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VOLKSU NIE 
Beheer blad: Kartuizersstraat 58, Brussel. 
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Na ons 
Kongres 

Ons kongres heeft voor vriend en tegen
stander het bewijs geleverd van onze 
vooruitgang. 

Na drie jaar volgehouden, stelselmatige 
werking zijn wij er in geslaagd de grond
slagen te leggen van een Vlaams-nationale 
partij die thans geleidelijk maar zeker aan 
't uitgroeien is tot een macht. Niemand die 
ons kongres bijgewoond heeft zal daaraan 
twijfelen. Wij mogen zeggen dat praktisch 
alle Vlaams-nationalisten die nog de moed 
en de durf kunnen opbrengen om de strijd 
aan te gaan in de politieke arena zich 
achter de Volksunie geschaard hebben. 

Wij zijn de enige Vlaams-nationale par
tij in Vlaanderen, onze organisatie en onze 
aktie bestrijken gans het Vlaamse land, 
alle arrondissementen. 

Het is dan ook zonder meer duidelijk dat 
de eenheid kan en moet verwezenlijkt 
worden rond en in de sterkste organisatie. 

Zeker zullen er altijd vrijschutters blij
ven rondlopen in Vlaanderen, zullen er al
tijd kleine groepjes of kliekjes blijven be
staan, dit is wel onvermijdelijk gezien er 
nu eenmaal mensen zijn die zich niet kun
nen gewennen aan tucht of aan positieve 
arbeid, doch het is fout het belang daar 

'**niJ te overschatten. 

Wij moeten, wars van alle ruziemakerij, 
vooruit marsjeren : en wij zullen gevolgd 
worden. 

In de politiek van dit land worden wij 
een faktor waarmee rekening moet gehou
den worden en waarmee onze tegenstanders 
reeds rekening houden. Zij worden ver
plicht de taktiek van het doodzwijgen op 
te geven : de pers heeft ons kongres niet 
meer kunnen verzwijgen en heeft er, vrij 
algemeen, verslag over uitgebracht. Ook 
ons progamma heeft weerklank ge\onden : 
onze stellingname in zake legerdienst heeft 
eindelijk de C.V.P. wakker geschud en zij 
hinkt ons nu achterna ! 

Ook in de Vlaamse provincie-pers werd 
aandacht besteed aan ons kongres en ons 
programma. 

Niemand zal ernstig kunnen betwisten 
dat ons programma degelijk is en stukken 
beter dan het C.V.P.-programma in tien 
punten, dat vulgair demagogisch is, waar 
het onze positief is. Niemand zal kunnen 
beweren dat het negativistisch of separa-

DE WIND IN DE ZEILEN 
tistisch of fascistisch is zonder de waar
heid geweld aan te doen. Wij zullen ons 
niet laten verleiden door de ophitserij van 
onze tegenstrevers, die niet liever verlangen, 
tot onbezonnen en onvruchtbaar extremis
me. Ons extremisme is een extremisme 
van de daad en niet van het woord : wij 
zijn extremisten in de inzet van onze per
soon, in de strijdvaardigheid en offervaar
digheid. Ons Vlaams radikalisme bestaat 
er in dat wij ons niet laten afleiden van 
de Vlaamse strijd, dat wij onwrikbaar vast
houden aan de stelregel dat wij in de 
eerste plaats ons Volk willen dienen. Wij 
verzetten ons tegen het opofferen van het 
Vlaamse volksbelang aan allerlei, dikwijls 
vrij duistere, belangen. 

Wij hebben de stellige indruk dat wij de 
wind in de zeilen krijgen. 

Gebeurtenissen als die welke zich ver
leden zondag te Kortrijk voorgedaan heb
ben bewijzen dat er in Vlaanderen iets aan 
't groeien is : aan het geduld en de lijd
zaamheid komt eens een einde, zelfs bij de 
Vlamingen. 

De jeugd in Vlaanderen, die in slaap ge
wiegd werd door allerlei drogredenen, is 
aan 't ontwaken. De jonge mensen kom^n 
door eigen inzicht, door ervafilig ïo? Je 
overtuiging dat er in Vlaanderen, juist zo
als in de tijd van Rodenbach, een flink 
stuk komedie gespeeld wordt door partij 
politiekers die met de lippen hun vlaams-
gezindheid belijden, maar wiens daden 
verraad betekenen aan het Vlaamse volks
belang. Hun ogen gaan open en zij gelo
ven niet langer de ijdele grootspraak van 
hen die de C.V.P. gaan noyauteren en in
filtreren, maar die machteloze knechten 
zijn; van hen die Brussel gaan redden, 
maar die niet bij machte zijn om de ne
faste evolutie die zich onder onze ogen 
voltrekt zelfs maar t« vertragen; van hen 
die misprijzend het federalisme afwijzen 
omdat zij België gaan veroveren, doch in 
hun eigen partij buigen onder het Caudijns 
juk van een Waalse-franskiljonse minder
heid ! 

De C.V.P. heeft een poging in het werk 
gesteld om de misnoegde jongeren op te 
vangen in de organisatie der C.V.P.-jonge-
ren, waar zij onder kontrole kunnen ge
houden worden en nogmaals misleid. Doch 
het wassend getij is de dijken aan 't over
spoelen ! 

Dit is de normale en onvermijdelijke 
ontwikkeling in een s taat die, naar het 
woord van Michiel Van de Kerckhove, « ge
bouwd is op het geduld der Vlamingen ». 

In ruime kringen stijgt de misnoegdheid: 
bij onze landbouwers en bedienden, mid
denstanders en mobielen. Deze misnoegd
heid richt zich tegen de linkse regering, 
maar ook tegen de makke C.V.P., de groot
ste partij van het land, even machteloos 
in de oppositie als aan 't bewind. 

Slechts weinige maanden scheiden ons 
vermoedelijk van de verkiezingen. Ons 
kongres, met de bekendmaking van ons ver
kiezingsprogramma in vijftien punten, is 
voor ons de inzet van de kiesstrijd : van nu 
af moeten onze propagandisten zich vol
ledig inzetten. In stijgende lijn moet de 
aktie gevoerd worden. Het eerstvolgend 
hoogtepunt zal onze grootse \olksvergade-
ring zijn op 14 juli, de voormiddag van het 
Zangfeest, te Antwerpen. Wij doen beroep 

op aUen die tot medewerking bereid zijn. 
Blijf niet langer aan de kant van de weg 
staan kijken en treuzelen : neem een kor
date beslissing, treed toe en help ons. 
Schrijf naar ons nationaal sekretariaat of 
neem kontakt met onze plaatseijke ver
tegenwoordigers. Stel niet uit. Nu of nooit 
moet onze aktie zich zo ruim mogelijk 
ontplooien. Dat hangt niet af van de lei-
dmg van de parti j , die alles doet wat in haar 
macht ligt, maar van de Vlamingen zelf : 
help ons door uw finantiële steun, help 
ons door uw morele steun, help ons door U 
zelf in te zetten. De komende verkiezin
gen zullen in grote mate beslissend zijn 
voor de toekomst van het Vlaams-natio-
nalisme, voor de toekomst van ons volk. 
Daarom eindigen wij met een parafrase 
van de beroemde oproep van Nelson voor 
de zeeslag bij Trafalgar : 

«VLAANDEREN VERWACHT DAT IE 
DEREEN ZUN PLICHT ZAL DOEN ' » 

« M M M M M M M M M *0*mm0t0mm»0^^t0tm 

Vlaams narionale 
Volksvergadering 

OP ZONDAG 14 lULI 1957 
TE 10U30 

(voormiddag van het VI. Nat . Zangfees t ) 

IN ZAAL MAIESTIC 
Carnotsfraat 90, Antwerpen 

onder voorz i t te rschap van 

Mr. FRANS VAN DER ELST 
a lgemeen voorzi t ter van de 

VOLKSUNIE 

SPREKERS : KAREL DILLEN 
HERMAN WACEMANS 
WIM lO.'llSSEN 

NADiEN: GROTE OPTOCHT DOOR DE STAD 
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OPROEP TOT DE KULTUURFUMINGANTEN 
^ ' ; 1 1 . • • 

Het werk zal gedeeltelijk hen-at worden in de Ramfmijn te .Marcinelle 

Xicii-aiid ea zeker sclirijver dezes niet. 
ontkent nccli onderschat de verdiensten van 
meu'-eu die in allerlei kulturele verenigin
gen Lelau,2;loos hun vrije tijd opofferen. In 
de betiteling kultuurflaniinganteu ligt dan 
<• ik geen de minste zweem van minachting. 

Iedereen begrijpt daarenboven volkomen 
(lat bepaalde personen om\rille van hun po
sitie, hun werkkring, hun gezinslast enkel 
op het kulturele vlak voor hun volk k-un-
nen ijveren, -willen ze niet op de een of 
andere wijze genekt worden. 

Er zijn echter een aantal Ylaamsvoelen-
den die zich tot liet kulturele plan beperken 
uit een soort gemakzucht, of erger nog uit 
lafheid, waar zij nochtans zonder enig noe
menswaardig risiko gerust het politieke, het 
partij^politieke terrein, zouden kunnen be
treden. 

Steller dezes heeft zelf gedurende ette
lijke jaren in diverse kulturele kringen een 
met onbelangrijke rol gespeeld. Bij hem zo
als wellicht bij velen uit die kringen is op 
zeker dag de vraag opgekomen : wat haalt 
het uit ? 

Over diegene welke enkel een nieuwe ver
eniging oprichten om « leider > te kunnen 
spelen en hun persoontje onder de schijn
werper te plaatsen, zullen wij het hier n-et 
hebben. "Wij kennen allen in onze omgevinj, 
dergelijke personages die liever aan het 
hoofd staan van vijf man en een paarde-
kop dan zich in een groter geheel in te 
schakelen. Met allerlei .«pitsvondigbeden 
trachten ze dan zichzelf en anderen wijs te 
maken dat hun schepping waarlijk aan een 
behoefte beantwoordt 

Ik richt me hier echter in het bijzonder 
tot de velen die in de onderscheiden kultu
rele kringen eerlijk en berekenloos ijveren. 

Als de dijk dreigt door te breken, begint 
men niet met hem te verfraaien maar hem 
met man en macht te versterken. De meest 
dringende taak in Vlaanderen bestaat er 
thans in niet de geesten te c versieren i 
maar ze wakker te schudden, niet eindeloos 
steriel te bazelen en te bomen over atonale 
dichtkunst en non-figuratieve schilderkunst 
maar wel het Vlaamse volk politiek mondig 
te maken en zeggenschap te bezorgen. 

(Lees door blz. 3) 
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D e m a n y vindt het 
Ferdinanci Demany heeft in u Le Peu-

ule » weer eens een liedje gekomponeenl 
op de tonen van een haast vergeten me
lodie. 

De » Vlaamse Volksunie » schrijft hij 
'en merk op, lezer, hij kan het reeds zon

der fouten schrijvenj is een Vlaams na
tionale partij van het neo-fascistisch type, 
die het nieuwe Europa wil opbouwen op 
racistische basis. 

Zijn kwade trouw is daarbij echter met 
ten einde en hij gaat verder : « O p dat
zelfde ogenblik (bedoeld wordt de da
tum van ons kongres) wordt een antise
mitisch pamflet verspreid dat de meest 
bedroevende slogans van Goebbels over
neemt )). 

ledere lezer van >' Le Feuple » kan 
dus niet anders dan denken dat de Volks
unie zo een pamflet verspreid heeft. _ 

Heeft onze lezer ooit bemerkt dat wij 
let-s over de Joden schreven ? H e t is een 
\ergetelheid, die we zo vlug mogelijk die
nen te herstellen. Goed dat Demany ons 
daaraan herinnert ! Zijn bekommernis 
om de Joden blijkt in elk geval groter te 
zijn dan die om de X'lamingen. Zou hij 
soms ze'.f een Jood zijn ? 

Demany aan de macht 
Die Demany is anders een interessan-

Ie vent. Helaas hebben ive hem niet ge
kend als eerste-tuimstcr im de bevrijding. 
De kommunistiscnc machtsgreep, die htj 
toen voorbereidde vie. jammerlijk in het 
water en alle « g>üte » kommunisiische 
stoeten met de spandoeken « Demany 
aan de macht » dienden tot niets. Dema
ny kwam niet aan de macht ! Erger nog 
om zuiver jinantiële redenen trok de man 
zich terug uit de kommmnstische partij. 
Hij werd er niet genoeg betaald volgens 
lijn eigen vermeende geniale aanleg. Hij 
werd loen door de socialisten overgeno
men en verlaagt thans elke dag nog wat 
het peil van « Le Peilple ». Het kommu-
nisme was echter niet de eerste geloofs
belijdenis van deze superidealist. Voor
dien was hi] liberaal en schreef in « Le 
Matin ... Het bhxd « De Uitweg .. schreef 
trouwens dat hij in zijn prille jeugd zelfs 
nog fascist was en we herinneren ons met 
midsdiens in datzelfde blad een logen
straf f ing van Demany gelezen te hebben. 
Elders heeft hij het 'ontkend hoewel men 
nooit weet of een man met drie overtm-
ifingen er soms geen vier gehad heeft. 

Sa de bevrijding noemde hij zichzelf 
een groot leider van het verzet hoewel 
men gedurende de oorlog in verzetskrin-
gen hem niet goed bleek te kennen. In 
elk geval heeft hij de kunst verstaan — 
en hij trouwens niet alleen — om zijn 
., onbaatzuchtige >. liefde tot het vader
land aciiteraf flink te laten betalen. Het 
verzet kost onze gewone burgen jaarlijks 
flink wat honderden miljoenen. En nog 
iroed dat er ernstige verzetslieden waren 
ook, die na de oorlog vol walg van die 
misselijk komedie afstand namen en alle 
eerbewijzen en geldelijke vergoedingen 
van de Staat afwezen. Tot deze onbaat
zuchtige verzetslieden valt Demany ech
ter niet te rekenen. Ver vandaar ! En of 
het kommunistisch verzet opgericht werd 
ten voordele van België of van Rusland 
weet iedereen ! Behalve dan de minis
ters van onze drie kleurpartijen, die d^ze 
heren uitermate flink bedachten met be
loningen... uit onze zak. Zelfs het kom-
munisme was een winstgevend zaakje in 
dit land ! 

En onze < Vlaamse » jonge sociaUsten 
Wanneer wij jonge socialisten onimoe-

len vragen zij ons vaak waarom wij zo 
hardnekkig staan tegenover hun partij. 
Die vraagt verwondert ons steeds op
nieuw wanneer we zien hoe ze rekels van 

het slag Demany niet alleen laten begaan 
mcar ZP nog nemen op de koop toe. Het 
spreekt vanzelf dat we geen uitstaans wil
len hebben met bewonderaars van bloed-
zwelgers gelifk een Demany bij de so-
cialsten, noch met bewonderaars van 
een Fosty bij de C.V.P. Voor rugge-
araatloze jongeren van de B.S.P. of van 
de C . l ' . P . kunnen we inderdaad wemig 
achting hebben. Zo ze eveneens gekant 
zouden zijn tegen dat slag van mensen 
en ze in hun eigen partij duchtig op de 
kop zouden zitten, zouden we hen inder
daad met enige simpatie kunnen gade
slaan. Thans niet. 

Typisch voor hem 
Het moest lukken dat een jonge socialist, 

die redelijk goed vertrouwd is met het pro
gram en de opvattingen van de Volksunie, 
een paar dagen nadien Demany ziet en 
hem vraagt waar hij zijn inlichtingen ge
haald heeft, daar hij pertinent weet dat 
de Volksunie nooit zo een pamflet ver
spreid heeft. Het antwoord van Demany 
was typisch en kostelijk en tekent de me
thodes van zijn ondergronds wereldje. «Ik 
weet wel dat het de Volksunie niet is die 
zulke pamfletten verspreidt » zei hij « maar 
dat zijn nu eenmaal gebruiken die elke 
parti jkrant huldigt ! ». 

Op het aandringen van diezelfde jonge 
socialist hoe het komt dat hij de Volksunie 
voor nazistisch uitmaakt daar waar ieder
een die enigszins ingelicht is toch moet 
weten dat de betrekkelijke jonge mensen 
die de Volksunie leiden mensen zijn zon
der politiek verleden, antwoordt dezelfde 
Demany «Het zijn nazis want ze hebben 
niet geprotesteerd tegen het aanstellen van 
de Duitse Oositfrontgeneraal SpeideJ tot 
bevelhebber van de Navotroepen !!! ». 

Daarmee weten Van Acker, Spinoy, 
Buset, Van Eynde, Spaak, Devèze, Liebaert 
en alle andere vooraanstaande socialisten 
en liberalen nu eindelijk dat zij superna-
zis zijn want niet alleen hebben zij tegen 
de aanstelling van Speidel niet geprotes
teerd maar ze hebben met diezelfde nazi-
bloedhond aan tafel gezeten !! 

