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VOLKSU NIE
Partijsekretariaat

Onze federalistische vergadering te Antwerpen
Zondag 15 juli werd een mooie dag voor
de Volksunie. Het was de eerste keer dat
onze jonge partij op straat kw^m en dat
een paar duizend van h a a r aanhangers
door de voornaamste straten van Antwerpen trokken. Het is tekenend voor de groei
van de Vlaams-nationale politieke macht
want het was de eerste keer sedert het
einde van de oorlog dat de Vlaams-nationalisten als partij betoogden.

een eenzijdig Vlaams of Waals voorstel uit
te werken daar de tegenpartij er dan niet
wil van horen. Hij waarschuwde tegen de
illusionisten die nu ai 125 j a a r België « zullen » veroveren maar die ons nog niets
anders gebracht hebben dan nederlagen
en verder terreinverlies. Zoals steeds bij
hem was de uiteenzetting degelijk en tot
in de kleinste puntjes verantwoord.
Dan werd onder luide toejuichingen de
mooie nieuwe Volksunievlag van Antwerpen-stad binnengebracht en met een korte gelegenheidstoespraak door onze waarnemende voorzitter aan de voorzitter van
Antwerpen-stad, de heer Ceuppens overhandigd.
Na de rede van Mr. Frans van der Eist
kwam een Gentenaar aan het woord die
voor 27 j a a r uitgeweken was n a a r de Verenigde Staten en die t h a n s in K a n a d a verblijft. Hij drukte de verontwaardiging uit
van de Vlaamse Amerikanen over het uitblijven van een oplossing voor de Vlaamse
vraagstukken en beloofde steun uit Amerika
voor de Vlaams-nationale partij. Zijn toespraak in het Gents gehouden met een
typische Amerikaanse tongval genoot grote
bijval.

Voor en na het Vlaams Nationaal Zangfeest dat dit j a a r weer een drie duizend
deelnemers bijkreeg en dat estetisch nog
beter verzorgd was als vorig jaar, al was er
dit j a a r n a a r onze mening iets te weinig
samenzang, werd er door een heel stel
militanten duchtig gekolporteerd en honderden nummers verkocht. Nooit voorheen had onze onvermoeibare Vlaamse
Militantenleider Bob Maes echter zoveel
hulptroepen onder zijn gezag als na het
Zangfeest toen praktisch alle leden van
het hoofdbestuur en i n h u n voetspoor tal
van propagandisten hielpen bij het uitdelen van het Volksuniefoldertje dat in een
achttal bladzijden, verlucht met tal van
karikaturen en foto's de voornaamste inlichtingen over de Volksunie naast h a a r
bondig program verstrekte. Op een miniHet was t h a n s de beurt aan dhr. Reimum van tijd waren ongeveer alle twintigduizend deelnemers aan het Zangfeest be- mond Mattheyssens, die gedurende de
laatste maanden sinds hij voorzitter van
diend.
de gouw Antwerpen werd een grote en bijIn de voormiddag had de Volksunie h a a r valrijke aktiviteit aan de dag legde om het
grote federalistische vergadering gehouden woord te nemen.
in de ruime en mooie bioskoopzaal MajesDegelijk, geestig en in de uiterst vertic in de Carnotstraat. De Antwerpse inzorgde
taal die hem kenmerkt beklemtoonrichters onder leiding van onze algemene
de
hij
de noodzakelijkheid van het fedesekretaris Rudi van der Paal haalden eer
van hun werk. De zaal was prachtig ver- ralisme en weerlegde hij stuk voor stuk
sierd, inzonderheid het podium waar op de opgeworpen bezwaren. Ook pakte hij
de achtergrond enig mooi de voornaamste Theo Lefèvre met de tong waar hij de
Vlaams - nationalisten voor parasieten
torens van Vlaanderen uitgebeeld waren.
schold, onthulde de uitspraak van dezelfde
Het zou weinig zin hebben namen van Theo de dag van de dinamitering van de
aanwezigen te vernoemen daar praktisch IJzertoren « Hij ligt er en hij ligt er goed!»
allen die strijden voor de uitbouw van het en stelde de vraag wat men van zo een
politieke Vlaams nationalisme er aanwe- partijvoorzitter moet denken die thans
zig waren. Eens te meer heeft de Volks- publiek de wederopbouw van de IJzertoren
unie bewezen dat zij honderden mensen, goedkeurt om de stemmen van Vlaamsgegoed verdeeld uit de vijf Vlaamse gouwen, zinde naïvelingen te behouden.
op een grote politieke vergadering kan saAls slotredenaar bevestigde Wim Jorissen
menbrengen, omdat de Vlaamse politieke
wil weer vaardig wordt over jongeren en andermaal zijn talent als volksredenaar en
wist hij de zaal door zijn dinamische toe
ouderen.
spraak herhaaldelijk in beroering te brenHet aantal toehoorders kon dan ook ge- gen. Vooral de sindikaten moesten het
schat worden op een 1.500 tal toen het ontgelden omdat zij, die zich zo graag als
hoofdbestuur luid toegejuicht onder leiding
bazen van het land laten doorgaan, niets
van Mr. Van der Eist zijn intrede deed in
doen om de werkloosheid en de mobiliteit
de zaal.
op te lossen. Het is geweten dat Brussel
Strijdvaardigheid en geestdrift kenmerk- en Wallonië zich verzetten tegen industen het publiek dat herhaaldelijk door toe- trialisatie van Vlaanderen. Waarom steujuichingen de sprekers zou onderbreken.
De vergadering werd voorgezeten door
Ingenieur Clement Colemont, een Limburgs lid van het hoofdbestuur, een van
de jongste aanwinsten van de Volksunie.
Hij deed het sober en goed. De spreekbeurten wisselden af met samenzang en
met voordracht. Hier hoorden we de voordrachtkunstenaar Arthur Boni, een jong
talent.

nen de sindikaten de belangen van de kapitalisten tegen de belangen van de werklieden in. De misbruiken bij de ziekteverzekering en op het Ministerie van Buitenlandse Handel worden scherp aangeklaagd
terwijl de spreker de vraag stelde of de
Vlaamse kleurpolitiekers niet beschaamd
zijn in de vrijlating van een zo hoogstaand
man als Dr. Elias de oud-kommunist Demany die niets begrijpt van Vlaamse toe
standen het hoge woord te laten voeren.
Onmiddellijk na de vergadering werd de
stoet gevormd voor de optocht door Antwerpen. De Volksunie gaat vooruit, stelselmatig maar onweerstaanbaar.

