3

JAAR&ANa

HALFMAftNDELiJKS • 6 JULI 1957 N' 13

LOSSE NUMMERS : 5 FR.

VOLKSUNIE

ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ
Beheer blad: Kartuizersstraat 58, Brussel.

Zondog 14IM te tOJO u. "loid Ma|esilc„ Camotsir.» Antweipeii

V I A A M S - NATIONALE V01KSVERGADERIN6
onder het voorzitterschap van Mr Frans Van der Eist
Sprekers : Mr. H. Wagemans - Karel Dillen - Drs. Wim Jorissen
Bij het twintigste Jubelzangfeest van het A.N.Z.

Herinneringen aan de sMjd om hei Zangverbond
DOOR WARD ROLUS
Dank zij mijn persoonlijke vriendschap
met Willem de Meyer kreeg ik een grote
belangstelling en nadien een e\en grote
en warme simpatie voor de Vlaams Xationale zangbeweging. Toen Willem de Meyer
nog over geen auto beschikte, bracht ik
hem regelmatig in de jaren 1918-49 met
mijn wagen op de talloze plaatsen, waar
hij een zangstonde moest leiden. Zo was
het me mogelijk van zeer nabij de hele
strijd om de zangbeweging te volgen.
Men zal zich herinneren dat het Algemeen Nederlands Zangverbond (A.N.Z.) in
1947 gesticht werd als opvolger van het
door de repressie aan stuk geslagen Vlaams
Nationaal Zangverbond.
Het eerste na-oorlogsc zangfeest vond
plaats te Kortrijk en kende, spijt een geringe opkomst, een entoesiast verloop dat
het beste liet verhopen voor de toekomst.
Het j a a r nadien greep te Turnhout voor
een veel talrijker opkomst een geestdrifttig zangfeest plaats.
Nochtans begingen enkele al te naieve
nationalisten toen de fout het zangverbond te verruimen. Men leefde toen zowat
in een verruimingsperiode : men verruimde in de partij, men verruimde zowat overal. Het was de droom van P.W. Segers om
in alle nationalistische groeperingen binnen te dringen. Hij slaagde daarin a a n vankelijk bij het A.N.Z.. gelukte voUedig
in het IJzerbedevaartkomitee. maar mislukte deerlijk in de Vlaamse Toeristenbond dank zij het krachtdadig optreden
van Drs Jozef van Overstraeten.
De C.V.P.-ers eisten de helft \ a n de zetels van de beheerraad van het A.N.Z.. wat
zij ook verkregen. Tot zelfs in het aartsbisdom volgde men met belangstelling die
verruimingsmanoeuvers en nodigde men de
nieuwe voorzitter, dhr Peickmans, uit tot
een onderhoud.
Maar in de nieuwe beheerraad heerste
reeds onmiddellijk een uitgesproken wantrouwen en het ene konfUkt volgde het
andere op. Het zangfeest 1950 in het Ant-

werps Sportpaleis verliep in een Ijskoude
atmosfeer en was in feite een mislukking.
In 1951 zongen zesduizend Vlamingen te
Gent. Tussen het aldaar opgericht inrichtend komitee onder voorzitterschap van
dhr Hugo de Buck en de beheerraad kwam
Jiet tot een scherp konflikt omwille van
de door de beheerraad opgelegde verplichting de Belgische vlag te hijsen, wat nog
nooit gebeurd was sinds het ontstaan van
de zangfeesten (1933). Ook dit zangfeest,
mede door het slechte weder, werd een
erge tegenvaller.
De strijd tussen de twee strekkingen
werd immer dreigender, zowel in de beheerraad als in de plaatselijke afdelingen^
met de Antwerpse afdeling van het .•\.N.Z.
aan het hoofd waarin toen Fonne Mannaerts en Rudi Van der Paal de bedrljvigste elementen waren.
In diezelfde periode organiseerde eveneens de Jong-Nederlandse Gemeenschap,
onder leiding van dhr Karel Dillen, een
onverbiddelijk verzet. De artikels, die
toen van de hand van Karel Dillen in « Opstanding » verschenen, vormden één a a n klacht tegen het misbruik van liet A.N.Z.
door de sindikaten en tegen de lafheid
van sommige nationalisten.
Op het zangfeest 1952 te Brussel kwam
het tot enkele lichte incidenten, waarvan
Marcel van de Wiele en zijn akolieten. dij
eindelijk begrepen dat zij niet meer gegeerd waren in de nationalistische kringen, dankbaar gebruik maakten om er vanonder te trekken uit de beheerraad. Hun
afscheid aan het Zangverbond ging gepaard met een onmenselijke perskampanje tegen de nationalisten. Daarenbo\en
publiceerden zij een hatelijk pamflet tegen het A.N.Z. dat ondertekend was door
al wat n a a m had in de katolieke aktiemid
(lens. Zij lieten het Zangverbond achter
in een chaotische financiële toestand, met
een gehalveerde beheerraad en een zwaar
diskrediet.
(Lees door blz 3 )

Jozef door zijn broeders aan voorbijtrekkende siav enhandelaare vericocht . Of de überalen keuren de
wei op het bediendenpensioen mee goed in mi' voor de nicun'e ait-ohoiwet
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— Intrede van muziekkapellen, vaandels en hoofdbestuur:
— Samenzang : «Lied der Vlamingen» (P Benoit);
— Spreekbeurt door advokaat& volksvertegenwoordiger Herman Wagemans
— Optreden van muziekkapel;
— Spreekbeurt door Karel Dillen;
— Samenzang : « Groeninghe » (Jef van Hoof);
— Spreekbeurt door Drs Wim .Jorissen;
— Optreden van muziekkapel;
— Samenzang : «Roekeloze Wagers»;
— Boodschap namens het Inrichtend Komitee;
— Huldebetoon aan onze algemene voorzitter, advokaat Frans van der Eist— Slotwoord door Mr Van der Eist:
— Vlaamse Leeuw.
Samenzang : onder leiding van Dr Juul van Boxelaer.
Regie : Bob Degol.
Organisatie : Rudi Van derPaal, bijgestaan door het inrichtend komitee
onder leiding van Benoit Ceuppens.
Önmiddehjk na de Vlaams Nationale Volksvergadering

GROTE OPTOCHT DOORHEEN ANTWERPEN
.Nemen hieraan deel : « De Vlaamse Harmonie van Antwerpen >>, muziekkapellen radiowagens en vendeliers.
Men verzamele voor het gebouw «Majestic», Carnotstraat 90.
Opgelet : de volksvergadering vangt stipt te 10.30 uur aan en eindigt te
U uur. Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld mede op te stappen in
de stoet, die om half één ontbonden wordt, zodat iedereen tijdig in het
Sportpaleis (14.30 uur) kan aanwezig zijn voor het Zangfeest.
GEEN VLAMING ONTBREKE OP DEZE GROOTS OPGEVATTE MANIFESTATIE VAN 14 J I LI E.K.
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Waalse
Wij hebben er reeds de a a n d a c h t op gevestigd dat wij Vlamingen in zake gezinspolitiek eens te meer het slachtoffer zijn
van de gecentraliseerde eenheidsstaat want
dat wij onderworpen worden aan een regeling die uitsluitend afgestemd is op Waalse toestanden.
Door de demografische studies ondernomen in het Centrum Harmei was het
duidelijk geworden dat de toestanden op
demografisch gebied in Vlaanderen en in
Wallonië zozeer verschillen dat twee verschillende wetgevingen noodzakelijk zijn :
in Vlaanderen moet een echte gezinspolitiek gevoerd worden tot steun en aanmoediging der kroostrijke gezinnen; in Wallonië, waar geen kroostrijke gezinnen zijn,
moet een nataliteits- of geboortepolitiek
gevoerd worden, waarbij gezinnen met één
kind reeds hoofdzakelijk gesteund en aangemoedigd worden.
Hoezeer de nieuwe regeling die ingevoerd
werd bij Koninklijk Besluit van 10 april
1S57 tegemoet komt aan de Waalse eisen
leren ons de zegekreten die op het Waals
kongres te horen waren. De sekretaris-generaal van het Congres National Wallon,
F. Schreurs, wees er op dat dit K.B. voorbereid werd door de Waalse Ekonomische
Raad met medewerking van afgevaardigden van het Waals Kongres en doorgedreven door de Waalse minister Troclet. « Dit
besluit behelst beschikkingen die van aard
zijn een gelukkige weerslag te hebben op
de natalit«it in Wallonië » verklaarde hij.
Ook J. Pirotte begroette dit besluit als een
Waalse overwinning « die wij te danken
hebben aan de hardnekkigheid van de minister en zijn Waalse kollega's ». (« La
Wallonië Libre ». Jnin 1957.)

^M

politiek
Dit is klare taal en het bevestigt ons
standpunt : de nieuwe regeling is nefast
voor Vlaanderen en de zoveelste Vlaamse
nederlaag.
Wij willen er echter aan toe voegen dat
wij begrijpen dat de Walen h u n belangen
verdedigen.
Wij hebben het recht niet hen dat kwalijk te nemen, des te minder daar zij ons
een voorstel gedaan hebben tot hervorming van de staat op federalistische grondslag, voorstel dat door de Mamingen afgewezen werd. Bij de voorbereiding van de
Grondwetsherziening werd een federalistisch voorstel in de Kamer verworpen op
14 oktober 1953 met 136 stemmen tegen 33
bij 18 onthoudingen; in de senaat op 25 februari 1954 met 103 stemmen tegen 39 bij
5 onthoudingen. De overgrote meerderheid
van de Waalse gekozenen sprak zich duidelijk uit voor het federalisme. De C.V.P.
stemde in blok tegen, alsook de Brusselse
gekozenen en de linkse Vlamingen, op een
paar na. Diegenen die zich tegen het federalisme uitspraken zijn slecht gekomen om
zich te beklagen over de nadelige gevolgen
van de eenheidsstaat en het centralisme.
Het is een blijk van naieviteit of van enggeestigheid wanneer men de W^aalse ministers verwijt geen federalistische politiek te
voeren ! Het is klinkklare onzin te verwachten van een Waalse federalist dat hij
om de verdedigers van de gecentraUseerde
eenheidsstaat genoegen te doen de Waalse belangen gaat opofferen. Dat doen alleen
de Vlamingen. De Walen zijn konsekwent :
vermits de Vlamingen h u n federalistische
voorstellen afwijzen, voeren zij h u n Waalse pohtiek in de eenheidsstaat en moeten
wij Vlamingen het gelag betalen; dat zij
(Lees door blz. 3.)
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Priester Daens en zijn vervolging
De noodzakelijke eendracht
De schrik voor ons bij de C.V.P.-ers
wordt zo Imigzamerhand tot paniek. Een
boeiend spektakc] is dat wel l In onze
grootste kultuurproJctenkrant,
afgezien
dan vaii << Hel Belang van Limburg »
valnnrli]k, <( De Gazet van Antwerpen »
begint de C.V.P.
volksvertegenwoordiger Kiebooms vertwijfelde en verbijsterende artikels te spuien.
Zullen er « scheiirhjsten » zijn in hei
christelijk kamp ? vraagt de man zich af.
En ernstig onderzoeken !
In de betekenis van een afgescheurde
C.V.P.-lijst <( zijv de mensen die tot de
C.T'.P. behoren en die. om de ene oj
andere reden op de C.]'.P.-lijst
niet
voorkomen doelt afzonderlijk opkomen »
zoals hi] zeer juist een scheurlijst bepaalt
ziet hij er geen. Noch van de zijde van
St-Rcm\ noch van de zijde van de Middenstand. Deze laatste klasse e zal een
voldoende belangrijke plaat'; op het politieke p'.an i.'oiden inoeruiind » bei^'eol
Lowic. l>c middenstanders lullen vooral
het woordje « zal » op prijs stellen. De
C.l'.P. i' zal .) altijd loat doen voor de
middenstand. Maar die toekomende lijd
wordt nooit de tegenwoordige l De middenstand « zal )) hen dan ook bij de volgende verkiezingen de passende trap tegen hun achterstel geven. Wat dik <• zal »
verdiend zijn l

ze hen emit. Sommige getroffenen, niet
voldoende politiek onderlegd om het grof
spelletje te doorzien, lieten zich een ti]d
lang misleiden. Thans echter gaan de
ogen open en zien ze in dat deze volksvertegenu'ooidigcrs
alleen maar stemmeniacht op het oog hadden. Eerbied
voor de politieke mening van de getroffenen hadden ze alleszins niet, gelijk we
bij Kiebooms zien. Zij speelden echter
goochelaars, roofden de Vlaams gezinden
uit de ene zak hnn bezit en staken dan
een fooi in een andere zak. Dankbaar
moet men daa) inderdaad voor zijn /
Waar paniek en haat ons leiden kunnen
We geven onze lezers een paar iiitireksels uit Kiebooms' haatvol gekwijl.
<. Maar ze bevallen mij niet, uw partijen.
Dat kan gebeuren. Kies dan diegene do
drie partijen die voor U het minste
kwaad schijnt, maar bega de stommiteit
niet, onder voorwendsel een Vlaamse
partij te steunen, kharblijkelijk
tegen
het Maamsc belang te handelen ». Ja,
beste lezer, oe zult het niet geloven, maar
het staat er zwart op wit. Kiebooms raadt
n aan liever liberaal of socialist te kiezen
nis ]'olksunie want er mogen in België
unm, drie partijen bestaan. Onze C.V.P.
lezers, die ons van fanatisme beschuldigen, zullen nu wel inzien hoe gematigd
wij wel .zijn. Wij hebben nog nooit geschreven dat de C.V.P. zoveel slechtei
is dan de linksen. Wel dat ze groter onnozelaars zijn. Maar als voorlichtingsblad zijn we aan onze lezers de waarheid
verplicht

Scrutator in « De Standaard » heeft
een ernstig stukje geschreven over priester Daens. Scrutator is ongeveer de enige Standaardredakteur,
die nog genietTwee zangfeesten
baar IS. Hij betreurt de bisschoppelijke
Zondag I '4 juli vinden twee zangjees- vergissing in zake Daens. De bisschop
ten plaats. De » Dag van het llaamse gaf toen toe onder de druk van de konLied » ingericht door het A.C.V. en hei servatieven. Het is inderdaad zo dat men
Laditioneel Vlaams Nationaal Zangfeest van hogerhand de bal nog al eens misdat dit jaar een jubileumfeest is. Het is sloeg onder druk van kapitalistische of
inderdaad het twintigste. We hebben in jian.skiljonse knngen. Wie herinnert zich
de CV .P.-middenstandskrant
« De ook de vergissing niet van 1906 toen de
Slandaa)d » nog nUpar iveinig gelezen ]]'aal in merg en bloed Kardinaal Mernvcr hel I 'laams .\ationaal
Zangfeest cicr samen met de andere bischoppcn ver•i" arop een 20.000 jonge Vlaams-natio- klaarde dat het Nederlands geen taal was
nalisten komen. Des ie meer echter over geschikt voor het hoger onderwijs. En
De Dag van het \laamse Lied waarvoor dat op een ogenblik dat er in Nederland
hel A.C.W
geen 4.000 man samen- 'n alle universiteiten in het Nederlands
kii]ol. De kleurflamingantcn die denken gedoceerd werd.
dat (I De Standaard » aüeen maar de
Het geval in Frankrijk met Jeanne
l'laams-nationalc politiek bestrijdt, maai
d'Arc
IS echtei nog typischer. Zij werd
de Vlaams-nationale knltuur zou steunen
n
or
een
jury van 60 kerkelijke hoogrullen geleidelijk wijzer moeten worden.
TL\
ardioheidbekleders
onder leiding van
Men zal ook hen verplichten ie vechten.
de
bissi.iop
van
Beauvais,
Cauchon, als
Klaarheid is beier dan dubbelzinnigheid.
Misschien zal « /)c .Standaard » de laat- ketter veroordeeld en verbrand. De bisste da^cn nog proberen de schijn te red- tchop handddc onder druk van de Enoelsc ovoheid. Late) werd Jeanne d'Arc
den. Wie de ogen niet in de zak heeft
door
de "l^aus heilig verklaard.
zol Ci^ilc} hcorcpen hebben. Het ware
Ir hopen !

