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VOLKSU NIE 
Beheer blad: Kartuizersstraat 58, Brussel. 

iliT 
ProppensvoUe zaal , machtige stoet, laaiende geestdrift! 

«Indien ik noe: een bevestiffins' m«p«f _i * ^ 
«Indien ik nog een bevestiging moest 

hebben van de berichten die we de laat
ste maanden van overal uit Vlaanderen 
ontvingen van de grote vooruitgang van 
dé Volksunie dan kregen we die vandaag » 
zo begon Mr. Frans van der Eist, voorzitter 
van de Volksunie, zijn slotrede. 

En inderdaad terecht mocht hij die 
woorden uitspreken. De «Majestic», een 
der grootste zalen van Antwerpen stak 
barstensvol. Niet alleen was de laatste ze
tel bezet, maar achteraan en in de ga lgen 
stonden nog een paar honderd personen 
recht. Ruim twee duizend personen waren 
aanwezig. Een 700 personen meer dan ooit 
op een Volksunievergadering samen kwa
men ! En van overal in Vlaanderen kwam 
ons publiek. Antwerpen leverde natuur
lijk een zeer groot deel, maar uit Brabant 
en Oost-Vlaanderen, uit West-Vlaanderen 
en Limburg waren er eveneens honderden 
en honderden aanwezigen. Naarmate de 
bussen uit die gouwen binnenliepen kwa
men ganse pakken toehoorders toe. Om 
kwart voor elf zat de zaal proppensvol en 
kon de grote vergadering een aanvang ne
men. Da Antwerpse otgauisatoren onder 
leiding van organisator nummer één in 
Vlaanderen, Rudi van der Paal, en van 
Bob Degol die de bindteksten verzorgde 
kunnen met trots op hun wekenlang werk 
terugblikken. Er is maar één Antwerpen ! 

DE VERGADERING 
De versiering van de zaal was indruk

wekkend. Ook hier haalden de inrichters 
alle eer van hun werk. Wanneer na de 
muziekkapel en een bos leeuwenvlaggen 
het hoofdbestuur van de Volksunie zijn 
intrede deed veerde de zaal recht en juich
te langdurig toe. Het strijdende Vlaams-
nationale Vlaanderen voelt zich één met 
zijn voorvechters. 

Als eerste spreker nam volksvertegen
woordiger Herman Wagemans het woord. 
Hij sprak krachtige taal, bevestigde de 
vaste wil van de partij om stevige lijsten 
in te dienen én voor de provincieraad én 
voor de Kamer én voor de Senaat. Scherp 
kantte hij zich tegen het blijven aansle
pen van een oplossing voor de repressie 
en onder luidruchtige toejuichingen eiste 
hij onmiddellijke amnestie. Spreker be
handelde eveneens het tema van de we
reldtentoonstelling en wees op onze bereid
heid onder gelijk welke vorm de buiten
landers te bewijzen dat wij in België ook 
nog bestaan \ 

Na een strijdlied uitgevoerd onder lei
ding van Dr. Van Boxelaer, voorzitter van 
de Volksuniejongeren kwam Karel Dillen 
aan bet woord. Deze beloftevolle jongere 
sprak in zijn bekende non-konformistische 
stijl. Hij bracht hulde aan de vooroorlogse 
en naoorlogse nationalistische voorvech
ters en hekelde scherp de konformistische 
grote nationale partijen, die Vlaanderen 
steeds in de rug geschoten hebben. Hij 
hield een gewaardeerd pleidooi voor strijd
vaardigheid en radikalisme bij de voor
mannen, huidige en toekomstige, van de 
Volksunie en richtte zich dan tot de jon
geren om hen te vragen zich volledig in te 
zetten met al de offervaardigheid, die de 
jeugd kenmerken kan. Onze jonge spre
ker, die zich geleidelijk aan akklimatiseert 
in de Volksunie, oogstte een luidruchtige 
en welverdiende bijval. 

Na hem was het de beurt aan de slot
redenaar Wim Jorissen. De geestdrift 

steeg nu naar een hoogtepunt en de aan 
wezigheid van honderden Limburgers in 
de zaal was duidelijk voelbaar. De alge
mene sekretaris sprak de hartstochtelijke 
taal. die iedereen van hem verwachtte. 
Hij antwoordde op het verwijt waarom de 
Volksunie naast de linksen ook de C.V.P. 
bekampt, die dan toch als minder slecht 
betiteld wordt dan die linksen. Zijn betoog 
was raak. Zo men ons vraagt te kiezen 
tussen slecht en slechter, hoe kan het dan 
ooit goed worden vroeg de spreker zich af 
en hij antwoordde met het argument 
waarmee Berlijn en Moskou bestreden 
werden voor de oorlog. De Volksunie wei
gert thans te kiezen .tussen de bruine 
C.V.P. pest en de rode B.S.P. cholera om 
van de misselijkste van de drie partijen, 
de liberalen, niet te spreken. 

Dan richtte spreker zich tot de jonge
ren, die opgekomen waren om kennis te 
maken met de Volksunie. Hij hield hen 
het voorbeeld voor de ogen van de jonge
ren uit de vroegere generaties in de 
Vlaamse Beweging eri vau de jongeren IH' 
andere- landen waar voor de o n a f h a A k ^ 
lijkheid van de volkeren gestreden wordt. 
Minutenlange toejuichingen leverden het 
bewijs dat de jongeren de oproep begre
pen hadden. 

Thans kwam de Antwerpse zakenman 
Ward Rolus aan de beurt. «De Ward», 
die zijn inspanningen voor de Volksunie 
zeker niet doseert, is op zijn tong niet ge
vallen. Hij antwoordde enkele bedillers. 
die zelf niet veel werk verrichten, maar 
voor wie men nooit genoeg doet. De Volks
unie doet alles wat zij kan maar zou nog 
ontzettend veel meer doen moest ze over 
meer geld beschikken. En «De Ward» 
beloofde hen vergiffenis en een verder 
rustig leventje zo ze de Volksunie meer 
geld gaven om de propagandisten in staat 
te stellen nog meer propaganda te maken. 
Zijn oproep was raak want ook hier werd 
ons vorig rekord bij de omhalingen met 
enkele duizenden franks gebroken. 

HULDE AAN DE VOORZITTER 
Na een hernieuwd optreden van de mu

ziekkapel liet Bob Degol onze gekende 
Vlaamse Amerikaan GLAS toejuichen die 
niet alleen thans reeds een 130-tal abon
nementen voor de Volksunie geworven 
heeft in Kanada en in de Verenigde Sta
ten maar die eveneens een belangrijke 
chek met steun voor de Volksunie over
stuurde. Het publiek juichte uitbundig 
toe. liLAS is reeds een geèerde en gelief
de figuur in Vlaams-nationale kringen. 

De hulde aan de voorzitter Mr. Frans 
van der Eist was het orgelpunt van ds 
vergadering. De hulde voor iemand die 
zich reeds jaren inzet voor de Vlaamse 
strijd was verdiend, hoewel de voorzitter 
kennelijk verrast was. Wat alleen maar 
de simpatie voor hem kon vergroten : 
Er werd gewezen op zijn verdiensten als 
verdediger van een Dr. Elias, een Gerard 
Komsée, en vele anderen; op zijn verdien
sten bij de wederoprichting van het Alge-
j^aeen Nederlands Verbond in Vlaanderen, 
_ ̂  van hij hoofdbestuurslid is: bij de we-
Seioplichting van het Algemeen Vlaams 
Oudhoogstudentenverbond; op het groot 
aandeel dat hij gehad heeft in de werk
zaamheden van het Vlaams Komitee voor 
Federalisme; op de belangrijke rol die hij 
gespeeld heeft bij de verkiezingen van 1954, 
nadat hij reeds in 19J9 samen met Mr. Van 
Dieren opgekomen was te Brussel; ten 
slotte en vooral op zijn verdiensten voor 
de Volksunie. 

Zijn slotwoord dat een woord van vertrou
wen was in het heden en in de toekomst 
van onze strijd en waarin hij een oproep 
deed tot stijlvol en ordentelijk opmarche
ren door de stad en tot onverpoosd voort
zetten van de Vlaamse strijd werd uitbun
dig toegejuicht. 

De vergadering werd besloten met de 
Vlaamse Leeuw. Voorafgegaan door mu
ziekkapel en leeuwenvlaggen verhet het 
hoofdbestuur van de Volksunie de zaal 
onder voortdurend gejuich. 

De meer dan tweeduizendkoppige menigte op de Vlaams-Nationale VergaderLng. 