MOZES ERNEST BURNELLE TERUG VAN DE
DESTALINISATIE
>

O p het Groenplein werd de stoet
ontbonden.
Volksvertegenwoordiger
W a g e m a n s o n d e r s t r e e p t e h e t feit d a t
h e t d e eerste V l a a m s - n a t i o n a l e b e t o g i n g in p a r t i j v e r b a n d w a s n a d e o o r l o g .
D e eerste m a a r niet d e laatste ! N a h e t
z i n g e n v a n de V l a a m s e L e e u w g i n g e n
d e b e t o g e r s uit elkaar.
D a t d e V o l k s u n i e t h a n s o p s t r a a t is
k u n n e n k o m e n e n g e k o m e n is bewijst
de stelselmatige u i t b o u w v a n o n z e p a r tij. G e e n s t a p w o r d t gezet z o n d e r d a t
het t e r r e i n v e r k e n d w e r d . M a a r n a d e
v e r k e n n i n g v a n h e t terrein zijn wij o o k
de e n i g e n die d e s t a p z e t t e n .
Het was een goede dag voor de Volksunie. Het Antwerps werkkomitee mag
m e t fierheid o p h a a r w e r k t e r u g b l i k k e n .
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eist dat zonder uitstel de strengste
H e t w a s een ordevolle e n geest/drifti- I sankties getroffen worden tegen de
ge stoet die zich v o r m d e a a n d e Majes- i verantwoordelijken, hoe hoog getic.
Niet alleen d e l.SOO t o e h o o r d e r s = plaatst ook;
v a n o n z e V e r g a d e r i n g n a m e n er a a n
i
stelt vast dat wanneer ten overdeel. M a a r g a a n d e w e g sloten zich h o n - I staan van dergelijke feiten de partijd e r d e n simpatisïinten a a n z o d a t de stoet I politiekers der kleurpartijen passief
w e l d r a zeven-, a c h t h o n d e r d m e t e r l a n g I blijven en een gezamenlijk optreden
I van alle Vlamingen uitblijft, in de
was. V o o r o p g i n g e n d e v l a g g e n v a n d e I toekomst best gezwegen wordt over de
afdelingen, d a a r a c h t e r h e t p r a k t i s c h I oplossing van de Vlaamse problemen
voltallig h o o f d b e s t u u r e n d e b e s t u r e n I langs Belgische partijen of door een
v a n de gewestelijke afdelingen. S p a n - I « driepartijenaktie » of « aktie boven
d o e k e n eisten a m n e s t i e , zelfbestuur e n = de partijen »;
eist dat de minister van Koloniën
industrialisatie.
Strijdliederen wissel- I
I
zonder
uitstel de taaidekreten die
d e n af m e t d e strijdleuzen « Elias vrij »,
I reeds sedert 1913 moesten uitgevaar<( D a e l s t e r u g », (( Z e l f b e s t u u r » « A m - = digd zijn, zou uitvaardigen;
nestie ». V e n d e l z w a a i e r s d e d e n h u n I
besluit de aktie voor zelfbestuur
werk.
I door federalisme voort te zetten in de
I overtuiging dat dit het enige middel
I is om de belangen van het Vlaamse
I volk te beschermen en te verdedigen.
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D a t de V l a a m s - n a t i o n a l e idee o p n i e u w g r o t e w e r f k r a c h t krijgt bij o n s
volk b e w e e s de r e a k t i e v a n w a n d e l a a r s
en voorbijgangers. De aanmoedigingen
v a n h e t p u b l i e k w a r e n niet uit d e lucht.
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Het hoofdbestuur van de Volksunie,
na bespreking van de toestand der
Vlamingen in Kongo in het licht van
de laatste gegevens, protesteert t e gen de ergerlijke en beschamende
vernedering en achteruitstelling van
de Vlamingen en van h u n taal in
Kongo door de officiële instanties;
protesteert met klem tegen de
schandelijke behandeling waarvan
rechter Grootaert het slachtoffer is
omdat hij een vonnis in het Nederlands heeft durven vellen;

N a o n z e g r o t e federalistische v e r g a d e r i n g te A n t w e r p e n v o r i g e z o n d a g
k w a m e n v o o r het eerst de V l a a m s - n a tionalisten als partij o p s t r a a t in e e n b e t o g i n g die d o o r h e t h a r t v a n A n t w e r p e n
trok.
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Hei Boerenfronikongres

Als eerste spreker trad volksvertegenwoordiger Herman Wagemans op. Hij onderstreepte de noodzakelijkheid van een
kleine strijdbare Vlaamse oppositiepartij
om de unitaire partijen het vuur aan de
schenen te leggen. Hij verwees n a a r de
franskiljonse drijverijen in Kongo waar
men de moedige rechter Grootaert die een
Vlaams vonnis velde een « origineel» noemt
en waar men dreigt hem daarom af te
zetten en voorspelde een Vlaamse vloedgolf van protest zo Brussel de hand durfde
uitsteken naar deze plichtsgetrouwe rechter.
Na hem kwam de waarnemende" voorzitter Mr. Frans van der Eist aan de beurt
die zijn ontwerp van federalisme besprak dat
m gemeenschappelijk overleg tussen Vlamingen en Walen aangenomen werd als basis
te verdedigen en te propageren. Hij betoogde dat men het vraagstuk realistisch
moet benaderen en dat het geen zin heeft

: l^elgiëlei 200, A n t w e r p e n

SINAI-MOSKOU

MET DE 10 GEBODEN DER

De herdenking
van het
twintigjarig
bestaan van het Boerenfront
te
Heistop-den-Berg
is een meevaller
geworden.
Buizende
boeren uit alle gouwen
samen
brengen is niet gemakkelijk.
Het
feit
dat ze er zijn bewijst dat ze heel wat over hebben voor die organisatie.
Het
Boerenfront
werd gefsticht in een tijd dat
er schromelijke
misbruiken
bestonden bij
aanen verkoop
van
landbouwprodukten en inzonderheid
dan voor de vroege
aardappelen,
die gekocht werden
tegen
O.lOFr.
(we schrijven
1936)
en verkocht aan Duitsland tegen iFr. De boer
kreeg voor een jaar zorg 0,10Fr.,
de
ugroten
landbouworganisatie
die
het
produkt verhandelde
won 0,90Fr.
per
kilo! De regering voor de oorlog om het
even natuurlijk of het liberalen,
socialisten of katolieken
waren lieten
betijen.
(Lees door blz. 2)
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HET BOERENFRONTKONGRES DE STRIJD O M HET Y. N. Z.
(VERVOLG VAN BLZ. 1)

Er was geefi landbouwpolitiek
gelijk er
nu noch onder de voormalige
C.V.P.regering noch onder de huidige
liberaalsocialistische
koalitie een
bestaat.