Dergelijke feilen moeten ons niet al te
zeer
verwonderen. In de kerk is immers
Wij rapen ondertussen de handschoen
op. Alle Vlaams-nationalisten
ZULLEN slechts de Paus onfeilbaar en dan mOet
hij nog plechtio H ex cathedra » .spreken.
op I '4 ]uli te Antwerpen zijn. K De StanZijn onjeilbaaiheid geldt echter zuiver in
daard » machteloosheid zal weer eens
godsdienstige en zedelijke aangelegenheblijken.
den en b.v. nut op ekonomisch, politiek
en sociaal gebied. Eigenaardig is het dat
En wat met de IJzerbedevaarten ?
m hel katolieke Vlaanderen men over het
Het bekende telefoontje van Marcel- aloemeen zo slecht op de hoogte is over
l-erkelijkc
aangelegenheden.
leke van de Wicle heeft « De
Standaard » dus lam gelegd voor het Vlaams
«><
.\'ationaal Zangfeest. Hij en De Schuyffeleer zitten echter nog steeds in het
De Vlaamse Concentratie
Nationalisten moeten gaan vissen
lJzerbedevaartkomitee
waar ze onder
Na de « eigenlijke » scheurlijsten zo
meer
verant7VOordelijk
zijn
voor de dikBuiten de drie partijen ((in een periode
juist bepaald door Lowie komt dan een van vrede en denwkralisch bestel » (ja, tatuur die e)' hterst. Zij willen ons volk
lijst die eigenlijk moeilijk als scheurlijst ja, er staat wel degelijk « demokra- ook nog muilbanden op de
IJzerbedekan betiteld worden vermits ze nooit af- listh » !) is Cl geen plaats in ons land vaail. Wij sturen hen echter hierbij een Politieke onnozelheid
gescheurd is, maar een tientallen jaren voor een vieide, volgens Louis 1 Als er ultimatum. Wij ZULLEN
te DiksmuiIn « De Standaard » was er woensoude traditie vooyizet.
Het zijn dan geen plaats er vooi is, zal er wel geen dc rondwandelen als vrije mensen en zo
dag
l.l. een brief te lezen van een zekere
waarschijnlijk de K oneigenlijke » scheur- n'.ciiwe paitij komen, vriend Kiebooms de A.CW-diktatuur
er dit jaar nog
Dr
\\
D... uit O.L.V. Waver. Het was
lijsten ! Die <( oneigenlijke » scheurlijst ill dan is liet onnodig n druk te maken ! heerst zullen wij ze oprollen. Zij hebben
is dan een partij die dc « ]'laamse Con- ]\''e Qcen van de drie partijen steunen dit jaar de keus. Ofwel de dcmokratie een tipische uiting van politiek analfacentratie » heet. Onze lezers weten het wil '< moet de pijp aan Maarten geven of wel de revolutie tegen de diktaiuur. betisme.
of weien hei niet, maar dit was de naam en... gaan vissen » / / Wat jammer toch Wij hopen voor hen dat ze even rustig
De man verwijt ons buiten de C.V.P.
van dc ]'laamse partij bij de verkiezin- vi^i Louis dat er in het hoofdbestuur afwachten als wij 1 Indien ze niet horen Ie gaan staan in plaats van er in. De
gen in 19 iO ! Sinds 1954 werd ze ver- van de ]'olk!;unie maai een paar vissers willen, zullen ze voelen ! En zij zullen C ' . r . P . kan immers maar van binnen uil
vangen door de Volksunie.
-ilten. Die behouden dan toch nog hun hei gezocht hebben, de christen « demo- oedwongen worden ! l
kraien » /
Een paar vragen aan dat politiek licht.
Lowie, waarvan 2i'c uil zeer veitiou- hrelje ! Oj zou Kiebooms juist kwaad
i]n dat we vissen ? En de vissen voor
Hoc komt het dan dat de C.V.P. wanwelijke bron vernamen dat hij beangstigd
neer er geen Vlaamse partij was nooit
op elk nieuw numme) van « De Volks- zijn neus wegkapen omdat zijn aas nu
eenmaal
niet
deugt
?
llaamse^
verwezenlijkingen
geboekt
unie » zit te wachten denkt dc slimmerik
heeft
?
Ondanks
die
diuk
van
onderaf
!
uit ie hangen wat echter niet gemakkeMen zal de argumentatie
van KieEiï waarom heeft ze die wel mede helpen
lijk is als er weinig grijze hersencellen ho.tms bewonderen. En zeggen dat die
verwezenlijken toen de Vlaams-nationale
zijn. Het lukt hem dan ook niet. Ook
nan advokaai is. Als student trouwens
part'j er was ? Lees Lamberty, lees Pade meest domme lezer van Lowie — en -,,'as hij al achterlijk want hij was toen
ter Walgrave : beide toch objektieve geGod weet hoe onnozel men moet zijn om nog een van de enige aanhangers van
schiedschrijvers die daarbij niet tot de
Verkiezingsatmosfeer
zijn proza ie slikken - weet ondertussen Frans van Cauwelaert. En hij bestreed
l'olksunie behoren. Overigens wie 40
7üel dat er een jonge partij is, de Volks- lucn het federalisme op grond van het
We gaan er op vooruit. Vroeger %vilde jaar en ouder is heeft dit nog beleefd.
unie, die voor het ogenblik een nacht- argument dat er in ons land maar een
men niet dat we opkwamen. Thans zou)nerrie is voor Kiebooms en anderen.
kardinaal was. Zo iets van « een kardiDe man meent dat de Volksunie niet
den we toch al mogen kandidaten stellen
naal, een volk, een taal ».
zo
heel veel zal bijwinnen. Ten eerste
voor provincieraad en kamer, echter niet
l^errukkelijk is Lowie echter waar hij
]'olgcns Kiebooms (in het spoor van voor dc senaat I ]'cel C.V.P.-ers die ge- moeten we niet veel bijwinnen om 5 zebeweert dat de getroffenen door de re\'an
Caiiwelaert l) hebben de Vlaams- noeg hebben van hun partij zouden voor tels bij te halen (hoofdzakelijk ten koste
pressie thans terugkeren naar de C.V.P.
nationalisten
de ontwikkeling
van dc de kamer voor ons wti/e« kiezen, maar van de linksen dan nog) en ten tweede
omdat ook dc linksen hen ontgoocheler anden I ! Zo dwaas zijn ze — helaas voor \laamse Beweging geremd ! ! Het be- niet voor de senaat. Eigenaardige rede- denkt het C.V.P.-hoofdbestuur
ders
over.
Zij
schrikken
en
beven.
Zij
Kiebooms •— nog niet. Zij zien integen- wijs vindt hij dan waarschijnlijk in de nering / Ons spijt dit natuurlijk erg dat
zouden
inderdaad
liever
hebben
dat
de
deel thans allemaal in dat alle kleurpar- volle ontplooiing van onze Vlaamse Be- we die senaatsstem nog niet zouden krijtijen hen bedrogen hebben, bedriegen en weging sinds 1944 toen de nationalisten gen want zo de C.V.P. dicht bij de meer- linksen die zetels haalden dan wij.
rullen blijven bedriegen. Vandaar de er niet meer waren. Inderdaad bij de derheid zou komen in de senaat is het
Dr ]'. D...
noemt ons ^ politiek
wanhoop van Kiebooms. Hij verliest in C.V.P. ffeen sprake meer van remmen. voor ons buitengewoon interessant op de groen ». Zou de brave man niet eens
De Vlaamse Beweging stoomt onstuit- wip te zitten. ]'laanderen zou er wel bij voor de spiegel gaan staan om een prachdie sektor zijn laatste kliënten !
baar voorwaarts l Nog goed dat de varen.
tig eksemplaar van » ononderlegdheid en
Volksunie wat remt, anders zou de CV.
Alle bedrog wordt ontmaskerd
Laat onze nieuwe vrienden maar eens pditieke onnozelheid » te kunnen bewonP. geen 127 jaar meer nodig hebben om
nader kennismaken. Zij zullen dan ook deren ?
Kiebooms is er inderdaad een poosje iets te verwezenlijken.
vlug principiële Volksuniekiezers
worin geslaagd sommige brave flaminganten
SLECHTS 50 FR. TE STORTEN
den, die voor geen enkele lijst anders dan
met een goed hart maar zonder veel beOP POSTREKENING
N' 54.45.46
]'olks:inie zullen kunnen kiezen.
langstelling voor de politiek om de inin
VAN
WIM
JORISSEN,
BRUSSEL,
te leiden. Zijn politiek was dezelfde als
Wij wachten op hen omdat we weten
EN
r
ONTVANGT
OVER
DE POST
die van b.v. de liberalen d'Haeseleid of
dat ze .zullen komen. Inderdaad zal er in
«DE
VOLKSUNIE»
Lahaye. Aan de ene kant dmvden ze,
de C.V.P. nooit geen einde komen aan
TOT EINDE DECEMBER 1957
samen met hun partijgenoten die de rede ontgoochelingen.
Ruggegraatlozen
pressie uitwerkten, de Vlaams gezinden
zullen immers nooit karakter vertonen.
in de bak, aan de andere kant haalden
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Herinneringen aan de
strijd om het
Zangverbond
Plechtig' kondig'den de zegezekere sindikalisten hun nieuw initiatief aan : «de
Dag \ a n het Vlaamse Lied», dat eens'en
voor goed met de « rebellen » zou afrekenen. Handig gesteund door heel de katolieke pei-s (behalve het Handelsblad) en
zelfs door de radio, stak onze vriend Marcel van de Wiele het niet onder stoelen of
banken dat het zijn doel was het A.N.Z.
weg te vagen en dat zulks hem mogelijk
was nu Jef van Hoof officieel zijn medewerking aan zijn plannen had toegezegd.
In deze atmosfeer van uiterste spanning
naderden wij dan het jaar 1953, dat onder
alle opzicliten een merkwaardig jaar is
geweest : het werk het keerpunt in de
Vlaams-Nationale strijd, en is getuige geweest van de prachtige Amnestie-aktie ingericht dooi- de Vlaamse Strijdcentiale.
van de homerische strijd tussen het Vlaams
Nationaal Zangfeest en de Dag van het
Vlaamse Lied, de vermaard gebleven
Vlaams-Nationale Landdag in het Antwerps Sportpaleis, de beroerde IJzerbedevaart met haar heftige amnestiekampanje,
beantwoord door de histerische patriotten
met liun fameuze Fosty-lierstelbedevaait,
door heel Vlaanderen als een werkelijke
uitdaging beschouwd, en die de scherpste
reaties uitlokte.
De propaganda voor de Dag van het
Vlaamse Lied draaide vanaf het begin van
het jaar op volle toeren. Marcel van de
Wiele spaarde geen geld en geen moeite.
Het N.I.R. werd een uitstekend propagandacentrum voor zijr^ plannen. Zelfs overtuigde nationalisten
gaven aan
het
A.N.Z. geen enkele kans meer nu het af
te rekenen had met de formidabele macht
van pers, radio en sindikaten.
De Antwerpse afdeling van het A.N.Z.
gaf echter de moed niet op, en richtte op
11 juni een mooi geslaagd zangfeest in,
waarop Pater Callewaert als feestredenaar optrad. Drie dagen nadien moest de
Dag van het Lied plaats hebben op de
Grote Markt te Brussel, maar de Brusselse
burgemeester verbood de manifestatie om
onbegrijpelijke redenen. Marcel van de
Wiele besloot toen zijn « Dag » in te richten op 12 juli. juist één week voor het
Vlaams Nationaal Zangfeest. Deze a a n kondiging had een verlammende uitwerking op de meeste leden van de A.N.Z.-beheerraad. Bij vijf stemmen tegen vier
werd besloten het zangfeest tot nadere datum uit te stellen, wat in feite op een zuivere zelfmoord neerkwam. Een uiterste
poging van Ferdi Van de Vijver, Valeer
Portier, Rudi Van der Paal en Herman
Wagemans (de minderheid) bij de meerderheid om het zangfeest toch op zijn normale datum te laten plaats hebben lukte
uiteindelijk na vele moeilijkheden. Daar
echter niemand de verantwoordelijkheid
op zich durfde nemen voor die « krachtmeeting » vormde men hals over kop een
inrichtend komitee, bestaande uit Rudi
Van der Paal, Fonne Mannaerts en M. H
Wagemans. Het is moeilijk om zich nu nog
een beeld te kunnen vormen van de verwarring die toen in het Vlaams Nationaal
kamp heerste. Zelfs de huidige penningmeester van het Zangverbond, dhr August
van Damme, stemde tegen het zangfeest,
zo overtuigd waren de meesten dat er geen
kans meer op énig sukses bestond.
En nochtans het wonder is geschied :
Rudi Van der Paal, gesteund door het inrichtend komitee en een kleine, maar
hardnekkige schare medewerkers, gelukte
erin in slechts enkele weken tijds dit
zangfeest te organiseren, dat op 19 juli
1953 plaats vond en onder alle opzichten
een reusachtig sukses kende : ruim vijftienduizend aanwezigen, een groots huldebetoon aan de 75-jarige Emiel HuUebroeck,
en een onvergetelijke ovatie aan de regisseur Remi van Duyn en de dirigenten Wies
Pee, Renaat Veremans, Jef Tinel, J a n
Brouns en de inmiddels overleden Lieven
Duvosel.
Wat een schril kontrast vormde dit
uniek zangfeest ten overstaan van Marcel
van de Wiele's « Dag», die één week tevoren op de Grote Markt te Brussel doorging : amper drieduizend aanwezigen, die
herhaaldelijk voor de plassende regen
moesten uiteenvluchten.
19 juh 1953 werd voor het A.N.Z. e e n '
mijlpaal : moreel en financieel was het
zangverbond gered. Sindsdien kennen de
Vlaams Nationale zangfeesten een steeds
stijgender sukses.

V o o r w a n n e e r de b o r r e l ?
l'oorsianders
van ecu ooede
borrel
denken nu dat ze weldra 'm de herbergen
nislio hun <( druppA » zullen
kunnen
drinken. Z'j hebben hel verkeerd
voor.
Z:i zullen hei verdoken
moeien
doen
evenals thans. De nieu^ce ivcl die in ae
Kamer gestemd is (nog niet in de Senaat) laat de kafeehaas alleen maar toe
slcrke dranken in huis te Iiebben -a^at ze
vroeffer niet mochten. Er iverd over de
wet verdeeld gestemd.
Ook
C.V.P.-ers
';{eniden ervoor terwijl in « Le Peuple »
een soc alisiisehe krant, er legen geijverd
iverd. Gekke argumenten
zvaren er genoeo. Onder meer loerd bc7veerd dal de
boirel de kinderbeperking
zou in de hand
werken'
Wij denken eerder het tegenover ge stehie.
Xcrocns
-worden
zoveel
hor:CS ocdronken en op kafee als in Nei.rland en nergens is de
kinderrijkdom
:o groot. Waarom e^een wel op proej ?
Borrels gedurende
bepaalde uren.
Men
zou dan toch kunnen zien wat voor gevolt^jn hel lieejt. De lijd dal de werkman zich geregeld bezoop is nu eenmaal
voorbij. Meestal heeft hij een [Gezellige
l':uis. En trouwens
kan iedereen
thuis
borrels drinken zoveel het hem lusl. Heel
i i,' b >rrcltr''storie is een misselijke
komedie waarin met de moraal wordt ge(^oochcld gelijk in een circus. Maar kom
de bromcers zullen tevreden zijn.
Ilr
rnao alleen bier verkocht -worden. Daarvan -wordi ))ien niet dronken!
Waarom
schat jen we ook het bicrdtinken
op kal:e niel a} ?