Onze lezers, die Demany niet kennen, 
moeten weten dat hij thans een licht is 
van het Brussels socialisme. Over zijn 
grenzeloze onnozelheid moeten ze zich 
anderzijds niet verwonderen want zolang 
er Franssprekende Brusselaars zullen be
staan, zal het ras der kultuurproleten met 
uitsterven. 

hebben. We kunnen ze er alleen maar om 
gelukwensen. Dat ze voortdoen. Het over
schilderen van Franstalige panelen, uit
gehangen door het stadsbestuur van Gent 
heeft voor gevolg dat men er geen meer uit
hangt. Het storen van tweetalige plechtig
heden zal voor gevolg hebben dat ook die 
pest uit Vlaanderen zal verdwijnen. Vol
houden moeten we ! 

Onwaardige reakties 
Geërirerd hebben we eens te meer on-

:e konformistische kranten ter zijde ge
legd. Ze protesteren alleen dat de gene-
mal uitsluiiend Frans sprak. We vragen 
ons af waarom er te Kortrijk iets anders 
dan Nederlands moest gesproken wor-

Flink werk te Kortrijk 
Met onverholen genoegen hebben we 

kennis genomen van de incidenten te Kort
rijk bij de onthulling van het Leiemonu
ment En ons genoegen erom kan trou
wens maar groter worden naargelang de 
betaalde penneridders van de kleurpartij-
enpers op bevel hun geveinsde afschuw 
voor echt gaan verkopen. Vooral de reaktie 
tegen de oude sabelsleper, generaal Van 
Strijdonck de Burckel, (een pracht van een 
naam voor een militair kultur.rproleet) 
heeft ons har t doen opspringen van vreug
de Volgens de beste geheiligde traditie, 
waardoor onze jongens in H- ' IS door on
begrepen Franse bevelen misdadig de dood 
werden ingestuurd, sprak dat specimen 
van het Belgische militaire rommelzoodje 
alleen in het Frans ! De enige passende 
reaktie van het publiek was dan ook ge-
jouw en een Vlaamse Leeuw. Het valt trou
wens niet te verwonderen dat de generaal 
toen moest ondersteund worden om verder 
zijn rede kunnen uit te spreken. De Stan
daard scheen dat niet goed te begrijpen. 
Wij doen dat des te beter. Wij zijn alleen 
maar verwonderd dat de man die Vlaamse 
Leeuw nog overleefd heeft! 

Prettig kommentaar 
In haar kommentaar achteraf repte La 

libre Belgique geen woord meer over de 
Vlaamse Leeuw en de onderbrekingen t i j 
dens de Franstalige rede van Strijdonck. 
Na het minimiseren van De Standaard 's 
maandags van de incidenten en het pra
ten over enkele tientallen snaken is haar 
kommentaar daags nadien positiever. Zij 
moest eerst weten hoe de andere kranten 
zouden reageren ! Le Peuple geeft katoen. 
Onze jongeren blijken roos geschoten te 

den ! Bij de onthullingen in Wallonië 
•spreekt men haast altijd uitsluitend Frans 
en we vinden dit goed. In Vlaanderen 
moet dan alles echter uitsluitend Neder
lands zijn ! En waarom die bewondering 
voor dat « keurig » Nederlands van onze 
koning ? Het is toch maar logisch dat hij 
de taal van de meerderheid van zijn on
derdanen keurig spreek. Zou één koning 
het ooit gewaagd hebben de taal van de 
Waalse minderheid niet keurig te spre
ken ? Welnu, het is dan maar logisch 
dat wij van hem hetzelfde mogen ver
langen ook al wordt er aan het hof geen 
woord Nederlands gesproken. 

l'an .Strijdonck sprak alleen Frans, 
\'an Acker en de koning spraken in ber
de talen. Welnu wij vinden dit een 

''ichandaal Alleen burgemeester Cous-
•;cns handelde normaal en sprak alleen 
Nederlands. En tve hopen dat waar ook 
in l'laanderen op een officiële plechtig
heid nog Frans gesproken wordt de toe
schouwers en vooral onze fongeren een 
lawaai maken dat horen en zien vergaat. 
Het zal geen driemaal moeten gebeuren 
of alles zal in het Nederlands gebeuren ! 
Dat we om normale toestanden te ver-
kiijgen incidenten moeten uitlokken is op 
zichzelf reeds een schande. De verant
woordelijkheid berust echter uitsluitend 
bij onze hoge bonzen. Als zij normaal 
handelen en de taal van ons volk hante
ren en niet die van de vroegere en huidi-
ae kolonisators van Vlaanderen dan kun
nen ook wij normaal handelen en de 
plechtigheden ongestoord hun gang la
ten gaan ! 

In Neo-Rexistische stijl 
Dat ook onze eerste Achiel er weer als 

de kippen bij was « pour parier dans les 
deux lang nazional >. heeft ons alleen 
maar in die zin verwonderd dat hij thans 
niet uitsluitend Frans sprak « pour ga-
gner du temps >. gelijk onlangs in Her -
toginnedal. D e Brugse arbeiders mogen 
terecht fier zijn op Achiel, die de klasse-
taal van de fabrieksbonzen uit zijn stad 
tecren uitsterven behoedt . In plaats van 
zifn volkstaal, die hij weze het onbe
schaafd dan toch met enige sappigheid 
hanteert, heeft de man zich inderdaad aan 
de andere kant van de barrlkade ge
schaard en is hij de kapitalistische kJasse-
taal, het Frans , gaan doddelen, gelijk al
le vulgaire parvenu 's , nieuwe rijken en 
baas Ganzendonken. O p dat punt geen 
onderscheid meer met liberale en kato-
lieke konservatieven. H e t is trouwens 
simbolisch. Ook het verschil in inkomst 
is verdwenen en het is dan ook logisch 
dat men zijn nieuwe stand gaat voeren . 
N a Vermeylen en Anseele ook Achiel, 
waarop wachten Spinoy en Fayat ? 

H e t zou onze lezers verwonderen zo de 
u \ o lk sgaze t >. de konservatieve Frans
kiljons niet ter hulji gesprongen was. Zij 

pakt immers uit met een reeks scheld
woorden, in de beste neo-rexistische stijl 
geschreven. Leon Degrelle mag fier zijn 
o[) zijn leerling Jos Van Eynde ! 

Wie kaatst . . . moet de bal verwachten 

De « Volksgazet ». zit nu met de ge
bakken peren. E r is immers niet alleen 
het feit dat ons volk de politieke bokke-
bjirongen van onze Brugse burger Achiel 
niet begrijpt, die hem Leopold een ze
vental jaren terug deed uitschelden voor 
rotte vis om hem thans het wierookvat 
op de neus stuk te slaan. Neen , er 
is meer ! De n Volksgazet » heeft de 
week tevorend o})hitsend proza geschre
ven tegen de j o n g e r e n en met 
hen gelachen omdat ze de optocht van de 
officiële scholen niet gestoord hadden. 
He t antwoord heeft niet op zich laten 
wachten en het nationaal pronkstuk van 
de B . S . P . , Achiel, heeft de kous op de 
kop gekregen. D e « Volksgazet >. kan 
immers schaamteloos de C . V . P . bonzen 
uitschelden omdat ze weet dat die achter
af hen toch de hanrlen komen likken om 
toch nog maar eens mogen minister te 
worden.^ Bij die nationale relieken is in
derdaad alle vuur gedoofd tenzij dat voor 
de ministerportefeuilles. Anders is het 
echter gesteld bij de jeugd. Daar smeult 
het vuur nog. E n waarachtig wij hebben 
medelijken met die jongens. Zij althans 
hebben betere leiders verdiend dat D e 
Schrijvers, Eyskens en Van Cauwelaer-
ten I W a t voor politiek kapitaal wordt 
hier door de C . V . P . niet vermorst ! 
Maar goed dat de Volksunie in rekord-
tempo verder haar organisatie uitbouwt. 
Wij althans zullen dat politiek kapitaal 
anrlers gebruiken ! Men zal er vrij vlug 
nog meer van merken ! 

Opnieuw een verruiming ? 
Het doet eigenaardig aan «De Stan

daard» opnieuw het oude liedje van de 
versterking van de Vlaamse vleugel van de 
C V P . te horen aanheffen omdat niemand 
daarin gelooft, zelfs de jonge advokaten 
niet, die er een gemakkelijke publiciteit en 
een winstgevend baantje in zoeken en die 
daartoe het tema van de vernieuwing aan
wenden. Die voormalige schlager is tot op 
de draad versleten. Eigenaardig dat men 
nog zo weinig spreekt over hét « sukses» 
van de eerste versie met Custers en Lee
mans. Is men er zo beschaamd over ? Nu 
zoveel schrik moeten we voor dat deuntje 
niet meer hebben. Eenzelfde schlager vindt 
moeilijk tweemaal ingang. Veel kiezers 
zullen er zich niet meer laten aan vangen 
en idioten van dat kaliber om voorman 
te willen spelen zullen er ook niet meer 
bestaan. Zo niet zou er onmiddellijk moe
ten opgebeld worden naar een krankzin
nigengesticht voor een vrije plaats. 

De schaduwen volgen 
Twee jaar nu reeds voeren wij een kam

panje voor de 12 maanden erop wijzend 
dat de socialisten ze zullen doorvoeren voor 
de verkiezingen. We hebben het feit aan
geklaagd dat onze jongens die de laatste 
twee jaar hun militaire dienst klopten 6 
maanden te veel moesten doen, alleen 
maar om Van Acker een verkiezingsstunt 
te geven. Het heeft twee jaar geduurd eer 
de C V.P de partij met het politiek olifan-
tenverstand ingezien heeft dat wij gelijk 
hadden. Nog maar pas hebben zij het 
geëist of Van Acker ziet in dat zijn spel 
uitgespeeld is en dat hij de dienstvermm-
dering moet doorvoeren. 

Kostelijk is het echter dat Theo Lefèvre 
nog meende te moeten zeggen dat de ver
mindering zou doorgevoerd worden wan
neer de C V P opnieuw aan het bewind zou 
komen in plaats van de onmiddellijke ver
mindering te eisen ! De socialisten zullen 
niet weinig dankbaar zijn om deze uit
spraak. 

1 VLAAMSE 
NATIONALISTEN 

1 BEZORGT AAN HET BEHEER VAN 
: ONS BLAD ZOVEEL MOGELIJK 
: ADRESSEN VAN SIMPATISANTEN 
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KONGRES VAN FEDERALIS
TISCHE VOLKSGROEPEN 

Het 7e kongres van de Federa l i s t i sche 
Unie van Europese Volksgroepen (Uhion 
Fédéra l i s te des C o m m u n a u t é s e t h n i q u e s 
eu ropéennes - Federa l i s t i sche Union Euro -
pa i sche r Volksgruppen) heef t p l a a t s te 
Wes t e r l and in Noord-Fr ie s l and (Dui t s 
l a n d ) v a n 6 to t 8 j u i n a.s. 

Van deze Unie m a k e n reeds 21 volksge-
m e e n s c h a p p e n deel uit , terwij l er nog T 
a n d e r e a fgevaa rd igden aanges t e ld hebben . 
Het Congres Na t iona l Wal lon m a a k t e r 
deel van uit en een Waal , Mr. A. Carl ier , 
is er ondervoorz i t t e r van . De s ek re t a r i s -
gene raa l , de Deen Povl Skadegard , woonde 
he t W a a l s kongres te Char lero i bi j . Hij 
h a d ook een o n d e r h o u d m e t Mr. F . van 
der Eist, waa rb i j h i j de wens u i t d r u k t e 
d a t ook h e t Vlaamse volk ve r tegenwoor 
digers zou a fvaard igen . 

H e t p l a n b e s t a a t om h e t vroegere t i jd
schr i f t « N a t i o n u n d S t a a t » t e rug te l a 
t e n ve r sch i jnen o n d e r de n ieuwe n a a m 
« E u r o p a e t h n i c a » . Er worden t h a n s in
schr i jv ingen gevraagd . De a b o n n e m e n t s 
pr i js zal m a x i m u m 200 Fr . per j a a r b e d r a 
gen. Onze lezers die zouden wensen in te 
schr i jven k u n n e n zich to t de r e d a k t i e v a n 
ons blad wenden . 

Het zou zeker wensel i jk zi jn de Vlaamse 
Volksstr i jd ook in h e t b u i t e n l a n d be te r 
bekend t e m a k e n , m a a r wij zijn, he l aa s , 
zozeer in beslag g e n o m e n door onze s t r i jd 
d a t de t i jd o n t b r e e k t om h i e r veel a a n 
d a c h t a a n te s c h e n k e n . L a a t ons h o p e n 
d a t in de n a a s t e t oekoms t op d i t p l an in i 
t i a t i even zul len k u n n e n genomen worden . 
Er word t o.m. g e d a c h t a a n de op r i ch t ing 
van een Vlaams pe r sbu reau d a t de b u i t e n 
l andse pers r e ch t s t r e eks zou voor l ich ten en 
dokumen t e ren . 

Wij zullen e r ons t r o u w e n s ook op toe
leggen in ons blad m e e r a a n d a c h t te be
s teden a a n de s t r i jd die door a n d e r e volks
groepen in Europa en in de wereld ge le
verd word t voor h u n vo lksbes taan . Wij 
voelen ons i m m e r s sol idair m e t deze volks
na t iona l i s t en , die zoals wij vech t en tegen 
een a f t a n d s en verderfel i jk s t a a t s n a t i o n a -
lisme. 

Op a a n d r i n g e n o.m. van de Fede ra l i s 
t ische Unie van Europese Volksgroepen 
werd door de R a a d van Europa een Com-
misie voor n a t i o n a l e m i n d e r h e d e n opge
r ich t . 

Bedenkel i jk is h e t d a t tot voorzi t ter van 
deze Commissie Rolin benoemd werd. De
ze m a n is een typ ische Belg die nooi t be
gr ip a a n de dag gelegd heef t noch voor 
de Vlaamse, noch voor de Waalse Bewe
ging en die een ver tegenwoord iger is v a n 
he t e ta t i s t i sch en cen t ra l i s t i sch d e n k e n , 
d a t wij ju i s t zo gevaar l i jk a c h t e n %oor de 
toekomst van Europa en van de vo lksna
t iona l i te i ten . 

Deze benoeming is weer n ie t van a a r d 
om ons ve r t rouwen t.o.v. de R a a d van 
Europa te ve rminde ren . I n t egendee l ! 

Zijn de verlaalslaven 
lol slempelen gedoemd ? 

Zo zijn ze! 
In de Europese gemeenschap voor ko

len en staal zijn er vier offici-ële talen : 

\'edeilands, Duits. Frans en Italiaans. 

De led cv ervan in zover zij Nederlander, 

Ihritser, Italiaan of Fransman zijn ga

ven hiin a hes op in hun eigen taal. 

Anders is het gesteld met onze flinke 

^lamtngantcn van de kleurpartijcn 

Slechts Bertrand en Fayat deden dat m 

kun eigen taal. De » Vlamingen » ; 

^ oppée, de Smet en Lefèvre deden dat 

mtiiurlijk in het Frans. De C.V.P. fla-

^^'ins;anten hun geestelijke horizon reikt 

ioch niet verder dan de staatsgrens oor

delen de C.V.P. voormannen. Dus ken

nen ze geen k-waad ! Met de dood in het 

hart, voor de laaide maal, om erger te 

1-oorkomen, in d.- hoop dat de Walen 

eindelijk zullen begrijpen dat het spellet

je met eeuwig kan duren en dat ze een 

phcht van dankbaarheid te vervullen heb

ben tegen de Vlaamse kiezers, om al de

ze re-lenen zuUen de Standaard flamin

ganten voor de zoveelste laatste maal 

^ • l P. kiezen ! Met een grimmige 

plooi rond de mond en een vuist in de 

zak ! Voor de laatste, allerlaatste keer ! 

Er lopen tn ons iand reeds een heleboel Vlamin
gen rond, die beweren dat de zaken voor ons goed 
gaan. Dat zijn dan ofwel ziende blinden ofwel men
sen die tevreden zijn met hun eigen lot (kruide
nier ver van de taalgrens; koster in een kerk; be
diende bij een firma, waar geen sociale taalgrens 
meer bestaat) zonder verder te kijken dan kun neus 
hng is. 

Het is jammer dat zij in mijn huid niet steken, 
in de huid van een vertaalslaaf. Mijn Direkteur is 
een Waal. kent enkel wat Nederlands als het op 
papier staat en aanziet het ais de meest normale 
zaak ter wereld dat ik, buiten mijn eigen taal, ook 
nog zo goed mogelijk Frans ken. Komt er een inge
wikkelde brief in het Nederlands (ja gelukkig be-
•itaan er nu toch al grote firma's, die hun zaken 
in het Nederlands uitleggen !), dan begint volgend 
spelletje : ik moet hem vertalen in het Frans, 
daarna het antwoordt van de direkteur vertalen in 
het Nederlands en... dan daarna nog dikwijls ver
dragen dat hij opmerkingen maakt over mijn ver
taling ! Geloof me vrij, maar heel dikwijls zou ik 
mijn direkteur een slag in het gezicht willen geven, 
maar ik ben zijn onderhorige en MOET GEDWEE 
het juk van vertaalslaaj dragen OMDAT er zovelen 
zijn, die nog altijd niet ingezien hebben dat SCHRO
MELIJK ONRECHT SCHERING EN INSLAG is 
in ons demokratisch land. 