jeugdbeweging
is nodig. Ook dat is een
belangrijke faktor voor de verdere
uitbouw.
Naast
Ludo
Sels kende
Mevrouw
eveneens
grote bijval,
vooral
Het verzet van de boeren kwam spon- Storms
hoeveel
moeilijkhetaan en ongewoon krachtig. Op een jaar waar ze herinnerde
te verduren
jaar tijd groeide de jonge
organisatie, den de Boerenfrontvrouwen
het Boerenfront
onder de
stuwkracht hadden en waar ze de vraag stelde waarminder
waard
van dhr. Van Kerckhoven
, Ir.
Meeu- om de b oerenkinderen
wissen, Mevr. Schreurs en anderre Pee- ^ zijn en minder welkom, dan de andere
tersen uit tot een organisatie van 37.000 kinderen *wat immers blijkt uit de kindie voor de boeren niet
leden. Gelijk bij zovele andere
organi- dertoeslagen,
saties betekende
de oorlog een harde half zo groot zijn als voor andere maatklassen.
Het
Boerenfront
slag en zo kon het Boerenfront
na de schappelijke
een vlaamse
boerenorganioorlog opnieuw beginnen met een paar is uitsluitend
bestaat de
U.P.A.
duizend leden.
Thans is het
opnieuw satie. In Wallonië
samengereeds een macht — H eist-op-den-B
erg waarmee op konkrete punten
bracht
getuigde het weer — al is er nog heel werkt wordt. Namens de U.P.A.
een volbloed' Waal,
uitwat te doen om het vooroorlogs
peil ie dhr. Mousset,
een broederbereiken en wil men daartoe komen dan sluitend in het Nederlands
Als vertegenwoordiger
van de
zullen alle krachten daarvoor
moeten groet.
minister
kregen
we
anderaangesproken
worden. Het zal geen ge- afwezige
kabinetchef
Lion te
makkelijke
opgave zijn voor
voorzitter maal voornoemde
Kon hij de boeren geen landLouis
Van Kerckhoven,
ssekretaris horen.
brengen, voor de liberalen
Boogaerts'
hoofdredakteur
Marcel
Ren- bouwpolitiek
ders en andere leidende personen.
In telt immers alleen Brussel en de Waalse
dan trachtte hij zijn fiWest-Vlaander
en en vooral in
Limburg grootindustrie,
moet de wederopbouw
eiginlijk nog be- guur te redden door dekoraties uit te delen. Nu het is waar dat de
vroegere
ginnen.
CV.P.minister
zelfs
dat
niet
mocht
van
De oude echt onafhankelijke
geest
wege de
Boerenbond!
van het Boerenfront
is niet dood.
Het is voldoende
op een
BoerenDe bekende redenaar van het
Algefrontvergadering
een Daems
of
een meen
Sindikaat
van de
Middenklasse
Ludo Sels (hij heeft het van zjn vader Lambrecht,
beklemtoonde
de
gelijklogeërfd!) aan het woord te horen om die pendheid van de strijd van
middenstangeest aan te voelen en te
begrijpen.
der en boer.
Ook op het voorbije kongres
durfde
Slotredenaar
was de algemene
voorLudo Sels, de liberale kabinetchef
Lion zitter, Louis Van Kerckhoven,
die tervan de liberale minister van
landbouw zelfdertijd gevierd werd omwille van zijn
de harde waarheid in het gezicht
slinge- twintigjarig
voorzitterschap.
Hij
bracht
ren dat zij evenmin als de C.V.P.
erns- enkele konkrete programmapunten
naar
tig willen zoeken
naar een
oplossing voor zoals de uitbreiding van de kredievoor het landbouwvraagstuk.
Het is im- ten tegen lage interesten aan jonge boemers niet voldoende
met het
klassieke ren, de gelijkheid inzake
kindertoelagen,
politieke trukje van de dekoraties
voor een degelijke pensioenwet
en het vastde pinnen te komen om het
landbouw- leggen van de richtprijs van de melk op
vraagstuk
een aanvaarbare
oplossing een minimum van SFr. Tenslotte
werd
te geven! Hoe hard de eerste
Boeren- hulde gebracht aan de voorzitter om zijn
frontstrijders
die dan ook
verdienen! beleid gedurende
20 jaar. In die hulde
Niet alleen onze intellektriëlen
maar ook betrok uHet Boerenfront»
ook
mevrouw
onze boeren weten
reeds welk
belang
Van Kerckhoven.
Ook
deze hulde is
ze aan dekoraties
moeten
hechten!
verdiend.
Zij is immers een
voorbeeld
voor
de
vrouwen
die
's
avonds
hun
echtEr was veel zon op zondag
8 juli
genoot
moeten
missen
omdat
hij
de
zodat de kleurrijke
wagens en
vlaggen
Vlaamse dorpen afrotst. Boerenfront
is
volop tot hun recht kwamen. En de fanfares lieten zich niet afschrikken
door de de laatste jaren voor een flink stuk de
uitdrukking
geweest van de
werkkracht
zon!
van
haar
voorzitter.
Voor
de
verdere
Na dltr. Louis Hoegaerts,
Boerenuitbreiding
zal
het
nodig
zijn
dat
naast
fronter van het eerste uur, die in 1938
hem
ook
voormalige
en
jongere
krachkennis maakte met de gevangenis
omDie
wille van zijn werhing 'voor de
boeren, ten aan het werk gesteld worden.
te
kwam Ludo Sels aan het woord.
Waar ouderen opnieuw bij het Boerenfront
Ludo spreekt is bijval verzekerd.
Hei brengen en de jongeren in de strijd te
was ook de echte Boerenfrontgeest
die werpen zal zijn taak worden voor de voler uit straalde. Het bestendig in gebre- gende maanden en jaren.
ke bli]ven van de regering gelijk
welke
Een woordje kritiek nog op het vorig
regering- iyi zake landbouwpolitiek
werd kongres.
Tal van boeren waren niet teklaar in het licht gesteld.
De
blauwe vreden omdat het kongres niet
eindigde
kabinetchef
Lion voelde zich hier toen met de Vlaamse Leeuw.
Een
zuivere
erg ongemakkelijk.
Hij zou later vruch- Vlaamse boerenorganisatie
zou dat niet
teloos proberen zijn minister, die het na- mogen
vergeten!
tuurlijk de moeite niet vond dit dan toch
belangrijk
landbouwkongres
bij te wonen, te verdedigen.
De minister
kon
anders gerust komen.
Hij verstaat de
verwijten
toch niet.
Een
Franstalige
minister in dit land moet de taal van de
meerderheid
niet kennen.
Ludo
Sels
onderstreepte
eens te meer de zelfstan- ZIJN EN SCHIJN — In zekere C.V.P.-krindigheid van het Boerenfront
en deed een gen wil men afstand nemen van de twijfeloproep tot de oude getrouwen
om hun achtige periode die achter de rug is. De
plaats in het Boerenfront
te
hernemen. nederlaag in de Schoolkwestie — een kapitulatie zoals in de Koningskwestie ? — verOp dit punt is er inderdaad voor het wekte veel aarzeling in eigen rangen. Nu,
Boerenfront
heel wat werk te
verrichten. wil men door een zwenking, met Vlaams
Het zou taktvol en ernstig moeten
aan- radikaal doenerij, een deel der Vlaams-nagepakt worden want de verdere
uitbouw tionale jongeren n a a r zich toe halen. Daarvan het Boerenfront
hangt er groten- om h e t wachtwoord : Rodenbach vieringen overal en steunen ! Zelfs een tikje n a a r
deels van af. Te veel van de
bekwaam- de gezoute kant toe ? Waarom niet ? Men
ste krachten staan op een zijspoor,
maar goochelt, men zingt, men vendelzwaait.
Men duldt symbolen, waar tien jaar gelekunnen teruggewonnen
worden.
Frans Dierckx sprak voor en over het den, een kind zeMs om ze te dragen, achter de prikkeldraad terecht kwam. Maar
jong Boerenfront.
Het was een goede wee, eens het spelleke der verkiezingen gegedachte voor vijf jaar van het
Jong- speeld. Eens terug aan de macht, zullen ze
Boerenfront
te stichten.
-Verdere
uit- zijn zoals vroeger. Durf loos, onwillig, vol
bouw
eveneens
tot
een
gestileerde kwade trouw. Ja, zijn en schijn !

Op initiatief van Willem de Meyer werd
in bizondere moeilijke omstandigheden in
1947 van wal gestoken met het Algemeen
Nederlands Zangverbond, opvolger van het
Vlaams-Nationaal Zangverbond , dat in
1944 gelikwideerd werd door de repressie,
die én de toenmalige voorzitter Karel Peeters én praktisch alle leden in mindere of
meerdere mate trof.
Onder de stichters van het A.N.Z. vindt men
de heren Jef Clottens, Dr Wim Aelvoet,
advokaat Herman Wagemans, J a n Brouns,
Dr. Maurits Vanhagendoren en Frans de
Bols.
Onder voorzitterschap van Herman Wagemans vond op 18 juli 1948 te Kortrijk
het eerste na-oorlogse zangfeest plaats,
dat spijt een geringe opkomst toch een
sukses werd wat betreft geest en entoesiasme.
't J a a r nadien waren we getuige van het
geestdriftig zangfeest op de m a r k t van
Turnhout.
Toen begingen enkele nationalisten de
grove fout vertegenwoordigers van de C.
V.P.-organisaties op te nemen in de raad
der deelgenoten en in de beheerraad. Zij
koesterden de illusie hiermede een dienst
te bewijzen aan het Vlaamse lied en aan
het A.N.Z. Maar zij waren ontzettend naïef.
Het was in die periode toch een publiek geheim dat P.W. Segers, de m a n van de C.V.P.verruiming, ook trachtte binnen te dringen in de kulturele organisaties V.T.B.,
IJzerbedevaartkomitee, A.N.Z. e.a. met geen
andere bedoelingen dan overal het nationalistisch element, de gevaarlijke konkurrent van voor 1940, lam te leggen. Waar
P.W. Segers slaagde in het IJzerbedevaartkomitee, bijna slaagde in het A.N.Z., mislukte hij deerlijk in de V.T.B., dank zij het
krachtdadig optreden van Jozef van Overstraeten.
De C.V.P.ers eisten in het A.N.Z. de helft
van zetels in de beheerraad en h u n eisen
werden ingewilligd. Op het aartsbisdom
scheen men eveneens tevreden met de akkaparatie van de Vlaams-Nationale zangbeweging. De nieuwe voorzitter Pelckmans
(die Wagemans verving) werd door Mgr
van Eynde op het aartsbisschoppelijk paleis ontvangen.
Het boterde echter niet in de nieuwe beheerraad en talloze konflikten tussen n a tionalisten en C.V.P.ers volgden elkaar onophoudelijk op.
Het eerste zangfeest, dat volgde op die
ongelukkige verruiming, in het Antwerps
Sportpalies (1950) was een spiegelbeeld van
de mentaliteit in de beheerraad : het was
er koud en ki'lig in dat grote Sportpaleis,
en het zangfeest werd een totale mislukking op alle gebied.
In 1951 zongen zesduizend Vlamingen te
Gent Hier brak het eerste scherp konflikt
los rond het feit der Belgische vlag. Het
inrichtend komitee te Gent wilde daarvan
niet horen steunend op het ifeit dat sinds
1933 nooit een Belgische vlag op de zangfeesten gewapperd had. Het komitee stond
tegenover een sterk verdeelde beheerraad.
Ook dit zangfeest was geen sukses. Het
slechte weder droeg daartoe ook het zijne
bij.
Kort voor dit zangfeest had Pelckmans
ontslag gegeven en werd Herman Wagemans opnieuw voorzitter.
De strijd tussen de twee strekkingen werd
steeds scherper, niet alleen in de beheerraad van het A.N.Z., niet alleen in de raad
der deelgenoten, maar heel het Vlaamse
land door brak de agitatie los. Aan het
hoofd van deze noodzakelijke aktie stonden de Jong-Nederlandse Gemeenschap,
met Kapel Dillen, en het A.N.Z., afdeling
Antwerpen, onder leiding van Herman Wagemans, Fonne Mannaerts en Rudi Van der
Paal. In januari, ter gelegenheid van de
650ste verjaardag van de Guldensporenslag, richtte de Antwerpse afdeling van het
Zangverbond de groots opgevatte Doorbraakfeesten in, die een echte doorn waren in het oog van de C.V.P.ers in de beheerraad.