DE OPTOCHT 
Waren er ruim twee duizend man in de 

zaal aanwezig, buiten stonden er in de 
straten nog minstens evenveel te wach
ten op het vormen van de stoet, die trou
wens voortdurend zou uitgroeien en uit
eindelijk een vijf duizend man zou omvat
ten. 

Vooraan reed een van onze mikrowa-
gens met Volksuniespandoeken. Daarach
ter marcheerde de stijlvolle en jeugdige 
muziekkapel, waarachter de Volksunie-
vlaggen volgden en het hoofdbestuur van 
de Volksunie, geleid door Mr. Frans van 
der Eist. Drs. Wim Jorissen, Mr. Herman 
Wagemans en de heer Reimond Mattheys-
sens. 

Daarachter volgden verscheidene groe
pen met spandoeken waarop de Volksunie
leuzen vermeld waren. Een Antwerpse 
harmonie stapte eveneens mee op in het 
tweede gedeelte van de stoet. In de on
derscheidene groepen wisselden de strijd
liederen af met het skanderen van Volks
unieleuzen. 

De optocht genoot grote belangstelling 
en ruime simpatie. De Sinjoor is nu een
maal Vlaamsgezind en zelfs zo hij nog 
niet voor de Volksunie gewonnen is, toch 
ziet hij graag optochten met muziekkapel
len, leeuwenvlaggen en veel Vlaamse geest
drift. Tal van toehoorders juichten de 
optocht loe, terwijl voorbijstappende sol
daten de groet brachten voor onze leeu
wenvlaggen en honderden jongeren onder
weg zich bij ons aansloten. 

De optocht ging langs de verkeersslag-
aders van Antwerpen en werd ontbonden 
in de buurt van de haven waar het hoofd
bestuur de stoet schouwde en waar de heer 
Mattheyssens, de voorzitter van de gouw 
Antwerpen, die de grote verdienste heeft 
gedurende de laatste maanden, wars van 
alle suksesjagerij, de afdeling Antwerpen 
uitgebouwd te hebben tot een Volksunie-
bolwerk, een kernachtig slotwoord uit
sprak. Hij gaf de verzamelde menigte het 
wachtwoord mee gedurende de eerstvol
gende weken en maanden niets anders te 
doen dan te werven, te werven en nog 
eens te werven. 

NAAR DE DOORBRAAK 
De indruk die onze vergadering en onze 

optocht gemaakt hebben te Antwerpen op 
de talrijk)3 toehoorders en toeschouwers 
kon moeilijk beter. Zowel onze vergade
ring als onze optocht zagen, vergeleken 
met vorig jaar, haast een verdubbeling 
van onze effektieven. Het moet dan ook 
niet gezegd worden dat de geestdrift bij 
onze simpatisanten en propagandisten ten 
top gestegen was. 

De Volksunie breekt van langs om meer 
door overal in Vlaanderen en haar perio-
dische troepenschouwingen kunnen alleen 
deze vooruitgang onderstrepen. Het 
Vlaams-nationalisme IS opnieuw een stro
ming geworden in Vlaanderen en onze 
propagandisten en simpatisanten zullen te 
Antwerpen moed genoeg geput hebben om 
gedurende de volgende maanden de propa
ganda overal in Vlaanderen te versterken 
zodat de verkiezingen, waarin we een reeks 
Vlaams-Nationalisten naar het parlement 
zullen sturen, onze eerste jaren intensieve 
werking zullen bekronen. Dan pas zal de 
Vlaamse wederopstanding voor goed inge
luid en doorgevoerd worden. Voor Vlaan
deren, vooruit I --"-•^-i't"^^ —»'<= "P aeviaams-isanonale VergaderLng. deren, vooruit ! 
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Federalisten, goede patriotten 

l'oor ecu paar -weken werd het mo-
huilieni voor de grote Waalse federalis-
lische voorman Destree onthuld. Hij is 
de man gebleven van de vroeger beruch
te maar waarheidsgetrouwe zin (( Sire, 
er zijn geen Belgen ». Slechts een archaï-
serend iemand ah de door de C.V.P. aan 
het hoofd van de wereldtentoonstelling 
geplaatste Mocns de Fernig zal de waar
heid als een koe betwisten dat er slechts 
Vlamngen en Walen zijn in ons land. 

Koning Bondewijn is echter op de 
plechtigheid aanwezig geweest. Men ziet 
er een aanduiding in dat onze vorst de 
M unitairen » een les heeft willen geven 
door te laten blijken dat hij niets heeft 
tegen de federalisten. 

Het is dus wel het gepast ogenblik 
om onze « flaminganten » nit de kleur-
partijen er toe aan te zetten federalist te 
worden. Zij moeten niet .langer omzich
tig rondloeren. Hun vaderlands geweten 
mag gerust zijn. De koning is voorge
gaan. Wij federalisten zijn thans norma
le mensen en de klcurflaminganten moe-
• nis niet eens meer ontvluchten. 

Geen (( gunsten » voor Limburg 

Minister Rev heeft dus zijn plan voor 
de toewijzing van de kolenvoorraden in 
Limburg. De provincie Limburg, noch 
de Vlaamse volksgemeenschap zullen er 
enig voordeel uithalen. Dat mag alleen 
Brussel en Wallonië. De C.V.P.-kran
ten proberen thans voorzichtig een oude 
bekende melodie in te zetten. De C.V.P. 
had een plan om Limburg een deel van 
de winst te geven. Inderdaad ze had een 
plan maar haar Walen, Brusselaars en 
franskiljons hebben het niet laten uitvoe
ren. Inderdaad de oude bekende melodie. 
Veel Vlaamse woorden, geen Vlaamse 
daden ! Voor de Vlaams gezind en zijn ze 
gevaarlijker dan de linksen. Van deze 
laatsten -weten we dat ze niets zullen 
doen. De CV.P. tracht echter misbruik 
te maken van het vertrouwen van de fla
minganten door ze veel te beloven, maar 
ze dan achteraf niets te geven. 

werd maar de « klaarheid » kwam was 
ook de geestdrift er weer en steeg het 
aantal deelnemers elk jaar met enkele 
duizenden. Is het geen bewijs dat er 
dingen zijn waardevoller dan een valse 
eenheid ? 

En is er ware eenheid mogelijk ? Van
zelfsprekend eisen de deelnemers aan het 
Vlaams Nationaal Zangfeest dat er niets 
van de Vlaams Nationale geest zou ver
dwijnen want op dat ogenblik zal er geen 
eenheid meer zijn omdat de basispropa-
oandisi van de J'laams Nationale Zang-
J 'cs'.en in de oppositie zal gaan staan en 
die oppositie lot uiting zal brengen op 
een wijze die van een « Zang-feest » niet 
veel zal overlaten. En ze zouden gelijk 
hebben ook. Anderzijds zien wij morgen 
Mfircfli^p^ de Wiele en het A.C.V. 
i^'cen Vlaams Nationalist worden noch 
piopagayida maken voor een Vlaams Na-
tio]iaal Zangfeest. Willen ze dat wel en 
menen ze het eerlijk ? Vooruit dan ! Wc 
zijn er zelfs van overtuigd dat Mr. Por-
lict zijn uitstekende rede maar al te 
iiraai^ dooi Marcel van de Wiele zal la
ten aflezen en voordragen en wij zullen 
de eersten zijn om hartstochtelijk toe te 
juichen bij zulke bekering. Maar is er 
uu eot mens met enig gezond verstand 
d e deze bekering van vandaag tot mor
gen vooruitziet ? De vraag stellen is ze 
beaiilwoorden. Wat zwamt men dan ? 
Eer men zijn verbeelding op hol laat 
sinan moei men zijn deiikvermonren le
ien gebruiken. 

Dat hei Zangfeest in Gent sterk het 
klimaat van dat van Antwerpen begint 
te benaderen ? Des te beter maar dat be-
wlfsi d§t Anfwerpen het bij het rechte 
eind heeft.'En overigens hebben we toch 
nergens gelezen dat er te Gent een fee^t 
redenaar was die duidelijk opkwani'^ 
amnestie en^zelfbestuur en een gezond 
revolutietje aankondigde tegen de Frans
talige -ivereldtentoonstellini^ voli^end 
jaar. 

De waarheid is dat de Zangfeesten te 
Antwerpen zo een onrustwekkende bij
val beginnen te kennen dat men ze graag 
een andere richting zou doen inslaan om 
ze geleidelijk kapot te krijgen. We heb
ben dat een keer na de oorlog beleefd 
en we wensen geen tweede dergelijk eks-
perimenl ! 

W a t allemaal mogelijk is ! 