Nu had ik onlangs de gelegenheid een debat
avond bij te wonen, ingericht door een Waalse kring 
in Brussel en handelend over « Faut-il dire « Bru-
xelles » <m « Brussel » ? ». 

Een paar hoge omes van de liga met de zeer 
lange naam, door onze de « peerdefamüie » ge
noemd hebben daar zeer duidelijk in hun kaarten 
laten kijken. 

De officiële spreker, die het standpunt van de 
Walen moest verdedigen beweerde dat MISSCHIEN 
Brussel stad, maar NIET de voorsteden verplich
tingen had tegenover de Vlamingen en tweetaligheid 
mocht opleggen aan haar bedienden. De voorsteden 
hadden echter, terwilte van hun jaloers bewaarde 
autonomie en terwille van de vrijheid het volste 

recht om ENKEL het Frans als bestuurstaal te ge
bruiken. Daar liggen wij vertaalslaven dus bijna bui
ten, vooral omdat alle plaatsen zouden moeten voor
behouden zijn aan eentaligfranssprekenden en dat 
zijn wij Vlaamse Brusselaars niet. Wij hadden het 
ongeluk geboren te zijn van Vlaamse ouders en wij 
konden het werkelijk niet helpen dat wij buiten het 
Frans, dat wij MOESTEN leren, ook de taal van 
onze moeder en onze vader hebben aangeleerd. 
Etre ilamand ce n'est pas une honte, c'est un mal
heur, is inderdaad nog actueel. 

Aan onze Brusselse vrienden, onderwijzers, wordt 
daarbij nog verweten dat zij de plaatsen afnemen 
van de eentalig-franstaligen, die er maar niet in 
slagen het gemakkelijk examen af te leggen, dat 
moet bewijzen dat ze voldoende Nederlands kennen 
om deze taal aan Waalse kinderen te onderwijzen. 
Onze Brusselse onderwijzers moeten verdwijnen, 
want ze zijn tweetalig ! 

Zelfs vertaalslaven als ik en mijn duizende Vlaam
se en Brusselse lotgenoten vinden geen genade 
meer. Het is ons zelfs verboden deze rol van slaaf 
verder te spelen. Alle Franse dossiers, ook deze 
welke in Vlaanderen in het Frans worden opgesteld, 
door mensen die ons in de rug schieten, al deze 
dossiers moeten ons ontnomen worden en gegeven 
aan eentalige Walen. Op die manier geraken wij 
dan ook nooit over de huidige sociale taalgrensmoei-
lijkheden heen, want als Walen deze dossiers in 
handen hebben, zullen zij er wel voor zorgen dat 
alles in het Frans blijft gebeuren. Vooral lief is 
deze houding tegenover ons, die <d een driedubbele 
inspanning MOESTEN doen om vertaalslaaf te kun
nen spelen. Voor die inspanning krijgen wij — dank 
zij de lamlendigheid van onze syndikaten — geen 
vergoeding; erger ze was te vergeefs, want de 
Walen zullen niet alleen de dossiers afhandelen, die 
uit Wallonië komen, maar ook deze die door ka
toenbaron X of direkteur de la Grande Brasserie Y 
uit Vlaanderen worden aangevangen in het Frans. 

Tweetalige Brusselaars, ook Uw lot is ellendig; 
weest wakker ! 

TA ALS LA AF. 

Oproep tot de jongeren en de ouderen 
Hei IS reeds tot in den treure gezegd en geschre

ven: 11 In u, Vlaamse jongeren, ligt de toekomst be
sloten ». En toch heeft deze vaststelling nog niets 
van kaar waarde verloren. 

leder van ons is persoonlijk verantwoordelijk, op
dat deze toekomst zich zou inlossen. Van de mate 
van onze inspanning zal het afhangen of we ééns 
een vrij volk zullen zijn. Een vrij volk in een ge
meenschap van vrije volken. 

Daarom zijn wij moreel vcrylicht daadwerkelijk 
getuigenis af te leggen — niet alleen van onze 
Vlaamsgezindheid die, op de keper beschouwd, 
slechts ons Vlaming-zijn uitdrukt — maar ook van 
een gezonde levensbeschouwing ,die oorzaak is dat 
Vlaanderen , ondanks een eeuwenlange achteruit
stelling, niet overrompeld en weggeveegd is door 
de opeenvolgende overheersingen: het lichaam kan 
men knechten, de geest nooit! 

Hier wens ik bovenal de samenwerking te onder
strepen, die er dient te heersen tussen de jongeren 
en de ouderen Waar het de ouderen aan dinamisme 
ontbreekt kunnen de jongeren, door hun geestdrift, 
de nodige stuwkracht opbrengen om de Vlaamse idee 
nieuw leven, nieuwe groeikracht, in te blazen. Waar 
de jongeren dreigen te ontsporen door hun onbe
suisdheid, hun gebrek aan ondervindingen, kunnen 
de ouderen hun rijke ervaring aanwenden om de 
toren in het midden te houden. 

De 11 schok der generaties » mag geen werke
lijkheid worden ! Wij, Vlamingen, kunnen ons dat 
niet veroorloven. Het is verkeerd van de » ver
grijsden 1), te denken dat hun tijd de tijd van de 
Vlaamse Beweging was, zoals het misplaatst is van 
sommige jongeren, met misprijzen neer te zien op 
het romantisme van de Beweging in de periode tus
sen de beide wereldoorlogen. Een overmaat .aan 
nuchterheid zou tenslotte ontaarden in onverschillig
heid en dorheid... 

WIJ MOGEN ONS NIET VERGENOEGEN MET 

EEN CO-EXISTENTIE, IN DE AKTUELE BETE

KENIS VAN HET WOORD, MAAR DIENEN EEN 

HAR.MONISCHE SAMENLEVING NA TE STRE

VEN, MET WEDERZIJDS BEGRIP EN BELANG-

STELUNG VOOR ONZE KENMERKENDE 

VRAAGSTUKKEN EN WEDERZIJDS MEDEVGE

LEN MET ONZE KENMERKENDE NODEN. 

Daartoe is Veel goede wil en aanvoelingsvermogen 
verreist, zeker, maar deze harmonische aanvulling 
MOETEN wij bereiken. Deze synergie zal een on
schatbare kracht coor Vlaanderen uitmaken, en daar 
gaat het uiteindelijk om. De ouderen, de jongeren, 
hand in hand. Dat kunnen we ! Dat moeten we ! 
Dat zullen we ! 

Oproep tot de 
|{ultuurfianiinganten 

Allen zullen he t daarenboven met mij eejis 
zijn da t de Vlaamse beweging nooit gron
diger en veelzi jdiger werd bestudeerd dan 
in de afgelopen zeven-acht j a a r . H e t is als
of een aan ta l verenigingsbes turen door het 
inr ichten van Vlaamse s tudieavonden zich
zelf en hun verenig ing een al ibi willen ver
schaffen en onts laan van werkelijk s t r i jden
de A laamse akt ie . Hoevelen overigens van 
de ta l r i jke welbespraakte en vaak goed-ge-
dokumenteerde referaat-houders die op ge
noemde s tudieavonden zo p rach t ig de 
Vlaamse problemat iek kunnen bel ichten, 
zijn bereid na beraad tot de daad over te 
gaan . Men stelt voor tdurend diagnoses doch 
men weigert de zieke de geschikte medici jn 
toe te dienen I 

Met moties en studies van allerlei kul-
turele en andere n ie t -par t i jpol i t ieke groe
per ingen wordt door de na t ionale par t i j le i 
d ingen nooit e rns t ig rekening gehouden. 
Deuken wij in dit verband aan de I Jze rbe 
devaar ten waarvan t hans nie t de mins te in
vloed u i tgaa t op he t polit iek gebeuren in 
dit land. I N T E G E N D E E L D E P A R T I J 
B O N Z E N V I N D E N H E T B E S T D A T E E N 
A A N T A L T A L E N T V O L L E P E R S O O N 
L I J K H E D E N , D I E O P H E T P O L I T I E K 
T E R R E I N VOOR H E N G E V A A R L I J K 
Z O U D E N K U N N E N Z I J N , Z I C H Z E L F 
O N S C H A D E L I J K M A K E N E N I M M O -

B I L I Z E R E N I N A - P O L I T I E K E V E R 
E N I G I N G E N . 

Of men de poli t ieke — en hier bedoel ik 
de par t i jpol i t iek — sympat iek v indt of niet, 
één zaak steekt met de d a g méér de ogen ui t 
n l . d a t zonder Vlaams-nat ioua le pa r t i j wij 
gerust nog t ienta l len j a ren kunnen voort
gaan met s tuderen, mot iveren, protesteren 
en slagen kr i jgen . 

Hoe legt men het anders u i t dat wij se
dert de laats te wereldoorlog op Vlaams ge
bied niet de mins te vooru i tgang konden 
boeken doch de ene verneder ing na de an
dere dienden te sl ikken. Nochtans zijn on
ze kris tel i jke bladen Vlaamsgezinder dan 
vóór 1940. W i j kenden in de voorbije j a ren 
zelfs minis ters welke op de I Jzerbedevaar 
ten aanwezig waren en er kransen neerleg
den, om van hun eden van trouw aan 

" \ laanderen nog te zwijgen Ook het 
A.C.V. zet af en toe een Vlaams gezicht op 
en vier j a a r l a n g hadden wij een reger ing 
aan het bewind s teunende op een pa r t i j die 
ru im ?4 van h a a r a a n h a n g in de Vlaamse 
gewesten v indt en die te pas en te onpas 
proklameert da t een Vlaams-nat iona le par
ti j overbodig i s . . . He t is overduidel i jk da t 
hier iets on tbreek t ; da t « iets > is de motor, 
de dynamo. Die was er wel vóór de oorlog 
onder de vorm van een Vlaams-nat ionale 
p a r t i j . 

E r m a g gerust worden beweerd da t elke 
verwezenl i jking op Vlaams gebied tussen 
de twee wereldoorlogen, in hoofdzaak tot 
s tand is gekomen u i t schrik voor de stok 
achter de deur welke de Vlaams-nat ionale 
par t i j was. De andere partijfsn zagen zich 
steeds weer verpl icht toch iets t e doen. Doch 
eeaimaal die stok weg, verviel d i t iets tot 
niets , zoals wij a l len sedert meer dan t ien 
j a a r kunnen vasts tel len. 

Al te veel energie en t i jd werd in de loop 
van de de Vlaamse beweging reeds verspild 
met het na jagen van f ragmenta i re oplossin
gen en lapmiddelen . H e t grote doel moet 
meer dan ooit worden voor ogen gehouden : 
Ylaanderen's lot in eigen hand door Z E L F 
B E S T U U R . De weg daarheen loopt echter 
niet over ku l tu re le ak t ie , hoe verdienste
lijk deze ook zijn kan . doch over de poli t iek, 
hoe onsj-mpatiek par t i jpol i t iek in veler ogen 
ook moge wezen. 

Enke l de aanwezigheid in het Pa r l emen t 
van enkele Vlaams-nat ional is ten en verder 
de konkurrent ie fak tor welke een zelfstan
dige Vlaams-nat iona le par t i j uitn^aakt, kan 
de Vlaamse akt ie opnieuw voor goed op dreef 
helpen. De schrik voor de kiezer en de na
ijver t .o .v. een konkurerende pai-tij kan 
voor sommige goedgezinden u i t de andere 
par t i jen het begin van de poli t ieke wij-;-
heid en poli t ieke moed betekenen. 

Daarom r ichten wij een oproep tot alle 
ku l tuu r f l amingan ten die geen absoluut ge
wichtige redenen hebben om afzi jdig te 
bl i jven t .o .v . de poli t iek. Slaat <fe hand aan 
het irerl- ua^r de nood het h00g.1t is nl. op 
partijpohttei: plan. Uw plaa ts als volksver-
bonden V l a m i n g is in de Volksunie, de eni
ge pa r t i j die in alles het V L A A N D E R E N 
E E R S T vooropstelt . D . G. 

Intrede van de Leiding op ons derde Kongres. 
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40 JAAR VLAAMS NATIONALISME 
4. Het Vlaams Nationalisme in de wer-

velstroom van de tweede wereldoor
log 1940-1944. 
De creschiedenis van het Vlaams na

tionalisme tijdens de oorlogsjaren levert 
een uiterst moeilijk onderwerp. De jak-
toren die de gebeurtenissen van die ja
ren bepaalden, zijn uiterst talrijk en 
kompleks. Meestal zijn slechts bronnen 
aamvezig van die opiniejraktie die aan 
de macht was, terwijl wij weinig dtep-
ixaand inzicht hebben in de andere rich
tingen die toen moeilijk aan het woord 
konden komen. Maar zeljs in de voor
handen bronnen dient vaak de eigenlij
ke toedracht van zaken gescheiden te 
worden van een minder objektieve neer
slag, waarmede men in die bewogen da
gen de eigenlijke betekenis van zipi 
woorden voorzichtigheidshalve dekte. 
Vele stukken liggen nog verborgen in de 
archieven en de juiste rol en houding van 
vele politieke personen uit die tijd is ons 
nog nagenoeg onbekend en zal pas bin
nen lange jaren aan het licht komen. 

Een niet mindere moeilijkheid biedt 
het weinig objektitve karakter van veel 
getuigenissen uit die dagen die de stem
pel verraden van propaianda, eigen par
tijkeuze, gedwongen zei verdediging oj 
geleden beproevingen. De korte tijdsaj-
stand laat ons niet altijd toe voldoende 
kritisch te oordelen : wii leven nog ie 
veel in onze eigen t:jd om een voldoende 
sintetlsch overzicht Ic kunnen verkrijgen 
van die jaren. Daaibij komt dat ons pers-
pektiej dikwijls i.cd vervormd door de 
latere ajloop der gebeurtenissen. Slechts 
een volgende generatie zal alzo een wer
kelijk dejinitief oordeel kunnen vellen. 

Tijdens de oorlog werd het Vlaams 
nationalisme meegesleurd in een interna
tionaal gebeuren dat door wisselende mi
litaire toestanden en door een hevige 
ideologische strijd werd gekenmerkt. 
Het zou in deze botsing tussen groot
machten en wereldbeschouwingen ver
splinterd worden. Toch waren de doel
stellingen van het Vlaams nationalisme 
wezensvreemd aan deze strijd. Dit houdt 
dan ook in dat de geschiedenis van het 
Vlaams nationalisvhe tijdens de tweede 
wereldoorlog slechts de geschiedenis kan 
zijn van die tendenzen die én op Vlaam
se én op nationale grondslag steunden. 

in dit verband te wijzen op de Vonckis-
icn in België en de patriotten in Holland 
tijdens de Franse tijd oj nog de vrijheids
strijd der Nederlanden in de 16e eeuw 
aan te stippen, toen veel gewetens in 
Zuid-Nederhnd 'verdeeld waren tussen 
hun nationaal gevoel en hun godsdien
stige overtuiging. De kollaboratie op 
ideologische grondslag valt biyinen het 
raam van de Euiopesc geschiedenis. In 
zich zelve ligt ze buiten de doelstellingen 
van het Vlaams nationalisme. 

Hoe kon die begripsverwarring zich 
vormen ? Eerst en vooral omdat het de 
niet-konjormistischc Vlaams nationale 
icyidenzen tijdens de oorlog niet moge
lijk was zich op ekspressieve wijze te 
uiten. Vervolgens omdat men na de oor
log in Vlaanderen geen minste onder
scheid maakte — of beter men geen 
minste onderscheid wenste te kennen — 
en kollaboratie, %ktivisten en veel <( pas-
sivisten » in de repressie gelijkgescha
keld werden. De kans om eens en voor
goed met het Vlaams nationalisme af te 
'rekenen was te mooi. In Wallonië inte
gendeel zou men zeer veel begrip tonen 
voor hen die in de moeilijke oorlogs
jaren een aanwezigheidspoUtiek hadden 
gevoerd, die een zekere graad van kol
laboratie veronderstelde. Ten slotte wa-
^en de Belgische partijen handig genoeg 
om alle kollaboratie binnen hun respek-
lievelijke partijen plechtig te verlooche
nen en alles op de rug van het Vlaams 
nationalisme te schuivtn. Zo werd een 
vals beeld in het leven geroepen. 

jTr--. 

Een misverstand kan er hier niet zijn. 
Het kan niet de historiek zijn van andere 
bewegingen o f richtingen die steunden 
op ideologische motieven en die meeste^ 
het Vlaams nationaal standpunt verloo
chenden of bestreden. 