Zij kondigden voor het volgend jaar hun
« Dag van het Vlaamse Lied » aan en voerden hiervoor de meest dubbelzinnige en
onwaardige propaganda via rodio en pers,
en lieten de Vlamingen verstaan dat het
A.N.Z. opgedoekt was. Hun doel was het
hopeloos verdeelde en financieel geruïneerd
A.N.Z. te likwideren. Marcel van de Wiele,
zoals steeds erg onhandig, verkocht de huid
van de beer vooraleer hem geschoten te
hebben. Men hoorde hem overal plechtig
verzekeren dat het gedaan was met het
A.N.Z., dat zij op de grote Markt te Brussel h u n « Dag» zouden laten plaats vinden, en dat gezien de medewerking van
Jef van Hoof aan h u n initiatief de VlaamsNationalisten de rug zouden toekeren aan
het Zangverbond.
In deze periode van werkelijke chaos
werd Herman Wagemans gemeenteraadslid
en werd hij als voorzitter opgevolgd door
Valeer Portier.
In die periode, toen zelfs overtuigde nationalisten de mening toegedaan waren dat
het A.N.Z. geen enkele kans had om tegen
de gemobiliseerde pers en radio van de C.
V.P.-ers en sindikaten stand te houden,
schaarden zich te Antwerpen rond Rudi
Van der Paal een kleine schare van verbeten nationalisten, die zich voorgenomen
hadden ten allen prijze het A.N.Z. te redden.
Het provinciaal zangfeest op 11 juni 1953
werd een daverend sukses. Drie dagen later
moest te Brussel de « Dag van het Vlaamse
Lied » doorgaan, maar de Brusselse burgemeester verbood de manifestatie. Uiteindelijk kreeg Marcel van de Wiele de toelaing om zijn zangfeest in te richten op 12
juli.
Het feit dat de « Dag van het Vlaamse
Lied » door het verbod van de burgemeester
van de Meulebroeck uitgesteld werd tot 12
juli, dus één week voor het Vlaams-Nationaal Zangfeest, bracht opnieuw een heftige verwarring in het A.N.Z.-kamp. De
beheerraad besliste bij meerderheid van
stemmen dat het zangfeest zou uitgesteld
worden tot volgend jaar, en slechts op het
laatste nippertje kon de minderheid (Valeer Portier, Ferdi van de Vijver, Rudi Van
der Paal en Herman Wagemans) een nieuwe stemming bekomen, die besliste dat het
zangfeest toch zou plaats vinden op 19
juli.
Men besloot tot de samenstelling over te
gaan van een beperkt inrichtend komitee,
bestaande uit Herman Wagemans, Fonne
Mannaerts en Rudi Van der Paal, belast
met de organisatie van het zangfeest en
met de gehele verantwoordelijkheid daarvan.
In een uiterste spanning werden de twee
zangfeesten verbeid. De «Dag van het
Vlaamse Lied » werd spijt alle berekeningen, reusachtige financiële uitgaven en ongehoorde propaganda, een vreselijke mislukking : geen geestdrift, een minieme opkomst en onophoudelijke stortregens dreven de aanwezigen telkens uiteen.
Daarentegen kende het Vlaams Nationaal
Zangfeest in het Antwerpse Sportpaleis
een weergaloos sukses : vijftien duizend
entoesiaste deelnemers. De flinke spreekbeurt van Valeer Portier, het huldebetoon
aan Emiel Hullebroeck ter gelegenheid van
zijn 75ste verjaardag, de regie van Remi
van Duyn, de knappe dirigenten Wies Pee,
Jef Tinel, J a n Brouns, De Borger, Lieven
Duvosel, Renaat Veremans, deden dit zang;feest uitgroeien tot een onvergetelijke
Vlaams Nationale manifestatie.
De uitslag was eenvoudig : financieel
was het A.N.Z. er bovenop, moreel had het
de slag gewonnen over de hele lijn.
De zangfeesten 1954-1955 kenden een
nog groter sukses. Daarentegen bleven de
resultaten van de « Dag van het Vlaamse
Lied » steeds pover.
Wij drukken de hoop uit dat het A.N.Z.
de ingeslagen weg verder zal blijven bewandelen en het oor nooit zal lenen aan
om het even welke verruiming. Want de
verruimersmaniakken wroeten nog steeds
in het duister ! Goddank zonder bijval !
V. v. W.

Tijdens het zangfeest 1952 in h e t Brussels Sportpaleis weerklonken scherp de
kreten «Amnestie» en «Weg met de C.V.P.»
Van deze kleine incidenten maakten Marcel
van de Wiele en Co dankbaar gebruik om
op ostentatieve wijze ontslag te nemen uit
het A.N.Z. Dit ontslag ging gepaard met
een hysterische perskampanje tegen al wat Men verzoekt ons om opname :
nationalist- was. Daarenboven verscheen Muziekfestival in Overmaas.
een hatelijk manifest, ondertekend door
ledere zondag van de komende maand
al de vooraanstaanden uit de katolieke juli hebben in 's Gravenvoeren (Voerjeugdbewegingen, w.o. wij vooral vermel- streek) grote internationale muziekwedden naast Marcel van de Wiele, Gaby van strijden voor harmoniën, fanfares en
de Putte, Fons Margot en Jos van Bouwel. korpsen plaats. Vele Vlaamse muziekZij lieten het A.N.Z. achter in een hope- maatschappijen en -liefhebbers worden
loze finantiële toestand, verketterd door verwacht.
Inlichtingen te bekomen op adres :
heel de C.V.P.-pers en met een gehalveerde
Albert Levaux, Kerkstraat, 's Gravenvoeren.
beheerraad.
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Knaleffekt op het Ziekteverzekeringsfront

neesheren hebben vervoegd, die, n a a r mijn
mening, dit gezelschap n a a r waarde zullen schatten.

GENEESKUNDIGE SEKTOR STORT INEEN

« A bon entendeur, demi mot suf f it». De
leden der Vlaams-nationale mediko-mutualistische vereniging laten dat niet op zich
zitten. Hier volgt de oproep die de wouldbe diktator Glorieux in de roes van de beroering na Mei '40, op 19 Oktober tot de
leden van het Belgisch geneesheren-korps
heeft gericht :

Dr Glorieux doet gemeen.
Vooraf moeten we aan talrijke korrespondenten mededelen dat deze keer op ingezonden stukken niet kan worden geantwoord. Het taalgebruik in het koördinatie
komitee wordt op de achtergrond geschoven. In het konflik't dat uitgebroken is
staan we onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, schouder aan schouder met de
vertegenwoordigers van het Algemeen Sindikaat der Geneesheren van België.'

De afgevaardigden van het Sindikaat
moesten boeten omdat ze niet n a a r 's heren Glorieux's pijpen wilden dansen, m a a r
meenden dat ze het verschijnen der nieuwe besluiten moesten afwachten, alvorens
opnieuw stelling te nemen en de laatste
bruggen op te blazen !

In onze vorige bijdrage hebben we geschreven dat de « KO » gekant was tegen
het wetsvoorstel Troclet, die enigzins de
wettelijke basis van de Verzekering tegen
ziekte wou verbreden. Wanneer we schreven, de « KO », dan bedoelden we Dr. Glorieux en de meerderheid van zijn kommissie.

De houding van de afgevaardigden van
het Sindikaat (A.S.G.B.) is de enig mogelijke, de enig logische en — de enig t a k t volle ! Die houding heeft « leider» Glorieux woedend gemaakt. Het zo raak getipeerde portret dat «De S t a n d a a r d » in
zijn nr van 7 juli 's leiders handelwijze
heeft gemaakt, dient onze lezers onder de
ogen gebracht.