DE C.V.P. EN DE TWAALFMAANDENDIENST OF EEN STERK STUKJE
PRIESTERS EN POLITIEK
« TOTENTREKKERIJ »
ZO SPRAKEN DE PAUSEN :
Zoals men weet is de C.V.P., lang nadat
PIUS X :
de Volksunie de a a n d a c h t op het probleem
« Boven de andere mensen verhegevestigd had en gewaarschuwd dat de
ven om de zending te vervullen, die
linksen op de vooravond van de verkiezinhij van God ontving, moet de priesgen de legerdienst bij wijze van propaganter zich ook boven alle menselijke
da zouden verminderen, op het laatste
belangen houden, boven alle konflikogenblik toch wakker geschoten.
ten. alle standen van de m a a t s c h a p Lang nadat wij de twaalfmaandendienst
pij... Met zo te handelen stelt hij
geëist hadden als een eerste stap naar verzich aan geen enkele oppositie bloot,
dere vermindering en uiteindelijke afhij komt niet voor als een partijman,
schaffing van de dienstplicht, kwam de
die de enen steunt en de anderen t e C.V.P. ook voor de dag met de eis der 1'ï
genwerkt » (Encycliek «Il fermo
maanden.
proposito »).
BENEDIKTUS XV :
Theo Président deed geheimzinnig en
sprak van een plan dat hij echter niet
« De Kerk kan natuurlijk niet afbekend wilde maken. Pas na de verkiezinhangen van groepen, noch in dienst
gen, wanneer de C.V.P. terug aan 't bewind
staan van politieke partijen » (Brief
zou zijn, zou dit plan uitgevoerd worden.
Celeberrima, 18 december 1919).
Een zeer egoïstisch standpunt waarmee
PIUS XI :
de dienstplichtigen en hun ouders niet erg
« Zeer zeker kan men de bisschopzullen ingenomen geweest zijn ! Zo iets
pen en pastoors het recht niet ontin de aard van « Morgen scheert men grazeggen, als private burgers, h u n pertis » ! Misschien heeft Theo dat geleerd
soonlijke opinies en politieke voorvan zijn Chinese goochelaar ?
keur te hebben, als ze m a a r niet afOndertussen is klaar gebleken — en dat
wijken van een rechtgeaard geweten
is nog erger — dat de C.V.P.-ers aan vulen de belangen van de godsdienst
gaire demagogie doen, aan totentrekkerij,
Het is niet minder klaar dat ze als
wanneer zij de twaalf maanden eisen. Inbisschoppen en pastoors volstrekt
derdaad kregen zij in de senaat een enige
buiten en boven de partijstrijd moegelegenheid om de twaalf maanden er door
ten blijven, boven elke zuiver polite halen : er waren slechts 67 linkse senatieke kamp.» (Brief aan de bischoptoren aanwezig en de C.V.P. telt 79 senapen van Italië. 2 oktober 1922.)
toren. Er hebben 63 C.V.P.-senatoren deelLEO XIII : —
genomen aan de stemming., doch enkele
« De Kerk willen inlijven in een
C.V.P.-senatoren, die aanwezig waren, zijn
partij, en er een medewerkster van
de stemming ontvlucht... in het rooksalon
willen maken om gemakkelij^ker zijn
van de senaat. Plichtvergeten senatoren,
tegenstrevers te kunnen overwinnen
schrijft « De Standaard ».
is op zeer onkiese wijze misbruik m a Voor ons is het echter duidelijk dat dit
ken van de godsdienst. » (Encycliek
een doorgestoken kaart was : de C.V.P.
Sapentiae Christianiae).
speelt eens te meer een stukje komedie
wanneer zij de twaalfmaanden eist ! Zii
is toch de partij van de vierentwintig
HET FESTIVAL VAN HET EUROPESE LIED
maanden !!
TE VENETIË
Verleden zaterdag had te Venetië de finale van het fe,stival plaats van het europese lied, waaraan de Vlaamse uitzendingen van het N.I.R. deelnamen.
De televisie heeft deze manifestatie uitgezonden en wij kregen weer eens de gelegenheid ons dood te ergeren.
Eerst trad onze gekende Vlaamse zanger
Renaat Verbruggen op met een Vlaams
lied, waarmee hij een mooi sukses oogstte
bij het publiek verzameld op het San Marcoplein. Daarna trad, namens Vlaanderen,
een Amerikaanse negerin op die in het
Engels een eksentriek lied zong, waarbij
een gedeelte van het publiek duidelijk zijn
afkeer te kennen gaf.

De minderheidsnota's van de werkgevers voor het verslag van Marcinelle stellen de oorzaak der ramp
vast in menselijke tekortkomingen.
Werkgever lot Troclet: Ziezo, Mijnheer de Minister, wij denken dat dit hier de bcsrte aplossing is. :o
dragen wij noch de regering de schuld.
EEN «MACHTIGE» O R G A N I S A T I E ...OP

PAPIER

Het A^C^W* en de Stakingen

Het A.C.W. is een zeer machtige organisatie op papier.
In 1952 telde het A.C.W.
in Vlaanderen : 418.809 aangeslotenen
in Wallonië :
82.594
»
in Brussel :
32.411
>
.
en het A.B.V.V.
533.814 in totaal
in Vlaanderen : 321.050 aangeslotenen
in Wallonië :
242.702
»
in Brussel .
74.739

^ 638.49rin totaal
Opmerkelijk is het reeds dat het A.C.W.
dat voor 4/5- Vlaamse aangeslotenen telt,
alles behalve Vlaams is en volledig in gebreke blijft waar het er om gaat specifiek
Vlaamse noden op te lossen, als daar zijn
de werkloosheid en de mobiliteit, de lagere
lonen, enz...
Er werd nog onlangs op gewezen dat de
vertegenwoordiger van het A.C.W. bij de
Wereldtentoonstelling een franssprekende
is !
Doch bij de verkiezingen blijkt telkens
weer dat een groot deel van de aangeslotenen bij het A.C.W.... voor de socialisten
stemmen ! Dit vermindert in niets de mateloze pretentie van de A.C.W.-bonzen.
De laatste jaren doen zij aan opbod-po-

litiek tegenover het A.B.V.V. en zijn m a r xistischer en demogogischer dan de socialisten. Voortdurend hebben zij gepoogd
sociale onlusten uit te lokken.
Het is echter gebleken dat h u n gezag
gering is en dat de arbeiders door de band
niet geneigd zijn de stakingsbevelen van
de A.C.W.-bonzen on te voigen.
Thans heeft het A.C.W. n a a r aanleiding
van de staking in het bouwbedrijf lelijk
de kous OD de kop gekregen. De afgevaardigden van het oatronaat en de afgevaardigden van het A.B.V.V. sloten immers een
akkoord zonder dat het A.C.W. zelfs m a a r
ingelicht werd. Het werd volledig genegeerd. Wij zijn nieuwsgierig hoe het A.C.W.
op deze kaakslag gaat reageren... want
wij hebben de inruk dat het prestige van
het A.C.W. in de ogen der arbeiders de genadeslag zou kunnen krijgen.
Ondertussen is het voor ons duidelijk
dat het A.C.W. niet in staat is de opmarsj
van het socialisme tegen te houden. Dat
had een Driester Daens gekund...
Ook de Volksunie zal in de toekomst
voor de linksen een groter bedreiging vormen dan het A.C.W., omdat wij onafhankelijk zijn en dinamisch, ondubbelzinnig
Vlaams en eerlijk.

Allen op post te Antwerpen
ïjleyncind

mcig

ontbr&ken

Het is een schande voor het N.I.R. en
voor zijn direkteur-administrateur-generaal J a n Boon. Daarenboven onbegrijpelijk daar waar Vlaanderen voor een p a a r
jaar het festival gewonnen heeft met een
mooi Vlaams lied.
Het is sedert lang duidelijk dat er iets
moet veranderen in het N.I.R. Om te beginnen zouden de Vlaamse en de Franse
uitzendingen volledig moeten gesplitst
worden : is het niet onzinnig dat een beheerraad waarvan de helfi der leden n e derlandsonkundige Walen of Brusselaars
zijn te beslissen heeft over Vlaamse a a n gelegenheden ?
Vervolgens mogen de linksen een toontje lager zingen in de Vlaamse uitzendingen van het N.I.R. Zij zijn in Vlaanderen
nog altijd een minderheid.
Deze erbarmelijke toestanden danken
wij aan de C.V.P.-er P.W. Segers, die vier
jaar lang tijd .gehad heeft om er orde in
te brengen, doch niets gedaan heeft.

WAALSE POLITIEK
(Vervolg van blz 1)
daarenboven zoveel mogelijk
voordeel
trachten te halen uit de situatie, dat is nu
eenmaal politiek. Het is een overgeeflijke
fout van de Vlamingen niet in te zien dat
hun ergste vijanden in h u n eigen rangen
te vinden zijn : het zijn in de eerste plaats
de zgz. Vlaamsgezinde gekozenen die slag
op slag de Vlaamse belangen verraden uit
blinde onderworpenheid aan de partijtucht
en de partijbonzen. Men kan zich niet ontdoen van de indruk dat de Vlamingen op
politiek gebied nog kerstekinderen zijn.
Deze indruk wordt bevestigd door h e t
feit dat men lang zou moeten zoeken om
nog een land te vinden waar men, zoals in
Vlaanderen, te pas en te onpas schermt
met de dwaze leuze « buiten en boven de
politiek ». Deze bekentenis van politieke
onmacht wordt in Vlaanderen tot een leuze uitgeroepen ! Is het niet kenschetsend
dat deze leuze aan de Walen onbekend is ?
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40 JAAR VLAAMS