In tegenstellinQ met de zwaar gestraf
te incivieken kunnen de licht gestraften 
eerherstel aanvragen. Weet men echter 
dat de uiterst licht gestraften dat niet kun
nen ? ! Inderdaad zij, die geen gevan
genisstraf kregen, doch alleen maar van 
hun rechten beroofd werden kunnen geen 
eerherstel krijgen met al de nadelige ge
volgen van dien l Ook voor dit (( klein 
(Trut » zoals ze vaak genoemd worden 
door de zwaar gedekoreerde patriotten 
heeft geen enkele minister van de kleur-
partijen tijd gevonden om iets te doen. 
Noch de diep christelijk e C.V.P.-ers, 
noch de diepmenselijke humanist, Lüar, 
die thans aan het bewind is / 

Bij de zangfeesten _^ _^^ 

De eenheidsmaniakken — we rekenen 
hieronder de weimenenden niet die hun 
Vlaams gezindheid en hun solidariteit be
wezen hebben — huilen nu ook zoge
zegd om de twee Zangfeesten. Wij niet. 
En waarom niet ? Zes jaar geleden was 
er zogezegd eenheid. Zogezegd omdat 
men samen aan tafel zat, maar er werd 
toen meer onder elkaar gestookt dan 
thans tegen elkaar. En wat was het ge
volg ? De Zangfeesten verloren hun 
geestdriftig Vlaams-nationaal karakter 
en vervielen en wat hoedanigheid be
treft en wat het aantal deelnemers aan
gaat. Sinds de « eenheid » verbroken 

(( De Standaard » is de wanhoop nabij 

De pennetwisten over de drukkings-
groepen in en buiten de C.V.P. heeft 
« De Standaard » een opgepoetst stand
punt doen innemen dat niet veel van dal 
.an vroeger ajioijki maar waarin dr 
twijfel geslopen is. Het standpunt dat riu 
Haamsgezinden en zel]s de Vlaams-iS.a-
tionalisten de C. } ' . P. zouden moeten 
steunen omdat de linksen op Maams ge
bied nog slechter zijn is immers ie gek 
om los te lopen. Wij moeten dus kiezen 
tussen slecht voor ]^laanderen en zeer 
slecht. Wanneer kan het dan goed wor
den? Gedurende de oorlog weigerden 

de Katolieken te kieztn tussen de brui
ne pest en de rode cholera. Waarom 
zouden wij thans moeten kiezen tussen 
UL' gele pest en de blauw-rode cholera? 
(i De Standaard » klaagt erover dat de 
linkse regering niets doet voor de boe
ren en voor de grote gezinnen, dat ze 
de Limburgse kolen versjachert. Juist, 
zeer juist ! Maai heeft de C.V.P. met 
de machtige Boerenbond na de laatste 
o'orlog al iets voor de boeren gedaan ? 
Heeft zij de grote gezinnen bevrediging 
geschonken ? Heeft zij de Limburgse 
kolenvootraad in aanbesteding gegeven 
derwijze dat Limburg en Vlaanderen er 
voordeel bij haalden ? Neen, nietwaar ! 
En a De Standaard » vergeet te spre
ken ovei de werkloosheid, de mobili
teit en de indxistrialisatie van Vlaande
ren. W'ui. heeft daar de C.V.P. voor ge
daan ? Ook niets en diiemaal niets ! De 
linksen hebben de vervalste talentelling 
officieel gemaakt ? Zeer juist en daarom 
staan wij ook radikaal tegen de linksen. 
De C.V.P. heeft de vervalsingen echter 
niet. aan de kaak gesteld en o^k niet 
^ttg verklaard. Daarom staan wij ook 
tegen de C. T'. P. Hoe wil dan « De 
Standaard » met de C.V.P. de Vlaamse 
vraagstukken oplossen ? Welke waar
borgen kan ze geven steunend op het 
partijverleden, haar heden en haar per
sonen. Geen, niet ? En toch steunt u De 
Standaard » nog die C.V.P! Kan men 
deze politiek anders noemen dan onno
zel of ter kwader trouw ? Het eerste is 
nog te vergeven, al is het ergerlijk, 
het tweede, is wraakroepend. Nadat 
Vlaanderen 127 jaar bedrogen en uit
gebuit werd door linksen en C.V.P. 
MOET HET NU GEDAAN ZIJN. 

nin(y. De « eenheid n na deze laatste 
ooilog, met de C.l'.P. als « schild en 
zwaard van l'laanderen » bracht ons af-
st ajfins; op afstraffing. De verantwoor
delijkheid daarvoor berust bij de flaniin-
imnten vav " De Standaard » die der-
iTclijke politiek vooropgezet hebben, 
riians spreken zij erover dat zij zwal
pen tussen Chanbdis en Scylla ». Het 
is zeer juist gezien. (T;/ weten daarbij 
dal, hun flamingantisch C.T^.P. bootje 

ïtWial vergaan. 

Hun Luige politiek is er nog een vav 
berusting, van probeien niet heletnaal te 
vergaan, van nog <( iets » te redden. 
Daarom zullen zij gelalcu naar de 
•slachtbank geleid worden ! Mei de dood 
r,i het hart zullen zij nog maa) eens C. 
]'.P. kiezen, »Oij ecus voor de H aJler-
laaisie •> uiaal. 

Wij zijn die onnozelheid beu. Wij 
wi'Un uici eeuwig onder de voet gelo
pen wolden. WIJ WILLEN LEVEN 
EN WIJ WILLEN DAT ]'L A AN
DEREN LEEFT. Daarom steunen 
wij geen partij waarhi wij in meerder
heid mopen voor kiezen maar die door 
de Franssprekenden geleid wordt, 
DAAROM ZULLEN WIJ NIET 
ALLEEN GEESTDRIFTIG KIE-
Z E A \'00R DE VOLKSUME 
MAAR ER ONONDERBROKEN 
PROPAGANDA VOOR MAKEN 
OOK ! ZO ZULLEN WE OOK 
EEN EINDPUNT ZETTEN ACH
TER DE VLAAMSE SCHANDE 
\'AN DE POLITIEKE ONMON
DIGE STANDAARDFLAMIN
GANTEN IME VLAANDEREN 
OVERLEVEREN AAN FRANS
TALIGE EN FRANSVOELENDE 
MACHTHEBBERS! EN DIE DAN 
NOG HET LEF HEBBEN VAN TE 
KLAGEN OVER HUN EIGEN 
ONNOZELHEID ! 

Arm zijn is geen schande 

I. De Standaard » schimpt op het 
(( Bloc Wallon » omdat die vereniging 
maar om de twee maand een klein blaad
je kan uitgeven. Een vrij walgelijk ar
gument. Wij verkiezen eerlijke mensen, 
die desnoods hun proza laten polikopië-
ren om hun ideeën te verspreiden boven 
diegenen die hun ideeën verkopen om al 
schrijvend in een grote krant htm brood 
te verdienen. Hoe is het mogelijk in 
deze sociale tijd arme mensen voor de 
zot te houden ? 

Dat het « Bloc Wallon » vindt dat 
Wallonië benadeeld wordt ? Dat is hun 
zaak en hun recht. Bepaalde slinuneri-
ken zullen natuurlijk zeggen dat, daar 
ook Walen federalisme eisen, ]^laanderen 
dit niet moet doen. Zij betvijzen twee 
zaken en wel dat ze van de Vlaamse ei
sen niets begrijpen of willen begrijpen 
én dat ze niets kennen van de psicholo-
gie van de Walen. 

De Walen zijn de bedorven kinderen 
in ons land. Neemt men nu van een be
dorven kind één stuk speelgoed af 
dan zal het kelen als een big dat geslacht 
wordt terwijl een niet bedorven kind met 
een tiende van het overschietend speel
goed heel tevreden is. 

Het vraagstuk vals gesteld 

Heel het vraagstuk gelijk « De Stan
daard » het stelt is vals. Zij werkt 
slecttts met twee gegevens : links en 
C.V.P. Daar ligt de fundamentele fout 
en <( De Standaard » weet hei. Het is 
niet zo dat de oplossing ligt bij linksen 
of bij C.V.P. en dat de C.V.P. dan nog 
de minst slechte is. De kern ligt in het 
derde gegeven : een Vlaams-nationale 
partij als drukmiddel en als mededinger 
op het verkiezingsfront. Zonder de so
cialistische konkurrentie op partijpolitiek 
plan was er door de C.V.P. nooit geen 
sociale politiek gevoerd. Zonder Vlaams-
naiionalistische mededinging op het vlak 
van de verkiezingen nooit geen Vlaaynse 
politiek. Met Vlaams-nationalistische 
parlementairen wel een Vlaamse politiek. 
Een Vlaamse politiek weliswaar niet uit 
overtuiging maar wel uit schrik voor 
grotere aaitwinsten van de nationalisten, 

maar dan toch een Vlaamse politiek. 
De vergelijking van de politiek tussen 

beide wereldoorlogen met Vlaams-ym-
tionalisten in het parlement en de perio
de na deze laatste oorlog zonder hen 
spreekt een taal die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat. 