Dit onderscheid moet gemaaki wor
den omwille van een — zeer vrijwillige 
— verwarring die er behendig naar toe 
gestreefd heeft de termen Vlaams nai.o-
nalisme, aktivisme en kollaboratie tot 
één en hetzelfde begrip te maken. Het 
gaat niet op. Eerst en vooral zijn er tij
dens de oorlog in het Vlaams nationalis
me duidelijk aktivistische en andere niet 
konformistische richtingen te herkennen. 
Vervolgens zijn aktivisme en kollabora
tie verschillende begrippen. De eigenlij
ke kollaboratie omwille van ideologische 
motieven was een feit in alle bezette Eu
ropese landen en in alle partijen. Ze doet 
zich voor in de geschiedenis, telkens een 
oorlogvoerende natie niet zuiver een im
perialistische strijd voert, maar terzelf-
dertijd draagster is van nieuwe politieke 
of sociaal ekonomische ideeën oj van 
nieuwe kultuurvormen. Al kunnen ver
schillende historische toestanden nooit 
volledig vergeleken worden, volstaat het 

Noodzaak van een aanwezigheidspoU

tiek 
Op 1 september 1939 breekt de twee

de wereldoorlog los. Gezien de ernst van 
de toestand, schaart het VNV zich on
middellijk naast de andere partijen en 
staal een eendrachtige politiek voor, m 
's hnds sbelang zelf. Vanaf het begin 
wordt de oprechtheid van die houding 
in twijfel getrokken door de traditionele 
Vlaamshaters, die gedurende jaren nood
gedwongen een politiek van toegevend
heid hebben gevolgd, maar wiens in
vloed terug sterk stijgt in deze gespan
nen uren. Wanneer op 10 mei 194" 
Duitsland aanvalt, laten ze het masker 
vallen. Enkele duizenden personen 
worden aangehouden. Naast echte en 
mogelijke verraders, vindt men onder 
hen een groot aantal Vlamingen wiens 
radikale Vlaamse houding hen duidelijk 
als e staatsgevaarlijk » aanwijst. Een 
zwaarder psychologische fout kon miet 
begaan worden. Het kon de Vlamingen 
slechts overtuigen van de ecnwige trou
weloosheid van België tegenover^ Vlaan
deren. Tien jaar « politique d'apaise-
ment » werden in een slag ongedaan ge
maakt. 

Op 28 mei kapituleert het Belgisch 
leger. Beslissende uren breken nu aan. 
In september 1939 heeft de leiding van 
het VNV stelling genomen tegen ieder 
nieuw aktivisme. De parlementaire 
groep van het VNV, op voorstel van 
Dr Elias en in bijzijn van Staf de Clercq 
heeft nu vanaf de eerste oorlogsdagen 
herhaald : << Geen tweede aktivisme 
meer l ». Op een ogenblik waar de pu
bliek opinie toch niet bepaald antipatiek 
staat tegenover de overwinnaar, waar 
Rik de Man de socialistische partij op
heft en het nieuwe regime van de toe
komst begroet, zonder dat de socialis
tische leiders ook maar een kik geven, 
op een ogenblik waar staatsminister Lip
pens een <( verruimde » regering wil vor

men, steekt het VNV aj door haar afge
meten houding en is het weinig geest
driftig voor de ministerzetels die iedereen 
haar nu wil toekennen. 

In de publieke opinie blijven sommi
gen geloven in een overwinning van En
geland, nuaar zij worden als het ware 
verdronken in een massa waar het pres
tige van Duitsland geweldig is gestegen 
door zijn overdonderende overwinning 
in het westen. De nieuwe orde gedach
te vindt nu ingang in ruime kringen. De 
latere voorzitter van de Senaat, dhr 
Struye — wiens getuigenis moeilijk kan 
verdacht worden — beschrijft als volgt 
de geestestoestand in België in juni 1940: 
M La population beige donna alors l'opi
nion d'etre, aux trois quarts peut-être 
rallice on largetnent résignée a l'" Or-
dre Nouveau » et il est permis de croire 
que si l'Allemagne avait choisi ce mo
ment pour proclamer solennellement 
quelle entendait maintenir Ie Roi sur Ie 
Trone, faire la paix avec la Bêlgique, et 
lui reconnaitre un statut d'indépendance 
a la maniere slovaque, la grosse majorité 
de l'opinion publique aurait marqué une 
satisfaction profonde ». Toen later zou 
blijken dat de Duitse overwinning niet 
volledig was geweest en de eerste ver
wezenlijkingen van het nieuwe orde re-
irivie velen ontgoochelden, zou het groot
ste deel van de openbare mening terug
keren naar haar vroegere overtuigingen. 
Het belet niet dat in de zomer 1940 de 
stand van zaken, zoals de publieke opinie 
die -aanvoelde, ook op een hoger plan 
tot een bepaalde politieke koers dwong. 

Iets moest gedaan worden. De koning 
zelf had gevraagd het land herop te bou-
iven. Iedereen voelde dat er, m het be
lang van Vlaanderen en België zelf, een 
positieve houding moest aangenomen 
worden, wilde men vermijden dat Duits
land zich rechtstreeks of onrechtstreeks 
in het land zou innestelen. Het land was 
op zichzelf aangewezen en het was, in 
het licht van die dagen, te voorzien dat 
er — op zijn minst genomen — met een 
jarenlange Duitse bezetting en overheer
sing te rekenen viel. In België zal men 
dan ook en in zeer moeilijke omstandig-
lieden 's lands belang nastreven. Ook 
het Vlaams belang moet bevochten wor
den : hl tegenover Duitsland — de 
Vlaams nationalisten weten hoe gevaar
lijk het is voor een klein land met grote 
heren kersen te eten — èn tegenover de 
traditionele franskiljons die nu niet min
der aktief zijn — integendeel. Dus een 
u politique de presence ». Maar welke ? 
De gebeurtenissen zijn bliksemsnel ge
weest en hebben alle traditionele beel
den, volgens dewelke men gewoon was 
ie denken, in een wervelwind wegge
veegd. Eer men enig inzicht heeft ver
kregen in de toestanden, is men reeds 
voorhijgestoken door nieuwe gebeurte
nissen. Zo iedereen het eens is over de 
noodzaak van een aanwezigheidspoUtiek, 
is men onzeker over de vorm die ze moet 
aannemen. 

Engeland een kompromisvrede. In dtc 
omstandigheden zou de sterke wmd die 
van Duitse kant uitwaaide, zonder te-
Q^engewicht van de andere kant, nu de 
toestanden bepalen. 

De Vlaams nationale partij was in haar 
zorg voor het Vlaams behing de oorlog 
ingegaan onder het wachtwoord . K ^eeK 
tweede aktivisme ! ». Men had daarbij 
gedacht aan een herhaling van de toestan
den 1914-1918. Maar zo de geschiedenis 
zich herhaalt, is het meestal niet in de
zelfde voorwaarden. Er liep ditmaal geen 
frontlijn dwars door West-Vlaanderen en 
een hevige ideologische strijd beheerste 
het konfükt. In deze nieuwe voorwaar
den bleek snel de vastgestelde gedrags
lijn geen voldoende houvast te verlenen. 
Iedereen moest zijn weg terug zoeken 
en zijn richting bepalen. Eigen geestes
houding deed zijn invloed gelden op de 
keuze. Zo ontstonden verschillende rich
tingen — meer gematigde of meer radi
kale — volgens de wijze waarop het 
l'laams nationaal belang gezien werd, in 
verhouding tot de oorlogsgebeurtenissen, 
tot het heden en tot de toekomst. 

Over het geheel bleef het V.N.]', 
vasthouden aan zijn wachtwoord. Toch 
kunnen binnenin de partij twee uiterste 
standpunten steeds scherper tegenover 
mekaar te staan : een radikale vleugel 
oordeelde dat in de nieuwe omstandighe
den de vastgestelde richtlijn niet meer 
van toepassing kon zijn en wenste open
lijk een nieuw aktivisme. Een gematigde 
vleugel hield strikt vast aan « geen twee
de aktivisime » en wenste een louter pas
sieve aanwezigheidspoUtiek. Tussen bei
de groepen staande, waren anderen voor
st' nders van een aktieve aanwezigheids
poUtiek 

Maar buiten de partij begonnen, als 
gevolg van het oorlogsgebeuren, nieu
we toestanden zich snel te ontwikkelen. 
Zij begonnen steeds zwaarder te drukken 
en zouden de doorslag geven. Ze deden 
Stal de Clercq die als leider van het 
V.N.l'. in jeite persoonlijk het initiatie] 
kon nemen, op 10 november 1940 er toe 
besluiten de koers te wenden naar het 
aktivisme. Volgende redenen schijnen 
zijn beslissing ie hebben bepaald. 

Naar een tweede aktivisme 
Op internationaal gebied was het 

overwicht van Duitshind volstrekt. Het 
was door een alliantie met Rusland ver
bonden. Niemand wist dat Hitler bevel 
had gegeven het plan (( Barbarossa » uit 
te werken met het oog op een aanval te
gen iRusland. In de Verenigde Staten 
werd materieel beschikbaar gesteld voor 
Engeland, maar de sterke isolationistische 
stroming scheen iedere interventie on-
zvaarschijnlijk te maken : Pearl Harbour 
was nog ver. Frankrijk lag verslagen. 
In begin september hadden de Spitfires 
de u battle of Britain » gewonnen, maar 
toch scheen het hoogst bereikbare voor 

Vooreerst was er de koüaboratie van 
vele traditionele Belgische kringen. Het 
geldt hier niet degenen die door hoog-
liaande motieven gedreven werden en 
die meestal verre van « Deutschfreund-
lich » waren, maar die inzagen dat Duits
land, zoniet voor onbepaalde tijd, dan 
toch voor lange jaren de heerschappij 
over West-Europa zou voeren. In dat 
geval moesten de belangen van België 
"tegenover Duitskind aktief ter hcind ge
nomen worden door een aanwezigheids
poUtiek te voeren die in de heersende 
omstandigheden in zekere mate een kol-
laboratiepolitiek moest zijn. Deze eer
lijke redenen konden niet toegeschreven 
worden aan een grote menigte van vroe
gere Belgischgezinden, franskiljons, in
dustriëlen, politiekers en andere aanzien
lijken die vandaag bereid waren te aan
bidden wat zij gisteren verbrand hadden 
en die nu openlijk naar de Duitse gunst 
dongen. Het zijn de eeuwige « realis
ten » zoals ook de Vlaamse Beweging die 
steeds gekend heeft. De zeer realistisch 
aangelegde bezettende overheid aan-
vaal-dde dankbaar alle steun. Verbaasd, 
weldra ongerust, zag het V.N.V. hoe 
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iiaar vijanden van gisteren niet alleen de 
tucestc van hun machtsposities bleven bc-
i'.ouden, maar hoe het er zelfs de schijn 
toe eraf dat ze door Jiun elastische aan
passing aan dé nieuwe orde, het Vluams 
naiionalisnie morgen meer en meer zou-
verdringen, zo het zich aan n geen twee
de aktivisme » bleef houden. 

Macir ook de Vlaams nationale open
bare mening begon te roeren. Zij leefde 
n de zomer 1940 in de geestestoestand 

die dhr Struve als die van het grootste 
deel der bevolking aanhaalt. Zif kon niet 
begrijpen dat de V.N.V.-leiding, na ja-
renhng een hardnekkige strijd voor het 
Vlaamse rechtsherstel te liebben ge
voerd, thans de geboden gelegenheid liet 
voorbijgaan, en de veel handiger frans
kiljons hun slag liet slaan. Ook de ge^ 
viene lasterkampanje van de Belgische 
kleurpartijen in 1939 tegen het (( fascis
tisch » V.N.V. had uit reaktie sommigen 
reeds klaar gemaakt om die stempel te 

aanvaarden. De grote psychologische 
fout van de deportatie van de radikale 
Vlaamsgezinden op 10 mei 1940 en de 
moorden van Abbeville waren olie op het 
vuur geweest. De nieuw opgerichte na
tionaal socialistische groeperingen in 
Vlaanderen begonnen dat vuur nu aan te 
poken. Van hun kant uit dreigde het 
grootste gevaar. 

De greep van Duitsland was steeds 
vaster geworden. Hij was in Vlaande
ren tot uiting gekomen onder de vorm 
van deze groepen die openlijk de poli
tieke, 'sociale en'ekonoinische ideeën van 
de nationaal socialistisclie nieuwe orde 
aannamen. Op ttitzonderingen na, had
den zij niets gemeen met het J'laams na
tionalisme en verloochenden zij meestal 
het Vlaams nationaal standpunt als ver
ouderd en niet in overeenstemming met 
de nieuwe Europese ordening. Hun 
macht groeide. Einde 1940 werden al 
deze groepen in de Algemene SS-l'Uian-
deren gebundeld. Steeds dreigender 
werd het gevaar dat de Duitse bezetten
de overheid die deze SS-groepen volle
dig steunde, stikian hei afzijdig staande 
V\N.V. door spreek- en persverbod tot 
zwijgen zou brengen. In dat geval lag 
voor de hand dat een deel van de Vlaams 
nationale kraciHen onder een Vlaams eti
ket door de nationaal socialistische groe
pen zou aangezogen worden en op een 
weg zou geleid worden die, op zijn minst 
genomen, zeer bedenkelijk was voor de 
traditionele Vlaamse waarden en voor de 
zelfstandigheid van Vlaanderen. Het 
V.\.]'. dreigde alzo ten groten dele 
overspoeld te züorden. In de ogen van 
de bezettende overheid was deze toestand 
een middel om het V.N.V. tot meer be
reidwillig'': cid te brengen. 

Zo bes^on het tweede aktivisme. 

De toestand toonde nu ook zijn na
delen. 

Te lang had het ]'.N.\'. geaarzeld tot 
het zich, van zijn standpunt uit gezien, 
gedwongen voelde die richting in te ste
venen. De bezettende overheid wist het. 
r eitelijke waarborgen werden er door 
haar aan het V.N.V. niet gegeven. Ze 
l>ad nu de troev:n in hand en zou zich 
»iet schromen ze tot het einde van de 
oorlog volledig u'.t te spelen door te zor-
.i^eu voor een voortdurende opbodpoli-
tiek. W-Jde hei V.N.V. immers de At-
£;em^ne .SS-Vlaanderen de weg afsnij-
"f". dan moest het een eind weegs in 
''!<)( -.ichting afleggen. Het moest nu of-
Ucieel de nationaal socialistische ordening 
(••annemen. Zeker hebben veel aktivisten 
'" ^tatwnaal-socialisme en nieuwe orde 

OPENBAAR ONDERWIJS 
ïussenkomst Herman Wagemans 

M jr.heer de Voojnttcr. 

Mijnheer de yiinister. 

Geüthtc Collega's. 

Ik wens hier eerst een kleine principiële stelling-
innerning uit te drukken en die is dat, wanneer wij 
inzake onderwijs werkelijk een demokratische hou
ding willen aannemen, wij aan voorstander moeten 
z'.jr. van de VOLLEDIGE gelijkstelling, met behoud 
van de zelfstandigheid, van alle onderwijs, lowel het 
officiële onderwijs als het zogeheten vrije onder
wijs; dit laatste weze dan ingericht door katolieken. 
protestanten, vrijzinnigen of eender wie. 

Wij moeten daarvoor de gelijkheid hebben, én ten 
opz ciite van de oudens. aan wie geen meerdere of-
jcrs mogen opgelegd worden, omdat zij hun kinde
ren in een vrije onderwijsinstelling hun opleiding 
wensen te laten geven: én tevens wat de leerkrach
ten betreft. 

\u wens ik niet in herhaling te vallen, maar een 
dergehjke opvatting brengt natuurlijk mede dat alle 
lee-krachten, in gelijk welke inrichting zij les geven, 
mi's houder te zijn van een gelijkwaardig diploma 
en een gelijkwaardige funktie te vervullen, ook 
cenzcltdc wedde zouden genieten. 

Mijnheer de Minister, men heeft ü hier gesproken 
(jver de Gentse Universiteit en, zeer eigenaardig ge-
•loeg — en wij zuUen dat niet vergeten —, heeft een 
Cents professor, een Gentenaar zeljs. gemeend dat 
hier In het Frans te moeten doen. 

Wat de inhoud zelf betreft, kan ik mij volledig 
aans:uiten, wanneer hij vraagt, en wanneer anderen 
vrage-i, dat de Gentse Staatsuniversiteit tot zo volle-
Jig mogelijke ontplooiing zou komen. Ah Vlaming 
vraag ik ook dat de Brusselse Vrije Universiteit in 
de mogeliikhüd zou gesteld wordtn om zo spoedig 
mogelijk tot een volledige splitsing van alle kursus-
sen te komen, zodat ook de Vrije Universiteit van 
Brussel een volledige Vlaamse inrichting zou kun
nen worden genoemd. 

geloofd, maar in hun ogen betekende het 
heel wat anders dan wat'de Duitsers er
van mciakien. Andere aktivisten geloof
den lieleviaal niet in de nieuwe ideologie, 
maar gingen mee omiville van Vlaamse 
overwegingen. Het zou aan de J'.N.V.-
ers dan ook diktvijls verweten worden 
door hun tegenstrevers dat zij slechts 
I voorwaardelijke en onbetrouwbare na

tionaal socialisten » waren. Toen de ra
dikale SS-groepen zich de wind niet uit 
de zeilen ruilden laten nemen, kwam het 
tot een steeds hogere opbodpolitiek. 