NATIONALISME

\'ooi n.i^anisaties en andere. Op deze machbestempeld. Denkbeeldig was het gevaar weten en tenslotte heengingen.
ten r ook de stevige traditie van de staal
niet. Na de oorlog zou blijken dat Chur- I en behoud ik mijn achting omdat wij
i^cgrondvcst. Op deze grondslag kan
chill het in die tijd ook inzag. Gans Oost zelf zoveel fouten begingen <>. In somkomen uien :iih midden hel oorlogsgebeuren in
en Midden-Europa
zouden overspoeld mige paramilitaire organisaties
tegenovo
nationale
verzetskernen
tot e.n zekeie mate handhaven
worden door de vloed die pas in 1950 tot llaams
wereldmachten
en
ideologieën.
Hierin
stand met als doel het verzet tegen de
staan werd gebracht.
i.wcn de giondvesten van het VlaamsOok de heersende
Vlaamsvijandige Duitse ingreep.
nationalisme
in 19',n noc; niet diep geDe Dietse
Blauwvoetvendels,
de
tiadities in België wogen door. Waar in
noeg
gebouwd
komen
Franstalige kringen velen die in 1940 llaams nationale jeugdbeweging,
Ook tegenover de Belgische staatsin
opstand.
Het
verzet
dat
er
sedert
de
bereid werden gevonden tot samen7t,eridee kon liet Vlaams-nationalisme zich in
kiiig, in de eerstvolgende jaren nog over ,. putsch van l'ilvoorde » was blijven
tijden van konflikt moeilijh ongerept
ruime mogelijkheden beschikten om zich bloeien, leidde tot een klandestiene behandhaven. De volkswil die in vredeste doen n vergeten », waar de kommu- ioeg'ng onder de leuze a Nederland
tijd in een demohraiie geldt en die het
visten, na een verwoede kollaboratie tot één ! ». Op 2-1 april 1944 verzaken de
aan openlijke l'laam.'f-nationalisme tot grote macht had
half 1941, het na de oorlog tot mimster- Dietse Blauwvoetvendels
gebiacht, kan dan moeilijker tot uiting
zeteis zouden brengen, daar was voor de werking.
Passief verzet tegenover Duitsland is komen. Het staatsgezag kan dan, geradikale \'laamsgezinden sinds het begin
- en de einst van de toestand, over bijna
Ir n weg terug » afgesneden.
Het algemeen. Enkele groepen gaan naar het d'kt"tnriale machten beschikken.
Het
r . A ' . l . schijnt wel kontakt te hebben nktiej verzet ovcr.,^Anderen in ]^laande- kan zelfs, zo het dit wil, zijn opinie nagenomen met de Belgische
regering, ,.,i die reeds zeer vroeg met de akti- genoeg als de enig geldende doen aanIcaigs tussenpersonen om. Het kon geen vist'schc richtlijn niet hadden ingestemd vaa den. Schaart men zich aan zijn zijde,
resultaten opleveren omdat men in feite en naar het andere kamp waren overge- loopt men hei gevaar stilaan achteruitde 'i dood van de zondaar » wHde. Het gaan, stonden in hel georganiseerd ver- gedrukt te moorden, nl beschikt men dan
zou na de oorlog blijken dat men eens zet. Iedereen wacht op het einde.
noo over een diepe grondslag.
Neemt
rn
ijjr
alt'jd
gedaan
wilde
maken
met
men
een
onafhankelijke
stelling
aan,
kan
In haar verzet tegen de Duitse bedreic.tci
Vlaams
nationalisme,
zowel
met
men .snel als vijand gebrandmerkt worging zou de oppositie binnen hei akiivisden.
me de passivistische strekkingen ontmoe- het aktivi.stische als met het passivistiten. Het kwam tot een openlijke sielline, 'icJlC.
Het gaat lev slotte in oorlogstijd zoah
Maar ook schijnen bepaalde invloeden
name in de open brieven van pater L almet
de stenen en de aarden pot. Het
'Ach verzet ie hebben tegen de ontbin- Vlaams nationaal bilan
lewaert en professor Daels.
Vlnam.s-nationalisme wist dat de minste
van de tweede wereldoorlog
Op S april WAS. tichi pater Calle- ding van het l'.N.V. omdat het de val
taktische
fout tegen haar zou uitgespeeld
Over het Vlaams nationalisme was als
waert een open brief aan de Eenheids- van hei Militair Bestuur in België en de
worden.
Het had daarom eenparig bejen onweer de tweede wereldoorlog losbeweging. Hij verwijt de huidige poli- vestiging van een veel radikaler SS-reslist
:
(I
geen
tweede aktivisme ». AanMen gebarsten, een oorlog die vreemd was
tiek de toekomst van Vl-aanderen op één oime zou hebben meegebracht.
vankelijk
ging
het nog wel. Maar weldra
aan zijn eigen doelstellingen en reden
enkele kans te hebben s;czet : « Het eni- vreesde daarbi] dal alzo een diepe verkwam
men
in
prangende toestanden te
van beslaan. Aarivankelijk had het nog
ge beginsel moet zipi : \'laande>en moet warring zou onstaan in het administragetracht aan die wervelstroom te ont- staan die niet voorzien 7varen. Toen ginoverwinnen, Vlaanderen moet leven. De tief apparaat die bij het einde van de
gen de poppen aan het dansen. Om zich
slechts ten goede kon snappen, maar weldra werd het meegeonafhankelijkheid van zijn volk moet ge- vijandelijkheden
zogen in een draaikolk van gebeurtenis- uit de drukkende knel te bevrijden, ging
waarborgd worden.
]'laanderen moet kotnen aan de kommunisten wier inVlaams-nationalisme
sen, verhoudingen en toestanden.
Het een deel van het
zijn recht op leven niet verdienen door vloed sterk aan het stijgen was. Al deze
een
weg
op
die
in
de
gegeven
toestanden
werd er tussen heen en weer geslingerd
middel van bepaalde houdingen, van be- overwegingen golden ook in de veronen overspoeld, ten slotte stukgereten en veel .sneller dan men het wenste, naar
paalde offers of van bepaalde gebaren. derstelling van een kompromisvrede die
fijngemaald. Slechts zijn onverwoestbare een vooruitgeschoven stelling leidde die
Vlaanderen put zijn recht op leven in de velen waarschijnlijk achtten, daar zij
grondslag, het Vlaams nationaal gevoel, iL'einio mogelijkheden tot achteruit bood.
kracht en in wetten van zijn eigen we- dachten dat, om het koynminiistisch geMaar ook hen die bij het gegeven wachteven zou het opnieuw toelaten te herrijzen.
zen. Zijn wij, ja dan niet, een volk ? >' vaar te weren, de Angelsaksers
woord gebleven waren, ging het moeivoor de uiteindelijke
nederlaag van
De meenten hebben dit tragisch drama
lijk. Ontmoedigd gingen velen afzijdig
Duitsland met dit land een kompromis- niet ingezien of zien het nu nog niet in.
staan — dikwijls voor altijd. De anderen
vrede zouden sluiten. Zij wisten niet dat De reuzenkamp tussen drie blokken en
konden het niet tot een groepvorming
het nationaal socialisme zich in de ogen drie wereldbeschouwingen heeft zich zobrengen, die een volstrekte
noodzaak
van de Angelsaksers nog meer gehaat danig toegespitst dat hij de standpunten
was, wilde men op het uur van de eindhad gemaakt dan het kommunisme. De en opinies tot staalharde
overtuigingen
overwinning
zeggenschap
hebben in
Vlaanderen kan slechts één gezonde di- 'illiantie zou pas later komen
tussen heeft gemaakt. De meest
reusachtige
naam
van
het
l'laams-nationalisme.
Maai
plomatie voereyi : die welke in alle om- Amerika en het Duitsland van Adenauer. massamoord van de geschiedenis, de jaeen groepvorming was in die dagen alstandigheden het belang van het Vlaamren van gruwelen en ontberingen, Hiroleen mogelijk onder een of andere vorm
Het
laatste
jaar
se volk dient. Hij tüjst op het gevaar
shima, de gaskamers en de concentratievan verzet, (bezien de vooroorlogse
rot
op
het
einde
van
de
oorlog
kwam
van Duitsland voor de katoliciteit van
kampen, alles heejt er toe geleid de
l'laa^nsvijandige toestanden in België,
uu
het
V.N.V.
steeds
meer
afgescheiden
Vlaanderen en op de dubbelzinnigheid
standpunten
onverzoenlijk
te maken.
iL'as
het psychologisch niet gemakkelijk
te staan tussen een groeiende Maamsvan Duitsland's
bedoelingen.
Niemand zou durven beweren dat het in
In juli 194.J zal professor Daeh ziek nationale oppositie en de steeds radikaler deze kamp niet om wezenlijke waarden een Vlaams-nationalist, hoe Duitsvijanin een open brief tegen de gevoerde po- Duitse,s en De Vlag. Het V.N.V. zal ging, maar het heeft aan de tijdgenoten dig ook, te vragen zijn leven te wagen
litiek kanten. Hij verdedigt vooral de tot in de laatste dagen de eigenheid en belet te zien hoe het Vlaams nationalis- om daardoor dan toch onrechtstreeks dieDietse gedachte : « Zo Duitsland zich de politieke zelfstandigheid van Vlaande- me in een tragisch fatum werd meege- zelfde manke toestanden te helpen herblijft verzetten tegen de eenheid van al- ren blijven verdedigen. De Vlag zal het sleurd. Wil men het terug tot volle stellen. Macr ook van een andere zijde
le Nederlanden, is het een gevaar voor verwijten n kleinstaats » te denken. De kracht brengen, dan moet men het op- iL'enstc men feitelijk geen Vlaams-nationaal verzet tot stand te zien komen. Zo
Duitsers wantrouwen hel V.N.V. nu
de Germaanse volkeren ».
nieuw kunnen losmaken uit de neerslag
diende er dan na de oorlog geen rekevolstrekt.
Himmler
schijnt
eraan
gedacht
Al kunnen die brieven in die dagen
van de tweede wereldoorlog. Wie dat
ning mee gehouden.
te
hebben
Dr
Elias
te
doen
aanhouden
:
geen grote massa bereiken, zullen zij
niet kan, kan nog 'slechts weinig dienstDuitsland
had
echter
reeds
genoeg
zortoch, komend van beproefde
Vlaamse
baar zijn voor het nieuwe Vlaams natioZo bleef dan praktisch nog slechts eei
strijders, een grote weerslag hebben op gen. De bezettende overheid steunt nu nalisme.
u'cg
open : de domper zetten op zijn
het ideologisch vlak. Een diepe krisis op volle toeren De Vlag die hen volledig
Niemand betwijfelt dat er fouten be- \'laams-nationaal gevoel en naast de
ontstond. Een ogenblik werd er aan ge- welgevallig is en in een verwrongen groot gaan werden — aan gevolgen zwaar. Pa- Belgischgezinde
zijde in het andere
dacht het V.N.V. te ontbinden en de ak- Germaans perspektief denkt dat op een ter Callewaert gaf het juiste grondbegin- kamp gaan siaan. Men moest dan trachtivistische politiek stop te zetten.
We- onrechtstreekse verduitsing en anneksa- sel voor een ]^laams nationale houding ten ziin nationalistische overtuiging te lagens verschillende overwegingen
meen- tie neerkomt. Het V.N.V. reageert he- aan : « Hei enige beginsel moet zijn : tin .samengaan met de Belgisch-unitaire
de men ten slotte het niet te kunnen vig : << Wie de eigenheid van ons volk Vlaanderen moet overwinnen,
Vlaande- staats gedachte — al waren beide in teniet aanvaardt of er aan twijfelt, is niet
doen.
ren
moet
leven
».
Hij
erkende
zelf dat genspraak — en wachten op betere tijmeer op zijn plaats in het V.N.V. ». Het
Vooreerst was er de zorg om het lot
het
een
uiterst
soepele
en
moeilijke
di- d.n. In het vroegere Vlaams-nationaal
zou tenslotte in begin 1945 in Duitsland
van hen die het aktivisme gevolgd wakozen velen deze weg.
eindigen met de aanhouding en interne- plomatie vergde. De eisen van het he- kiezerspubliek
ren. Daarbij vreesde men dat de bezetWie
echter
niet
op een rotsvaste overden en die van de toekomst verenigen :
ring van Dr. Elias.
tende overheid zou beletten dat de onttuiging
steunde,
werd dikwijls opgehet was niet steeds eenvoudig.
Het
Langs de andere kant komt een
binding van het V.N.V. zou gevolgd
l'laams nationaal drama lag in feite hier- slorpt. Het verlies voor het Vlaams-naworden en dat men alzo de massa van de Vlaams nationale oppositie scherp naar in dat het tijdens deze oorlog een onaf- tionalisme was groot in deze kringen en
beweging in de handen zou spelen van voren. In eigen kringen wordt het hankelijke positie op verschillende fron- slechts lange jaren later zou de terugverweten het Vlaams nationaal
de nationaal socialistische De Vlag. Ver- V.N.V
ten moest verdedigen, zonder over de werking er kunnen beginnen. Toch was
ideaal
tegenover
de Duitsers te hebben
volgens was er de faktor Rusland. In
het Vlaamse en nationale bewustzijn hj
nodige middelen er toe te beschikken.
1943 tekende de Duitse nederlaag aan prijsgegeven. Velen verlaten het aktivisHoe sterk het
Vlaams-nationalisme het oorlogsbegin reeds zo groot dat het
het Oostfront zich snel af en het beeld me. Dr Elias zal in augustus 1944 ver- vóór de oorlog reeds gegroeid was, nog niet mee) kon onderdrukt worden. In
van de dreigende « ondergang van het klaren : « Ik weet dat velen zich van ons te weinig was het doorgedrongen naar Belgische kringen moest dit bestaansAvondland
onder de
bolsjevistische afgewe7id hebben omwille van beschou- de sleutelstellingen die de diepere grond- recht volmondig erkend worden. Het
vloed » steeg. Verschaeve werd er zo- wingen van trouw aan hun volk. Velen slag van de moderne staat vormen : ad- bracht mee dat zo de Vlaams-nationale
zeer door beheerst dat men zijn rede van hebben mij geroerd door hun afscheid ministratie, finantie, ekonomie, sociale
(lees door blz. 5)
Mechelen in 194S als een lijkrede heejt omdat zij verscheurd werden in hun ge-

De krisis van 1943
Dr K' as had als leider van het V.N.}'.
een zware erfenis aanvaard. Hi] had
steeds tot de gematigde vleugel behoord
en wenste zelf een andere lichting in te
gaan. In een brief aan Reeder zou hij
verklaren: uHei is beter dat mijn beweging ten onder ga in klaarheid dan versmachte in dubbelzinnigheid ». Binnen
de partij groeide ook een sterke nationalistische oppositie die eiste dnt de
groot-Nederlandse
gedachte met klem
zou verdedigd worden tegen Duitsland.
Tegenover dit groeiend veizet greep de
Duitse overheid terug naar een beproefd
middel : de opbodpolitiek.
Hun steun
ging terug naar de radikale nationaal sociali.<;tische richting in Maanderen, nu
vertegenwoordigd
door de De Vlag
(Vlaams Duitse
Arbcidsi^emeenscliap).
In ïO-iJ i<'erd dooi hel F.AM', een
scherpe strijd gestreden tegen de SS om
zville van de jeugdbewegingen,
die deze
laatste wilde inpalmen.
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GROTE GEZINNEN IN DE BRANDING

uLflflmse Gezinnen mneen siinnen

« Het Koninklijk besluit van 10 april 1957
wijzigt de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
Het is een gemene ploertenstreek tegenover
Vlaanderen in het algemeen en vooral tegenover het levenskrachtigste gedeelte van
ons volk : het Vlaamse grot* gezin ! »
Tieu p.e. van de gezinnen in ons land
liehben \ ier of meer dan vier kinderen. Xej,fentig p.c. hebben er minder dan vier. Die
tien p.c. grote gezinnen zijn vooral Vlaamse
gezinnen en die brengen meer dan een vierde van al de kinderen van ons land groot.
Maar die kinderen zijn niet stemgerechtigd
en die tien p.c. oudei's hebben zo weinig
invlf.ed CU kunnen zo weinig gewicht in de
weegs( haal werpen.
En hel is daarom dat de gezinspolitiek in
ons land niet op rechtvaardigheid berust
maar op partijbelang.
Want die negentig p.c. der gezinnen hebben ingevolge het besluit van 10 april 1904
zeer belangrijke voordelen gekregen en vermits Wallonië bitter weinig grote gezinnen
telt en de voordelen vooral gaan naar zeer
beperkte gezinnen met een of twee kinderen
die er in Wallonië en Brussel met hopen
zijn zal Wallonië en Bru.'Jsel het grootste
deel van de koek krijgen.
Hoe flagrant de miskenning is van hei
Vlaamse grote gezin blijkt wel uit het feit dal
de gezinstoelagen verhoogd werden mei gemiddeld, en rekening houdend met de leeftijd der kinderen :
Voor 1 kind met '-i-') p.c. al» moeder gaat
werken en met 25 p.c. als moeder thuis blijft.
Voor 2 kinderen met 54,3 p.c. als moeder gaat werken en met 24.5 p.c. als moeder
thuis blijft.
VAN FRONTPARTIJ TOT VOLKSUNIE

40 JAAR VLAAMS NATIONALISME
(vervolg van blz. 4)
organisaties na de oorlog konden
opgerold 7i'ordeii, lufH diepere grondslag
onaangeroerd
hleej.
FT ie ziet in deze evolutie
van het
\'laams-nationalL<;me
tijdens de
oorlog
niet in, dat aan het begin van alles een
slejitclfont lag die alle verdere
gegevens
vervalst ? Ze lag in de Vlaamse
mistoestanden in België. ]]^elke andere
wending zou de geschiedenis niet hebben genomen, zo Vlaanderen
vóór 1940 zelfbestuur afgedwongen
had binnen een federaal
Belsië.
In zijn slotbeschouwing
over het eerste aktivisme gaf M. Basse een obfektieve uitleg die nog steeds kan gelden
wanneer men rekeyiing houdt miet een
kwart eeuw verschil en met het standpunt van de scJtrijver die tegen het ekstremisme
gekant is : u De
aktivi^ten
hebben 'het akt'visuic
niet
geschapen.
Zulke schepping ligt niet in de macht van
een kleine g'roep mensen. Zij
gebeurt
door de geheimzinnige
wisselwerking
dei
omstandigheden
die de gelovige aan de
voorzienigheid
toeschrijft
en de wetenschap evolutie noemt. Daarvan zijn alle
geestesrichtingen
faktoren.
Rijpt
één
dier richtingen lot voldoende macht om
recht op één do hoofdrollen te hebben
en wordt ze door de dragers van de heersende mening onderschat, dan wordt uit
weerstand aan de ene en ongeduld aan
de andere kant, het ekstremisme
geboren.
De Vlaamse beweging
had, kort
voor de oorlog, die kritische toestand bereikt. De regering en de leidende
standen bleven er blind voor. Hadden
ze
klaar gezien en met rechtmatige
eisen
''^ijselijk rekening geJiouden, da^t had de
nog onbeduidende
radikale kiem zich in
de oorlog niet kunnen ontwikkelen
tot
het Aktivisme. • In de evolutie van de
\'laamse
beweging
verschijnt
dus
het
Aktivisme
ah een pijnlijk kenteken vayi
rijpheid...
Het zegt genoeg hoe de eerste oorzaak van de oorlogsgebeurtenissen
moet
gezocht worden bij hen die sedert 1830
nnverdroken
geweigerd hebhen een uiteindelijke en rechtvaardige
oplossing te
geven aan de ]^laamse
mistoestanden.
Deze toestanden
— zo schreef
een
Vlaams-nationaal
blad na de oorlog —
hebben zich tijdens de oorlog
gewroken
zowel op België als op
Vlaanderen.

\ 001 -l kinderen met 47.5 p.c. als moeder gaat werken en met 21.1 p.c. als moeder
thuis blijft.
Men bemerkt reeds duidelijk dat de bedoeling van de nieuwe kindertoelagewet er in
legt de moeder uit haar gezin weg te trekken
on ze aan het werk te zetten op fabriek of
nis kuisvrouw of iets anders. T)e moeder is
maar goed om het kind op de wereld te brengen en daarm&e basta. Als ze dan gaat werken zal ze nog meer kindergeld krijgen.
Maar nu gaat het verder en we geven
steeds de gemiddelde verhoging, de leeftijd
der kindereu in acht nemend. Dit maakt dat
deze berekening nog te jjunstig zal uitvallen
voor de moeder van grote gezinnen die nog
kleine kinderen heeft en das helemaal niet
kan gaan werken en het zeer dikwijjls ook
niet zal willen omdat zij weet hoe broodnodig het is voor de opvoeding van hun kinderen dat ze die zeli opvoeden. (De socialisten beweren dikwiijs dal deze moeders te
lui zijn om gaar te «erken I Zoudt ge niet
onner vallen !)
De verhoging is fh\n aN volo-t MIDI een
gezin met :
Vier kinderen als moeder gaat werken :
12,1 en als moeder thuis blijft nog maar 22,8.
De uiterste grenzen zijn echter met vier kinderen onder zes jaar slechts 5 p.c. en met
vier kinderen ouder dan tien jaar en als moeder werkt 54,0 p.c.
Rn voor vijf kinderen als moeder gaat
werken, •16,8 maar als ze thuis blijft voor
de opvoeding van haar kinderen bedraagt de
verhoging maar 20 p.c. meer. En hier liggen
de uiterste grenzen tussen 7,5 p.c. met vier
jonger dan zes jaar en een ouder en 48 p.c.
\oor vijf kinderen van meer dan tien jaar
<'n als moeder werkt.
Hoe meer kinderen een gezin telt en hoe
kleiner ze zijn, dus hoe nodiger het is dat de
moeder in het gezin moet blijven, hoe kleiner de gemiddelde verhoging is.
We lezen we wel in de socialistische dagbladen dat de grote gezinnen niet moeten
rek lameren omdat ze toch ook een verhoging
krijgen I Het zou er nog moeten aan ontbreken. Hadden ze misschien gewild dat ze
nog een paar honderden franken minder zouden gekregen hebben !
In ieder geval is het duidelijk dat hoe
groter het gezin is hoe kleiner de verhoging. En door het feit dat er in Vlaanderen
talrijke jonge en levenskrachtige, opkomende gezinnen zijn wordt vooral dit landsgedeelte zwaar getroffen.
De diskriminatie van het grote gezin tegenover het kleine wordt nog des te scherper gesteld omdat het levensminimum per
kind nog lang niet bereikt is. De grote gezinnen zullen, de gevoelig verbeterde levensstandaard der beperkte gezinnen in

acht genomen, zich nu nog meer benadeeld
gevoelen omdat de afstand tussen de zekere welstand van de kleine gezinnen en de
armoede van het grote gezin nu nog werd
vergroot.
De grote gezinnen uit Vlaanderen worden nog meer verproletariseerd en dit zal
nu verstrekkende gevolgen hebben voor de
Vlaamse levensstandaard ! Nu en in de
toekomst.
Troclet heeft de grote, gezinnen in Vlaanderen moedwillig gesaboteerd !
De nieuwe kindertoelagen zullen voor de
grote gezinnen de opvoedingsmogelijkheden
niet veibeteren. Dit wil zeggen dat daar
waar de vele Waalse en Brusselse een- of
tweekindjesgezinneu het nu alweer zoveel
gemakkelijker zullen hebben hun kinderen
bizondere studies te laten doen aan universiteiten of andere hoge scholen om er degelijke intellectuelen van te maken (als er tenminste een greintje verstand in zit) terwijl
de ouders van grote gezinnen, zelfs als hun
kinderen er voor aangelegd zijn, toch niet
bij gebrek aan inkomen, hun kinderen zullen kunnen laten studexen.
Daarom zullen weer eens de kinderen uit
Vlaamse grote gezinnen, de ongeschoolden
en manoeuvers van morgen moeten worden.
Saboteert de Vlaamse levenskracht, houdt
Vlaanderen dom, de lage lonen zullen later
voor Vlaanderen zijn en als we dan toch
Vlaanderen ooit zullen moeten industrialiseren, dan zullen wij Walen en Brusselaars
er laten de plak zwaaien over de Vlaamse
koelies.
Grote gezinnen, het gaat om de toekomst
van onze kinderen.