Het gebrek aan eenheid, de (( ver
scheurdheid » voor de oorlog bracht 
Vlaanderen overwinning op overwin-

Kinderachtig gezwam om eenheid 

Er zijn in Vlaanderen een reeks men
sen waarvan de woordenschat maar een 
woord rijk is en die steeds met betraan
de ogen en bibberende stem dat éne 
-woord lallen : eenheid. Wat het juist 
betekent en of het voordelig zou zijn 
daarover hebben ze nooit nagedacht. 
Klaarblijkelijk kunnen ze dat niet. Of 
wij dan zo tegen eenheid zijn ? Hele
maal niet. Maar wat we veel belangrij
ker achten dan eenheid is klaarheid en 
strijdbaarheid. Met andere woorden we 
verkiezen verscheidenheid of zelfs ver
deeldheid boven eeyiheid -voanneer deze 
verdeeldheid ons grotere strijdvaardig
heid brengt. Wat hebben we aan éne 
tamme kudde schapen, die alleen maar 
blaten kan maar niet strijden ? Wat heb
ben -we aan een eenheid -waar -we om 
-wille van de eenheid alle radikalisme 
moeten opgeven ? Niets anders dan zui
ver verlies voor Vlaanderen. Dadelijk 
na de oorlog hebben we een schandige re
pressie gekend waarin er geen sprake 
-was van eenheid noch onder geloofs
genoten, noch onder Vlamingen. 
Men heeft netjes met de vijanden van 
Vlaanderen meegehuild en de beste 
Vlaamse strijders, zelfs degenen die niet 
kollaboreerden, met hun gezinnen daar
bij omgebracht of althans ten onder ge
bracht. En de farizeeërs van de eenheid 
hebben nog nooit een ernstige poging 
gedaan om amnestie af te d-wingen.Dai 
de getroffenen wrokkig blijven ? Wij be
horen er niet toe maar we stellen vast 
dat die periode grotendeels voorbij is. 
Maar als men over eenheid spreekt moet 
men het tenia durven uitdiepen en moet 
meu ernstig en eerlijk zijn. 
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BELANGRIJK BERICHT 

HERZIENING der KIEZERSLIJSTEN 

De herziening der kiezerslijsten is 
thans aan gang. Tegen 1 mei 1958 
moet deze procedure geëindigd zijn 
en treedt de nieuwe kiezerslijst in 
voege. 

Wij vestigen er zeer speciaal de 
aandacht van onze lezers op dat al 
wie op 1 mei 1958 de leeftijd van 21 
jaar zal bereikt hebben of op die da
tum terug in het bezit zal zijn van 
politieke rechten thans reeds zijn 
inschrijving op de kiezerslijst kan 
en moet eisen. 

Wij raden ten stelligste al onze le
zers die in 1954 nog niet op de kie-

zerlijst stonden, doch die hetzij nu 
leeds hetzij tegen 1 mei 1958 stem
recht zullen bezitten aan, de kiezers-
Hjst op het gemeentehuis te raad
plegen en zo nodig klacht in te die
nen. Van deze klacht — die moet in
gediend worden op het gemeentese-
kretariaat of het arrondissements-
kommisariaat — moet een ontvangst
bewijs afgeleverd worden. 

Het twintigste Viaams Nationaal Zangteest 

:§s:cv 

EN TOCH KOMT DE OPLOSSING. 

De oplossing der taalwestie in Kongo, wat 
de openbare diensten betreft, ligt in de 
GRONDIGE tweetaligheid ! ledere ambte
naar moet in de tweede taal grondig de 
zaken kunnen behandelen waarvoor hij is 
aangesteld en waarin hij is gediplomeerd. 
Een speciale tweetaligheidskommissie 
waakt over die kennis en voor de tweede 
taal wordt de tweetaligheispremie toege
kend ! Dat is de oplossing ! Er is geen 
oppositie meer wanneer het er om gaat 
meer geld in de wacht te slepen ! Wat en
kele Walen kunnen, kunnen alle Walen ! 

En de Kongolese ambtenaren dan ? Plots 
is er zo'n bezorgdheid ontstaan wat hun 
bevordering tot de hoogste ambten be
treft ! Ook zij zullen Nederlands leren. Ze 
spreken en schrijven het gemakkelijker 
dan Frans ! En indien er wat mee te ver
dienen valt zullen ze er moeite voor doen ! 
Dat ze dan drie talen moeten aanleren is 
niets nieuws. De Vlamingen in Kongo 
doen het ook en sedert lang ! 

DE OPLOSSING VAN DIT VRAAGSTUK IS 
EN BLIJFT : VOOR ALLE AMBTENAREN 
DE GRONDIGE TWEETALIGHEID MET 
DAARBIJ EEN INLANDSE TAAL. VOOR 
ELKE BIJKOMENDE TAAL EEN BIJSLAG! 

Daar deze wet de Vlamingen in het be
gin zou begunstigen, zal geen enkele Bel
gische regering een stap in die richting 
doen. Er zal moeten worden gestreden en 
op de grieventamtam worden geslagen tot 
dat ze er in Brussel waanzinnig van wor
den ! 

Al de franstaligen in Kongo, de Walen, 
de Brusselaars en de Vlaamse " évolués " 
hebben de Kongolezen tegen het Neder
lands, dus tegen de Vlamingen, opgestookt! 
Poets wederom poets ! 

" Alle bewuste Vlamingen moesten on
voorwaardelijk aan de zijde der Kongole
zen staan in hun strijd voor Onafhanke
lijk Kongo. Eenmaal zover, zullen de Kon
golezen nog technici nodig hebben en dan 
komen alleen nog Vlamingen naar Kongo". 

Deze suggestie van 'n paar Vlaamse ko
lonialen getuigt van een verziende poli
tiek ! De Vlaamse kolonialen letten op hun 
zaak en nog meer op die van hun kinde
ren ! 

Nota : door een vergissing verscheen alleen 
het eerste deel van dit artikel in het vorig 
nummer. 

Het 20' Vlaams Nationaal Zangfeest is 
uitgegroeid tot ;3en machtige, grandioze 
manifestatie van het Vlaams Nationale 
Vlaanderen. Ruim twintigduizend aanwe
zigen vulden het reusachtig sportpaleis 
tot in de nok. Daar op dezelfde dag te 
Gent de Dag van het Vlaamse Lied gehou
den werd is thans alle twijfel uit de weg 
geruimd : de aanwezigen te Antwerpen 
zijn geen A.C.W.-ers of C.V.P.-ers, maar 
het zijn Vlaams-nationalisten. Niemand 
zal thans het A.N.Z. nog moeten trachten 
schrik aan te jagen : het Vlaams-nationale 
Vlaanderen is terug sterk en bewust ge
noeg om de Dag in de schaduw te stellen 
en dit op eigen kracht. 

De geest die de aanwezigen bezielde is 
duidelijk tot uiting gekomen bij de oor
verdovende toejuichingen die de voorzit
ter van het A.N.Z. tijdens zijn moedige 
rede mocht oogsten. Wij begroeten met 
voldoening dat het A.N.Z. zich kordaat en 
onomwonden uitgesproken heeft voor am
nestie en zelfbestuur. Voor de toekomst 
van onze Vlaamse volksgemeenschap zijn 
dit de twee voornaamste programmapun
ten, hetgeen onze parti j , de Volksunie, 
vanaf hare stichting vooropgesteld heeft. 
Sterk door de onvoorwaardelijke goedkeu
ring van het A.N.Z.-publiek moet het 
A.N.Z., zonder «naa r links of rechts te 
kijk» op de ingeslagen weg voortgaan, 
wars van alle kompromissen. 

Wij feliciteren het A.N.Z. van har te om 
dit prachtig geslaagd Zangfeest, dat in alle 
opzichten voldoening schonk. 

Op de volledige bteun van de Volksunie 
mag het A.N.Z. rekenen, omdat de echte 
Vlaams-Nationale geest het Zangfeest be
zielt en beheerst. 

Wij noteer. | ï n de afwezigheid op het 
Zangfeest van ALLE C.V.P.-mandatarissen 
en vooraanstaanden. Er was ook geen 
Leemans of Custers, geen Delwaide of 
Verroken te bespeuren. Goed zo. iïet is 
best dat er klare toestanden kernen in 
Vlaanderen en dat de verwarring ophoude. 