Zo moest in begin 1941 aanvaard 
worden dat na de oorlog een Dietse staat 
zou tot stand komen die op het Duitse 
Rijk zou steunen of, zoals later ver
klaard werd, die deel zou uitmaken van 
een Groot Germaans Rijk. Ook het uit
wendig karakter van de Beweging zou 
veranderen : tegenover het vroegere an-
timilitarisme, moest nu het soldatenka-
raktcr van de beweging onderstreept 
worden. 

Op 10 mei 1941 werd de Eenheids
beweging opgericht door het samensmel
ten met het V.N.V. van wat overbleef 
van het Verdivaso en van Rex Vlaande
ren . 

Op 22 juni 1941 brak de Russisch-
Duitse oorlog los. Toen Rusland onmid
dellijk door de Angelsaksers werd onder-
<:teiind, werd duidelijk dat waar velen tot 
nog toe hadden gehoopt op een « vrede 
door vergelijk », nu integendeel een 
kamp op leven en dood begon. De hou
ding van Duitsland verscherpte : " Wie 
niet met ons is, is tegen ons ». 

Ondertussen vergrootte de ijtvloed van 
hei I . A . r . in Vlaanderen. Het zou lot 
het einde van de oorlog doorgaan Jnet het 
bezetten van de kommandoposten. Half 
1942 telde de beweging op haar toppunt 
lOO.OOu leden. Bij de begrafenis van 
Staf de Clercq in de nazomer 1942 wa
ren zowel tegenstrevers als voorstanders 
het eens dat het I ' . i V . r . tot een grote 
macht was uitgegroeid. 

Majr dan kom ik tot een paar andere punten die, 
mijns inziens, een absolute verandering vereisen. 

Wij hebben vastgesteld dat, op het ogenblik toen 
de wetgeving op het nederlandstalig onderwijs In 
werking trad, nog zekere transmutatieklassen behou
den werden. Ook daarover is hier gesproken ge-
norden. Wij moeten vaststellen dat de wet niet ge
ëerbiedigd uordt. Immers, de wet had het principe 
vastgesteld dat de streektaal de voertaal van het on
derwijs zou zijn; de i^et heeft dus de eentaligheid 
bekrachtigd, zowel boven de taalgrens, als ond»r de 
taalgrens, met de leuze « het Nederlands in Vlaan
deren, het Frans in Wallonië ». De transmutatieklas
sen werden ingericht juist met het doel van er toe 
te komen dat de kinderen, die de streektaeü niet in 
hun familiekring spraken, door een overgangsmo-
dalieit, er zouden kunnen toe komen een volledig 
onderwijs in hun streektaal zelf te kunnen bekomen. 
Dat bracht mede dat de transmutatieklassen slechts 
gedurende een beperkte periode zouden mogen be
staan. 

Thans stellen wij echter vast dat, instede van te 
verdwijnen, op sommige plaatsen de transmutatie
klassen worden bestendigd, zelfs uitgebreid, wat 
voorzeker niet aan het doel van de wet beantw<x>rdt. 

Wij moeten er bijvoegen dat wij in Wallonië geen 
enkele transmutaiieklas vinden, ook niet voor de 
Vlaamse inwijkelingen, die daar met hun kinderen 
naartoe zijn getrokken, omdat zij in het Vlaamse 
landsgedeelte geen werk konden vinden, en omdat 
zij ook aan het probleem om altijd als mobiele werk
willigen te moeten reizen een einde wilden stellen. 

Er bestaat dus een ongelijkheid; maar niet alleen 
een ongelijkheid, maa^ ook een onwettelijkheid en 
er heersen misbruiken. 

Wij vragen dus met aandrang dat de transmutatie
klassen zouden afgeschaft worden, met de sankties 
daaraan verbonden, namelijk dat het onderwijs, wan
neer het op die manier wordt gegeven, niet i-oldoet 
aan ae vereisten om me' een wettig diploma be
kroond te worden; en ivij vragen dat er geen cent 
meer zou voor uitgegeven worden. 

Ik vraag dezelfde sankties wat betreft de frans-
tilige onderwijsinrichtingen, die in het Vlaamse 
landsgedeelte zijn ingericht. Het is vanzelfsprekend 
dat geen geldmiddelen ter beschikking van zulke 
scholen mogen gesteld worden, en dat zij geen wettig 
alploma zouden mogen afleveren. 

Ik zou nog een vraag willen stellen, Mijnheer de 
Minister, betreffende de Voerstreek en meer be
paald betreffende de gemeenten MOELINGEN, 
'S GRAVENVOEREN, ST-MARTENS-VOEREN, 
ST-PIETERS-VOEREN, REMERSDAEL en TEU-
VEN. Er zijn door U en onder Uw bewind heel wat 
scholen opgericht, wat het officieel onderwijs be
treft. Wij moeten echter vaststellen dat de kinderen, 
die in deze gemeenten het lager onderwijs verlaten, 
in geen enkele van die gemeenten een middelbare 
school vinden, die het Nederlands als voertaal heeft. 

Gezien de verkeerswegen daar in de streek bijna 
alle verder de provincie Luik en het Luikse invoe
ren en er geen verbindingen bestaan met de provin
cie Limburg, waar die kinderen wel Nederlands on
derwijs zouden kunnen genieten, gebeurt daar ook 
een verbastering waaraan een einde moet gesteld 
worden. 

Ik vraag U, Mijnheer de Minister, waarom daar 
tot nu toe geen dergelijke school opgericht is en 
wanneer die er zal kunnen opgericht worden .-

Ik dank U. 

! ^«M 

H. WAGEMANS. 
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BRIEVEN VAN LEZERS 

Een jonge boer uit Overpelt zond ons 
volgend « portret » van volksvertegenwoor
diger Dupont, lijsttrekker van de C.V.P. 
voor Tongeren-Maaseik. 

DUPONT, EEN SCHITTEREND 
BOERENVERDEDIGER 

Als ge 's zondags « Het Gejank van Lim
burg » openslaat dan vindt ge daar op de 
bladzijde van liet boerenleven, netjes om
kaderd, een artikel van Jozef Uupont, volks
vertegenwoordiger, alias Jef Lawij^t. Ik 
vind dat heel fijn van Jef dat liij om de 
week eens langs een dagblad liet woord riclit 
tot de boeren en ik kan er niets van zeggen 
dat Jef, de melkerijdirekteur, de huidige 
landbouwpolitiek aanvalt. Toch is het op
vallend in zijn artikels hoe moeilijk hij het 
zuivel probleem bestempelt, maar voor de 
andere landbouwvraagstukken, die door an 
deren moeten opgelost worden weet hij al
tijd raad 

Ik zeg nog eens dat ik het fijn vindt 
van Jef dat hij de boeren voorlicht, maar 
ik begrijp niet goed hoe hij het vroeger go
daan iieeft gekregen om zo eensklaps de me
dedinging vauf de melkerij van Eotselaar 
met zijn melkerij stop te zetten. De melke
rij van Rotselaar gaf tien centieiuen per li
ter meer voor de melk dan de andere mel-
kerijen. Maar Jef is die melkerij eens gaan 
bezoeken om die heren daar te vertellen dat 
ze niet boven de I)asisprijs mochten komen 
want anders zou hun melkerij kunnen ge
sloten worden '. Nu was Van Steenvoort, op
ziener van de Boerenbond zo vriendelijk om 
op de feestvergadering van de Gilde van 
Lindel-Hoeve te vertellen dat de boeren 
hun melk naar I lUX melkerij moesten doen. 

Ziet ge een boer mag zijn eigen profijt 
ni"t zoeken '. 

Dat de boeren hun eigen melkerijen heb
ben, daar valt 'niets van te zeggen. Maar 
dat aan bijna ieder van die coöperatieve 
melkerijtjes een direkteur zit, die leeft ten 
koste van de boeren, daar waar één direk
teur zou volstaan voor vier zulke melke
rijen, dat is geld weggeworpen. En we"vwe-
ten dat de boeren er niet te veel liebben, 
ondanks schitterende boerenverdediger» 
zoals Jef Lawijt. Tiet zou niet slecht zijn 
als Jef Lawijt in afwachting alvast maar 
zijn melk naar de melkerij van Bocholt 
stuurde, waar zijn schoonvader direkteur is, 
die het heel wat beter doet. want de mel
kerij van Jef is de enige in Noord-Limburg 
• met misschien die van Gruitrod^ nog) die 
geen A of AA melk uitbetaalt. En Rotse
laar betaalt dan nog meer dan de andere, 
maar ze mag geen klanten meer overnemen 
die aangesloten zijn bij een coöperatieve 
melkerij I 

De boeren hebben natuurlijk ook niet het 
recht om te reklameren l)ij Jef als ze soms 
een fantastisch laag vetgehalte hebben in 
hun melk. Niemand loopt hem graag tegen 
de kop omdat hij hun altijd eens een ple
ziertje kan doen. Zo menen vele boeren. 
Maar hierover wil ik iets meer zeggen. 

Een voorvalletje dat wel de moeite waard 
IS om te vertellen omdat het algemeen aan
vaard wordt als typerend. 

Een boer was zes maal bij Kamerlid Du-
pont geweest om aan zijn ouderdomspen-
<ioen te geraken en toen hij de zevende 
keer daar kwam vroeg Jef wat hijj eigen
lijk bij hem kwam doen 1 

Een ander feit is het dat de slachtoffers 
van de onteigening voor het vliegveld van 
Kleine-Brogel geen vergoeding konden 
bekomen via Jef Lawijt maar bij de link-
-•en moesten zij geen tweemaal aankloppeu 
om voldoening te krijgen. "Wie durft dan 
nog beweren dat de C.V.P. zo geen socia
listen kweekt in het noorden ? 

Een andere stunt van Jef te Lindel-Hoe
ve op een vergadering willen we nog aan
halen. Daar verklaarde Jet : 

« Ik heb de vierentwintig maanden ieger-
d.fus; gestemd en als ik nog moest stemmen 
z<ui ik de vierentwintig maanden legerdienst 
nog stemmen, want het is beter de kommu-
nisten in uw tuin dan in nw huis ». 

Fijn gezegd van Jef I 
We menen echter dat vierentwintig maan

den of twaalf eender is in onze atoombom-
mentijd. Een klein gespecialiseerd leger is 
meer waard dan wat we tegenwoordig heb
ben. Best zou de verplichte legendienst he
lemaal afgeschaft worden. Onze boeren die 
het meest zonen hebben zullen er niet om 
treuren. 

Ik heb er niet.s tegen dat iemand zich in 
zi]>i vrije tijd bezighoudt met politiek, maar 
ik vind het misplaatst dat een melkerijdi
rekteur van beroep zich er toe beperkt in 
zijn vrije tijd eens aan zijn bediende te 
sraan vragen hoe het gaat in de melkerij,. 

Jef verdient thans een 400.000 fr. per 
jaar. Dat is goed voor hem. Maar zou hij 
niet best wat aan zijn boeren denken ? 
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Onze Boeren: De Verscheppelingen 
Het budget voor landbouw bedraagt 

maar goed 1 ',> van het totaal der begro
tingen. Wanneer we het vergeUjken met 
het budget van Nederland dan zien we dat 
daar een veelvoud van ons budget aan de 
landbouw besteed wordt. 

Met het oog op het Groene Plan heeft 
Nederland thans 2,6 miljard ter beschik
king gesteld van de Nederlandse landbouw 
en in Duitsland bedraagt het budget om 
de nieuwe moeilijkheden door dat Plan 
in het leven geroepen te ondervangen niet 
minder dan 14,4 miljard. 

In ons land heeft men aan die moeilijk
heden nog niet gedacht. 

'V:it zuUer wij doen daar A^aar enz; 
lan-^.bouw doox ip.'.enla i?c ve; " ' 'ovjng 
van overheidswege in -ns reeds achterop 
geraakt is bij onze buurlanden en zeker 
bij Nederlanc", d.it otn landbouwpolitiek 
kent, waarop onze ndn ster zich zou kun
nen inspireren ? 

Ook moet de minister niet antwoorden 
dat het budget onder de C.V.P.-regering 
nog geringer was. Hij kan met hun ver
oordeling slechts de zijne mee uitspreken. 

Is het niet kenschetsend dat de toelagen 
voor de 260.000 boerengezinnen in ons 
land, — de helft van het budget ongeveer 
— niet zoveel hoger zijn als de toelagen 
die enkele verlieslatende mijnen in Hene
gouwen sinds 1948 elk jaar krijgen. Men 
kan toch de vreemde arbeiders ginder 
laten en die mijnen sluiten ? Het moet 
er toen eens van komen ? 

Het argument dat Nederland een land-
bouwstaat is gaat evenmin op omdat het 
niet juist is en ook omdat we zien dat de 
sterkst geïndustrialiseerde staten als 
Duitsland en de Verer.'gcs Staten grote 
zorg besteden aan hun landbouw. 

Waarom worden ook in ons land geen 
minimaprijzen vastgesteld, daar waar we 
duidelijk zien dat men v/cl de landbouw
prijzen door invoer en door beperking of 
stopzetten van uitvoer drukt wanneer ze 
©en bepaald peil bereiken ? Waar men 
zich in de praktijk aan maximumprijzen 
houdt moet men tc^h ock minimumprijzen 
voor alle landbouwprodukten vaststellen. 
Gek is het de boer te horen beschuldigen 
als oorzaak van het dure leven. De daling 
van de index wordt gewoonlijk veroorzaakt 
door de daling van de prijs van de land
bouwprodukten. 

Het netto-inkomen van land- en tuin
bouw dat 1950 9,44 % bedroeg is thans 
teurggelopen tot 7,99 % en het inkomen 
van de landbouw in absolute cijfers is on
geveer hetzelifde gebleven, daar waar het 
nationaal inkomen gedurende de laatste 
vier jaar met 54 miljard gestegen is ! 

Ondertussen lezsn we in de socialistische 
pers dat de kleine boer moet verdwijnen. 

Wat wil men dan met deze tienduizenden 
kleine Vlaamse boeren doen ? Zullen zij 
mogen kiezen tussen de mobiliteit en de 
werkloosheid, vermits er aan de industria
lisatie in het ekononmisch onderontwik
keld gebied Vlaanderen niet gedacht 
wordt ? Heeft men 'leeds uitgerekend wat 
in geval van werkloosheid de s taat zou die
nen uit te betalen aan deze tienduizenden 
kleine boeren ? 

Ook het vraagstuk van de bevolkings-
aangroei zou nijpend gesteld worden. Per 
100 landnbouwgezinnen zijn er immers on
geveer 270 kinderen in het land. Voor 
Vlaanderen is dit cijfer nog heel wat ho
ger. Bij de andere maatschappelijke klas
sen schommelt het rond de 160 per 100 ge
zinnen. 

Wanneer zullen trouwens de kinderver
goedingen van onze landbouwers gelijk ge
steld worden met die van ambtenaren en 
arbeiders ? De levensstandaard van de 
kleine boer is immers de laagste ! 

Worden zij ook niet op het gebied van 
de pensioenregeling achteruitgesteld tegen
over de ander maatschappelijke klassen ? 
De toestand waarin de kleine boeren moe
ten leven is samen met het probleem van 
de mobielen het grootste sociaal schandaal 
van deze tijd ! 

Wat denkt de minister anderzijds te 
doen om het viiaagstuk van de krotwonin
gen bij de boeren vlugger op te lossen ? 
7 % van onze boeren leven nog in huizen 
met lemen buitenmuren ! 

Wat denkt de minister te doen tegen het 
schandaal van het stikstof, daar waar Bel
gische firma's deze produkten gemaakt in 
ons land 20 % beterkoop verkopen in het 
buitenland dan hier ? Is het zo dat onze 
boeren zullen kunnen konkurreren met 
het buitenland ? 

Zo de minister de prijs van de vetstof
fen kon drukken en een gedeelte van de 
invoerrechten op de landbouwwerktuigen 
zou kunnen doen laten vallen zou de boer 
heel wat beter zijn brood kunnen verdie
nen en dan zouden de landbouwprodukten 
zelfs nog mogen zakken ! 

Kan de minister anderzijds de prijs van 
de varkens — deze spaarpot van de kleine 
boer - - niet op peil houden door verplichte 
inmenging van varkensvet in de marga-
cine ? Dat produkt zou erdoor maar ver
beteren. De producenten van margarine 
krijgen immers heel wat toelagen van de 
regering en kunnen dus wel een weder
dienst bewijzen. 

De landbouwpolitiek van deze zowel als 
van vorige regering is ergerlijk en het 
wordt dringend tijd dat daar een einde 
aan gesteld wordt. 
P.S. Deze enkele gedachten ontlenen we 

aan de tussenkomst van onze volksver
tegenwoordiger in het parlement. 

OPROEP 

Op het derde kongres van « DE VOLKS
UNIE » werd door Mevr. D. Peeters-Nicasie, 
na de overhandiging van het vaandel aan 
de eerste plaatselijke VROUWENAFDELING 
te Antwerpen van de VOLKSUNIE, onder
staande oproep tot alle Vlaams-nationaal
voelende vrouwen gericht. 

Wij hopen, dat hij overal in Vlaanderen 
zal gehoord worden, en de vrouwen talrijk 
bij onze beweging zullen aansluiten. 