EN DE MOEDER AAN DE HAARD !

De moeder, die volgens alle stellingen,
bij het kind hoort, wordt naar de fabriek
verwezen, opdat haar kinderen aan de
staat zouden behoren.
Schrijnende miskenning van de moeder.
Een groter inkomen voor de moeder die
gaat werken opdat ze haar kinderen aan
de straat zou overleveren.
De eigen taak van de moeder in het gezin wordt miskend. De heerlijke taak van
de moeder die van haar kind een flinke
burger, een flinke Vlaming wil maken wordt
miskend. De belangrijke ekonomische en
sociale taak van de moeder in dienst van
het land wordt miskend. Wat is er dan belangrijker voor het land ? Een moeder die
van haar kind een schoon mens maakt en
daartoe de gelegenheid krijgt en daarover
vrij kan beschikken omdat haar inkomen
niet zal verminderen omdat ze thuis blijft
of een moeder die haar kind de straat moet
opsturen, gedwongen wordt in de fabriek
te werken en mee helpt in zeer geringe ma te aan het produktieproces in dienst van
de staat of van een trust ?
Hadden alle Vlaamse moeders met grote
irezinnen de slem eens kunnen horen van Me\ rouw 1'eeters-Nicasie op het Volksuniekongres te Antwerpen waar ze in zo eenvoudige woorden de taak van de moeder onderstreepte. Hoe zouden ze begrepen hebben
dal de Volksunie met geestdrift de herinvoering der toelage moeder aan de haard
eisl.
Hadden alle grole gezinnen de besluiten
•lp familiaal gebied kunn"ii beluisteren van
dit Kongres...
Eerste punt van de seklie sociaal-ekonomisclie vraagstukken :
« Elke echte sociale politiek moet beginnen bij het gezin, do hoeksteen van iedere
gezonde samenleving. De zorg voor het gezin moet dan ook ten grondslag liggen aan
alle verdere sociale uitbouw »,
Mei als onmiddellijk te verwezenlijken eis
— Opvoering van de levensstandaard van
de gezinnen door aanpassing van de kinderbijslagen aan de werkelijke kosten van levensonderhoud. Opnieuw invoeren van de
sergoeding van de moeder aan de haard op
grondslag van de uitkeringen verricht tijdens het jaar 195-1.
En punt acht van het vijftienpunten programma :
II Een aan Vlaamse toestanden aangepaste, durvende gezin'spolitiek, die moet gegevoerd worden door verhoging van de gezinsvergoedingen, alsook door een herwaardering van het gezin en van de morele waarden.
Dat is een volledig familiaal programma
voor het Vlaamse grote gezin. « De werkelijke kosten van levensonderhoud » dit betekent het levensminimum voor ALLE kinderen, ook voor de kinderen uit grote gezinnen, ook voor de kinderen van middenstanders en landbouwers, de stiefkinderen
zowel van de C.V.P. als van de socialisten.
Vlaanderen heeft geen nataliteitspolitiek nodig met fantastische bedragen voor
geboortepremies. Wallonië had die nodig...
en Vlaanderen betaalt !
Vlaanderen heeft een degelijke familiale
politiek nodig die voorziet in de onderhoudskosten van een kind en Wallonië laat
ons stikken.
De bijkomende voordelen (luiermand,
kommuniepremies, familiale hulp, enz.)
van vele kompensatiekassen gingen meestal naar Vlaanderen... Troclet ontstal aan
die kassen de 4,5 van hun reserven... en
Vlaanderen betaalt !
Ook op familiaal gebied is federalisme
een noodzakelijkheid opdat wij onze kinderen in een vrij Vlaanderen tot schone
mensen zouden kunnen vormen.
Tweehonderdtwintig'duizend gezinnesn
zijn lid van het Vlaams Verbond van de
Kroostijke Gezinnen. Het betekent in aantal
een geweldige macht en toch slaagt die bond
van de kroostrijke gezinnen er niet in aan de
(lartijen een degelijke en volgehouden familiale politiek op te dringen. Die bond is anilitiek en hij moet het blijven maar het is
ook daarom dat die bond weinig kan doen
tenzij moties stemmen die niet aanhoord
worden,audiënties aanvragen waaraan geen
gevolg wordt gegeven, brieven schrijven
waarop niel geantwoord wordt, spotbladen
(Van den Daele) of rouwbladen (Troclet)
uitgeven die geen resultaten oplevereai, kon.
gressen beleggen die geen weerklank vinden. Dit alles omdat geen enkele partij haar
zetels bedreigd gevoelt door de aktie van de
Bond.

Taalterreur
in Kongo
VLAMINGEN BUTEN VAN ZICH AF EN
EISEN GRONDIGE TWEETALIGHEID
Naijverig op de wens uitgedrukt door de
provinciale adviesraad van de Kivu-provincie, gingen enkele vlaamshaters van de
provincie Kasai de Kongolese leden van
deze raad opzoeken om eenzelfde motie te
doen aannemen tegen een mogelijke tweetaligheid in Kongo. « Indien jullie deze
wens niet uitdrukt, moeten jullie ook Nederlands leren ofwel blijven de hogere
ambten voor jullie afgesloten ». Dit was
de bedreiging!
;
Na dagenlang getwist over verschillende
teksten, werd dan de wens uitgedrukt in
de zin van die van hogergenoemde provincie, alleen op een onbeschofter manier
tegenover de Vlamingen ! " Vlamingen en
Kongolezen, mogen zich in hun taal tot
de administratie wenden; na vertaling zal
hen in hun respektivelijke taal worden geantwoord. Voor de rechtbanken mogen
Vlamingen en Kongolezen zich van hun
taal bedienen, maar bijgestaan door een
tolk '• !
15 Kongolezen hebben deze motie " uitgedrukt " samen met de blanken Beken,
Meers, Yzerman. Cornez en Zuiderhoff.
Het heerschap Zuiderhoff is prokureurgeneraal in Luluaburg en ex-voorzitter van
de Vlaamse Vriendenkring van die stad !!
Hij beweert gehandeld te hebben na advies van een hoge administratieve personaliteit van de kolonie !
Dat de h.li. Kongolezen zich tevreden
stellen, voorlopig op dezelfde^ rij als de
Vlamingen te worden gesteld, is begrijpelijk. Aan de blanke kaffer Zuiderhoff en
Co wordt wel eens de rekening aangeboden.
Al die herrie moest worden geschopt om
de mogelijke uitwerking van de dekreten
van minister Buisseret tegen te gaan. In
België worden de taalwetten niet toegepast en ze zullen het in Kong* ook niet !
Buisseret zelf. slaat en zalft. Op zijn
laatste rondreis in Kongo hebben verschillende Kongolezen aan die minister gevraagd, Nederlands onderwas in te richten
voor hun kinderen. " Aan Nederlands onderwijs hebben jullie kinderen niets",
heeft het supercivieke Waaltje geantwoord.
" Nederlands is geen wereldtaal " ! Het
spreekt vanzelf dat alle Kongolezen moeten worden opgeleid om de gehele wereld
te bereizen! En dat het f rans nog een wereldtaal is !
" Wat heeft de C.V.P. gedaan voor de
Vlaamse kolonialen onder hun vierjarig
bewind " vroegen we in ons eerste artikel ?
En een week later kwamen ze met een ontwerp van dekreten voor de pinnen, waaraan £e jaren hadden gewerkt, maar... dat
ze vergaten te doen stemmen ! De muis
die de C.V.P. had gebaard was " de gematigde tweetaligheid " ! Die gematigde
tweetaligheid is reeds lang voorbijgestreefd ! Waarom de C.V.P. niets heeft gedaan, heeft nu een zekere Van Hemelrijk
verklapt : " Het was niet dringend " zei
deze versleten en eeuwige comingman der
Brusselse C.V.P. "Ook hoger onderwijs
(lees door blz.6)

De Bond kan en mag niet als partij opkomen, maar de Vlaamse Volksunie kan dat.
De V'laamse Volksunie met haar familiaal
programma aan de Vlaamse grote gezinnen
aangepast is « DE » partij van « ALLE »
Vlaamse gezinnen.
Om het familiaal programma van de
Bond van de Kroostrijke Gezinnen te verwezenlijken kunt U als groot gezin rekenen op
de Volksunie. Grote Gezinnen, uw partij,
om uwe doelstellingen Ie verw^ezenlij^ken is
de Volksunie die bij de volgende verkiezingen voldoende macht zal verworven hebben
om van de grote partijen de zweep te zijn
die ook aan de Vlaamse gezinnen hun rechten zal toekennen.
Dat het oitde frontershart van Voorzitter Scheere (waarom is die in de C.V.P. buitengewalst ?) op de landdag van de Bond
te Leuven nog eens wakker schiet om het
smalend onrecht de Vlaamse grote gezinnen
aagedaan, met zijn Klokke Eoelandstem
aan te klagen ! De Vlaamse grote gezinnen
zullen hem dankbaar zijn !
M. S.

nr. voi.KstNih

SCHITTEREND PROVINCIAAL
ZANGFEEST
Het 6e Provinciaal Zangfeest van de
flinke Gentse A.N.Z.-afdeling werd een
schlage; over gans de lijn. Een meer dan
stampvolle Roelandschouwburg en een niel
te stuiten geestdnft. Alle tekenen wijzen
er op dat het nationalisme in Vlaanderen
opnieuw de wind in de zeilen heeft. Het
Jubelzangfeest te Antwerpen zal dat nogmaals aantonen, ondanks aile C.V.P. Dagen
van het Vlaams Verdriet.
Onder de talrijke vooraanstaanden die op
dit Zangfeest aanjwezig waren telden wij
talrijke hoofdbestuursleden van de Volksunie o. m. volksvertegenwoordiger Wagemans, Rudi Van der Paal, Ward Rolus,
Bob Maes, O. Van de Kerchoven, Alf. Waelput, A. Van Malderen. Verder zagen wij
Bob Degol, Karel Dillen, en andere militanten van de partij. Van Vlaams-nationale
zijde merkten wij nog on dr Jet Goossenaerts, dr Léo Wouters, dr jur. De Pesseroy, dr L. Elaut, Mauirits Wagemans. Drs
Van Damme en Dan Dumon e.a.
Toen pater Stracke het spreekgestoelte
besteeg rees de zaal als een man recht om
aan het symbool van Vlaanderens grootheid een donderende ovatie te geven. Uit
zijn ruim drie kwartier lang betoog onthouden wij n a a s t zijn oproep voor meer
Vlaamse fierheid zijn ondubbelzinige stellingname voor een zelfstandige Vlaams
nationale politiek. Hij verwierp kordaat de
becshuldigingen als zouden de nationalisten scheurmakers zijn. Het hoeft niet gezegd dat deze verklaring levendige toejuichingen uitlokte.
Na dit werkelijk schitterend geslaagd
zangfeest trok een optocht van meer dan
500 personen door de stad, met op de kop
de flinke muziekkapel der Blauwvoetvendels. Vooraan stapten volksvertegenwoordiger Wagemans en de andere genodigden.
In de stoet werden de spandoeken *Amnestie » en « Zelfbestuur >
' meegedragen.
Er werden strijdliederen gezongen en leuzen gescandeerd o.m. Elias vrij, Daels terug ,enz.
Tot slot dansten honderden paartjes e e i
massale polonaise op de Kouter.
Demon.

Daarna kwam « de zaal » aan het woord
en tijdens de geanimeerde bespreking werden interessante suggesties en voorstellen
gedaan. Er werd ook nog gewezen op de uitspraken van de pausen waarin de vrijheid
van de kristenen wordt beklemtoond om
zich in diverse pa. tij en te bundelen.
Een bezielende oprosp van onze propagandaleider tot de aanwezigen om zich
volledig en voortudurend in te zetten voor
de Vlaams-nationale zaak, besloot deze
bijeenkomst, die eens te meer bewees hoe
stevig de Volksunie reeds staat in OostVlaanderen.
OUDEN AARDE-RONSE
Te Kwaremont werd in aanwezigheid van
I\I. Frans van der Eist, algemeen voorzitter
pn Drs. Wim Jorissen, algemeen sekretaris
overgegaan tot de samenstelling van het
arrondissementeel bestuur. De heer Gies
Cosijns werd aangesteld als voorzitter, advokaat De Boe als ondervoorzitter en de
heer Rik Nachtergaele tot sekretaris. Het
sekretariaatsadres is Rik Nachtergaele.
Aalstbaan, 5, Edelare-Oudenaarde.
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Proficiat vriend Provoost !
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Zoals elk jaar brengt ieder IJzerbedevaarder een bezoek aan do grote
.4TLASKELDER. ten huize van Ingenieur J a n de Bondt, IJzerlaan, 32.
Diksmuide (op 200 meter van het
IJzerkruis).
Men schenkt er de befaamde Atlasbieren in gezellig samenzijn met muziek en zang.
Ieder simpatisant van de Volksunie
-/al niet nalaten daar een bezoek te
brengen en kontakt te nemen met de
leden van het hoofdbestuur van de
Volksunie, die daar zullen ter plaatse
..
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De Atlaskelder ten huize van Jan de
Bondt is open vanaf zaterdag, de
vooravond van de IJzerbedevaart, te
16 uur. Regie Bob Degol.
J a n de Bondt en zijn echtgenote
wensen F bij voorbaat zeer hartelijk
welkom.'
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NINOVE
Een onsterfelijke held
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Met veel succes werd door enkele Vlaarusgezinrnljggen van autobussen naar Antwerdc meisjes te Ninovc het Vlmms hloemeke veen hel
pen (14-7-57).
.( Vlaams Komitee voor Brussel » aan de kerk verBuitengewoon sukses ! I I
kocht. Een /ergerlijk en misplaatst incident heelt
OVERAL nooit te voren gekende belangzich echter bij deze gelegenheid voorgedaan.
stelling. TIENTALLEN bussen reeds beEen zekere heer, n.l. Marcel Penne uit de Burcbtsproken in West-Vlaanderen.
siraat heeft zich onsterfelijk belachelijk willen maBELANGRIJKE MEDEDELING
ken. Toen onze meisjes hem een bloemeke aanboden wees gij dit hooghartig af zeggend, dia hij daar
Waar de bussen door de VOLKSUNIE inniet aan meedeed; zij stoorden zich niet aan zijn
gelegd reeds volzet zijn, kan er meegereisd
flauw gedoe en gingen verder hun gang. Nu komt
v/orden met andere groepen. Ook daar kan
echter de heldendaad van Mijnheer Penne. Toen de
propaganda gemaakt worden. Men moet de
mis een aanvang had genomen, gingen onze meisbussen vragen in de omgeving van de Carjes eveneens ter kerke en plaatsten zich op één en
notstraat, 90 (Zaal Majestic) te parkeren
dezelfde rij, fier als een pauw met hun bloemeken
vóór 10 uur 30.
op de kraag. Mijnheer Penne, die een zeer katoliek
Voor Veurne-Adinkerke alleen zijn er
en kristeüjk man is, gaat rond in de kerk met de
thans reeds ongeveer 25 deelnemers
schaal en zmi eans laten zien tot welke daden hij
te veel voor de Volksuniebussen.
in staat is. Toen hij aan onze meisjes kwam, die
lEPER
: Kontaktvergadering.
met hun centen in de hand zaten, stapte hij hen
Deze
greep
plaats op 30 juni en mag als
nogmaals hooghartig voorbij en weigerde aldus hun
een
geslaagde
bijeenkomst geboekt worbijdrage te aanvaarden. Voorwaar een flinke daad
den daar de aanwezigen zich akkoord hebnietwaar ! En zeggen dat deze lummel behoort tot
ben verklaard met « de algemene richtlijde partij, .die onlangs beroep deed op de nationanen en het programma van de Volksunie,
'i'itcn in " De Denderklok » Ier verwezenlijking
met het oog op de aanstaande verkiezinvan de kristelijke -eenheid.
gen ''.
Wat zegt onze heer Deken daarvan ? Is de daad
De tot-nog-toe gekende aarzeling, ja tevan Mijnheer Penne niet voldoende om hem met klikrughouding
bij de vrienden van leper-Poken en klakken aan de deur te zetten ? Of is het
peringe, het gevolg van een drie jaren lanloegelaten ,dat voorbeeldige kristme mensen omwilge tegenwerking is aan het wijken, MOET
le van hun Vlaamse overtuiging tot in de kerk toe
en
ZAL binnen afzienbare tijd tot h e t ver3,choónd en beledigd worden .leden behoren.
je, Mijnheer Penne. thans kunt ge nog een hoge
Er werd overeengekomen de volgende
l-nrs! opzetten en voor een held doorgaan, weet echbijeenkomsten
op een weekdagavond te be•L i!m dit niet lang meer zal duren; over enkele
leggen, niet meer 's zondags,
laren zult ge met de vinger gewezen en door de
aanstaande bijeenkomst op 16 juli te
Vlamingen uitges,puwd worden; zelfs in uw eigen
na-tij zult ge niet meer bruikbaar zijn, tenware ze
7 uur 's avonds in het lokaal « 't Zweerd *
helemaal zelfmoord wilde plegen.
Grote Markt, 2, te leper. Men gelieve die
Snarfje.
avond vrij te houden.
BALOERHQEKE
Ver'ichte geesten hebben een alhier gehouden
tuinfeest in een ware Volksuniegeest hepschapen.
H(f was al Volksunie wat men hoorde en zag.
Honderden banden alsmede de aankondiging voor
onze federalistische vergadering werden hier geplakt.