Op sommige ogenblikken scheen hij niet
zo erg tegen dit wetsvoorstel gekant. Volksvertegenwoordiger Cornet (dokter en liberaal), had met zijn instemming, een amendement ingediend op dit wetsvorstel (zie
beknopt verslag der kamers van 28 juni
'56). Minister Troclet weigerde dit amendement te aanvaarden, omdat de door de
kamer geamendeerde wet dan n a a r de
senaat zou terug moeten. Minister Troclet
verklaarde zich echter akkoord met die
tekst op een enkel voorbehoud na. Hij zou
dit bewijzen in zijn nieuwe besluiten die
eerstdaags zullen verschijnen. Het amendement « Glorieux werd dus verworpen,
Indien nu, n a het verschijnen van die besluiten, werd vastgesteld dat de minister
geen rekening had gehouden, noch met de
tekst of de geest van dat amendement,
noch met de gesloten akkoorden van februari '56, dan zou het vanwege Dr Glorieux en zijn « KO » normaal zijn geweest
dat ze alle verdere samenwerking met de
minister schorsten en zelfs hun h a n d t e ken, onder hogergenoemd akkoord geplaastst, terug namen.

«De ene keer verklaart hij (Glorieux)
dat het akkoord van 21 februari moet worden opgezegd, de andere keer zegt hij dat
het de waarborg vormt van de zelfstandigheid der geneesheren. De ene dag aanvaardt hij het beginsel ener wettelijke r e geling, de andere dag wil hij er niet meer
van horen. Dr Cornet, een liberaal kamerlid, legt met zijn toestemming een amendement op het wetsvoorstel Troclet neer;
daarna ontkent hij het en verwerpt het
amendement. •»

Maar dat heeft Dr Glorieux niet gedaan.
Voor de nieuwe besluiten zijn verschenen,
zegt hij alle besprekingen op, gooit de verMen verzoekt ons om opname van wat volgt:
HET COMITÉ VAN MOEDERS.
ECHTGENOTEN EN KINDEREN
VAN NOG
GEDETINEERDE INCIVIEKEN
schreef aan de heer Achille van Acker,
Eerste-Minister.
Brussel, 17 juli 1956.
Mijnheer de Eerste-Minister,
België herdenkt in de loop van deze maand de
125e verjaring van zijn Vorstenhuis.
Het ligt in de traditie van elk beschaafd land, dat
de Staat, ter gelegenheid van gebeurtenissen die met
een hulde aan de Dynastie verband houden, blijk
geeft van grootmoedigheid ten opzichte van de burgers die tegen de wettelijke instellingen hebben gefaald.
Enkele weken geleden hadden wij de eer Ued.
een rekwest te laten geworden, in hetwelk wij ons
veroorloofden Uw bijzondere aandacht te vestigen op
de wanhoop en de ellende, waaraan de gezinnen
van de nog steeds gedetineerde incivieken ten prooi
zijn. Kort na het overmaken van dit rekwest, heeft
Uw Regering tijdens een cabinetszitting de 'beslissing genomen een ministriëel kerncabinet samen te
stellen, dat zich met de studie van het represssieprobleem zal gelasten. Wij hebben met dankbaarheid en hoopvol kennis genomen van dit regeringsinitiatief, temeer daar uit de stellingname van de
f.?" -zowel de frans- als nederlandstalige - duidelilk blijkt dat de openbare opinie in ons land thans
twaalf jaar na de Bevrijding, de toepassing van
ruime clementiemaatregelen billijkt.
Wij houden er aan. Mijnheer de Eerste-Minister,
uUing te geven aan de eerbied en het vertrouwen
die ons jegens Uzelf en de heren Ministers van het
kerncabinet bezielen. Doch het weze ons tevens
geoorloofd U te vragen, dat de plechtigheden rond
de 125e verjaring van de Dynastie in de harten van
alle landgenoten weerklank zouden mogen vinden;
dat ook de kinderen, echtgenoten en vaders, na dé
vele lange jaren van boete en inkeer, in dit jubellaar van hulde aan het Vorstenhuis, in hun zwaarbeproefde familiekring zouden mogen terugkeren
Het land tooit zich in feestgewaad. Mijnheer de
terste-Minister. Laat dit jubileum tevens het feest
van de verzoening zijn, waarop de boetekleren uiteindelijk mogen worden afgelegd.
Aanvaard, Mijnheer de Eerste-Minister, de uitdrukking van onze eerbiedige en dankbare hoogachting.
NAMENS HET COMITÉ :
W. Faignaert.
:

tegenwoordigers van het Sindikaat uit
zijn kommissie, en lanceert opnieuw zijn
Nationale Geneesherendienst, die zich min
of meer in de plaats der mutualiteiten wil
stellen.

BERICHT VAN DE REDAKTIE

:
! . In augustus zal slechts één groot
: nummer verschijnen van « De Volks: unie » en wel zaterdag 18 augustus.
: Onze lezers worden hiervoor vergoed
j na de verlofperiode. Alsdan zal min• stens één klein nummer op acht
• bladzijden verschijnen.

:

:
;
:
E
:
|
•
•

mededelingen van 3 juU, hebben aan die
houding afbreuk gedaan : de eerste, met
de afgevaardigden van het Sindikaat als
V.N.V.-ers te willen doodverven, de voorzitter zelf, m e t ze uit te schelden voor
« extremisten van de etatiserende vleugel,
die het Sindikaat der Socialistische Ge-
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VAN DR. GLORIEUX

DE BELGISCHE GENEESHEER

N van 31 oktober 1940

NAAR EEN NIEUWE TIJD
Een oproep van den Heer Dokter P. Glorieux
Voorzitter van het Algemeen Belgisch
Geneesheerenverbond
Den 19 Oktober 1940.
Geachte Collega,
Met een vorig schrijven trok ik een
streep onder een vraagstuk, waarop ik niet
anders meer dan noodgedwongen wil terugkeeren.
Het ligt ook niet in onze bedoeling eenig
antwoord te verstrekken aan persoonlijke
aanvallen... « Gloriosa » of andere.
Maar ik meen, dat dezen, wien h e t vertrouwen hunner ambtsbroeders aan het
hoofd der Beroepsvereniging beriep, aan
hun plicht zouden tekortkomen, indien zij
h u n Collega's niet inlichten over de gevolgen der huidige omstandigheden en over
de middelen om deze te voorkomen.
Het lijkt onvermijdelijk en overigens
zeer gewenscht dat grondige wijzigingen
worden gebracht aan sommige instellingen van ons land. Het is noodig dat het
GENEESKUNDIG KORPS, VRUE HOOFDGILDE, ten aanzien van deze nieuwe richting, EEN FRONT VORME, DAT BEREID
EN IN STAAT IS TOT HET OPNEMEN VAN
ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID EN TOT
DE INRICHTING VAN DE GENEESKUNDE, IN VOLLE BEZORGDHEID OM HET
ALGEMEEN BELANG EN MET VOLLE BEWUSTHEID VAN DE VERSCHILLENDE
FACTOREN DIE ZE BEHEERSCHEN.