Opvallend was ook de afwezigheid van 
Prof. Fransen, voorzitter van het IJzer-
bedevaartcomité, Edw. Clottens, voorzitter 
van de V.O.S. Van de \oorzitter van het 
Davidsfonds, Kannunik Prof. A. Janssens, 
spreken we niet : die zien we nooit op 
Vlaamse manifestaties. Toch zal er klars 
wijn moeten geschonken worden ! De he
ren zijn gewaarschuwd. Wij kijken scherp 
toe. 

Aanwezig waren : de beheerraadsleden 
van het A.N Z., het hoofdbestuur van de 
Volksunie, onze grote Vlaamse figuren 
pater Stracke en pater Callewaert; de 
voorzitter van de V.T.B.. Jozef Van 
Overstraete; Mr. Van Dieren, Paul Daels, 
Sam De Vriendt, Antoon Goeyens, Jan 
Nuydts ('t Pallieterke), Maurits Coppieters, 
enz .. enz 

HULDE AAN Mr FRANS VAN DER ELST, ALGEMEEN VOORZITTER 
Feestelijke aanblik van het podium in de zaal "Majestic 

Het Wacds Federalisme 
Hoe zien de Walen het is wel iets dat 

0}2S moet interesseren. Zij hebben een 
volkse opvatting, de enige juiste trou
wens. Zi] zegden ons : Wij Walen krij
gen maar een derde of minder van de 
ambten, onze gewesten worden achter-
uitgesteld, Wallonië wordt verwaarloosd 
net zowel als het volkse Vlaanderen. Z\\ 
wijzen er op dat bij de hogere ambtena
ren hoogstens een derde Walen zijn. 

Wij zeggen slechts een derde behoo)i tot 
het Nederlandse taalregister. En inder
daad het derde en gewoonlijk iets meer 
bestaat uit Franssprekende, vaak ver-
franste Brusselaars en uit franskiljons. 

De Walen nu zien zeer goed in dat dit 
soo>t mensen weinig simpatie voor Wal
lonië heeft en de Walen zijn terecht aan 
hun land en volk gehecht. 

Hun doelstellingen op dit punt zijn ge
lijk met de onzen. Er zijn in België twee 
volkoen : Vlamingen en Walen. Er 
mag (reen derde soort bestaan : de sn-
per-Belgen : Brusselaars en franskiljons. 

Federohsme steunt op een principe : 
het lecht van elk volk zichzelf te bestu
ren. Het heeft geen beland hoe talrijk 
dat volk J5, oj het een meerderheid geldt 
of een minderheid. Dit beginsel durven de 
konformistisch unitaire kranten niet be
lichten omdat ze weten dat elk gezond-
denkend mens het daarmee eens is. Het 
tS de tragiek van ons Vlaamse volk dat 
2uij als officieel niet erkend worden en 

dat wij geen politieke struktuur hebben 
die ons volkseigen beschermt en zonder 
hinderpalen laat ontwikkelen. Het zal de 
lezers niet verwonderen dat aan de hand 
van de klachten van de Walen senator 
Leynen van de kultureel gezaghebbende 
krant « Het Belang van Limburg » zijn 
eenJieidsduit in het zakje moet steken. 

Met üe ernst en de bedaaidhcid van een 
acutiende-eeuwse kinderiuffromc, die 
saaie sprookjes vertelt verprutst hij de 
inkt en praat hij naast de zaak. üe tra-
i^iek van liet grote vraagstuk Vlaande
ren heeft de man nooit ingezien. Zijn 
iioogste betrachting is de middenweg te 
hcf-.den tussen de Engelse gentleman en 
de Fn nse lettre. Dat die hun tijd lang 
• ch'.er de rug ligt begrijpt de man nog 
dti]d met. De wereld wo,dt thans be-
lieeist dooi het Russisch en Amerikaans 
dinamisme, die onze oude gezapigheid 
omver lopen. Ook mag men niet te veel 
hade,iken over hei Vlaamse vraagstuk. 

Men zou er limpcls van in het hoofd krij-
'lc->, Dct .schaadt aan de cstetiek. Je, ^e-
'•i tv, boisicl uw kleren aj, trek uw das 
netjes ,ec .t, steek liet pijpje aan en ga ge-

é\ljg en gezapig een filtertje drinken. 
Maar zwijg om de liefde Gods over het 
llaamse vraagstuk. Dan kunnen we U 
nog simpatiek vinden als een aardig stuk-
ie verleden tijd, anders wekt ge alleen 
maar onze woede op. We hebben nu een
maal een hartstochtelijke hekel aan op
pervlakkigheid. 

WIE ZIJN DE GROOTSTE 
PATRIOTTEN? 

Het klassieke stokpaardje van onze 
Franstalige kranten is weer eens 
opgedoken en toppunten van holle 
retoriek werden weer geschoren. Het 
klassiek stokpaardje waar ze het 
over hebben ? Wel het patriotisme 
natuurlijk. De argeloze lezer zal 
misschien denken dat het over het 
Waals ïvongres gaat. Allerminst. Die 
mensen laten ze ten minste met 
rust. Neen, neen, het gaat over Kort
rijk natuurlijk. Praktisch alle Frans
talige kranten : socialistische, libe
rale en C.V.P. kranten laken het feit 
dat er incidenten waren bij de ont
hulling van het Leiemonument. De 
Vlamingen zijn allemaal incivieken 
in de ogen van de Franssprekende 
landgenoten en het helpt niet dat 
wij sukkelaars hen zouden willen 
overtuigen van het tegenovergestel
de. We moeten ons daarom tegenover 
hen niet onnodig moe maken. 

Wij voeren geen vurige pennetwis-
ten over het feit wie de grootste pa
triot is en we trekken evenmin de 
belangrijke vergoedingen op, die aan 
dat patriotisme verbonden zijn. Neen 
wij Vlamingen houden niet van al die 
rimram. Wij houden doodeenvoudig 
van ons volk en van het land dat 
het bewoont. Het is een natuurlijk 
gevoel waarover niet al te veel ge
babbeld wordt. 

Wanneer men altijd over iets 
babbelt is het een teken dat die zaak 
niet in orde is. Wanneer spreekt 
men over zijn maag, of over zijn 
har t of over zijn longen ? Niet wan
neer ze gezond zijn maar wel wan
neer men voelt dat die organen ziek 
zijn ! 

Welnu het patriotisme is een ziek
teverschijnsel bij onze vrienden 
Walen en Brusselaars. Hun patrio-
tisch geweten is niet in orde. Zij 
laten hun « liefde » tot het vaderland 
flink betalen. Jaarlijks mogen wij 
Vlamingen, allemaal slechte patriot
ten, honderden miljoenen betalen 
aan die Franssprekende patriotten 
waarvan er ondermeer 20.000 (jawel 
twintig duizend !) ondergronds werk
ten aan de verzetsdagbladen, die wij 
praktisch nooit gezien hebben ! En 
vermits wij zouden kunnen denken 
dat dit leugens zijn overschreeuwen 
ze ons om te beletten dat wij zouden 
nadenken. 

Hun patriotisme is ook op een an
der punt ziekteverschijnsel en leu
gen. En wel daarin dat zij de meer
derheid van de inwoners van België 
niet alleen niet in hun har t dragen 
maar elke dag profiteren van hun 
zweet. Is men « patriot » en « demo
raat » als men de meerderheid van 
de Belgische bevolking, de « Vlamin
gen » uitbuit ? Zij Walen en Brus
selaars beletten immers zowel in de 
C.V.P. als bij de liberalen en bij de 
socialisten dat er iets zou gedaan 
worden voor dat derde van de 
Vlaamse arbeiders dat geen werk 
vindt op eigen bodem. Zij beletten 
dat er iets gedaan wordt voor de 
kleine boeren waarvan drie vierde in 
de Vlaamse provincies wonen. Zij 
zorgen ervoor dat de middenstand 
en de vrije beroepen in Vlaanderen 
naar verhouding meer belasting be
lalen als in Brussel en in Wallonië. 

Zij zorgen ervoor dat twee derde van 
de hogere betrekkingen bij de amb
tenaren in hun handen blijven. En 
zeggen dat die heren er nog in sla
gen dank zij het erbarmelijk laag 
peil van het politiek verstand van 
onze uitgezogen kleine man zich baas 
te houden en argwaan te wekken 
tegen die jonge Vlamingen die een 
einde willen stellen aan de behan
deling van onze Vlaamse landbou
wers, werklieden, middenstanders en 
bedienden als tweede-rangsburgers. 
Zij zien het inderdaad niet slecht. 
De dag dat de ogen van onze gewone 
volksmens zullen opengaan en zij 
zullen inzien dat wij de ENIGE ver
dedigers zijn van hun belangen, die 
dag zal het gedaan zijn met alle 
vette postjes en alle voordelen voor 
de Franssprekenden. Die dag zullen 
onze arbeiders werk vinden in eigen 
streek, onze boeren en midenstan-
dertjes zullen beter kunnen leven en 
onze bedienden zullen niet alleen 
inkt- en vertaalkoelies blijven. De 
dag dat onze Vlaamse mens politiek 
verstandig wordt ! Overal elders 
schudden de volkeren de vreemde 
uitbuiting van zich af. Ook hier zal 
het niet blijven duren, heren uitbui
ters ! 

file:///oorzitter
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40 JAAR VLAAMS NATIONALISME 
'/.o moet dav de Vlaams-naiionale 

strijd opmeiiix-' verder gevoerd worden 
lot zijn slotpuvt opdat 0 nooit meer mo-
gelijk zou zijn. 