PROVINCIAAL SIMPATISANTEN-DAG
Zondag 23 juni ging te Gent een provinciale simpatisanten-dag door welke over
geheel de lijn uiterst geslaagd mag genoemd worden.
Uit alle gewesten van de provincie wa- D E S T E L B E R G E N
Waar duizenden toestromen is ook de Vlaamsren afevaardigden aanwezig en er heerste
een sfeer van eensgezindheid en strijdvaar- nationale partij aanwezig. De vermaarde bedevaart
naar Bergen Kruise, stond afgetekend in overduidedigheid.
Na het inleidend woord van dhr Wael- lijke Volkswnieleuzen. Zien doet gedenken, woorden
put hield Dr. Van Leemputten, provinciaal wekken maar voorbeelden trekken .'
voorzitter, een geestdriftig pleidooi over GAVERE
de noodzakelijkheid van de Vlaams-natioDe brandweerfeesten alhier gehouden stonden —
nale partij, de Volksunie.
wie zal er nog aan twijfelen — ook in het teken
Vervolgens deed een simpatisant een opvan de Volksunie. Alle toegangswegen tot het voetger H. Wagemans aan het woord die de
balveld, waar die spurtgasten hun kunde lieten bebalans opmaakte van drie j a a r Volksuniewonderen, waren één Volksunieleuzen, fong en oud
werking en tevens de schromelijke tekorzagen simpatiek neer op het werk der guitigaards.
ten en fouten zowel van de linksen als
Hebben we geen macht, we zullen ze vormen !
van de C.V.P. aanstipte. Speciaal legde
spreker er de nadruk op dat de Volksunie, L O V E N D E G E M - Z O M E R G E M
zonder vrees te worden tegengesproken, er
Beide gemeenten onlangs nog bewerkt door de raaanspraak mag op maken de eerste te zijn diowagen kregen opnieuw 'n beurt.
geweest om de 12 m a a n d e n legerdienst te
Ditmaal was de papborstel van de partij. .Affiches
eisen. Hij besloot met erop te wijzen dat over de 12 maanden-eis en de radio werden duchtig
alleen Vlaams-nationale machtsvorming uitgeplakt. IJverige handen vinden steeds gelegenen vertegenwoordiging in het Parlement de fieid tot prestatie. Ze zijn een voorbeeld voor vele
andere partijen kan dwingen zich om de
andere.
Vlaamse belangen te bekommeren.
Hou zee.
Vervolgens deed een simpatisant een opDie van Gent.
roep tot de jongeren om h u n plaats in de
Vlaams-nationale strijd in te nemen en het
niet te laten bij wat volksdansen en een
trek- of vrij tocht n a a r Zangfeest of IJzerbedevaart. De
Volksunie-jongerengroep
welke ook in Oost-Vlaanderen binnenkort
zal gesticht worden zal de tot aktie-bereide
jongeren (vanaf 18 jaar) de kans geven
zich te laten gelden

Abonneer nu
op De Volksunie
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.^'is g.^leverd wordt door kameraad Provoost die een prachtige kern in Oostende
aan het stichten is.
De arrondissementele Voorzitter, Jan De
Bondt die ons een ononderbroken werking
in Oostende en omliggende heeft beloofd,
zal samen met Dr. Devoldere uit Westkerke, het woord komen voeren op de a a n staande
stichtingsvergadering,
gevolgd
door een gezellig samenzijn, van bedoelde
kern.

OOST-VLAANDEREN
GENT
Naar Antwerpen.
Op de dag van het 20e Vlaams Nationaal
Zangfeest, wordt vanuit Gent een « Zingende Karavaan der 500 » ingelegd.
De karavaan vertrelit te 9 u. stipt aan
het Viaams Huis Roeland. Om een vlotte
samenstelling te bekomen wordt door de
politie een tijdelijk parkeerverbod uitgevaardigd in de Voldersstraat en de Henegouwentraat, uitgezonderd voor de bussen
en auto's die tot de karavaan behoren. Private wagens en cars uit de andere gouwen
kunnen hier aansluiten, liefst met leeuwenvlag getooid. Inschrijvingen aan 75frs.
per persoon (kaart van 30 frank voor het
Zangfeest inbegrepen) bij de plaatselijke
verantwoordelijken of bij G. Dekeyser.
Onderbergen, 59, Gent (reisleider), in het
Vlaams Huis Roeland, of door storting van
75 frs op girorekening 1092.50 De Moor J.,
Gentbrugge (tel. : 25.65.98)

JUl.l

GISTEL WESTKERKE
Er wordt flink gepresteerd door de DURVERS van 't Gistelse. Straks krijgen ze nog
wat meer werk op de plank. De uitstekende plakbrieven voor de boerenbevolking bestemd zullen eerlang uitgedeeld worden.
Vooruit jongens ! We gaan STELLIG ZEKER n a a r de overwinning.
OOSTENDE
Werken en nog werken blijft nooit zonder resultaten. Waarvan, nog eens, 't be-

VOOR DE BOEREN
Van alle kanten wordt ons gevraagd de
teksten van de zo belangrijke laatste plakbrieven op postkaarten formaat en stevig
papier te laten drukken om bij AL de boeren van de streek te laten bestellen.
Die strooibriefjes zijn ondertussen klaar
en zulïen binnen kort verspreid worden.
KIEZERSLIJSTEN.
Voor het arrondissem»nt Veume-Diksmuide-Oostende werden tijdig de 86 nodige aanvragen neergelegd bij de bevoegde
HH. Arrondissementscommissarissen van
Veurne en Brugge. Het is dus zeker dat al
de HH. Burgemeesters tegen 1 juli de aanviaag zullen ontvangen hebben. Goed gewerkt !
ARRONDISSEMENT BRUGGE
ORGAMSATORISCHE
UITBOUW.
De uitbouw van de arrondissementele afdeling Brugge van
de Volksunie vordert traag maar zeker. Verscheidene kontaktvergaderingen werden reeds belegd, terwijl eveneens de indeling van de stad Brugge onder
oaen werd genomen, om de persoonlijke propaganda
te versterken. Verscheidene leden hebben aanvaard,
per wijk vrienden en goedgezinden aan te spreken
de werking van de Volksunie te propageren en abonnementen te werven. Ook werd een aktie op touw
s.czet, om zoveel mogelijk adressen te verzamelen,
waarliecn reeds een eerste brief gezonden werd. Deze
briii verschijnt als bijlage van onderhavig nummer
m gans West-Vlaanderen. Daarin wordt de huidige
po'itieke toestand ontleed, met de klemtoon op de
groei van de Volksunie en de vaste wil van onze
longc partij, om aan de verkiezingen deel te nemen.
Schikkingen worden getroffen, om een kiesfond<i aan
te leggen.
Na een kontakt met de vrienden van Knokke, dat
zeer vruchtbaar was, werd een kontakt met de kameraden van Torhout in het vooruitzicht gesteld. Dit
zal binnen de eerstvolgende dagen gebeuren. Zo
Hordi geleidelijk het arrondissement Brugge verkend.
TWEE AUTOCARS VOOR HET ZANGFEEST.
— Wc kunnen met genoegen melden, dat voor het
a.s. nationaal zangfeest te Antwerpen bijna twee autocars volboekt zijn. Ruim 60 personen schreven
reeds in. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Op 10 juli a.s. wordt de inschrijvingslijst afgesloten.
Tegen die datum kan men nog aanmelden bij kd.
Mare Van de Moortele. A.N.Z.-afgevaardigde, Prins
Acblrtstraat, .?2, St-Kruis, of in café Toerist, Langestraal. 47. Brugge of in " Vlissinghe >>.
We doen een oproep, om zo talrijk mogelijk naar
Antwerpen te gaan, én voor de volksvergadering van
de Volksunie in de voormiddag én voor het zangfeest, 's namiddags. Niemand die kan, ontbreke,
iuist nu '
OPRICHTING VAN EE^ HARMONIE. — De
wens werd uitgedrukt, een volkse en Vlaamse .harmonie op te richten, die allerlei Vlaamse feesten in
de provincie — of daarbuUen — kan opluisteren en
daardoor een leemte zou vullen. Reeds hebhen zich
een 10-tal muzikanten aangemeld. Belangstellende
Vlaamsgezinde muzikanten kunnen alle inlichtingen
inwinnen in café Toerist. Langestraat, 47, Brugge.
Het doel is, een degelijke harmonie op te richten,
die o.m. ook aan tornooien zou deelnemen, en waarbij vanzelfsprekend een zo hoog mogelijk peil nagestreefd wordt.

Zakenkantoor
E Robus & Van der Paal P,V3.A,
LANGE GASTHUISSTRAAT 16. ANTWERPEN - (TEL. 33.83.65)
Geldleningen - geldplaatsingen - Alle Verzekeringen - Boekhouding Zaken — Alle onroerende verhandehngen.

F.skale

Deze LUXE-APPARTEMENTEN
worden gebouwd en U te koop aangeboden door

E. ROLUS & R. VAN DER PAAL, p.v.b.a.
Lge Gasthuisstr. 16, Antwerpen (tel. 33.85.65)
LIGGING : Pulhof (Ringlaan) - 120 M2 oppervl. - hall.
grote living (5 m.x7.7). vestiaire, geïnstall.
keuken & badkamer, twee ruime slaapkamers, schouw naar keuze, terras, w.c,
ingemaakte kasten. Alle komfort: parlofoon
parket, lift, chauffage. vullschuif. Gevel if>
witte gladde gevelsteen. Uiterst verzorgde
afwerking. Prijs: 529.000 Fr. (akte in handen)
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MEDEDELING V A \ HET
HOOFDBESTUUR

V.M.O.
Dat de V.M.O.-Antwerpen in aktie geschoten is bewijzen volgende aktiviteiten :
Goede opkomst en prachtige houding te
Leuven.
Het was een heerlijke dag in de universiteitsstad en we geven de dagbladen de
goede raad even bij de politiekommissaris
navraag te doen hoeveel « opleidingen » er
gebeurd zijn en hoeveel pamfletten er werden aangeslagen. Zij zullen van een kale
reis terugkomen, in afwachting mijn dank
voor de buitengewone publiciteit.
Ook te Gent waren zij p a r a a t en leverden
flink werk, zowel tijdens de kolportage van
het provinciaal zangfeest als tijdens de
machtige optocht door de stad Gent.
Wij zijn verheugd hiermede onze « vrienden » van Gent een wederdienst te hebben
bewezen.
Ook te Hasselt in een zengende zon waren we paraat, het wa.s een knappe dag
voor de Volksunie. Al wat de klok sloeg
was Volksunie, en de boeren schenen wat
onthutst. Boerenleider op zijn dandy's
Dupont zal dat zeker niet verwacht hebben.
En nu mannen, Uw totale inzet voor het
welslagen van onze Vlaams Nationale
Volksvergadering in onze stad.
Houzee
Bob Degol

b

JLLI
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Op de laatste vergadering van het hoofdbestuur werd nota genomen van het verbazend vlug opschieten bij stichting en
uitbouw van de Volksuniejongeren. Hoewel
de werking van de jongeren hoofdzakelijk
per gouw zal plaatsvinden, zullen de aktiviteiten gekoördineerd worden. Dr Van
Boxelaere, lid van het hoofdbestuur, werd
daarop aangesteld als algemeen voorzitter van de Volksuniejongeren.