Wij zijn van mening dat iemand die
blijk geeft van zó 'n onrustwekkende onevenwichtigheid, zijn ^leiderschap moet
neerleggen en dat zo vlug mogelijk !
Dr Glorieux's vijandigheid tegenover h e t
A.S.G.B. schijnt onbegrijpelijk ! Indien
we het gesloten akkoord van 21 februari
herlezen, stellen we vast dat de afgevaardigden van het Sindikaat, hun bezonderste
Als eerste eisch — als conditio sine qua
eisen, n.1. paritaire mediko-mutualistische non — staat dan de oprichting van dit
komitees en de eenheidskontrole, hebben eenig geneeskundig front.
• laten vallen en dat waarschijnlijk om de
De versmelting van het Algemeen Bellieve vrede en de eenheid in de schoot van
de « KO » zo lang mogelijk te mogen be- gisch Geneesheerenverbond met het Algemeen Vlaamsch Geneesheerenverbond,
waren !
door opslorping van het eene door het a n Vanwaar dan toch die vrok van Glo- dere of omgekeerd, komt ons voor als een
rieux ?
psychologische
onmogelijkheid.
Echter
Wij hebben ons de moeite getroost even- zijn noch het Algemeen Belgisch, noch het
tjes de laatste tien jaargangen na te plui- Algemeen Vlaamsch Geneesheerenverbond
zen van « De Belgische Geneesheer », het doel op zichzelf — per se —, het zijn slechts
veertiendaagsberoepsblad van het Alge- middelen ter bereiking van een doel.
meen Belgisch Geneesheren
Verbond,
Het is dus- noodig een nieuw gebouw op
waarvan Dr Glorieux zolang voorzitter is
te richten en een Algemeenen Bond der
geweest en nog Erevoorzitter is.
Geneesheeren van België — of hoe U het
Welnu, sedert het ontstaan van het R. ook noemen wilt — te stichten, waarvan
V. Z. I., twaalf jaar geleden, is in dit blad het lidmaatschap voor alle geneesheeren
geen enkele studie verschenen over de verplicht zal zijn.
dringende vraagstukken, waarvoor gans
Deze Bond of dit College of deze Corpohet geneesherenkorps zich sinds die jaren
ziet geplaatst. Het is mogelijk dat een kort ratie, zou verschillende afdeelingen kunartikel over de hervorming der ziektever- nen bevatten, maar zou een éénig Hoofdzekering, het specialisten vraagstuk en de bestuur hebben, waarin zouden zetelen :
regeling der werking der poliklinieken ons geneesheeren door hun ambtsbroeders geis ontsnapt, maar zeker is het, dat het
A.B.G.V. de meest representatieve? be- ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
roepsvereniging van het land, en dik in de
I M e n verzoekt ons onderstaand ZEER BE
centen, gedurende dit tijdvak geen enkele
I LANGRIJK BERICHT ter kennis te brengen
studie over de hogergenoemde dringende
vraagstukken onder vorm van brochure I Het „KOMITEE VOOR HELDENHULDE EN
het licht heeft doen zien.
I
STILLE HULP"
Het verschijnen van Dr Glorieux met 1
deelt mede dat alle nodige
totaal lege handen, voor de afgevaardig- 1 schikkingen werden getroffen voor een
den der landsbonden en het beperkte mii tweede bezoek aan de g r a v e n van onze
nisteriële komitee, is het ontstellendste feit
1
gevallen K a m e r a d e n in W e s t - D u i t s l a n d ,
dat gedurende deze maandenlange gevoeri
Deze tweede bedevaart welke in het tede palabers, aan h e t licht is gekomen. De
afgevaardigden van het Sindikaat hadden i ken staat v a n :
wel op voorhand uitgewerkte voorstellen, | „ V O O R ALLEN DIE VIELEN VOOR VOLK
maar ze werden het zwijgen opgelegd.' I EN VADERLAND"
Schriftelijke voorstellen, door die « kleine >
groep, aan de voorzitter van de « KO » ge- f zal plaats vinden op het Soldatenkerkdaan, werden door de « leider J> onbeant- | h o f te M U N S T E R E I F E L op zondag
woord gelaten.
1 2 september 1956.
Bewust van zijn ontstellend tekort aan i Zoalst reeds vroeger bekend g e m a a k t
ernstige argumenten om de voorstellen van = werd, genieten de familieleden van onze
zijn kommissiegenoten af te wijzen, heeft I gevallen K a m e r a d e n van een gratis
Dr Glorieux het over een andere boeg gegooid. Het bestuur van het A.S.B.G. noemt i heen- en terugreis, g r e n s d o k u m e n t e n en
zijn taktiek gemeen en onwaardig van een = middagmaal inbegrepen,
i Zij die wensen aan deze Heldenhulde
Universitair ! En dat is ze !
i
deel te nemen worden vriendelijk verAngstvalUg hebben de afgevaardigden
der beroepsverenigingen, ook de joernalis- i zocht naam en adres bekend te m a k e n ,
ten die zich in deze maandenlange debat- s aan onderstaande adressen.
ten hebben gemengd, zich onthouden van I V^ertrek A n t w e r p e n Centraal S t a t i o n :
opmerkingen, beschouwingen of argumenten die het technisch en beroepskarakter | 6 , 3 0 uur. Brussel Rogierplein: 7,15 uur.
wordt geboden om te
der besprekingen tot politiek getwist zou f Gelegenheid
I M U N S T E R E I F E L de H . Mis bij te
doen ontaarden !
Alleen de «Libre Belgique», het lijfblad I wonen, welke o p g e d r a g e n wordt voor al
van Dr Glorieux, en laatst, hij zelf in zijn i onze gevallen K a m e r a d e n .

kozen, vertegenwoordigers der Geneeskundige Faculteiten en een geneesheer vertegenwoordiger der Centrale Macht.
De taak van dit Collegium zou dan bestaan in de studie en de leiding VAN DE
GEZONDHEIDSINRICHTING VAN HET
HEELE LAND en h e t zou het recht hebben
voor alle geneesheeren bindende voorschriften uit te vaardigen.
In den schoot van dit verbond zou dan
de Orde der Geneesheeren worden opgericht, wetgevend tuchtlichaam met verstrekkende bevoegdheid, evenals een reeks
technische, bestuurlijke of studiecommissies.
Onder het gezag van dit centrale Comité,
zouden dan gewestelijke Colleges het in
zijn werking behulpzaam zijn.
In een zeer nabije toekomst zullen wij
allen die het goed meenen ter bereiking
van dit doel trachten bijeen te brengen.
We vertrouwen dat alle Collega's op wien
we beroep zullen doen, zullen opkomen en
vooral dan dezen, welke uiteraard onze
Voortrekkers moeten zijn, de leden der Geneeskundige Faculteiten.
We zullen zeer bizonderlijk beroep doen
op de leden en op het Bestuur van het A.V.
G.V. En aldus doende, zullen we er geen
aanspraak op maken ze aan ONS werk te
doen deelnemen, m a a r wel om allen op gelijken voet te staan op den weg n a a r een
oplossing, waarvan allen de spoedige verwezenlijking wenschen en van welker
noodzakelijkheid we allen innig overtuigd
zijn.
J3J, p GLORIEUX,
Geagregeerde v.d. Leuvense Hoogeschool,
Voorzitter van het A.B.G.V.
Veel kommentaar moeten we hier niet
aan toevoegen. Dr. Glorieux is m a a n d e n lang blijven kwispelstaarten voor het gebouw der « Centrale Macht >. Deze heeft
zijn aanbod «.sommige instellingen van
ons land grondig te wijzigen » genegeerd
en hij is afgedropen ! Hij mag Ons L.
Heerke op zijn blote knieën danken dat hij
niet is gevaren lijk andere «vervormers
van 's lands instellingen ». Het is daarom
echter nog geen reden om, zestien jaar n a
het verschijnen van dien oproep, zijn kollegas te bezwadderen ! Moest hij in deze
zonde hervallen, dan weze hij verwittigd
dat nog enkele oude, m a a r steeds bruikbare, dokumenten klaar liggen.

Autocars van eerste klas zorgen
een a a n g e n a m e rit.

voor

Bestel tijdig uw plaatsen. ( 1 5 augustur
is de uiterste d a t u m ) H e r k e n n i n g s t e k e n ;
kunnen reeds nu a a n g e v r a a g d w o r d e n .
Prijs heen- en terugreis, middagmaal
niet i n b e g r e p e n : circa 150fr.
Herkenningstekens: 10 fr.
Steunlijsten werden in omloop gebracht
teneinde de kosten te d e k k e n . Bij aanbieding der steunlijsten gelieve persoonlijk het b e d r a g in te vullen.
M e n m a g ons ook een briefje van 20fr.
onder gesloten omslag zenden.
Voor verdere inlichtingen: Postbus 1
Mortsel 2.
Reimond R o n g é ; Ninoofsesteenweg 4 0 4
Brussel
Benoni Van der Spiegel, Scheutlaan
239 Anderlecht.
Overschrijving op P . C . R. N ' 4 9 7 9 . 3 2
A . R o n g é , Wilrijk.
Vlaanderen,