Zoals het Vlaanis-vationalisme tot 
stand kwam in het leed van de IJzer-
grachien, zo werd misschien uit de ver
gissingen, uit de vertwijjeling en de be
proevingen, uit de sliijd op alle jronten 
van deze wereldoorlog een gehard, onaj-
hankelijk en ruimdenkend ]'laams-na-
tionaal geslacht geboren dat morgen de 
oude droom kan verwezenlijken. 

5, Storm over het Vlaams-nationalisme 

1 9 4 4 - 1 9 4 8 

In de jaren die volgen op 19'4.!, wordt 
het ]'laams-n.itionalisme als georgani-
zeerde beweging tot op de grond afge
broken en uiteengesbgeu. Ürganizato-
risch gezien bestaat er gedurende ver
schillende jaren een leemte. In jeite had 
in de Vlaams-nationalc beweging sinds 
1940 een voortdurende afbrokkeling 
plaats gevonden doordat gradueel alle 
niet konformistische strekkingen er uit 
verdwenen waren of zich hadden terug
getrokken, zodat op einde 19,!,S de 
Vlaamse-nationale organisatie zich be
perkte tot een deel van de vroegere 
Vlaams-nationale mening. Ze werd ten 
slotte in de herfst 1944 ook van het po
litiek toneel weggeveegd. Een partij was 
in de weeën van de oorlog verdwenen, 
maar de idee die haar ten grondslag had 
celeffen. zou krachtig doorleven. Het is 
eigen aan een rechtvaara'ge en aina-
mische gedachte te blijven leven boven 
de wisselvalligheden en de feiten van zijn 
politieke belichamingen. Had men ge
hoopt het Vlaams-nationaal gevoel te 
kunnen wegwerken, dan zou weldra de 
vergissing blijken. Het Vlaams-nationa-
lisme bleef gedurende alle moeilijke jaren 
in Vlaanderen doorleven in de geest, de 
denkwijze en de houding van de Vlaams 
bewuste massa; op deze voedingsbodem 
zou in later jaren de llaams-nationale or
ganisatie opniexiw opgebouwd worden. 

Anti-Vlaams offensief 

Het einde van de vijandelijkheden in 
België %oerd het sein voor het inzetten 
van een algemeen üj,cnsief tegen de 
Vlaamse verworvenheden. Op basis 
van de bestraf'ing van het aktivisme, 
werd er naartoe gestreefd deze faktor uit 
te breiden tol een aanval tegen het 
Vlaams-naionalisme en de Vlaamse Be
weging zelf. Men trachtte niet alleen de 
aktivisten uit de weg te ruimen, maar 
ook hen die de aktivisiische politiek niet 
hadden gevolgd of er zelfs stelling tegen
over hadden genomen. 

Repressie en epuratie kwamen het ak
tivisme treffen. Volgens de eeuwenoude 
regels, die de politiek beheersen, was zij 
onvermijdelijk : « Vae victis ! ». De 
geestesgesteltenis die heerste bij de be
vrijding, zou er echter een gans bijzon
dere stempel op drukken. Gedurende 
vijf jaar had de reuzenkamp tussen de 
Asmogendheden en het Angelsaksisch-
Russisch blok zich steeds meer toege-
spits tot een totale oorlog zonder mee
dogen. De beiderzijds tot een toppunt 
opgestapelde haat en de geleden ontbe-

" ringen en beproevingen zouden bij het 
einde van de oorlog losbreken en hei 
klimaat van de repressie beheersen. 
Toch had men kunnen hopen dat de ver
antwoordelijke regeerders, in 's lands be
lang zelf, hun irMoed zouden aange
wend hebben om door een gematigd op
treden de grondslag te leggen van een 
toekomstige verzoeningspolitiek, dit met 
het oog op de bevordering van de inner
lijke stabiliteit in het land. Die hoop 
-d'erd beschaamd : de partijen streefden 

heve) gemakkelijke politieke suksessen 
op korte termijn na. Nog had men kun
nen hopen dat het gerecht de repressie. 
zou voeren in een geest van kalme ob-
jektiviteit, die men ervan verwacht in een 
creëvolueerde beschaving. Maar ook het 
ircrecht leefde in die verhitte atmosfeer 
die irecn rekening hield met motieven, 
redenen of tijdsomstandigheden. Zo 
ï.'C'd de repressie nog slechts een louter 
airekenen mei de tegenstrever. Reeds in 
1041; w'ist een weekblad te schrijven : 
.( Deze bestraffing en uitzuivering zijn 
door hun monsterachtige overdrijving 
uitgegroeid tot een stelsel van verdruk
king en verdelging waardoor ganse ge-
liicden van ons volksleven worden lam-
"Hc'rd... ». En professor Max Lamber-
ty — zeker niet verdacht — kon m 1948 
,c.:r]vc;i ; " •• de politiek die wilde 
sirajfcn en vergiftigde in plaats van te 
•Aiiv-ren, is een schadepost geworden. 
y.i\ moei opgeruimd worden in het belang 
van ons volk en van ons land ». 

De lepicssie heeft een katastrofale in-
vhed gehad op de Vlaamse volkskracht. 
Ze heeft een aanzienlijk deel van de 
l'laanise bevolking als « paria's » tcit hei 
. penbaar leven gestoten en ze in vele ge-
vol'en op de weg van een steriele verbit-
Ie,i.ig en verstarring geleid. Anderen 
heeft zij er toe geleid zich terug te trek
ken in afgedane vormen. Zij heeft een 
oonse generatie van jongeren doen ver-
'or-n ^aan in een volstrekte apatie voor 
de 1 'laamse Beweging. 

Zelfs in 1937 kan niemand de gevol
gen overzien van de repressiepolitiek. 
D.A : J , n; het beste geval, nog lange ja
ren een nefaste invloed zal uitoefenen 
op het l'laams volksleven, staat vast. 
Wie zou nochtans de mogelijkheid duy-
ven uitsluiten dat ze in de toekomst nog 
it'elbepaalde stromingen zou kunnen 
7^'akker roepen '̂  

In beginsel was de repressie niet spe
cifiek anti-Vlaams. Waar echter bijna 
overal de rechters tot de }'laams vijan
dige stroming behoorden en de beschul
digden tot de radikale Vlaamse vleugel, 
moest zr %c<el vanaf den beginne ontaar
den in een anti-Vlaams offensief. De mo
gelijkheid om langs de repressie hei 
Vlaams-nationalisme en de Vlaamse Be
weging de doodsteek toe te brengen, is 
l}ouwens vanaf de eerste dagen de tegen-
st,eveis niet uit het hoofd geweest. Het 
moet daarbij gezegd dat zij, in hun tra
ditioneel denken, dikwijls geen verschil 
zagen tussen Vlaams gezindheid, kolla-
boratie en verraad : het was voor hen 
.lUes zo ongeveer hetzelfde, met dit ver
schil dat het vóór 1940 niet kon gestraft 
worden, nu wel. Een nationalistisch blad 
kon opgemerkt:<(Wij hebben vastgesteld 
dat onder de zuurzoete welwillendheid 
-waarmede onder het motto van het his
torische en schijnheilige parool « Il faut 
que la Flandre se sente aimée » de meest 
elementaire Vlaamse eisen tussen '20 en 
'40 waren ingewilligd geweest, een anti-
Vlaams fanatisme werd-smeulend gehou
den dat bij de bevrijding zegevierend op
laaide... ». 

In die geest werd de Vlaams-nationa
le partij organisatie tol op de wortels uit-
ireroeid en vierde over gans de lijn een 
onti-Vlaams tempeest hoogtij. 