B E VY E G I M G S L E V E M 
GENT 
PROPAGANDA : WEL EN WEE 
MUNTE - SCHELDEWINDEKE 

De daadmetkelijkc overtuiging der Volksuniepro-
pagandisten cm zo produktief mogelijk te z.jn, komt 
meer en meer tot uiting. De kleinste gelegenheid 
wordt door hen benut om de Vlaams Nationale partij 
bekend te maken en haar eisen naar voor te brengen. 
Men mag gerust verklaren dat de Volksunie de 
kwelgeest der profiterende politiekers acn het wor
den is, indien het reeds niet zo is. Het is trouwens 
niet te verwonderen. Overal ontwaart men het werk 
en de naam van de Volksunie. Ter gelegenheid van 
de ingebruikstelling der nieuwe baan Munte-Schel-
dewindeke, werd dus ook daar duchtig gewerkt met 
kalk en papborstel. 

Al op een nacht lag de baan helderwit te schit
teren van de Volksunieleuzen, omzoomd door een 
geel-znarte Amnestie-eis. Prachtig werk in een 
prachtige omgeving. De verwondering der inwoners 
was dan ook groot toen üe plaatselijke veldwachter 
zijn zondagsrust benutten moest om met grauwgrijze 
cementpap dat alles te overdoen. Hetgeen terecht de 
vraag ontlokte, of zulks gebeuren moest om Van 
den Daele's hart te sparen, die 's namiddags het 
symbolisch lint doorknippen zou. Dat onze Gerard 
sjampetterswerk niet waardeerde bewees zijn afwe
zigheid ! Gezondheid en rust vóór alles, niet waar 
Gerard .-

Met dat dl viel het toch ap dat onze kloeke veld
wachter, zoals hij trouwens zelf ook zei " vergeten 
had zijn « drapeau » uit te hangen n. 

Dat komt ervan. Door het overschilderen van 
Vlaamse teksten vergeet men zijn Belgische plicht. 
Zelfs de uitgenodigde fanfare was er onderhevig aan, 
daar ze met een daverende Vlaamse Leeuw de plech
tigheid besloot. Hartelijke gelukwensen met uw werk 
mannen van Munte en Scheldewindeke 

en hou zee. 

ZULTE - MACHELEN - DEINZE 
Geen verpozen op het propagandafront. Met ver

nieuwde kracht worden de kolportages voortgezet. 

Streek na streek komt aan de beurt. Zo was het nu 
aan Zulte - Machelen en Deinze, alwaar we voor 
de eerste maat de proef waagden met een deur aan 
deur verkoop. Proef die er niet bij blijven zal, want 
de verkoop van ons blad is buitengewoon meege-
va'len. Vooraf werden aan de kerkingangen strooi-
brieijcs uitgedeeld en na volbrachte taak, de rond
gang in de gemeenten aangevat. Dat heel wat kilo
meters verslonden worden, hoeft wel niet .gezegd. 
Alleen het resultaat telt, de inspanning en de moeite 
neemt eenieder graag voor zich. Voor de herop
standing en het heil van het Vlaamse Volk is niets 
te veel. Die heropstanding, zal de Volksunie bewerk-
stellen. Waar die komt is geen plaats voor niets
nutten en schijnheiligaards. Tot de volgende maal. 

Hou zee I 
Die van Gent. 

ZONDAG 23 JUNI 1957 TE 10 UUR 
in zaal ROELAND, Korte Kruisstraat 

te Gent 
PROVINCIALE 

SYMPATISANTEN-DAG | 
Al wie iets voor de Volksunie voelt, $ 

weze er aanwezig ! a 
's Namiddags gelegenheid tot bijwo- | 
nen van het Provinciaal Zangfeest ^ 

I ingericht door het A.N.Z.-Gent. Voor | 
$ programma zie elders in het blad. ^ 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL ;̂̂  
ALLEN AANWEZIG a.u.b. op de ^ 
ARRONDISSEMENTELE | 

VERGADERING | 
ZATERDAG 15 JUNI a.s. TE 19 UUR ^ 
in het lokaal « DE LORELEI», J. Van | 
Praetstraat 19, Brussel (nabij de & 
Beurs). 
AGENDA : Voorbereiding der Verkie 
zingen. 

BOODSCHAP NAMENS DE 
VROUWENBEWEGING 

Geachte Vergadering, 
VUamse Vrouwen, 

Namens het bestuur van de VOLKSUNIE heet ik 
U hier allen welkom ! 

Zoals ge langs ons orgaan om reeds hebt kunnen 
vernemen, is in de schoot van de VOLKSUNIE de 
VROUWENBEWEGING gesticht, die het vijftien-
puntenprogramma van de VOLKSUNIE onderschrijft. 

Wij k-ivamen reeds tot hef vormen van enkele 
kernen. En het is aan onze vrouwen van Antwerpen, 
da c'e eer toekomt de eerste plaatselijke afdeling 
opgerii ht te hebben. 

Besprekingen zijn aan de gang gans Vlaanderen 
door, zodat wij binnen kort daar als een goed geor
ganiseerde massa zullen staan. 

We'ike plannen koesteren wij met de VROUWEN
BEWEGING ? 

Welk is ons progremma -
De vrouw is in een politieke organisatie een bij

zondere jaktor. Zij is het die bouwt of afbreekt. Een 
beweging moet geschraagd worden door de vrouw, 
zoniet is zij niet vjlledig leefbaar, want de vrouw, 
als verloofde, echtgenote en moeder, moet de man 
daadwerkelijk steunen. Zij moet hunnen medeleven 
met de werking. Zij moet kunnen begrijpen en me» 
devoelen. Dit betekent dus voor ons in de eerste 
plaats : DIENEN ! 

De vrouw moet kunnen beseffen waar de man 
naartoe xvil. Zij moet haar kinderen het nationaal ge
voel kunnen inprenten en aankweken. Daarom ook 
moet z j op de hoogte zijn van onze Vlaamse natio-
ndc aktie en haar meeleven ! Zij moet zich in de 
beweging inwerken. Zij moet haar politieke zin ont
wikkelen. 

Wij vragen niet dat de vrouwen het werk van de 
mannen zouden doen. 

l>c mannen moeten de politieke mach in al haar 
vormen veroveren, maar wij moeten hen daarbij 
helpen. 

De mannen moeten de politieke machi in al haar 
Wij, vrouwen, in het algemeen hebben andere 

belangrijke taken te vervullen, die niet door de man
nin kunnen verricht worden. 

Zo hebben wij o.a. het sociale aspekt van onze 
beweg,ng. 

Dit omvat heel wat punten, waar alleen de vrouw 
op het werkterrein kan komen. 

Daarbij stuit aan de opvoeding van onze kinderen 
mei een kriste'.ijke, Vlaams-Nationate inslag. 

De emancipatie van de vrouw heeft ons thans niet 
dleen in het bezit gesteld van een grotere bewegings
vrijheid, maar zij heefi met zich ook gebiedende 
plchten gebracht. Daarom moeten wij bijzondere 
aandacht besteden aan de ontvoogding van onze 
Vlaamse vrouwen. Wij moeten haar vertrouwd ma
ken met de aktie van de VOLKSUNIE. 

Vlaamse Vrouwen, 
Gij moet deelachtig worden in de uitbouw van 

de VOLKSUNIE als partij ! 
Laat ons daarbij dan niet vergeten dat, waar TIJL 

de geest is, NELE steeds het hart zal blijven. En 
daar waar het hart spreekt hebebn, wij. vrouwen, 
uitzonderlijke plichten. 

Hier denk ik aan de rot welke wij te vervullen 
hebben ten overstaan van diegenen, welke om hun 
Vlaams ideal'.sme zo zwaar werden getroffen. Aan 
de repressie- en epuratievraagstükken moeten wij 
onze bijzondere aandacht wijden. In het lenigen van 
zovele ellende die hieruit voortvloeide ligt voor ons 
nog een zware taak. Uit onze daden van solidariteit 
moeten duizenden in Vlaanderen en in het buiten
land de hoop op een betere toekomst kunnen her
winnen. 

Wat het schoolvraagstuk betreft ? Wij zijn toch 
de natuurlijke opvoedsters van onze kinderen, en bij 
hun verdere geestelijke ontwikkeling willen wij, als 
Moeders, ook een stem in het kapittel hebben. 

Nu er sprake is van het inschakelen van de vrouw 
in het leger, zijn wij begaan met het behoud van 
de morele waarden van onze meisjes. 

In het bedrijfsleven ligt een onafzienbaar terrein 
waarop wij, vrouwen, heel wat te presteren hebben. 
Er is in de moderne samenleving nog zoveel, waar
op wij, langs de politiek om, vat moeten op krijgen. 

Om dit alles te verwezenlijken is het nodig, dat 
wij een vast blok vormen, want een beweging be
staat niet alleen uit enkele mensen, maar moet gans 
het Volk omvatten. 

Daarom doe ik hier een dringende oproep tot al de 
Vlaams-Nationaal voelende Vrouwen, opdat zij bij 
ons zouden aansluiten. Wij kunnen onze belangen 
alleen dan verdedigen, wanneer wij een machtige 
groep vormen, die gestuwd wordt door een rotsvaste 
overtuiging, door idealisme en trouw. 

Nogmaals dring ik er op aan, dat de vrouw, welke 
in de onmogelijkheid is naar buiten op te treden, 
toch haar man zou steunen in de politieke strijd, 
want geen kracht mag verloren gaan. 

De man mag niet gehandikapeerd worden door de 
remmende houding ivin de vrouw. 

STUDENTENRUBRIEK 

« Antwoord aan een student » 
In een vorig nmnmer werd door een kor-

respondent niet al te lovend over het Gents 
Verbond geschreven. Wij publiceren hier
bij een reaktie. 

Geachte Kommilito, 
Van uit een beperkte gezichtshoek iets 

objektief beoordelen, zal wel altijd onmo-
gelij zijn. Maar van iemand die bombast en 
laveren aan anderen verwijt, verwacht 
men toch elementaire kriteria van volle
digheid en objektiviteit. 

Jammer dat U een onbekende bleef. Zon
der twijfel hebt U toch zeker drie aktivi-
teiten bijgewoond, en wij hadden U dan 
ook graag de prijs van oplettendheid uit
gereikt. 

Er is ook nog een andere prijs, die U 
zeker verdient; en wel die van « globaal 
zienx>. Want globaal zien na meer dan de 
helft van het artikel te wijden aan één 
vergadering (dan nog een noodoplossing) 
en slechts terloops twee andere te vermel
den, vraagt zeker een niet geringe geeste
lijke inspanning. 

Dat er voor U weinig te noteren viel, ver
wondert ons weinig; er zijn immeis twee 
soorten korrespondsnten die weinig note
ren : zij die niet veel zien en anderen die 
helemaal blind zijn. 

Desnoods willen wij U echter een jaar
kalender opsturen. Want wie niet veel in
eens ziet, komt er toch soms met alles een 
paar keer te herzien. 

Gelukkig is er echter nog tintelende en 
sprankelende humor in uw artikel. Want 
onze sociale aktie beperken tot één ont
spanningsavond te Luik en die dan nog 
als een ••< avondje uit » afschilderen, kan 
alleen een fijn penseel. 

Er was hier toch ook weer een kleine 
onnauwkeurigheid (we doen immers niet 
aan Vlaamse aktie, maar aan haarklieve-
rij). In feite was het meer dan een 
« avondje uit », er kwam nog twee keer 
een « dagje uit •*> bij, en dan nog wel « een 
zondagje », wat natuurlijk het jolijt ten 
top dreef 

Twee verbondsntunmers van de tien op
merken, is nu eenmaal een prestatie waar
tegen niets kan ingebracht worden. Bij
ziend is men tegen zijn eigen zin, en wie 
van jongsaf een paardenbril opheeft, kan 
het niet meer wennen erzonder. 

Beste vriend, we zijn inderdaad geen 
mantelorganisatie van een partij (zelfs al 
moest gs dat nu eens echt niet willen), 
maar nog minder kruipen we onder de 
mantel van een partij om anderen te 
schandvlekken en de les te spellen. 

Wat betreft het kapittel over gebrek aan 
belangstelling voor partijen, verplichtin
gen tegenover het verleden, en zin voor 
verantwoordelijkheid willen wij kort zijn. 
Alhoewel een originele vondst, doet het 
ons toch denken aan de psychiatrie, die 
leert, dat iemand die zijn eigen fouten niet 
bewust is, deze projekteert bij anderen. 

Herwig DEJONGHE. 

VLAAMSE JEUGD, HELPT OVERMAAS !!! 

In die Noord-Oosthoek van de provincie Luik gaat 
het om leven of dood, om Vlaming blijven of Waal 
worden. Een sterke verfransing stuurt naar een to
tale verwaalsing. Laat Vlaanderen dat nog langer 
gebeuren ? Gaat Vlaanderen nog langer twisten bij 
dat zwaar gekwetst gewest ? ? ? 

Tegenover een sterke verfransing moet een doel
treffend invloedcentrum opgebouwd : een Vlaams 
feugdhuis in Overmaas. Vlaanderen's jeugd kan daar 
eendrachtig aan meewerken ! ! Brengt stenen aan en 
geld ! ! ! Uw 11 juli gave 1 

De Vlaamse, studentenkring Roeselare gaf he^ 
voorbeeld. Vijfhonderd Fr. winst bij een Vlaamse 
propaganda, ging naar Overmaas. Wie volgt en wie 
doet nog meer !> ? ? 

De verkoop van het « Overmaaskaftje » (12 fr.) 
in iedere gemeente is aan alle jeugdgroeperingen ten 
zeerste aanbevolen. Zo maakt u Overmaas meer be
kend en meer bemind, en bouwt U mee aan Vlaan-
deiens huis « over de Maas ». 

Adres voor inlichtingen en giften 
Bond der Vlamingen van Oost-België 
Rue du Canal. 19, 
VERVIERS. 
Postgiro : 5338.48. 

Deze zomer staan in Overmaas twee campingplaat
sen alle Vlaamse Kampeerders ter beschikking. 
Vraagt inlichtingen. 

Vrouwen, 
baat ons de mooiste sieraden zijn in orts land, 

door ons overal kordaat als Vlamingen uit één stuk 
Ie gedragen ! 

Door heden te kampen, verdedigen wij de toe
komst van onze kinderen. 

De toekomst van ons Volk, 
De toekomst van Vlaanderen. 
En steeds weze ons aller parool 
VLAANDEREN EERST >. 
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B R A B A N T 

BRABANT 
De Volksuniejongeren zullen in. 

Brabant starten op zaterdag 22 juni 
te 16 uur in het lokaal « Rembrandt », 
Kruidtuinlaan 7, Brussel. De initia-
tiefnemende jongeren zullen de pro
paganda voor deze startvergadering 
voeren. Zij vragen echter aan de ka
derleden van te helpen waar ze jon
geren kennen, die nog geen kontakt 
met hen hebben. 

Aan de jongeren uit Brussel, het 
Payottenland, Leuven en elders uit 
Brabant die dit bericht lezen vragen 
zij van nu af aan propaganda te ma
ken voor de stichtingsvergadering 
waar naast jongeren het woord zal 
gevoerd worden door Mr. F. Van der 
Eist en Drs. W. Jorissen. 

MET DE JEUGDGROEP «DE ZILVER-

MEEl'WTJES » OP REIS 

Voor de vierde maal richten « De Zilvermeeuw-
Ijes » een reis in naar het buitenl^ami. Dertig Zilver-
mceunijes en dertig toeristen trekken dit jaar naar 
Noord Italië en Tirool. De reisweg over Verdun. Vé-
sOTi/, het Meer van Geneve, Le Valais, Simplonpas, 
Lago Maggiore. Milaan, Cremona, Venetii:. Verona, 

.Lago di Garda, Trento, Bolzano, de Brennerpas 
brengt ons uiteindelijk voor een rustig verblijf van 
vier dagen m Tirool. Dan rijden wij in twee dagen 
huistoe. Vertrek 22 juli, terug na 13 volle dagen op 
ï O'UgUStuS. 

U kan ons vergezellen, en U bij de groep van 
vrienden aansluiten, die voor de tweede en soms 
de derde maal meereizen. U vindt er een geschikt 
gezelschap aan, goede Vlaamse mensen, en ge doet 
een prachtige reis. 

Reissom. alles inbegrepen : 3.750 fr. 
Inschrijvingen : A. Borginon, Archimedesstraat. 

60, Brussel. 

BRUSSEL 

Voor de opvolging van de heer Vergels, 
pas overleden, die verkozen was als Ne
derlandssprekend op de lijst voor Brussel, 
kreeg de Vlaamse opvolger geen kans. Een 
franstalige werd daartoe uitgekozen ! 

Brusselse flaminganten, kiest C.V.P. ! 

VLAAMS HANDBOEKJE VOOR BRUSSEL 
Onlangs is een nieuwe uitgave verschenen van 

het Vlaams Handboekje voor Brussel. In dit boekje 
van 268 b/r. werden meer dan 400 verenigingen en 
ongeveer 4.000 adressen opgenomen. Men vindt er 
o.m. een opgave in van de Vlaamse onderwijsinstel
lingen, alsmede van de Vlaamssprekende advoka-
ten. apotekers, architekten, beeldhouwers, deur
waarders, geneesheren, kunstschilders, letterkundi
gen, notarissen, tandartsen, vroedvrouwen, verder de 
verenigingen, biblioteken, musea en toeristische 
merkwaardigheden, tramverbindingen en de- k-yrrekte 
vertaling der straatnamen. 