Hou-Zeeü!
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FRANKRIJK SCHUWT RECHTS !
D e wijze waarop het Parlement te
Parijs de 5 2 Poujadistische gekozenen
heeft onthaald werpt een blaam o p de demokratische traditie van een natie die
zich g r a a g h e t vaderland der demokratie
noemt.
Zoals de meeste W e s t - E u r o p e s e landen heeft Frankrijk een kiesstelsel dat de
konservatieve centrum-partijen bevoordeelt o p voorwaarde dat zij koalitie sluiten. E e n in minderheid gestelde regering
F a u r e schreef vervroegde verkiezingen
uit om te beletten dat andere dan konservatieve koalities vaste voet zouden krijgen.
O p 2 januari gingen de F r a n s e n ter
stembus en manifesteerden duidelijk hun
o n g e n o e g e n voor het regiem : de lijstverbindingen van het centrum k r e g e n slechts
sporadisch h e t voordeel aan de volstrekte
meerderheid in een distrikt verbonden.
M a a r een veel erger feit bracht het
resultaat aan h e t licht : d e m a n die vanuit een papierwinkel te S t . C é r é een aktie begonnen was tegen belastingdruk en
tegen w a t hij « la politique d ' a b a n d o n »
n o e m d e , k r e e g een onverwacht groot
succes. M e n h a d hem m a x i m u m 10 zetels toegekend in de meest gunstige p r o nostieken, en hij laat 5 2 van zijn a d e p ten in de Assemblee hun intrede doen.
D e republiek der k a m e r a d e n acht zich
bedreigd. Zij oordeelt deze 5 2 middenstanders onder leiding van w a t wij ((zwarten» zouden noemen een groter gevaar
dan d e 148 kommunisten. Zodra de resultaten bekend zijn komen socialisten,
radikalen, kommunisten en kristen-demokraten broederlijk verenigd opdagen met
een artikel uit de oude kieswet dat lijstverbindingen onder het g e z a g v a n een
niet-kandidaat verbiedt. E n de aanhangers van Poujade hadden in twaalf distrikten waar zij een zetel in de wacht
sleepten, h u n lijsten voorgesteld onder
de gemeenschappelijke slogan (( présentés par Pierre Poujade ».
Juridisch is het a r g u m e n t betwistbaar :
dezelfde w e t voorziet inderdaad dat de
prefekten onregelmatig ingediende lijsten moeten weigeren. E n geen enkele
prefekt h a d bezwaar gezien tegen de formule : Poujadisten hadden immers toch
geen kans.
T h a n s , nu de anderen zich bewust
worden dat zij m e t een nieuwe macht te
doen hebben, k o m e n zij los. E é n na éen
worden d e twaalf gekozenen gelikwideerd door h u n collega's, kommunisten
vooraan. H e t is een gevaarlijke techniek
en een methode die als precedent rechtstreeks op een Volksfront uitloopt.
W a t k a n de Republiek Frankrijk n o g
verwijten aan d e Volksdemokratieën als
de meerderheid zal bepalen wie het volk
tot afgevaardigde wenst?
O p 5 maart j . 1 . had te T o u l o u s e een
Poujadistische meeting plaats. T e g e n b e togers m e t rode vlag k w a m e n o p d a g e n
en dreigden zodanig dat de ' b u r g e m e e s ter d e regelmatig-georganiseerde meeting
verbood. D a a r n a trokken de roden door
de straten v a n d e stad; aan h e t hoofd v a n
de stoet'liepen radikale, socialistische en
kommunistische parlementsleden van h e t
departement, even broederlijk verenigd
als in de Assemblee. Zij deden de massa
kreten skanderen als <( W e g m e t het fascisme ! », (( Hitler-Poujade ! » en dergelijke.
W a n t het is in Frankrijk n o g altijd
grotere zonde rechts te staan dan links.
T o t Frankrijk zal weten wat d e diktatuur van links betekent.
M. G.
Derde reis « Met de Zilvermeeuwtjes naar
Tirol» van 28 juli tot 9 augustus.
JReisprogramma : Heenreis in 2 dagen
via Zwarte Woud en Bodenmeer. Verblijf
van 9 dagen in h e t Lechtal : vele uitstappen, waaronder driedaagse reis naar Salzburg, Salzkammergut, Berchtesgaden, K ö nigsee en Innsbruck. Terugreis in 2 dagen
langs Romantische Strasse. Luxe-toerauto.
Goede Hotels. Zeer lage prijs : 3.300 fr.
alles inbegrepen. Inlichtingen A. Borginon, Archimedesstraat 60, Brussel.

ANTWERPEN
BORGERHOUT
In de gemeenteraad — In de raadszitting
van 15 juni heeft kameraad Van de Vijver
andermaal bewezen dat men met ons af te
rekenen heeft. Zijn aktie tegen de schromelijke geldverspilling die h e t behoud van
de Antwerpse Luchthaven voor ons land
is kwam eens te meer op h e t podium. Ja,
het was bij de bespreking van het op te
richten Tehuis voor bejaarde lieden. Terecht liet Van de Vijver opmerken d a t h e t
onverantwoordelijk zou zijn dergelijk T e huis te bouwen in de nabijheid van een
startbaan. Dit Tehuis moet een rustig t e huis worden, m a a r geen schrikbarend midden m e t motorengeronk. Andermaal heeft
hij dan aangedrongen opdat herhaaldelijk
te Brussel zouden stappen gedaan worden
voor het verdwijnen van het vliegveld van
Deurne. Er werd een geruststellend a n t woordje gegeven, waarop Van de Vijver
antwoordde : «Denk eraan, wij laten de
zaak niet los !!! »
Ook de Volksunie is van oordeel d a t
deze kwestie van de Antwerpse Luchthaven niet alleen een lokaal probleem is,
m a a r dat de geldverspilling die daar al 11
jaar duurt een zaak is die alle belastingbetalers van h e t gehele land interesseert.
Zo gezien verricht Van de Vijver degelijk
werk in ons aller belang.
Men weet dat Kd Van de Vijver ook van
natuur- en stedenschöon houdt, dit kunnen wij geregeld merken a a n zijn biidragen in De Toerist en De Autotoerist. Bij de
bespreking tot aanbesteding der herbestratingswerken in de Berchemlei heeift hij
dan ook aangedrongen tot aanplanting
van sierbomen, zoals dit in de omliggende
straten het geval is. Velen stonden hier
vijandig tegen omdat nu op de Berchemlei
de bomen er te weelderig groeien. Maar
Van de Vijver verweet de schepen van
Openbare Werken d a t hij zijn bomen niet
vakkundig laat snoeien. Daarmee kon die
h e t ook weeral stellen voor de avond.
Door de leiders van de B.S.P.groep en ook
door Kd Van de Vijver werd a a n de burgemeester verweten dat hij aan de C.V.P.
pers mededelingen bezorgde over werken
van grote omvang te Borgerhout. Wij vernamen zelfs, d a t de burgemeester zelf dit
persbericht h a d opgesteld en aan de C.V.P.
bladen h a d bezorgd. Van de Vijver was
van oordeel, dat men zeker wel in eerste
r a n g de gemeenteraadsleden mocht i n lichten inplaats van iets eerst algemeen
bekend te maken. Maar ja, een beetje publiciteit voor zichzelf, heeft de burgemeester van Borgerhout ook wel nodig, want
wie weet... «'t kan verkeren» zei Brero...
Tenslotv willen wij er nog aan toevoegen, dat rt ;ds herhaalde malen door Van
.de Vijver aan het College verweten werd,
dat h e t vooral Borgerhout was, die tegenwerkte voor h e t tot stand komen van de
ring rond Antwerpen en de weg Antwerpen-Luik. Was h e t misschien dit, dat de
hoge heer wat zwaar op de maag lag ? Wie
weet...
DEURNE
Wellicht de jongste afdeling, stak zojuist van wal met een ploeg jonge mihtanten. In de eerstkomende maanden
staan er honderden huisbezoeken op het
programma !
Doch de oogst in Deurne is groot en de
werkers nog te weinig talrijk. Simpatisanten en bijzonder zij die willen medewerken
worden verzocht zich m e t ons in verbinding te stellen. Een eenvoudig brief k a a r t je
met naam, adres en het woordje : « Volksunie » volstaat, a a n een der volgende
adressen :
Frans Braem, De Francqueslei 189,
G. Van Craenenbroeck, Jeroom Beckstr. 6
Vlaams-Nationalisten, U die iets over
hebt voor Uw beweging aarzelt niet, we mogen een der talrijkst bevolkte gemeenten
niet pngemoeid laten !
MOL
Na de eerste verkenning waarvan sprake
in ons vorig verslag werd een flinke kern
gevormd die de eerste propagandatochten
heeft ondernomen en reeds een tiental
abonnementen noteerde. De kern n a m
eveneens kontakt te Balen-Neet en te Dessel. Ploeg werd gevormd voor h e t a a n brengen van plakbrieven. Kolportages in
vreemde gemeenten worden in h e t vooruitzicht gesteld.