ANTWERPEN - VROUWENAFDELING
De flinke start van de vrouwen-afdeling
van de Volsunie is niet een droom van een
avond geweest. Om de m a a n d wordt er
een ledenvergadering gehouden en we zijn
verheugd iedere keer een grotere opkomst
te mogen begroeten. Als lid nr. vijftig werd
Mevrouw Wagemans, de simpatieke echtIN MEMORIAM Mr. EMIEL WILDIERS
genote van onze volksvertegenwoordiger
Te Antwei-pen overleed op 84-jarige ou- opgeschreven. Deze vergadering werd gederdom Mr. Emiel Wildiers, vader van pa- kenmerkt door een geest van strijdvaarter Wildiers en van de gewezen goeverneuf digheid en entoesiasme. Met vreugde werd
van Antwerpen, dr. jur. Frans Wildiers. de oprichting van vrouwenafdelingen in
Met hem verdwijnt een mooie figuur uit gans Vlaanderen begroet. Men is te Antde geschiedenis van de Vlaam,se Beweging. werpen fier op de Algemene leidster MeHij behoorde tot de generatie die reeds vrouw Peeters die niets onverlet laat om
vóór de oorlog 'H-'IS in de Vlaamse strijd de Vlaams Nationale vrouwenbeweging testond ; hij was voorzitter van de Neder- rug te doen opbloeien. Een twintigtal vrouduitse Bond (de Meetingpartij) te Ant- wen woonde onder het voorzitterschap van
werpen en van het Algemeen Nederlands Mevrouw Vermetten de ledenvergadering
Verbond. Hij was het die namens de Vla- bij. Het propagandistenblad van de partij
mingen antwoordde op de beruchte brief
werd grondig uitgepluisd en de nodige lesaan de koning van Jules Destrée : « Sir, il sen er uit getrokken. Keurig en verzorgd
n'y a pas de Belges... ». Het was een waar- was het verslag van Mevrouw Raets, harde
dig antwoord, waarop Destrée overigens werkster voor ons vrouwenideaal in het
gunstig reageerde.
Antwerpse. Op teme^ken valt h a a r oproep
Na de oorlog sloot Mr. Wildiers zich aan om de opdrijving van de ledenslag. Met
bij de Frontpartij en werd samen met Pi- vreugde werd nadin het verslag aanhoord
oard en Melis tot gemeenteraadslid van van do afgevaardigde van de VüVA in de
de Scheldestad gekozen. Hij was een moe- stadsleiding Mw. Van den Branden, waardig en konsekwent Vlaming : een man met van men overtuigd is dat zij het in de
een overtuiging en die er n a a r handelde. stadsleiding hard te verduren heeft bij al
Wij hebben in Vlaanderen te veel men- die mannen, en welke koppigaards dan
sen gekend zonder overtuiging of wiens nog! In ieder geval kan zij reeds flinke redaden de verloochening zijn van hun over- sultaten melden. Onze m a n n e n en vroutuiging, opdat wij niet eerbiedig zouden wen werken hand in hand voor het welzijn
buigen voor de nagedachtenis van een man en de groei van de Volksunie in de sinjorenstad.
als Mr. Emiel Wiliers.
Wij betuigen ook onze kristelijke en
Als belangrijk punt mag nog geciteerd
diepgemeende deelneming aan de familie
worden de overweging een passend vrouWildiers in de rouw die h a a r treft.
wenuniform te ontjwerpen, dat in de optocht reeds zal gedi'agen worden. Vrouwen
zijn
steeds
vooruitziend
en reeds werden schikkingen n a a r voren
ANTWERPEN
gebracht voor deelname aan de IJzerbedevaart te Diksmuide waar Antwerpen flink
STADSLEIDING
zal vertegenwoordigd zijn. Een zeer intenIJZERBEDEVAART
se propaganda zal gemaakt worden voor de
Volksunie-Anwerpen in samenwerking Volksvergadering van 14 juli 1957 te Antmet de afdelingen van de randgemeenten, werpen in de Majestic.
Gij, vrouwen van Antwerpen, in het biricht een gezamenlijke autocartocht in
n a a r Diksmuide. Vertrek om 7 uur aan de zonder, vrouwen van onze kaderleden, vervoegt onze rangen, wij worden sterk.
Vlaamse Opera.
Doo.- strijd en door waarheid wordt de
Na de plechtigheid op de weide een geoverwinning geboren.
zamenlijk bezoek aan de Atlas-kelder.
Sluto.
Nadien een tocht n a a r Brugge onder de
zeer gewaardeerde en kundige leiding van
ALGEMENE VERGADERING VAN
de vriend Cyriel Roussuee.
VOLKSUNIE ANTWERPEN-NOORD
Prijs : 100 frank.
Wij doen nu reeds beroep om in te schrijEen vrij talrijk publiek, dat vooral beven. Daarvoor kan men zich wenden tot : stond uit arbeiders en middenstanders, waSekretariaat, Karel Rogierstraat 6,
ren getiüge van een geestdriftige en strijdB. Ceuppens, Belgiëlei 200;
bare vergadering.
B. Degol, Wipstraat 6:
We bemerkten ondermeer ; Ward Rolus
Omnibus, Suikerrui;
Rudi Van der Paal, leden van het hoofdAmadou, Amerikalei 2;
bestuur, B. Ceuppens, voorzitter van de
Vlaamse Zlub, Statiestraat l a ;
Stadsleiding, Jef Paredis, gouwvoorzitter
Salvator. Oude Koornmarkt 66;
V.O.S., Dries Simons, beheerder van het
A.V.S.V.
De Valk, Statiestraat;
Piet Pot, Pieter Potstraat.
Kamerlid Herman Wagemans, behandelWacht niet en schrijf dadelijk in.
de vooral de binnenlandse politiek van de
Vlaams Nationale partij.
LEEÜWENVLAGGEN-AKTIE
In verband met de verplichte militaire
De Stadsleiding doet beroep op alle kadiensttijd
eiste hij voor de Volksunie hei
derleden, leden en simpatisanten hun gevels met een klauwende leeuwenvlag te be- recht op de eerste te zijn geweest die de
vlaggen op 11 juli ter gelegenheid van de achttienmaanden diensttijd wilde veranderd zien in een twaalfmaanden t«rmijn.
guldensporenviering en op 14 juli, de dag
Hij gaat zelfs verder en is van oordeel dat
van onze Volksvergadering in de Majestic
het aantal beroepsmiUtairen in staat moet
en Vlaams Nationaal Zangfeest.
zijn de verplichtingen in NATO-verband
na te komen. Inzake repressie uitte hij
een scherpe taal tegen de regering die hij
ook aanvalt in betrekking met het verbod
te spreken voor de vrije politieke tribune
van het N.I.R.
Handelend over de landbouw stipte spreker aan dat er meer geld besteed wordt om
in Wallonië 3 tot 4 mijnen die zuiver met
veriies werken in leven te houden, dan dat
er aangewend wordt voor de verzorging en
FILMDIENST
de uitbouw van onze ganse landbouw-sekDit nieuw initiatief is een pluim op de tor.
hoed van de afdeling Noord. Na een eerste
Klaar en duidelijk zette hij het progeslaagde filmavond, werden reeds nieuwe gramma van de Volksunie uiteen en noemplannen gesmeed.
de zich gelukkig in een tijd van dergelijke
Onze filmdienst zal zowel een filmrepor- wantoestanden te mogen leven, aangezien
tage verzorgen van de Volksvergadering, hierdoor aan de mensen van de Volksunie
als van het Vlaams Nationaal Zangfeest gelegenheid geboden wordt in te zien wat
IJzerbedevaart en andere manifestaties.
er verkeerd is en welke' methodes men zal
Deze films zullen in de winter door de moeten aanwenden om aan deze wantoeafdelingen kunnen afgedraaid worden.
standen een einde te maken.
Naar aanleiding van de komende verkieNa een korte toespraak door de voorzitzingen zal in samenwerking met Bob Degol ter van afdeling Noord, de vriend Miei
een reportage uitgewerkt worden waarin Peeters werden de Vlaams-sociale probleondermeer de vooraanstaande personnali- men belicht door Bob Degol, voorzitter van
teiten van de Volksunie zullen op voorko- het Vlaams Arbeldsfront. Deze spreker
men.
merkte op dat tussen de meer dan 100.000
Het zal een volledig beeld geven van werklozen die ons land telt op dit ogenons ". bewegingsleven >^ op het witte doek. blik er slechts 20 «A Walen werkloos zijn.
ZITDAG
ledere donderdag-avond van 20 tot 21
uur houdt volksvertegenwoordiger Herman
Wagemans zitdag.
Men kan er alle inlichtingen bekomen
betreffende maatschappehjk dienstbetoon
en partij.
Het sekretariaat is iedere dag toegankelijk van 19 tot 21 uur.

In dit verband wees hij ook op de tamme
houding van de Vlaamse sindikaten-leiders
en op de wantoestanden, die er op dit
ogenblik, vooral voor de Vlaamse arbeiders
bestaan in de Waalse steenkolenmijnen,
daar waar het rijke Kempische bekken niet
naar behoren wordt uitgebaat. Deze wantoestanden zijn volgens hem te wijten aan
het feit dat het politieke belang bij het oplossen van vitale kwesties steeds van doorslaggevende aard blijkt te zijn . Striemend
was zijn afstraffing die hij Van Acker toediende inzake werkloosheid en <
. mobielen »
Spreker bepleitte de noodzakelijkheid dat
de bestaande industrie in Vlaanderen levend wordt gehouden en dat men nieuwe
industriegebieden moet trachten uit te
werken.
Sp.eker handelde verder uitvoerig over
de stakingen, die de misnoegdheid van de
arbeiders uit alle partijen aan het licht
heeft gebracht. Er is slechts één oplossing : De bezem in de kleurpartijen en de
zweep van het Vlaams Nationalisme in het
parleaient, riep spreker uit en besloot met
een overzicht van de Vlaams sociale organisaties in de schoot van de Vlaams Arbeldsfront en een huldebetoon aan het
adres van de voorzitter.
Deze laatste zorgde trouwens voor het
slotwoord waarna er door de filmdienst
enkele merkwaardige films werden afgedraaid en een dreunende Vlaamse Leeuw
deze zeer geslaagde vergadering besloot.
Jos
DEURNE
Grote belangstelling voor de algemene
ledenvergadering van juni. Vergeten we
niet te vermelden dat de vrouwen flink
vertegenwoordigd waren.
Nadat het verslag van sekretaris h r Van
Craenenbroeck was voorgelezen en goedgekeurd, gaf de arrondissementssekretaris
Bob Degol richtlijnen in verband met de
Vlaams-nationale Volksvergadering van 14
juli in de « Majestic s- waar Deurne flink
zal vertegenwoordigd zijn.
Na een algemene bespreking werd dan
het woord verleend aan de gast van de
avond : gouwvoorzitter Reimond Mattheyssens.
Deze gaf een volledig overzicht van het
huidige regeringswerk. Besprak uitvoerig
de kansen van de Volksunie bij de a a n staande verkiezingen, waarvan men zeker
is dat zij een grote stemmenaanwinst voor
onze partij zal brengen.
Wij moeten daarom al onze krachten inzetten en verder blijven organiseren, abonnementen aanwerven en huisbezoeken afleggen. Het gunstig klimaat dat t h a n s onze
partij omgeeft moet bestendigd worden en
uitgroeien tot een macht.
Het was een prachtige vergadering waarvoor we in het bizonder onze gouwvoorzitter bedanken.
STUYVENBERG, CENTRUM, ZURENBORG
PRIESTER DAENS HULDE
Woensdag, 9 juU 1957 te 8.30 uur stipt
in het lokaal * De Nieuwe Carnotj., Carnotstraat, algemene ledenvergadering onder het voorzitterschap van Toon Van Soom.
(Stuyvenberg).
Als sprekers werden gevraagd : Ward
Rolus, Jeroom van Besien. Bob Degol, alg.
voorzitter Vlaams Arbeidersfront, spreekt
over Priester Daens.
Alle leden en simpatisanten worden
vriendeUjk verzocht deze uiterst interessante vergadering bij te wonen.
TURNHOUT
De C,V.P. organiseerde een groots-opgezette meeting te Turnhout en h u n voorzitter ging spreken voor een bomvolle zaal !
En... Theo sprak in de « Kursaal »
(min of meer 800 plaatsen) voor ongeveer
150 m a n n e n De atmosfeer was daverend.
De stemming bij de 75 « uit-den-brodeveiplicht-aanïvezigen * kan men zó van
't gezicht lezen.
En Tijl kwam te Turnhout.
Ook de mensen van de Volksunie wensen
de TijIfeesten te Turnhout een lang leven.
Alleen... wij dachten d a t Tijl niet alleen
een grappenmaker was, maar toch 'n heel
klein beetje met Vlaanderen te doen had.
De officiële Tijl had daar klaarblijkelijk
niet aan gedacht.
De echte Tijl wel, want op de voornaamste kruispunten had Tijl met de kalkborstel gewerkt. « Tijl eist Amnestie. ^ Dit
was niet een kommerciële slogan van de
Tijlstoet m a a r hij was er, dank zij enkele
moedige jeugdige Volksunie-kerels-en-kerlinnekes.
Wij danken Turnhout voor de Tij Ifeesten, m a a r geef ons tenminste een Vlaamse
Tijl.

V.M.O.
Afgevaardigden uit de drie arrondissementen Antweroen, Turnhout en Mechelen
woonden de gouwvergadering bij onder het
voorzitterschap van Bob Degol, in aanwezigheid van Bob Maes, de Algemene Leider
van de V.M.O. en de gouwvoorzitter van de
Volksunie R. Mattheyssens.
Bob Maes, de knappe leider welke in de
sinjorenstad zoveel simpatie geniet en op
ieders vertrouwen rekenen mag, gaf een
zeer klare kijk over het ontstaan van deze
propagandistenploegen in Vlaanderen en
zette nauwgezet het doel en de werking
uiteen. Het verheugde hem te mogen
vaststellen dat de m a n n e n van Antwerpen
het menen en hoopte dat ze t h a n s zich
volledig zullen blijven inzetten.
Na een korte bespreking werd het aktieplan voor de eerstvolgende maanden besproken. Na een hartelijk dankwoord van
de voorzitter B. Degol aan de leider van de
Vlaamse militantenorde en zijn dank aan
de aanwezigen werd deze uiterst interessante vergadering besloten.
VOLKSUNIEJONGEREN
Evenals bij de stichtingsvergadering was
er ruime belangstelling vanwege de jeugd.
Karel Dillen, de dinamische voorzitter gaf
een uitgebreid overzicht van de werking
en het doel van de Volksuniejongeren, provinciaal en landelijk gezien. Hij trok een
klare Ujn in verband met zogezegde moeilijkheden die de werking van de Volksuniejongeren in de weg zou kunnen komen te
staan, namelijk de jeugdbeweging en de
V.M.O.
Er volgde daarop een zeer interessante
bespreking die voor de verdere werking wel
h a a r vruchten zal dragen.

WAAR BLIJFT MIJN 'BLAD ?
Een briefdrager antwoordt :
Al een paar keren lezen wij dat Uw blad
DE VOLKSUNIE soms te laat besteld wordt.
Dat is bij ons zeker al een paar keren
gebeurd, maar... dat is Uw schuld, mijnheer.
Wij kiijgen veel bladen in onze handen,
maar zo eentje als d a t van U zijn wij niet
gewoon. Ik zal maar eerlijk bekennen dat
wij grabbelen om er eentje te kunnen
vastkrijgen als wij 's morgens de post sorteren. En niet alleen wij, m a a r ook onze
postmeester en de bedienden die aan h e t
winket staan.
Uw blad ziet ge geeft eens iets nieuws en
wij voelen dat gij daarin de waarheid vertelt. Maar natuurlijk door d a t wij zo nieuwsgierig zijn, komt het blad al eens te laat
ter bestemming. Maar, wij hebben daarvoor een oplossing gevonden : wij hebben
voor ons postkantoor een abonnement genomen. Daarmee is iedereen tevreden.
Als ze dat ook doen in de andere k a n toren, waar ze ook, daar ben ik zeker van,
met spanning op Uw blad wachten, dan
zullen er geen klachten meer binnenkomen.
Ene van de post.

