlijke vriendschap van onze bondgenoten. 

Onze oplossing is niet sentimenteel maar realistisch. Onze 
bondgenoten MOETEN het maar begrijpen dat wij enkele jaren 
gevoelig minder zullen uitgeven aan het leger. Deed ook Neder
land dit niet na het verlies van Indonesië ? 

En dat het niet zou gaan, dat kennen we. Voor Van Zee
land ging het niet de 24 maanden te verminderen, voor Van Ac
ker niet de 15 maanden te verlagen. En toch kwamen de 12 
maanden. 

Ook thans MOET het gaan zonder nieuwe belastingen. Dat 
de C.V.P. met haar sleutel en de liberalen met hun 25 % belas
tingsvermindering uit onze zakken blijven. 
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DE LATERE BEDEVAARTEN. 

In 1924 had dan de eerste bijeen
komst te Diksmuide-Kaaskerke 
plaats, waar ook al de volgende Be
devaarten zouden gehouden worden. 
Niemand weet of de Bedevaarten 
ooit zouden uitgegroeid zijn tot de 
machtigste jaarlijkse betoging die 
België ooit kende, zonder de nieuwe, 
weergaloze brutahteit van hoogge
plaatste Belgische miUtalren die, in 
1925, meer dan zeshonderd Helden-
hulde-zekjes deden stukslaan om er 
wegen in West-Vlaanderen mee aan 
te leggen. Niet door de Dultsers-
waartegen de IJzerhelden gevoch
ten hadden - maar op bevel en door 
de handen van eigen landgenoten 
werden de Heldenhulde-zerkjes eens 
te meer onteerd. Deze fanatieke 
aanslag bleek echter dé grote psy
chologische vergissing van de anti-
Vlaamse machten in ons land. Er 
kwam in Vlaanderen een geweldige 
beroering los. Heel de pers protes
teerde, maar minister de Broquevll-
le had zes maanden tijd nodig om 
een antwoord te fantaseren op de 
interpellatie van Staf De Clercq. 

De daaropvolgende IJzerbedevaart 
te Diksmuide, in 1925, was een on
dubbelzinnig antwoord op de aan
slag. Méér dan twintig duizend Vla
mingen reisden naar het IJzerstad-
je om er te bidden voor de doden en 
te luisteren naar de Jiroteststemmen. 
Het IJzerbedevaarttomité besloot, 
als eerherstel, een groot, symbolisch 
Heldenhuldekruis op te richten, het 
kruis van het dubbel lijden der 
Vlaamse IJzersoldaten, tevens be
stendige getuige van hun ideaal, uit
gedrukt in de letters A.V.V. - V.V.K. 

In 1926 stelde het IJzerbedevaart-
comité uitdrukkelijk vast «dat de 
IJzertoren niet enkel opgevat 
werd als een hulde, aan de gesneu
velde Vlamingen, maar ook als een 
monument opwekkend tot harde 
strijd voor het volle Vlaamse recht, 
en als hoeksteen der eindelijke ont
waking en zelfwording». Dit jaar 
werd de eerste paal voor de IJzer-
toren in de grond geslagen. 

De toren groeide en ook de Bede
vaart groeide. 70.000 deelnemers in 
1927, 100.000 in 1928, 120.000 in 1929, 
150.000 in 1930, het jaar van de in
huldiging van de Uzertoren; het 
jaar tevens van de incidenten die 
- zoals men in sommige kringen 
hoopte - de gelegenheid moesten 
bieden om de IJzerbedevaart te doen 
verbieden. 

1937 

1938 

1939 

Eerste Bedevaart — Steenkerke (kerkhof) : plechtigheid 
bij het graf van Joe English. 
Tweede Bedevaart — Steenstrate (slagveld) : hulde aan 
de gebroeders Van Raemdonck. 
Derde Bedevaart — West-Vleteren : hulde aan Renaat 
De Rudder, 
Vierde Bedevaart — Oeren-Alveringem (kerkhof) : eer
herstel voor de Heldenhulde-zerkjes, geschonden tijdens 
de oorlog. 
Vijfde Bedevaart — Diksmuide-Kaaskerke (IJzervlakte): 
hulde aan alle Vlaamse gesneuvelden. 
Zesde Bedevaart — Bloemenhulde rond de brokstukken 
der verbrijzelde zerkjes. 
Zevende Bedevaart — Inheien van de eerste paal van de 
IJzertoren. 
Achtste Bedevaart — Overbrengen van de geredde Hel
denhulde-zerkjes, 
Negende Bedevaart — De Dag der 100.000. Inhuldiging van 
het voetstuk van het Ijzergedenkteken. 
Tiende Bedevaart — «Nooit meer oorlog !» van het IJzer-
gedenkteken. 
Elfde Bedevaart — Inhulding van de IJzertoren. 
Twaalfde Bedevaart — Onthulling van het beeld van 
Renaat De Rudder. 
Dertiende Bedevaart — Het stoffelijk overschot van Fir-
min Deprez, Frans Kusters, Bert Willems, Renaat De Rud
der, de gebroeders Van Raemdonck, Frans Van der Linden 
en Joe English overgebracht naar de IJzertoren. Onthul
ling van het beeld Joe English. 
Veertiende Bedevaart — Onthulling van het beeld der 
Gebroeders Van Raemdonck. 
Vijftiende Bedevaart — Onthulling van het beeld van 
Lode De Boninghe en Frans Van Der Linden. 
Zestiende Bedevaart — OnthuUing van de gedenkplaat 
ter ere van Dr, Van De Perre, Dr. De Gruyter en Cyriel 
Verschaeve. 
Zeventiende Bedevaart — Herdenking van het twintigja
rig bestaan van Heldenhulde. Hulde aan Firmin Deprez, 
Frans Kusters, Bert Willems. 
Achttiende Bedevaart — Overbrengen van het lijk van 
luitenant De Winde. Eis voor Amnestie. 
Negentiende Bedevaart — Onthulling van de eerste tien
duizend namen van Vlaamse gesneuvelden. 
Twintigste Bedevaart — Onthulling van een tweede reeks 
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namen. «Hier ons bloed, wanneer MIS recht?». 
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Lit jaar liet een Waalse, Neder
lands-onkundige rijkswachtmajoor 
zijn Waalse manschappen te voet en 
te paard op de niets vermoedende 
Bedevaarders los, nadat enkele 
warmbloedige knapen Belgische 
vlaggen hadden afgerukt, als ant
woord op de beledigde strooibrief jes 
die uit een vliegtuig werden gewor
pen. 