GEEL
Aanknopingspunten werden gevonden en
volgende week wordt een stoottroep vooruitgezonden om er dezelfde resultaten te
bereiken als te Mol. In Geel wachten talrijke goedgezinden op de organisatie in
vast verband.
TURNHOUT
Een verkenningstroep deed de nodige
vaststellingen om kortelings tot de uitbreiding van onze betrekkingen met de Vlaamse
nationalisten van deze stad over te gaan..
HERENTHOUT
Hier zal tijdens de eerstkomende weken
een stoottroep met sukses opereren. Alle
simpatisanten in de streek van Herenthout,
die van onze plannen zouden kennis n e men en willen meewerken gelieven h u n
adres aan ons sekretariaat te Antwerpen
mee te delen.

LIMBURG
Op het 11 Juli-feest in h e t Sint JozeifscoUege te Hasselt en ingericht door de V.
T.B. Limburg, was een ruime opkomst. Tot
ons genoegen hebben we er vele Vlaamsnationalisten opgemerkt.
In de week van 9 tot 15 juli.werden reeds
300 affichen geplakt door onze militanten
in de gemeenten : Gingelom, Kerkom, Montenaken, Velm, Runhelen, Halmaal, Duras,
Binderveld, Melveren, Gorsem en Nieuwerkerken. De andere gemeenten komen ook
nog aan de beurt.
Op 16 juli spraken Ing. Cl. Colemont en
Drs Wim Jorissen te Gingelom. De opkomst was zeer goed en meteen heeft ook
daar de Volksunie het vertrouwen van de
mensen weten te winnen.
'n Zeer geslaagde operatie van de militanten werd te Kuringen doorgevoerd. Op
de vooravond van 'n C.V.P.-feest werd er
duchtig met kalk en aanplakbrieven gewerkt. En of er 's anderendaags ogen gezet
werden...
Kortelings wordt de Vlaamse Militanten
Orde verder uitgebouwd in Limburg, 'n
Dringende oproep wordt gedaan tot alle
jonge overtuigde Limburgse kerels. Schrijf
ons 'n kaartje — het is uw plicht — aan
adres : Drs Wim Jorissen, Hamelstraat 6,
Ulbeek of a a n : Cl. Colemont, Kerkstraat,
Nieuwerkerken, Limburg.
NEERPELT
Minister VAN DEN DAELE is te Lommei
komen spreken. Niemand heeft hem tegengesproken, niemand heeft hem vragen
gesteld : dat is h e t wat Gérard liefst heeft.
Het was voor hem in ieder geval héél wat
anders dan op die vergadering voor de Leuvense hoogstudenten. Hier wist VAN DEN
DAELE geen uitweg op al de hem gestelde
vragen, en n a zich verschillende keren te
hebben tegengesproken vond hij niet beter
dan het vóór de tijd af te trappen. Geef
VAN DEN DAELE dan maar Limburg ! In
het land van de blinde is eenoog immers
koning...
Te Lommei sprak ook nog iemand a n ders. Op de prijsuitdeling van een der lagere scholen werd de brabangonne gespeeld. Daar bleef het bij. Toen stond h e t
C.V.P.jprovincieraadslid Mevr. VAN BREUGHEL recht en zei dat h e t stilaan tijd werd
dat men ook de Vlaamse Leeuw ging leren
en zingen. Een goed punt voor Mevr. VAN
BREUGHEL. Zij toont in ieder geval een
veel gezonder oordeel dan h a a r partijgenoot DUPONT die alles wat uitgesproken
Vlaams is voor « zwart » verslijt. Misschien
kan zij hem nog bekeren ? We hebben van
h a a r echter geen protest gehoord toen een
jaar geleden de petitie aan de koning door
de C.V.P. alleen in het f rans... werd ingediend...
In St Huibrechts Lille sprak C.V.P.-er
SMEYERS. Er was daar minder volk dan
er gewoonlijk op onze Volksunievergaderingen in Neerpelt is. En d a t in h e t voor
de C.V.P. zo gezegende Limburg ! Beslist
een slecht voorteken. Wie zou er ook nog
vertrouwen blijven stellen in een partij
die noch koningskwestie noch school-

kwestie weet op te lossen, en die daarbij
de Vlamingen — ook in Limburg — opoffert
aan het partijbelang van de Walen ?
Te Overpelt verschijnt, met beperkte oplage, een blad van het plaatsehjk Jeugdverbond voor Katolieke Aktie. Daarin
kreeg ook de Volksunie een veeg van de
pan. Katolieke aktie en politiek zijn voor
sommige (enggeestige) mensen bijna hetzelfde. De C.V.P. moet van alles uitvinden
om ons slecht te maken ! Het helpt echter
allemaal niets, de mas^a komt stilaan naar
ons. Is het daarom dat de C.V.P. zo slecht
gezind is ? Dan zal het er zeker niet op
beteren.
Na de kalkborstel verschenen te Overpelt weer enkele keren massa's aanplakbrieven op de muren. Neerpelt kreeg eveneens zijn beurt. Te Lommei en St Huibrechts Lille werden kontakten gelegd om
ook hier plakploegen op te richten, naar
het voorbeeld van Overpelt. De tijd zal
niet ver af zijn dat al de andere dorpen
uit het kanton onder de plakbrieven van
de Volksunie wakker geschud worden. De
zondag voor het zangfeest werden te Overpelt n a al de missen strooibriefjes uitgedeeld in verband met de Volksunievergadering te Antwerpen. Het zomeroffensief
is ingezet !
De C.V.P. heeft schrik. Iemand heeft het
ons gezegd. Zij heeft schrik voor de volgende verkiezingen. Niet voor socialisten
of liberalen, maar voor de Volksunie. Ze
verwacht, en terecht, d a t de Volksunie
reeds bij volgende verkiezingen een grote
stemmenaanwinst zal boeken, en dat het
niet die kleine partij zal blijven die zij er
van zou willen maken. Zij heeft daarenboven schrik dat haar eigen partij in 2
groepen zal uiteenvallen, zoals kort voor
de oorlog reeds aan het gebeuren was. Wie
zal dan de scheurmaker zijn ?
« De Volksunie werkt zéér hard. Zij zal,
trots de schoolkwestie, vooruitgaan. Men
voorziet dat h e t een grote partij wordt.
Ook haar a a n h a n g onder de priesters,
vooral onder de paters, wordt groter... » We
danken de C.V.P.-er die deze bekentenis
(bij vergissing !) aflegde. Hij wist niet d a t
hij het tegen mensen van de Volksunie
had.
Na de aanwezigheid van een autobus
simpatisanten uit Noord-Limburg op de
Volksunievergadering te Antwerpen, en n a dien op h e t zangfeest, nu weer met volle
moed vooruit ! Niemand kan en niemand
zal ons tegenhouden !
Oproep tot de Vlaamse muziekbeoefenaars
Er bestaat te Brussel, sinds jaren, een
verdienstelijk Vlaams muziekkorps, namelijk de «Vlaamse Harmonie», t h a n s de
« Peter Benoitharmonie » geworden.
Jammer genoeg laat de belangstelling
van de zijde der muzikanten, en die moeten er toch te vinden zijn in een grootstad
als Brussel waar tienduizenden overtuigde
Vlamingen wonen, nog veel te wensen over.
Om h a a r taak naar behoren te kunhen
vervullen, en vooral om suksesvol naar
buiten te kunnen optreden, heeft onze vereniging dringend behoefte aan trouwe en
toegewijde elementen die regelmatig de
veertiendaagse herhalingen bijwonen.
Wie een instrument kan bespelen, en zijn
liefhebberij in een vertrouwde en gezellige
sfeer wil beoefenen, aarzele niet langer en
geve dadelijk, schriftelijk of teleifonisch,
naam en adres op aan het secretariaat van
de Peter Benoit-Harmonie, Belgische Onafhankelijkheidslaan 14, te Brussel-Koekelberg (tel. 25.89.82), dat gaarne alle gewenste inlichtingen zal verstrekken.
Volksunie Afd. LIER
REIS NAAR DIKSMUIDE IJZERBEDEVAART PER AUTOCAR.
PRIJS
125 fr. ER ZIJN NOG ENIGE PLAATSEN BESCHIKBAAR.
ALLE VLAMINGEN ZIJN WELKOM.
Te bevragen :
dhr R. Maes, St. Gummarusstraat 5,
Lier;
dhr J. Langmans, Colfeniersvest 35,
Lier;
dhr T. Volckaerts, Lisperstraat 1, Lier.
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