Dit Handboekje kost 20 jr. en is te koop in elke 
Vlaamse boekhandel te Brussel, of rechtstreeks bij 
de uitgever Arto, Stalingradlaan. il. Brussel (post
rekening België 842.75). 

A N T l ¥ É R P E N 

r ANTWERPEN 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Op zaterdag 1 juni te 15 uur in het 
sekretariaat Karel Rogierstraat 6, 
arrondissementele stichtingsvergade
ring onder het voorzitterschap van 
Bob Degol. 

Sprekers : R. Mattheyssens, pro
vinciaal voorzitter; H. Wagemans, 
Kamerhd; K. Dillen, referaathouder 
jongerenproblemen op kongres. 

Op d-ze bijeenkomst wordt het be
stuur samengesteld. 

Jongeren, maakt flink propaganda 
voor deze bijeenkomst. 

ANTWERPEN 

De bekende voorman van de radikale 
jongeren te Antwerpen, Karel Dillen, trad 
toe tot de Volksunie. Wij heten onze jonge 
kameraad hartelijk welkom in onze gele
deren. 

ORGANISATIECOMITÉ 14 JULI 1957 
Onder het voorzittc-schap van onze algemene or-

misatieleider Rudi V. n der Paal .kwam het komité 
Bestaande uit volgende leden • Bob Dege, B. Ceup-
P'̂ ns, ƒ. Faes. J. De Groef, P. Vereecken, E. Rolus 
<'i U. Dillen voor zijn eerste bespreking bijeen. 

Het ko: cjcs iverd besproken en de organisatie 
duchtig „ onder de loupe » genomen. 

[Je nodige gevolgtrekkingen werden gemaakt zo-
^a: de Vlaams-nationale Volksmeting een pareltje zal 
worden van organisatie en stijl. 

De wagen is aan het rollen een nieuwe triomfdag 
'egemoet. 

KONTICH 
Ook hier in onze gemeente werd er gestart en 

overgegaan tot de stichting van een afdeling onder 
de leiding van de heer Verbeeck. 

Op deze eerste vergadering nam Reimond Mat
theyssens, provinciaal voorzitter het woord en gaf 
een algemeen overzicht van de werking en doel van 
de Volksunie, dit aan de hand van de besluiten en 
het 15 puntenprogramma. Een zeer interessante be
spreking volgde hierop, waaruit de nodige besluiten 
werden getrokken. De vriend Van Goven, besprak 
op vrcag van de voorzitter, de sociale werking van 
het Vlaams Arbeidsfront. 

Men verzocht om 50 propaganda-nummers. .Men 
zet dadelijk de werking in en de verzekering werd 
gegeven binnen kort een grote vergadering te or
ganiseren. • 

Ook hier te Kontich zal de Vlaams-nationale ge
dachte weer terug heropbloeien. 

V. S. 

DEURNE 

Het bestuur van deze jonge, maar dynamische af
deling mocht voor deze algemene ledenvergadering 
op een flinke opkomst bogen. Het stemmig zaaltje 
was dan ook flink bezet als voorzitter Van Haegen-
borgh de aanwezige hartelijk welkom heette: 

Onmiddellijk gaf hij het woord aan de ijverige 
•iekretaris Gerard van Craenenbroeck die een flink 
verslag naar voren bracht waaruit we mogen be
sluiten : De Volksunie te Deurne staat paraat. Op 
alle fronten wordt er duchtig gewerkt, thans kan men 
reeds bogen op drie sekties noord, centrum en zuid. 
Resultaat van een steeds doorgevoerde propaganda. 

Na een korte bespreking werd dan het woord 
verleend aan onze dynamische arrondissementssekre-
taris Bob Dege, uelk een zeer uitgebreide en rijk 
gedokunienteerde uiteenzetting gaf van. ons derde 
triomfantelijk kongres. 

Het wekte een algemene geestdrift en vertrouwen 
in de toekomst van onze partij. Als slot van zijn 
betoog vroeg hij de aanwezigen zich als een blok te 
scharen achter de algemene voorzitter Meester Van 
der Eist en hem onmorwaardelijk te steunen in zijn 
zware taak en vertrouwen te hebben in de Raad van 
Leiding. 

Een motie van trouw werd dan ook opgesteld. 
Hierop volgde een levendige besprckina- over ift 

kongres en in- een echte Vlaamse stri0geest werd 
deze zeer geslaagde vergadering gesloten. 

D. F. R. 

DEURNE 

Volksunie-Deurne. in algemene vergadering op 
maandag 20 mei 

— Stelt met genoegen vast dat : M. Van der 
Eist het voorzitterschap heeft aanvaard, 
dat Drs Wim Jorissen het sekretariaat op zich 
genomen heeft. 

— Wenst hen veel bijval in hun zware taak. 
— Betuigt haar onwrikbare trouw aan het Hoofd

bestuur en vooral oan haar Algemeen Voor
zitter. 

— Belooft Hem onvoorwaardelijke steun en -vol
ledige inzet voor de verwezenlijking van ons 
ideaal. 

Volksunie Houzee. 

HOVE 

Na persoonlijke kontakten en huisbezoeken wer
den een vijftiental mannen bereid gevonden te starten 
met een afdeling van de Volksunie. Een abonnemen
tenslag werd met sukses doorgevoerd. Duchtig werd 
er geplakt in de gemeente, en een flinke afvaar
diging woonde het kongres bij. 

Dank zij de onvermoeide aktie van onze provin
ciale voorzitter R. Matfheyssen is zijn doel gro
tendeels bereikt en is de gordel rond Antwerpen 
haast vervolledigd. 

Edegcm, Kontich, Hove en Boechout, en zo gaat 
het sUc-'s verder. 

Aan de mainen van Have wensen wij veel sukses 
met de « doorbraak » van de Volksunie. 

B. D. 

MERKSEM 

Deze vóór de oorlog Vlaams-nationale gemeente 
bij uitstek werd zondag wakker geschud onder de 
aanhoudende slogans van onze microwagen. 

Enkele van de V.M.O. waren paraat voor de ver
koop van -ons blad en het duurde niet lang of men 
stond daar met ledige handen. Meer dan drie uren 
werd er ononderbroken de gemeente doorkruist met 
stilstanden aan kerken en pleinen waar partijsekre-
taris Bob Dege, van de gelegenheid gebruik maakte 
om zeer scherpe toespraken te houden, wat veel be
langstelling kende. Hier werd de start gegeven van 
onze 'I vliegende meetings n. 

Aan de hand van ons 15 puntenprogramma H kraak
te n hij letterlijk de tegenstrevers af. De strijdtaal van 
een vechtend herwordend volk begint de massa te 
beroeren en zal ze ook heroveren. 

Ajdeling Merksem met haar onvermoeide voor
zitter Frans Peeters — voorbeeld voor vele jongeren 
— en Mevrouw Leysen, steeds in de bres, zal niet 
rusten t>.t men terug heroverd heeft wat .Merksem 
eens aan Vlaamse leefkracht bezat en de Vlaams-
nationale « zweep » zich weer zal doen voelen zoals 

in de tijd van het Merksem van Dr Aug. Borms. 
Volksunie Merksem, de dageraad ligt in het ver

schiet, zet de <' doorbraak » voort. 
St. 

V.M.0. 
Na gedurende verschillende weken ons ten dienste 

te hebben gesteld van de inrichters van het kongres 
zijn We weer opnieuw op weg getrokken met onze 
microwagen. 

Merksem kwam reeds aan de beurt. 
Onze V.M.O.-mannen, de ware propagandisten 

van de Vlaams-nationale beweging, staan steeds pa
raat en dienen hiervoor gewaardeerd. Ze zijn de 
mannen van de aktie, aktie, aktie. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik deze mannen 
en andere propagandisten te danken voor hun dienst
vaardigheid en hun gehele inzet om het welslagen 
van het kongres. Overal trof men hen aan op plak-
tocht, niets was hen teveel. 

Om onze « vliegende meetings » en kolportage 
nog meer kracht bij te zetten doe ik beroep op alle 
kaderleden en bizonder op de jongeren om zich bij 
ons te voegen en verzoek ik aan de hand van de 
besluiten goedgekeurd op het kongres dat alle afde
lingen van het arrondissement onverwijld V.M.0. 
kernen zouden oprichten. 

De Vlaams-militanten Orde heeft 'tiiet slechts een 
belang voor de partij, doch een algmeen Vlaams
nationaal belang. 

De V.M.0. verwacht U. wij hebben nog veel 
werk voor de boeg. 

Houzee, 
Bob Dege. 

O O S T - V L A A N D E R E N 

GENT 
Korenbloemen blauw 

De door de Gentse liberalen gehouden 
voorlichtingsvergadering in de zaal Koren
bloem, werd door enkele Volksunie-propa
gandisten bijgewoond. Een niet te versma
den aanwezigheidspolitiek, die goed benut, 
zijn vruchten afwerpt. 

Zo ook deze vergadering waar als hoofd
spreker optrad de burgemeester, volksver
tegenwoordiger, professor, advokaat Mer-

"chiers. Deze enige gelegenheid moest 
genomen worden om ook bij de blauwsel-
mannen een paar vraagjes te stellen. Te
midden ener doodse stilte vroeg een der 
aanwezigen ; 

1) Mijnheer de Burgemeester-Volksver
tegenwoordiger, op dinsdag 2 april j.1. 
werd toelating aangevraagd om op de daar
opvolgende zaterdag 6 april, in Gent, rond 
te rijden met een radiowagen van de Volks
unie, de Vlaams-nationale Part i j . De toe
lating werd door U, Mijnheer de Burge
meester, geweigerd. Is het dan aan anders
denkenden voortaan verboden in deze 
demokratische stad, propaganda te voeren. 

2) Wou ik graag nog een vraag stellen, 
vooral gericht tot de burgemeester-parle
mentair, lid van een zich humaan noemen
de part i j . Wil eens denken aan uw voor
ganger burgemeester van Gent Dr Elias, 
die nog altijd om zuiver politieke redenen 
gevangen gehouden wordt. Wil ook aan
dringen bij uw medepartijlid en minister 
van justitie Lilar, op de spoedige, invrij
heidstelling en van Dr Elias en van de 
overige 289 politieke gevangenen. Wil ook 
aandringen en wijzen op de noodzaak, 12 
jaar na het einde van de oorlog en nadat 
Belgié de <' Rechten van de Mens * onder
schreven heeft, deze toe te passen in eigen 
land door het verlenen van een algemene 
Amnestie. 

Dezs vragen en niet het minst de twee
de, hadden hs t effekt van een ontploffen
de bom. De eerste burger van Gent steeg 
het schaamrood naar het hoofd. Temidden 
van het tumult, geroep en belgeklingel, zat 
de heer Merchiers armzalig zijn verlegen
heid weg te grijnzen. Het was de voorzitter 
die typisch liberaal antwoordde : Mijn
heer, uw vragen zijn, zuivere politieke vra
gen, die hier op deze voorlichtingsverga
dering, niet passen. Derhalve verzoek ik U 
de zaal te verlaten. Wat dan ook beleefd-
heidshalve gebeurde. De spanning was ech
ter zo groot, dat de voorzitter die het ver
der verloop der vergadering kost wat kost 
nog redden wou, er eensklaps uitflapte : 

« Zijn er nog vragen te vragen, vraag 
maar ! ». ONZE aanwezigen eisten an t 
woord op de vorige gestelde vragen en dit 
deed de deur dicht. 

Heren liberalen en vooral Mijnheer de 
Burgemeester, volksvertegenwoordiger, pro
fessor, advokaat, U heeft een heel speciale 
dunk over de demokratie en haar vrijhe
den. De opgang van de Volksunie, de 

Vlaams-nationale Part i j , kunt U echter 
niet meer beletten, ook als U, de door haar 
gestelde vragen onbeantwoord laat. Het 
staaft onze zekerheid, dat wij en wij alleen 
de vrijheid en het recht verdedigen kun
nen. Eenvoudigweg omdat bij de Volks
unie het algemeen belang primeert boven 
het eigenbelang, daar vooral zal een burge
meester, volksvertegenwoordiger, profes
sor, advokaat, uit het Vlaamse Gent, die 
Frans wouwell in Brussel, moeten rekening 
mee houden. 

Tot kijk en 
Hou zee 1 
Die van Gent. 

OUDENAARDE 
Met het oog op de samenstelling van de lijsten 

voor volgende verkiezingen werden hier door Mr. 
Frans van der, Eist en Drs Wim Jorissen kontakten 
opgenomen. Waar we vorige verkiezingen hier vreem
de kandidaten moesten op de lijsten plaatsen zal hier 
volgende maal met een uiterst flinke reeks plaatse
lijke kandidaten de strijd aangevat worden. 

ST-NIKLAAS 

Wim Jorissen en Frans van der Eist bezochten tal 
van gemeenten in dit arrondissement met het oog op 
volgende verkiezingen. Een vergadering te St-Niklaas 
van de leidende elementen ter plaatse en in het 
arrondissement zal in de loop van de maand plaats 
hebben. 

ZOTTEGEM 

Een gewestelijke vergadering voor het Zottegemse 
werd hier belegd door de voorzitter Oost-Vlaande-
ren Dr Van Leemputten samen met Mr. van der Eist 
en Drs Wim Jorissen waarop de plaatselijke aktivi-
teit voor de eerstvolgende maanden besproken werd. 
Optimism? is ook hier gewettigd. 

EEKLO 

Ter aankondiging van het Klank- en Lichtspel dat 
deze zomer te Gent plaats vindt, had het stadsbestuur 
op de drukste punten van de stad tweetalige rekla-
meborden laten plaatsen. 

Onbekende mannen-van-de-daad hebben op enkele 
dezer borden de Franse versie beklad. 

Blijkbaar heeft het Gentse stadsbestuur de 
'I wenk '• begrepen en sedert enkele dagen werd het 
Frans door de zorgen van de stads diensten over
schilderd en in de plaats ervan werden Franse, En
gelse en Duitse affiches aangebracht. 

Men kan deze schildersaktie simpatiek vinden of 
niet, het is een feit dat thans weer gebleken is dat 
deze meiode doeltreffend en daaienboven soms nood
zakelijk is. Het is nu eenmaal niet ónze schuld dat 
sommige personen en instanties zo hardleers zijn dat 
ze eerst de pannen op hun kop moeten krijgen voor
aleer zij begrijpen. 

ST-LIEVENS HOUTEM 
Dit dorp werd in een Volksunie burcht 

herschapen ter gelegenheid van een groot
scheepse folkloristische herdenking aldaar. 

GENT 
Een bussen- en autokaravaan wordt uit 

Gent voorzien voor onze grote vergadering 
en onze betoging te Antwerpen op 14 juli. 
Aanmelden bij de propagandisten. 

PROVINCIAAL ZANGFEEST 

Alle zingende Vlamingen worden uitgenodigd op 
het Zesde Provinciaal Zangfeest van A.N.Z.-Gent, 
dat doorgaat zondag 23 juni e.k. te 14 u. 30 in de 
Roelandschouwburg, Korte Kruisstraat te Gent. 

Verlenen hun medewerking : de componisten Re-
naat Veremans, Jef.Tinel en Armand Preud'homme; 
het koor « Zingende Jeugd » uit Hulst (Ned.); het 
gemengd koor « De Schalmei «; het Blauwx'oetven-
del (( Artevelde » met muziekkapel en vendeliers-
korps: de K'.V.V.F. Volkskunstgroep » Uylenspie-
ghel )•; de voordraagster Mieke Verheeke. 

Pater Stracke houdt de gelegenheidsrede. 
Algemene inkom : 15 frank. 
Nadien Amnestie-optocht en tot slot een massale 

Polonaise op de Kouter. 

DESTELBERGEN 

De bedrijvigheid van onze plaatselijke werkgroep 
moet ook hier niet onderdoen voor gelijk welke an
dere. Dat zulks geen ijdele woorden zijn getuigen 
de ontelbare plakbrieven op de Destelbergse muren. 
Getuige het resultaat der stelselnuUig gehouden huis
bezoeken, de honderden reeds verspreide proefnum
mers, de abonnementenwerving en de regelmatige 
losse nummerverkoop. De bruisende levensmoed, de 
overtuigende bewustmaking van eigen levenswaarde, 
Anden vaste bodem in hun gemeente. 

Ook hier is de Volksunie geen onbekende meer, 
maar verovert ze de plaats die haar toekomt en 
opent ze de ogen van al diegene die ter goedertrouw 
de valse profeten naliepen. Goed zo mannen, met 
uw hulp wordt het Vlaamse Volk zich weer van 
eigen waarde bewust. De werking mag echter niet 
ter plaatse blijven. Ook elders moet het goede zaad 
uitgestrooid worden. 