De " passivisten », zij die tijdens de 
oorlog met de marsjrichting van de Een-
lieidsbcweging V.N.V. niet hadden in
gestemd of zich hadden teruggetrokken, 
waren ei niet veel beter aan toe. Wie 
zich, hoe weinig dan ook, in de eerste 
tifden van de oorlog op de weg der kol-
laboratie had begeven, moest boeten. 
Het steekt schril af bij de genadige ab
solutie die aan die Waaien of franskiljons 
geffeven iverd. die zich, soms tamelijk 

door de repressiepolitiek die al te richt-
laat, uit de kollaboraiie hadden terugge
trokken. Maar meer, zelfs sommige 
Vlaams-nationalisten die zich sedert het 
oorlogsbegin van iedere aktiviteit ont
houden hadden of zich soms tegen de 
kollaboratie hadden uitgesproken, waren 
niet veilig : hun vroegere Vlaams-natio
nale overtuiging veroordeelde hen. TT'te 
nog overbleef, bleef niet anders over dan 
een angstvallig zwijgen. Zo werd ieder 
spoor van Vlaams-nationale organisatie 
uitgeveegd. 

De enigen die nog — zeer schuchter 
— de stem kunnen verheffen, zijn de 
Vlaamsgezinden uit de traditionele par
tijen en enkele onafhankelijken. Ook 
hen blijft verdachtmaking niet gespaard 
en minister Vos, een oud-fronter, ui 
1932 naar het socialisme overgegaan, 
wiens houding tijdens de oorlog onver
dacht was, wordt m het l^arlement aan-
gevatlen. De grote Ituliuurveremginge-) 
die zich uit aard van hun aktiviteiten 
meestal buiten de oorlogsomstandighe
den hebben weten te houden, worden nu, 
samen mei volksdanskrmgen, jeugdgroe-
peringen e.a. de toevluchtsoorden, waar
in een Vlaams of Vlaams-nationaal leven 
zich in stand kan houden. Het zijn eilan
den in de storm. Lit deze kringen zullen 
de eerste stemmen opgaan om.de Vlaam
se Beweging opnieuw op dreef te bren
gen. Een van de eerste brochures in die 
zin is ie van prof. Lamberty, waarin 
VOO, liet eerst sinds 1944 nieuwe richt
lijnen voor de Vlaamse strijd uitgestip
peld worden : <( De Vlaamse Beweging 
nu ». 

Maar ook in de geslagen radikale ge-
.hderen zoeken enkele schaarse en ver
dienstelijke personaliteiten terug naar 
een nieuw beginpunt, naar een lichtpunt 
in de duisternis. Zij vinden het in dre te-
ruginschakeling in de nieuwe Vlaams-
nationale strijd van morgen, die opnieuw 
de medetsianders van alle opinies moet 
bundelen, op basis van het ene Vlaams
nationaal ideaal. Ze trachten reeds een 
bilan op te maken van de oorlogsjaren: 
wat erin opvalt, is hun nuchtere objek-
tiviteit. Jeroom Leuridan, de vroegere 
volksveregenwoordiger, had in zijn po
litiek testament verklaard : « Uit de ver
gissing en de onloochenbare nederlaag 
doemt de redding op... Ik meen dat gij 
mijn mening deelt dat ons geslacht de 
harde taak heeft eerst de puinen alhier 
op 'te ruimen, aleer de omwenteling kan 
doorgedreven worden ». Het weekblad 
(( Rommelpot » schreef van de jongste 
kollaboratie dat (( dit verschijnsel zeer 
verklaarbaar was, ja normaal kan ge
noemd worden, hetgeen nog niet weg
neemt dat al wat of? dit gebied tijdens 
de oorlog gebeurd is, onze instemming 
moet wegdragen ». 

Het Vlaams-nationalisme bÜjft een 
een levende kracht 

Buiten alle organisatie om, bleef de 
Vlaams-rmtionale idee sterk doorleven 
daar waar ze niet kon uitgeschakeld 
worden : in het hart van de Vlaamsbe
wuste massa zelf. Het Vlaams-nationa
lisme had tussen 1929 en 1939 in Vlaan
deren rijke oogsten gezaaid. Dikwijls 
was tijdens de oorlog die Vlaams-natio
nale gezindheid bij velen die zich ver
zetten tegen de nieuwe marsjrichting, in 
een zekere mate onderdrukt geworden. 
Ku echter flakkerde dat gevoel weer op. 
Het werd aangewakkerd door de anti-
]'kiamse reaktie die losgebroken was en 
door de repressiepolitiek die al te zicht
baar haar Vhamsvijandige inslag ver
ried. Zo bleef in ruime lagen in Vlaan
deren een Vlaamse en nationale gezind
heid bestaan die misschien weinig tast
baar, maar daarom niet minder reëel was 

iu die de sterkste rem zou vormen voor 
het ing( zette anti-Vlaams offensief. 

Xa de oorlog hadden de anti-Vlaamse 
krachten — de eeuwige vijanden van gis
teren, van vandaag en van morgen •— 
het uur gunstig geacht om de verworven 
'i'l'iamse stellingen in te beuken. Het 
I l.iams-nationaal gevoel in Vlaanderen 
leidde het verweo. Het laaide op bij ie
dere poging om de l'laamse verworvend-
heden aan te tasten. Het bleef een le
vende kracht ivaar de paitijen moesten 
rekening mee houden en die de verliezen 
lot een minimum beperkte. Het bleek bi] 
de dinamitering van de IJzertoren. In 
bepaalde kringen had men geoordeeld 
dat nooit meer een ogenblik zo gunstig 
zou zijn als thans om dat zinnebeeld van 
de l'laanis-nationale geest te doen ver
dwijnen. Zoniet zou het IJzerkruis 
vroeg of laai opniew een verzamelpunt 
worden voor de Vlaams-nationalisten. 
Het werd opgeblazen. Maar nu brak een 
niet voorziene verontwaardiging los over 
Vlaanderen : het werd in alle kringen 
aangevoeld als een aanslag op de Vlaam
se ziel. Xieuwe I Jzerbedevaarten wotden 
in het vooruitzicht gesteld. Nog ontwa
penen de tegenstrevers niet. Zij willen 
de grond van de IJzertoren onteigenen 
en er een \'laams-Waalse Belgische to
ren oprichten. Het lukt niet door het he
vig Vlaams verzet. De bedevaar
ten hernemen ' het Vlaams-na
tionaal gevoel in Vlaanderen heeft de 
•-anval afgeslagen. 

Hoezeer sommigen de levende kracht 
v::n het Vlaams-nationaal gevoel besef-
jen, blijkt wanneer zij het trachten op 
te slorpen met het dubbel doel het dien
stig te maken voor eigen doeleinden en 
tevens om een toekomstig gevaar te zve-
ren. 

Over ieder slagveld, zweven gieren 
hoog in de lucht. Zo profileert zich nu de 
niassiexe schaduw van de C.V.P. boven 
het geslagen Vlaams-nationalisme. Ze 
wil de hevige spanningen binnen de par
tij niet meer terug die haar leiders vóór 
de oorlog zoveel slapeloze nachten 
'.lebben bezorgd. Nu of nooit is het ogen
blik gekomen om het Vlaams-nationalis
me op te slorpen. De C.V.P. doet zich 
thans voor als e de » Vlaamse Partij, de 
enige, de echte. Ze dringt binnen in de 
Vlaams-nationale middens, tracht de 
Ijzerbedevaart in te palmen zoals ze het 
reeds in de jaren '30 heeft getracht, 
.< novauteert » de nieuw opgerichte 
llaams-nationale zangfeesten. Ten dele 
haalt de C.V.P. haar slag thuis, maar 
nooit zal ze er in slagen deze kost te ver
werken. Een deel der Vlaams-nationale 
gelederen blijft rots vast wachten op het 
einde van de lange nacht. Het draagt de 
toekomst van het Vlaams-nationalisme. 

Is de naoorlog voor de Vlaamse ver-
worvendheden een 'katastrofe geweest ? 
Het werd beweerd. Vlaamse aktie was 
in die dagen onmogelijk. De naween van 
de oorlog en een gespannen internatio
nale toestand beletten iedere poging in 
die .zin. Ook de Waalse beweging was 
een remmende faktor wegens strategische 
overwegingen. Het waüingantisme, ont
staan in 1944 als een tipische schrikreak-
tie van Wallonië, werd in die jaren ge
kenmerkt door uitgesproken ekstremis-
tische tendensen. De Vlamingen die in 
die tijd maar weinig gewicht in de schaal 
konden werpen, vreesden een avontuur 
waarvan de gevolgen niet konden over
zien worden en verzetten zich met man 
en macht tegen de Waalse beweging. 

Xiel aktie, maar verweer was nu ge
boden, (ïeleid door het levende Vlaams
nationaal gevoel, wist de Vlaamse 
weerstand meestal de stelllingen te hand
haven die het vóór 1940 had veroverd. 
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MET DE VOLKSUNIE VOORUIT 
WAAR STAAN WIJ NU ? 