DF, VOLKSUNIK — t> JULI

BRUSSEL : VOLKSUNIEJONGEREN
De eerste samenkomst van de VolksunieJongeren Brabant bleek een uitstekende
gelegenheid voor een eerste kennismaking
van jongeren waarvan enkelen al een hele
Volksunie-aktiviteit achter de rug hadden.
Na de uiteenzettingen van Mr. Van der
EliSt en van Drs. Jorissen werd dan ook dadelijk een plan voor de kantonnale werking opgesteld. Vooral de streek rond
Halle en Ilalle zelf was goed vertegenwooidigd. Te Beert, Buizingen, Huizingen,
Dworp en Halle hebben velen zich herhaaldelijk doen gelden. Zij zullen t h a n s daar
hun aktiviteiten koördoneren.
Plannen
voor bewerking van het Payottenland werden eveneens opgesteld. Gedurende de
zomermaanden worden lokale vergaderingen voorzien. Begin september zullen de
jongeren opnieuw samenkomen te Brussel.
Een samenkomst in de omgeving van De
Panne wordt voorzien de vooravond van
de IJzerbedevaart.
LEUVEN
Op de betoging van de Bond voor Grote
Gezinnen was de Volksunie door een paar
flinke groepen propagandisten vertegenwoordigd, die duizenden strooibrief jes over
de gezinspolitiek van de Volksunie wisten
a a n de m a n te brengen. De ene groep stond
onder leiding van de heer Mattheyssens,
lid van het dagelijks bestuur van de Volksunie en de andere onder die van Dr. Van
Boxelaere, algemeen voorzitter van de
Volksuniejongeren.
De « objektieve » voorlichting van « De
Standaard » valt hier weer te bewonderen.
Die C.V.P.-krant wist te vertellen dat betogers onze m a n n e n de briefjes uit de hand
rukten en verscheurden en ook d a t onze
mannen
opgeleid
werden.
Waarheid
is
dat
inderdaad
strooibriefjes
uit h u n handen gerukt werden m a a r dan
door. geestdriftige betogers die ons bij de
uitdeling behulpzaam waren ! Honderden
en honderden strooibriefjes werden zo door
de betogers zelf uitgedeeld. Dat de C.V.P.propagandisten, die er natuurlijk ook waren groen uitsloegen hoeft niet gezegd. Zij
haalden er de pohtie bij. Zelf durven ze
natuurlijk niets. Onze mannen lieten zich
echter niet doen. Tenzij er een bizonder
reglement uitgevaardigd wordt door het
gemeentebestuur kan inderdaad niemand
ons in onze demokratische staat verbieden
uit te delen wat we willen. De persvrijheid
bestaat nog ! Dat de C.V.P. de waarheid
niet kan verdragen weten we echter sedert
lang. De bijgeroepen agent wist niet goed
wat doen. Een van onze mannen stelde
toen voor zelf zijn zaak te gaan bepleiten
op het politiebureau. De agent aanvaardde. Maar eens de hoek van de straat om,
drukte hij zijn verontwaardiging uit over
zoveel C.V.P. onnozelheid en zei onze m a n
dat hij zijn gang kon gaan. Er werd dan
ook verder uitgedeeld. Onze tweede groep
aan het station ondervond geen hinder. De
reakties op onze strooibriefjes buiten die
van de C.V.P.-propagandisten waren eensluidend uiterst gunstig. Het verwondert
ons niet. De grote gezinnen moeten het
eindelijk ook moe worden dat alle partijen
met hen sollen.
Het strooibriefje werd op enkele tienduizenden eksemplaren gedrukt zo dat in
de loop van volgende maanden alle grote
gezinnen ongeveer de tekst in handen zullen krijgen.
BRUSSEL

punt van de Volksunie in zake het land- REIZEN 14 JULI ANTWERPEN
Punt voor punt werd onderzocht hoe de vrouwen
Inlichtingen en inschrijvingen bij :
er zich best kunnen voor inspannen. Als meest vrou- bouwvraagstuk uitgedeeld. Onze propaDesire Dijlst, Zomerstraat 48, Hasselt;
welijke aktiviteiten werden onderstreept de werking •gandistenploeg aarzelde zelfs niet tijdens
de spreekbeurten op het Leopoldsplein hun
Manu Brans, St-Trudostr. 7, Tongeren
ten bate van amnei>tie en de sociale dienst.
Manu Brans, St-Trudostr. 7, St-Truiden;
In verband hiermede werd een werkprogramma briefjes aan de man te brengen. Ten slotte
werden in alle autobussen van de betoWim Jorissen, Bloer 33, Tongeren;
voorgelegd en in al zijn aspekten onderzocht. Aan
gers strooibriefjes gelegd. Onze propaganJef Usé, Tongersesteenweg 7, Koninksem;
de amnestieaktie zal de meeste aandacht besteed
disten van Hasselt en Lommei, die de werMereken Nikel, Daalstr., Herderen;
worden.
Raf Konings, Steenweg, Riemst;
De sociulc dienst zal m hel bijzonder bestaan in king voerden, haalden eer van hun werk.
Enkele Antwerpse V.M.O.-ers waren een
J a a k Cuppens, Kerkstr., 8, Neeroeteren;
voorlichting en het beantwoorden van vmgen om inEvers René, Dorpstr. 152, Overpelt;
lichtingen: het lenigen van morele en materiële no- handje komen toesteken. Zij bewezen hun
vak goed te kennen. Het was een goede
Veestraeten, tekstielhandelaar, Gruitrode
den. Er zal voorzien worden in een dienst waar de
Gilissen, Steenweg 47, Mechelen a/d
vrouw met haar sociale problemen te rade kan gaan. dag voor de Volksunie. De boeren zullen
immers onze stellingen met die van de
De vragen zullen telkens aan bevoegde personen ter
Maas.
O.V.P. kunnen vergelijken. Voor ons is dat»
beantwoording worden voorgelegd.
Bussen voor het Zangfeest lopen ook uit
Bijzondere aandacht werd besteed aan de richtlij- voldoende. Wij geloven echter niet dat de Maaseik, Lommei, Bilzen, Herk-de-Stad.
nen betreitende hel inrichten van vergaderingen en C.V.P. er zo gerust in is want h a a r propa- Hechtel en Genk. De deelnemers aan onze
het verloop ervan.
• gandisten raadden de boeren aan onze vergadering de voormiddag en aan de stoet
Kwsussen zullen worden ingericht om zich ie be- strooibriefjes niet te aanvaarden ! De boe- kunnen ook deze bussen nemen vermits ze
kwamen in ziekenverzorging, huishoudkunde, het
ren luisterden echter niet naar hen. Het 's voormiddags reeds te Antwerpen toekomen.
vervaardigen van kledingstukken, opvoedingsprobleis begrijpelijk en veel zeggend !
men, enz., terwijl natuurlijk de politieke scholing
** *
onzer vrouwen niet uit het oog zal verloren worden.
In hun blaadje vallen de liberalen de HERK DE STAD
Onze driemaandelijkse kantonale vergadering if
Deze stichiingsvergadering der V.U.V.A.-BRUSbü^renbetoging te Hasselt aan. Ze wijzen
i ni'cngcwion goed gestaagd.
op het bestendig in gebreke blijven van
SEL eindigde in de beste stemming.
\'a een uiteenzetting van de voorzitter over de
Boerenbond en C.V.P. Daarin hebben ze
D.P.N
gelijk. Zij vergeten echter te schrijven dat uitbouw van de Volksunie in het arrondissement
AANDACHT — Arrondissement Brussel
het t h a n s onder hun minister helemaal Hasselt-~ St-Truidcn, werd een intense bespreking
gevoerd over de aangroei in het kanton zelf .
Wij herinneren nogmaals aan de grote niet beter gaat.
We stellen vast : I) Dat het publiek in meerdere
Volksunievergadering in de zaal Majestic,
Zo zij de boeren iets te zeggen hebben,
Carnotstraat, te Antwerpen op zondag 14 dat ze het dan met daden zeggen. De mi- gemeenten een gunstige houding tegenover de Volksjuli a.s. te 10,30 uur. 's Namiddags Vlaams nister van landbouw is toch blauw ! Onze unie begint aan te nemen.
2) Dat het abonncmentenaantal reeds verdubbeld
Nationaal Zangfeest.
boeren zijn niet meer zo onnozel als de
IS in het kanton sinds het voorbije jaar.
Al degenen die over een wagen beschik- liberale boerenbedriegers denken !
?) Dat het aantal aktieve propagandisten, alhoewel
ken worden verzocht samen met ons in
:e niet allen aanwezig ^l'arcn. ook verdubbeld is
karavaan n a a r Antwerpen te rijden. Ver- LANAKEN
zamelen op de Vismarkt, k a n t van de SteOnze tweede Kontaktvergadering
te smis het vorige jaar.
4) Dat de propagandisten vast besloten zijn hun
LanaKen zag een verdubbeling van het a a n Katelijne-kerk, te 9 uur.
tal aanwezigen. Ook uit Gellik, Rekem en akivitcit verder door te zetten.
REPRESSIE - BELANGRIJK BERICHT
Vervolgens werd de zomeraktic besproken alsmeVroenhoven waren belangstellenden. De
Wij vestigen er de a a n d a c h t op dat, van- bedoeling ligt voor de standpunten van de de deelneming van het Vlaams-natiomud zangaf dinsdag 2 juli, de zitdagen die wekelijks C.V.P. en Volksunie te konfronteren om ie- feest. We voorzien dat een autocar van een 40-tal
gehouden worden door een bevoegd per- dereen met kennis van zaken te laten oor- deelnemers op 14 juli naar Antwerpen zal gaan.
De goede geest en het koppig doorzettingsvermosoon om behulpzaam te zijn bij het terug- delen. Wij mochten op deze samenkomst
krijgen van burgerlijke en politieke rech- dan ook enkele C.V.P.propagandisten be- gen hebben ons op de goede weg gebracht. De
ten, niet meer op woensdag doorgaan, groeten, wat we erg op prijs stelden. An- resultaten zullen dan ook niet uitblijven
maar op dinsdag, en wel zoals voorheen in
het lokaal Lorelei, Van Praestraat, 19, te
Brussel, van 18,30 tot 21 uur. Zend Uw
vrienden en kennissen n a a r deze zitdagen,
de diensten zijn volledig kosteloos.
PAPIERSLAG V.M.O.-BRUSSEL
« Aankoop van een eigen kamion nette ».
Bezorg uw oud papier in ons lokaal <'Loreley», Jules Van Praestraat 19,
Brussel, of verwittig Frans Van Cauter,
Ransbeekstraat 54, Neder-over-Heembeek;
of Miei Verstraeten, Victor Soenstraat 5,
Strombeek-Bever, indien een grote hoeveelheid bij U mag afgehaald worden.

LIMBURG
HASSELT - KADERVERGADERING
Volgende kadervergadering onder
voorzitterschap van Drs. Wim Jorissen vindt plaats op zaterdag 6 juli in
het hotel Warson, Stationstraat te
19 uur. Op de agenda : ons zomeroffensief. We verwachten al onze propagandisten.

VOLKSUNIEJONGEREN LIMBURG
Volgende algemene samenkomst te
Hasselt, hotel Warson, Stationstraat,
zaterdag 27 juli te 16 uur.
HORPMAAL
zondag 6 juli, na de hoogmis, Café
Jozef
Vandermeer,
Donkerstraat.
Spreker : Wim Jorissen.

BIJ DE BOERENBETOGING TE HASSELT

De Boerenbond bracht dus de boeren
«amen te Ha'seU om te protesteren teger'
de hu'ige regeringspolitiek. Laat ons voorOp 13 juni 1957 werd de eerste konfaktvergadeeerst verheugd iijn dat de jonge Boerenring van V.U.V.A.-BRUSSEL belegd in het Hotel
bonders h u n sl.ig thui> gehaald h e b b e i
(( Rembran\dt ».
want er was heel wat tegenkanting van
Door de waarnemende voorzitster werd ee<n hartehogerhand ! De boeren beginnen t h a n s
lijke welkomsgroet gebracht aan de aanwezige daechter te beseffen dat het werkelijk hun
mes en werd mededeling gedaan van de verontschvlbestaan als boer geldt. Dat is een eerste
digen.
winstpunt. Zo lang ze dat niet begrepen
Een overzicht werd gegeven van de aanvang en
was er voor de boeren niet veel te doen.
het verloop der werking van de Vrouwenafdeling:
Een goede twee duizend boeren waren opgesproken werd over de eerste afdeling te Antwer- gekomen : 500 rijen telden we. Gemiddeld
pen en het derde jaarlijks Kongres van de VOLKS- waren er vier man per rij.
UNIE.
De Volksunie heeft er voor gezorgd dat
Uitvoerig werd aangetoond de noodzakelijkheid de
de boeren weten wie we zijn. Over gans
aktiviteit der vrouwen in één nationale partij i< De
de weg die de stoet volgde was de n a a m
VOLKSUNIE », samen te bu^ndelen.
« Volksunie » gekalkt en op tal van plaatDaarna werd overgegaan tot het bespreken van de
sen hingen onze affiches. Voor en na de
15 programmapunten van de VOLKSUNIE, welke
stoet werden strooibriefjes met het standwij onderschrijven.

U

CANTON BERINGEN
In de loop van de volgende dagen is er
een kontaktvergadering voorzien te Leopoldsburg om ook daar te starten. Wim
Jorissen zal de stichtingsvergadering lelden.

BRAijTNl
VOLKSUNIE
ARRONDISSEMENT BRUSSEL
Zaterdag^ 6 juli 1957 te 20 uur
GROOTSE
GULDENSPOREN - HERDENKING
in het lokaal « Sint Michiel»
Grote Markt 24-25, Brussel
Het wordt een kunstvoUe avond.
Als feestredenaar treedt op
Meester HERMAN WAGEMANS
Volksvertegenwoordiger
Alle Leden en Simpatisanten met familieleden en kennissen zijn welkom.
Toegang vrij.
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derzijds werden enkele jonge nationalisten
in de gelegenheid gesteld met vooroorlogse
nationalisten te spreken over de strijd in
die tijd. Want ook enkele vooroorlogse n a tionalisten hadden er op gestaan aanwezig te zijn. Zo hoort het vrienden ! De
jongeren keken bevreemd op toen ze hoorden dat al de argumenten tegen ons nu,
vroeger ook tegen de nationalisten gebruikt
werden.
Kanton Mechelen-aan-de-Maas dat lange tijd erg gesloten bleek komt los, eerst
was het geleidelijk, t h a n s in vlug tempo,
van Eisden en Leut tot aan Veldwezelt.
Voor een volgend debat waarop Wim Jorissen opnieuw zal aanwezig zijn wordt een
tweede salon ingeschakeld om het «gesprekcentrum » te vergroten. De vergadering vindt plaats op maandag 19 augustus
te 20 uur. Gelijk welk C.V.P.-kamerlid of
senator mag zich als uitgenodigd beschouwen om het debat te voeren. Er mag er
ook meer dan een komen. Zij 'kunnen zich
op voorhand in verbinding stellen met Wim
Jorissen, Hamelstraat 6. Ulbeek (Wellen).
KANTON TONGEREN
Een vergadering van de Volksunie jon geren werd vorige donderdag gehouden. Zij
bracht de bevestiging van het doorzettingsvermogen van onze jongeren en van
de uitbreidingsii'ogelijkheden van de Volksunie.
In tal van dorpen van het kanton Tongeren en van Zichen-Zussen-Bolder waren
onze plakkersploegen aan de slag. Bepaalde dorpen zijn echte Volksuniecentra geworden '
BILZEN
Ook hier waren onze plakkers aan het
werk. Bilzen komt t h a n s trouwens zachtjes aan onder doom. Men schijnt er de
slaap uit de ogen te wrijven.
KANTON HERK DE STAD
In al de dorpen van het kanton werd
duchtig geplakt en gekalkt. Onze mannen
daar hebben verstand om de zaken aan te
pakken ! Herk de Stad wenst de toon aan
te geven. Niet zonder bijval.

BERICHT VAN DE REDAKTIE
De redaktie wordt overstelpt met
verzoeken allerlei mededelingen of
verslagen op te nemen in ons blad
in verband met Vlaamse initiatieven,
Vlaamse feesten, enz....
Tot onze spijt kunnen wij, wegens
plaatsgebrek, op deze verzoeken niet
ingaan, tenzij in beperkte mate (korte aankondigingen).
Vanzelfsprekend moet het bewegingsnieuws van de Volksunie voorrang krijgen.
K.V.H.V.-LEUVEN
Van 29 juli tot 18 augustus richt hel
Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond
van Leuven een «doorbraakrondev doorheen
Vlaanderen in. De bedoeling is nauwer
kontakt te leggen tussen de studenten en
het volk.
ST-MAARTENSFONDS v.z.w.d. - Antwerpen
We ontvingen een verslag over het geslaagde zomerzonnewende-feest dat op 22
juni 11. te Sint Job in 't Goor ingericht
werd door het St. Maartensfonds.
GULDENSPORENVIERING TE BRUSSEL
De jaarlijkse Guldensporenviering ingericht door het Vlaams Comité voor Brussel heeft plaats op 10 juli te 20 u. in de
zaal Patria, Broekstraat, 23. Spreker : Mr.
Edm. Van Dieren.
« ONZE KUNST », te Neder-over-Heembeek
<
' Onze Kunst * richt van 1 tot 10 september a.s. een kunstsalon in. Wie wenst
tentoon te stellen kan zich richten tot het
sekretariaat : Frans Vekemansstraat, 53.
N.O.Heembeek (Brussel).
WAKKEN
Te Wakken in het oud-grafelijk kasteel
richt « Jeugdzorg 's Vlaams Gezelschapsleven » op 21 juli a.s. te 15 uur een VlaamsNationale 11 juU-herdenking in. gevolgd
door een groots avondfeest.
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S ï v 1 ï " « ifct, Hoofdredakteur, Beisegemstr. 20. N.O.Heembeek (Brussel)
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretaris Beethovenstraat 16 Anderlecht.
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Jaarabonnement: lOOfr. Halfjaarlijks: 50fr. van nu tot einde '57 : 50 fr.
Steunabonnement : 200 fr. (minimum)
Losse nummers : 5 Fr.
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46. W. Jorissen, Brussel.
De Volksunie verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand.
Verantwoordelijk voor uitgave en opstel: MrH. Wagemans, Stefaniestr., 14, Antwerpen.