Uitbreiding is derhalve gewenst ! We doen dan 
ook een oproep aan al onze plaatselijke simpatisanten 
om hun steentje bij t£ dragen, hun gedeelte der 
verantwoordelijkheid op te nemen en door hun inzet 
en bereidwilligheid de Vlaamse mondigheid tt hel
pen verzekeren. Onthoud uw hulp niet, beleef uw 
Vlaming zijn met de daad en vecht als 'n soldaat. 
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MEDEDELING VAN HET HOOFDBESTUUR 

Op de voorlaatste vergadering van het 
Hoofdbestuur werd Mr. Frans van der Eist 
aangesteld tot algemene voorzitter van de 
Volksunie, fan'.ttie die hij tot nog toe voor
lopig waarnam. 

Gezien zijn drukke beroepswerkzaamhe
den verzocht Rudi van der Paal anderzijds 
ontlasting van de taak van sekretaris. 

Drs. Wim Jorisen werd hierop aangesteld 
als algemene sekretaris. 

De heer Rudi van der Paal aanvaardde 
anderzijds de taak van organisatieleider 
en zal de grote Volksuniemanifestaties ver
der inrichten. 

Gedurende de jongste weken werden ook 
enkele nieuwe of oudere medewerkers in 
het Hoofdbestuur opgenomen. Het zijn de 
heren Waelput, voorzitter Gent-Eeklo en 
Van Malderen, Brussel, Dr. De Voldere, 
Westkerke (West-Vlaanderen), Dr. Van 
Boxelaere, voorzitter Dendermonde en René 
Evers, gouwsekretaris Limburg. 

BERICHT AAN ONZE ABONNENTEN. 

Weer schreven ons enkele lezers dat ze 
« De Volksunie » niet geregeld kregen. Zij 
moeten SCHRIFTELIJK klacht indienen 
bij de postontvanger. Hij MOET het blad 
bezorgen. Het plaatselijk postkantoor heeft 
de lijst. Gesteld zelfs dat er een blad te 
kort is, dan dienen zij ons onmiddellijk te 
verwittigen. Dat is het normaal kontrakt. 

Wanneer na de klacht bij de postontvan
ger het blad nog niet ontvangen wordt kan 
er opzet in het spel ziju. Can dient de lezer 
ons te verwittigen. We kunnen dan een on
derzoek doen instellen. 

Wanneer de lezers handelen volgens onze 
onderrichtingen, komt alles terecht. 

L i M B Ü RG 

VOLKSUNIEJONGEREN 
De tweede vergadering van de 

Volksuniejongeren Limburg zal plaats 
vinden op zaterdag 8 juni te lli uur 
in het Hotel Warson, Stationstraat. 
Hasselt. 

Agenda : 
1. Debat over het federalisme. In

leiding Jan Kaufmann; 
2. Bespreking : Stichting kantonale 

kernen; 
3. Jongerenwerking en propaganda. 
We roepen hierbij de Limburgse 

jongeren op in groter aantal nog dan 
bij de stichtingsvergadering aanwe
zig te zijn. Limburg heeft het voor
beeld gegeven. Voor het ogenblik 
worden reeds stichtingsvergaderingen 
voorzien voor de gouwen Antwerpen, 

• Brabant en West-Vlaanderen gedu
rende de maanen juni en juli. We 
doen hierbij een dringende oproep 
niet alleen tot de jongeren maar ook 
tot de ouderen om jonge kennissen 
aan te sporen de hand aan de ploeg 
te slaan. De Vlaamse Beweging vraagt 
niet alleen de droom maar OOK DE 
DAAD. 

H M M vt^um^immimmmmmmmmmt J 
LIMBURG 

Voor onze grote vergadering en onze op
tocht te Antwerpen op 14 juli zullen bussen 
ingelegd worden van uit Tongeren, Hasselt, 
St. Truiden, Maaseik, Neerpeit, Lommei en 
Herk d« Stad. Men kan zich van nu af 
aanmelden bij de plaatselijke propagan
disten, die de namen zullen overmaken aan 
de kantonale verantwoordelijken. 

HASSELT 
Stelselmatig huisbezoek met een grote aanwimt 

van leden en abonnementen. Vooral de stroming ten 
gunst in de kringen van intellt^ktuëlen naast die van 
de jonge urbciders en bedienden valt te noleren. 

KADERVERGADERING 
Volgende kadervergadering onder 

voorzitterschap van Wim Jorijsen 
vindt plaats op zaterdag 8 juni te 
19 uur, in het Hotel Warson, Station
straat . Bespreking van ons zomerof-
fensief en van onze propaganda voor 
grote vergadering en stoet Antwerpen 
op 14 juli. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BRUGGE 
Nieuwe arrondissementsleiding 
geïnstalleerd 

Op zaterdag 25 mei jl. had de eerste al
gemene vergadering van het anondisse-
ment Brugge na het kongres van de V.U. 
plaats. Provinciaal voorzitter ir. De Bondt 
verwelkomde er dhr Marcel Matthijs, let
terkundige en Wim Jorissen van het hoofd
bestuur, waarna onmiddellijk werd overge
gaan tot de verkiezing van een nieuw 
bestuur. Dhr Matthijs werd bij handge
klap tot voorzitter verkozen, waarna het 
bestaande bestuur met enkele nieuwe ele
menten werd uitgebreid. Voorzittsr Mat
thijs dankte vervolgens om het vertrou
wen en legde in zijn eerste toespraak voor
al de nadruk op het belang van de komen
de verkiezingen. Hij gaf blijk van eeh kor
date en praktische kijk op de toestand in 
het Brugse en het Brugse platteland, waar 
veel kan bereikt woiden. Hoewel de ge
drukte propaganda vanzelfsprekend zeer 
welkom zal zijn, toch was hij met de in
stemming van de ganse en talrijke verga
dering van oordeel, dat vooral het persoon
lijk kontakt en de rechtstreekse bewerking 
het vlugst en het best vruchten afwerpen. 
Tot slot ging hij samen met de vergadering 
de eerste praktische richtlijnen na. die het • 
begin moeten uitmaken van de voorberei
ding der verkiezingen. 

Na het bespreken van de deelneming in 
groep aan het a.s nationaal zangfeest 
sprak drs Wim Jorissen de aanwezigen toe, 
in zijn bekende, meeslepende en welspre
kende stijl. Hij beklemtoonde inleidend, 
dat de Volksunie geen scheurpartij kan ge
noemd worden, vermits het Vlaamse radi-
kalisme reeds op een honderdjarige partij-, 
politieke traditie kan bogen. Als volk in 
wording is het maar logisch, dat er een 
volkse partij telkens opnieuw in de bres 
springt om de volkse waarden te bescher
men en vooruit te stuwen. 

Ietwat sarkastisch kamde onze vriend 
Jorissen dan de stelling af van sommigen. 
als zou het volks nationalisme voorbijge
streefd zijn. Beleven we niet integendeel 
een hercp flakkering van het nationalisme 
over de ganse wereld ? ! Onze achterstand 
is een uitzondering op de algemene regel. 
Wel beleven we de verdere aksentverleg-
ging van het specifiek kulturele naar het 
sociaal-ekonomische plan. In dit verband 
hekelde spreker de houding van de kleur-
sindikaten, aan wie we nochtans telkens 
opnieuw hun volkse plicht moeten herin
neren en meer bepaald hun plicht, om aan 
het schandaal van de werkloosheid en van 
de Vlaamse mobielen een einde te stellen. 
Met cijfers en voorbeelden illustreerde Wim 
Jorissen zijn boeiend betoog en zo ont
stond een beeld van de schrijnende nood in 
Vlaanderen en het dagelijks verlies voor 
de arbeiders en ook voor de handeldrijven-
de middenstand ingevolge de strukturele 
werkloosheid en het lapmiddel van de mo
biliteit van de werkkrachten. Treffend ook 
tekende hij het lot van de verwaarloosde 
Vlaamse boerenstand. Hier ligt inderdaad 
een scherp aanvalswapen tegen de kleur-
partijen voor het grijpen. 

Snijdend ging spreker het restantje de-
faitisten te lijf, die hun verantwoordelijk
heid vluchten onder het m.otto f Buiten 
de partijpolitiek ». Onze franskiljonse en 
Brusselse tegenstrevers geven ons dage
lijks een voorbeeld, hoe ze volop in de po
litiek staan, de enige manier, om hun slag 
te slaan. 

Drs Wim Jorissen bracht tot slot hulde 
aan Ir. De Bondt, de kranige provinciale 
voorzitter, die zijn hoge leeftijd ten spijt. 
een voorbeeld van volkse trouw en offer
vaardigheid mag genoemd worden, wat op 
spontaan applaus vanwege de aanwezigen 
werd onthaald. Drs Jorissen wenste be
sluitend West-Vlaanderen en vooral het 
arrondissement Brugge goede vaart, met 
bolle zeilen naar de stevige uitwerking van 
de Volksunie in het arrondissement en 
naar flinke uitslagen bij de nakende ver
kiezingen ! 

Deze geslaagde vergadering werd beslo
ten met het zingen van de Vlaamse Leeuw. 
Inschrijving voor Vlaams Nationaal 
Zangfeest 

Op 13 juli vindt te Antwerpen het 
Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. De 
Volksunie Brugge legt een autocar in, en 
indien nodig meer dan één, om gezamen
lijk de trip naar de Scheldestad te doen. 
Men kan reeds nu inschrijven in de her-

' berg « Vlissinghe » en in « Café Toerist », 
I Langestraat, Brugge, alsmede bij dhr Van 

de Moortele. Nadere inlichtingen volgen. 

Propagandawagen voor 
West-Vlaanderen 

Binnen enkele weken zal West-V:aande-
róii evfeneens over een radiowagen beschik
ken, die met de aanstaande verkiezingen 
een flinke hulp zal zijn voor de propagan
disten. De Volksunie Brugge doet beroep, 
om dit initiatief geldelijk te steunen. Men 
kan overschrijven of storten op P. C. R. 
4766.73 P. Roelof, Lange Vesting, 3, St-An-
dries-Brugge. 
VLA1MSE VRIENDEN UIT HET BRUGSE 

STEUNT ONZE AKTIE ! 

IZENBERGE 
De Volksunieërs en simpatisanten uit 

Alveringem, Oeren, Hoogstade, Houten, 
Wulveringem en verder uit het Veurne-
Ambaehtse,' waren talrijk aanwezig op de 
negende boerenbedevaart naar O.L.Vrouw 
van Izenberge. 

De bedevaart werd opgeluisterd door de 
aanwezigheid van Mgr De Smedt, Bisschop 
van Brugge. 

De verdediging van de boerenbelangen, 
zo herhaaldelijk in ons blad gevoerd, werd 
ruim besproken. 

De boeren weten thans, bij ondervinding, 
dat zij NIETS van de kleurpartijen hebben 
te verwachten, 03k niet van de C.V.P. 

Wat ten andere bevestigd werd in zijn 
toespraak door Z.E.H. Vandenberghe, Pas
toor van Adinkerke toen hij er op wees dat 
•België : «de meest beschamende land
bouwpolitiek voert. De begroting van 
Landbouw is nergens zo klein als in Bel
gië » (dixit De Standaard 24-5-'57). 

Hoe zouden de boeren iets te verwach
ten hebben van de C.V.P. : «waarin de 
landbouw vertegenwoordigers, eerder mi
niem zijn».. . «en veel C.V.P.-mandataris-
sen er niet van overtuigd zijn dat het de 
boeren slecht gaa t» . 

Spreker zegt verder : « dat hij geen vol
ledig vertrouwen heeft in de C.V.P.». 

Inderdaad, tijdens dè vorige C.V.P.-rege-
ring « werden veel fouten bedreven » en de 
problemen welke thans uit elektoraal be
lang naar voren worden gebracht, werden 
toen totaal verwaarloosd... 

« De 24 maandendienst was voor de land-
bouwgezinnen een grote handikap» zegt 
spreker. Van dienstvermindering wilde de 
C.V.P. niet horen. Thans zingt men een 
ander deuntje omdat de verkiezingen voor 
de deur staan, zo zeggen het de boeren en 
ze hebben gelijk. 

Z. E. H. Pastoor Vandenberghe «werd 
langdurig toegejuicht voor zijn harde, 
maar klare taal» (dixit De Standaard 24-
5-'57). 

Zulke taal, met kruim in, heeft voorze
ker de nog enkele maar rare C.V.P.-sup-
porters die aanwezig waren, balorig ge
maakt. 

« 't Boerenboontje komt om zijn loontje » 
hoorde men de boeren greten... 

Alleen de Volksunie kan redding bren
gen voor de Vlaamse boerenstand, omdat 
de Volksunie los s taat van de traditionele 
machten welke steeds de Waalse grootin
dustrie bevorderen en minachtend op 't 
Vlaams boerke neerzien. , 

VLAAMSE BOEREN AAN U TE KIEZEN ! 
OF VERKWUNING MET DE C.V.P. 
OF REDDING MET EN DOOR DE 

V O L K S U N I E 

NAAR 

OOSTENDE 
Onze plaatselijke medewerker heeft een begin ge

maakt mei hel aanplakken van de Volksunie-affichen, 
als vertrekpunt van een nieuwe affichenslag aan de 
Kust waar eerlang duizenden plakbrievcn de Volks
unie-leuzen en onze partij meer nog zullen bekend
maken. 

KORTRIJK 
Fiinkc vooruitgang met het samenstellen in al de 

gemeenten van 't Kortrijkse van kerngroepen. 

Dit ondankbaar, soms ontmoedigend werk, beslist 
a.-^-ngepakt door enkele ouderen en door de plaatse
lijke sekretaris Lucien Vandeplassche, onder de aan
houdende aansporing van onze gouwvoorzitter Jan 
De Bondt, levert thans zijn eerste vruchten. 

Overal veel belangstelling. Ook grote vooruitgang 
bij het werven van abonnementen op « De Volks
unie >>. Er moet echter nog meer DURF komen met 
het blad openlijk als postabonnement te laten be
stellen (gelijk in de andere gouwen) in plaats van 
onder band te moeten bestellen wat veel en nutte
loos werk vergt. Vergeet niet dat het " UIT EN 
AMEN i< is met de Vlamingen te pesten, als we 
maar DURVEN en WILLEN ! 

De " defaitisten » zien thans, stom van verbazing, 
hun ontmoedigende voorspellingen in duigen vallen 
door 't werk, door de standvastigheid van enkele vast
besloten DURVERS. Goed gewerkt jongens ! 

ADINKERKE — DE PANNE 

Als eenvoud 't kenmerk van echtheid is, dan zijn 
waarlijk onze ietwat ruwe maar toch zo OPRECHTE 
duinenkerels, honderd karaats Vlaamse nationalisten. 

Wanneer zij zeggen : » We komen mei drie naar 
't kongres », dan stappen er minstens zes in de bus. 
En wanneer zij thans vragen : « Met hoeveel moe
ten we naar de Votksunievergadering van 't zang-
leest — met vijftien ? » — dan maken ze zich boos 
als men aan hun belofte durft te twijfelen. Die kerels 
van EEN woord zijn ook kerels van de DAAD en 
zijn reeds aan 't werken om de bus naar 't zang
feest te vullen. 

Een voorbeeld voor de te-laat-komers, voor de 
kat-uit-de-boom-kijkers... 

WEST-VLAANDEREN 
Voor onze grote vergadering en onze be

toging te Antwerpen zijn reeds bussen 
voorzien uit Brugge en Diksmuide. Andere 
arrondissementen volgen. 

BRUGGE 
De stichtingsvergadering voor West-

Vlaanderen van de Volksuniejongeren 
wordt voorzien voor zaterdag 27 juli te 
Brugge. We vragen aan jong en oud, leden 
en simpatisanten van de Volksunie van nu 
af aan propaganda te maken voor deze 
stichtingsvergadering, die te Brugge zal ge
houden worden. 

B R A B A N T 

PAYOTTENLAND 
AFDELING BEERT 

Op onze jongste vergadering werd besloten ge
regeld in kontakt te blijven met het sekretariaat. 

1) Huisbezoeken werden afgelegd en propaganda
nummers werden ter hand gesteld. 

2) Een voordracht voor landbouwjongeren werd 
gehouden te Halle. Een van onze jongeren stak van 
wal als spreker en onderhield de talrijke aanwezigen 
over 'c De verwaarlozing van de landbouw ten voor
dele van de waalse industrie »• De toehoorders be
tuigden hun tevredenheid over hun « VOLKSUNIE-
vrienden », die zonder vrees, kernachtig de tegen
strevers de waarheid durven zeggen. 

3) Andere vergaderingen zijn in 't vooruitzicht. 

4) De 11 Jeepbrigade » beplakte duchtig in één 
nacht : Lembeek (taalgrens). Bellingen, Pepingen, 
Bogaarden, Herfelingcn, Heikruis, Leerbeek, Gooik, 
St-Kwintens-Lennik, St-Maartens-Lennik, Vlezenbeek. 
Gaasbeek, St-Pieters-Leeuw, Beert, een gedeelte van 
Halle, Oetingen, Kester. Natuurlijk komen andere 
gemeenten ook nog aan de beurt. 

Het Pavottenland moet wakker worden. Wij laten 
ons niet beschamen. 

l 
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