In 1931 had de Bedevaart weer in 
de grootste kalmte en ingetogenheid 
plaats. 

In 1932 ea volgende jaren stonden 
180.000 deelnemers in de IJzervlakte 
om tot 200.000 te stijgen in 1939. 

Dat men na de tweede wereldoor
log met de aanslag op de IJzertoren 
(waarvan de daders nu nog altijd 
onbekend zijn - een Belgische ge
woonte), de zoveelste aanslag tegen 
Vlaanderen pleegde, is genoegzaam 
bekend. Spijtig is het dat met de 
vernietiging van de IJzertoren ook 
de oorspronkelijke geest van de I J 
zerbedevaarten werd aangetast. De 
CVP trachtte uit de aanslag munt te 
slaan en de IJzerbedevaarten in haar 
kraam te doen passen. 

Gegroeid uit de geest van Helden
hulde, uit de atmosfeer geschapen 
door de Vlaamse IJzerjongens en hun 
medestrijders, moet de IJzerbede
vaart haar oorspronkelijk karakter 
herwinnen, los van elke politiek, los 
van elke kleinmoedigheld, van alle 
muilentrekkerij, los van de karika
tuur die ze, vooral in de eerste ja
ren na de tweede wereldoorlog, is 
geweest. 

VOLKERENMOORD 

Enkele weken terug verscheen in 
Engeland een nieuwe krant : de 
< New Daily ». Op zichzelf niets 
speciaals, doch de uitgevers die in 
hun drukkerij de invloed van de 
machtige vakbonden hebben weten 
uit te schakelen, beweren met een 
oplage van 50.000 exemplaren per 
dag de eindjes aan elkaar te kun
nen knopen, terwijl de Engelse 
persmagnaten 1 miljoen exempla
ren als een minimum beschouwen 
om in leven te kunnen blijven. 

Een kommissie zonder westersen 
heeft de gebeurtenissen in Tibet 
bestudeerd. 

De barbaarsheden van kommu-
nistisch China, die er gepleegd wer
den, zijn ongehoord. Ook de Chi
nese kommunisten zijn staatsnatio-
nalisten geworden evenals de Rus
sische en de volkerenmoorden gaan 
er lustig hun gang evenals in het 
stenentijdperk. Onze Belgische 
staatsnationalisten kunnen «r nog 
wat leren. Hier gaat de Vlamingen-
moord anders en trager. De Vla
mingen worden tot franstaligen, 
dank zij de politiek van de kleur-
partijen, partijen, waarvoor de fla
minganten kiezen. 

20 JAAR 
De Belgische diplomatische dien-, 

sten hebben gedurende heel hel 
Kongogeval bewezen wat ze waard 
zijn. Geen rooie duit. 

Dat zijn nu de onvervangbaren ! 
De C.V.P.-minister Wigny be
weerde immers dat de Vlamingen 
nog 20 jaar nodig hadden eer ze 
volwaardige diplomaten zouden 
worden. Als ze met onze franstali
gen in de leer moeten gaan zullen 
ze dit echter ook binnen 200 jaar 
niet zijn. Die hebben hun onbenul
ligheid andermaal schitterend be
wezen. 
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= 3 

I OPROEP I 
i Alle miUtanten en propa- | 
1 gandisten melden zich aan op = 
1 zondag 21 dezer, op het sekre- 1 
I tariaat IJzerlaan 83, Dlksmui- 1 
I de. Die welke zaterdag reeds | 
I ter plaatse zijn, om 8 uur 30. f 
1 Diegenen die eerst zondag 1 
i aankomen, om 9 uur stipt. | 
I Iedereen blijft ter plaatse voor = 
i de te ontvangen richtlijnen. | 
i Militanten zijn zoals steeds in | 
I grijs hemd met zwarte das. | 
= 3 
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