Na de bevrijding werd door zekere « ge-
arriveerden » verkondigd dat de Vlaamse 
beweging had uitgediend. Tien jaar zijn 
sedertdien voorbij. Enig is op dit ogenblik 
in Europa de toestand van Vlaanderen, dat 
binnen het Staatsverband, numeriek in de 
meerderheid, politiek wordt '< geleid » door 
de minderheid. 

Veertig jaar na de beloofde « Gelijkheid 
in rechte en in feite » moeten wij nuchter
weg vaststellen, dat aan de toppen zeer 
weinig werd veranderd. Alle beloften, alle 
gebrachte offers ten spijt, is het politiek 
een feit dat binnen dit Staatsverband, 
Vlaanderen tekort wordt gedaan, ekono-
misch achteruitgesteld blijft, en niet die 
ontplooiing verwerft welke het zou kennen 
wat en de kommandoposten der eigen 
Staatsorganen in handen van nationaal-
handelende elementen. Dan zou Vlaande
ren zeker de volle maat van zijn krachten 
kunnen doen gelden, nu niet. 

In de administratie bezetten de Vlamin
gen veel ondergeschikte posities — de 
minst bezoldigde — aan de toppen echter 
blijft België geleid door Walen, Brusse
laars of van huize uit verfranste overlo
pers. Evenzo in de parastatale instellingen, 
enkele uitzonderingen daargelaten. 

Kongo, (tijdelijk) afzetgebied voor jonge 
afgestudeerden is als een tweede Brussel, 
waar de verfransing op volle toeren draait 
en zeer weinig tegenstand ontmoet. «Il 
faut former Ie bloc latin du moyen Afri-
que » schreef P. DAYE in zijn boek <• L'Em-
pire Colonial Beige ». 

Het leger, steeds op unitaire leest ge
schoeid, blijft een kring, waar in alle soor
ten gemengde eenheden de overmacht 
van de verfransing stelselmatig wordt ge
handhaafd. 

Spijts Vlaanderen, dank zijn geboorte-
voorsprong, op tien soldaten er zeven levert, 
blijft het officierenkader naar boven toe, 
een gesloten kaste, waar de toegang aan 
de nationaal-gezinde Vlamingen met alle 
middelen wordt verhinderd. 

In de Rijkswacht is de Waalse bezetting 
van het officierenkader nog meer wraak-
roepend. 

Wie berekent de financiële achteruit
stelling in wedden, door deze verkeerde 
machtspositie veroorzaakt ? 

Zo wordt Wallonië en Brussel ekono-
misch, kunstmatig, willekeurig bevoorrecht 
en Vlaanderen verwaarloosd. Waar in 
Nederland het werkverschaffingsprobleem 
op een kordate manier werd aangepakt en 
opgelost — dank zij een goed gezag — 
staan wij hier in België voor een schitte
rend voorbeeld van het unitair princiep in 
zijn voor Vlaanderen schadelijke gevolgen : 
de mobiliteitsduivel die duizenden mobie
len dagelijks overhevelt in het Waals kul-
tuurgebied waar zij marxistisch worden 
besmet en een voor hen gezond huiselijk 
leven dikwijls verloren gaat. Om van de 
energieverspilling en het verteer in een 
ander taalgebied te zwijgen. 

Het niet-oplossen van het repressiepro
bleem drukt als een loden mantel op de 
innerlijke nationale opstanding in Vlaan
deren. Honderden van zijn beste intellek-
tuële krachten, van zijn natuurlijke lei
ders staan rechtloos, geldelijk gemïneerd, 
pohtiek gezien met een slot op de mond. De 
zo nodige edelmoedigheid om voor de ge
meenschap publiek offers te brengen werd 
voor generaties geschokt. De blinde jacht 
op genot tast onze jeugd aan en weerhoudt 
haar van het opnemen van politieke ver
antwoordelijkheid. 

Is het voor iedereen niet opvallend, dat 
in steden als Gent, Brugge, Leuven, Kort
rijk en evenzo langs de kust, de verf.anste 
minderheden een sterke cohesie vertonen, 
sociaal en financieel nog meer sterke po
sities bezetten en door de machthebbers 
in de Staat met veel attentie worden be
handeld. Brussel, eens de roem van Bra
bant, het har t der Nederlanden, is een 
verfranste stad geworden en knaagt ons 
het oude Brabant af, met een stelselmatige 
regelmaat. Brussel, centraal gelegen, met 
alle middelen bevoorrecht, financieel ver
wend, betekent voor ons een jaarlijks ver
lies aan levenskracht. 

Of de regering in linkse handen is of 
in rechtse, met een zekere kontinuiteit 
wordt openlijk brutaal of listig en geniepig, 
alles ter hand genomen om Vlaanderen in 
zijn groei naar politieke zelf-kontrole te 
remmen en het zijn gave krachten te ont
roven. 

Is het niet sprekend, voor de voor ons 
Vlamingen tergende achteruitstelling, dat 

esn wereldtentoonstelling gehouden in de 
zogenaamde hoofstad van deze Staat, 
slechts onder druk eventjes ertoe besluit 
uito.lijk wat toegevingen te doen om de 
Vlaamse meerderheid , te lijmen, maar 
eerst van wal stak alsof niet 65 % van de 
bevolking van dit land als Vlamingen 
werden geboren ? 

Is het niet tekenend voor de geest der 
leiding van deze unitaire Staat dat spijts 
uiterlijke tekenen van komfort en stoffe
lijke welvaart in onze gewesten, wij op het 
politieke vlak voor zesr weinig worden 
meegeteld, in de beslissende momenten als 
« quantité négUgeable » worden behandeld, 
dat wij steeds, als wij een eis menen te 
mogen stellen als zeer welwillend antwooiid 
bekomen : « Ce n'est pas Ie moment». 
'< Hun •> moment is het altijd. 

AAN WIE DE VERANTWOORDELIJKHEID 
ERVAN ? 

Voor deze anormale toestand blijven in 
de ejrste en laatste instantie de drie 
Staatspartijen, de C.V.P., de B.S.P. en de 
Liberale partij verantwoordelijk. Zij heb
ben beurtelings alleen of samen, de rege
ring gevormd. Geleid aan de top als zij 
zijn, door unitairen, politiek en geldelijk 
door de verfiansende machten achter de 
schermen beheerst, hebben zij steeds iedere 
Vlaams-nationale bewustwording tegen
gewerkt en verhinderd. De Staatspartijen 
hebben immers het Frans als bindtaal van 
het unitair regime op het voorplan gesteld, 
spijts alle beloften en gebrachte offers, 
als dusdanig gehandhaafd. 

Toen tussen de twee oorlogen, het 
Vlaam.s-Nationalisme op het politieke vlak 
van zich afbeet — en met sukses — hebben 
zij getracht met enkele toegevingen op het 
taalvlak deze opgang wind uit de zeilen 
te nemen. Wanneer in de wetgevende 
Kamers de nationalisten een strijdvaar
dige formatie hadden afgevaardigd, in de 
bestendige deputaties en de gemeentera
den sleutelposities hadden veroverd, on
dersteund als zij waren door een soms ru
moerige maar militante kiezersgroep, wer
den ook voor Vlaanderen nieuwe toegevin
gen afgedwongen. 

Na de oorlog, toen het voor de Staats
partijen « hun » moment was, hebben zij 
solidair, met een niets ontziende brutali
teit en onmenselijkheid de Vlaams natio
nale krachten gebroken, afgekraakt, poli
tiek gekelderd en gekerkerd, kortweg, 
buiten de wet gesteld. 

Het quorum werd verhoogd, met alle 
middelen werd, van uit de centrale's van 
de partijleidingen, beslag gelegd op peis 
en radio, de sociale machtsgroepen in het 
unitaire stelsel ingeschakeld. De Vlaamse 
beweging was voorbijgestreefd. Zo was het 
thema der Heren van den dag. ' 

Met des te meer hardnekkigheid werden 
veel veroveringen van voor de oorlog onge
daan gemaakt, werd de centralistische 
unitaire politiek opnieuw doorgezet, werd 
op ekonomisch gebied getracht de mach
teloosheid van Vlaanderen, de overmacht 
van Wallonië te bestendigen. 

Moeten wij U herinneren aan de afloop 
van de Koningskwestie, het verloop der 
schoolkwestie, de Fosty-pelgrimage onder 
de hoge bescherming van de zwaar-bewa
pende Rijkswacht, de zwier waarmede de 
mobiliteit op volle kracht werd opgelegd, 
de gebrekkige gezinspoUtiek, het oprichten 
van nieuwe nijverheden daar waar werk
krachten tekort bleken, het koppig niet 
willen investeren in de Vlaamse gewesten 
door werkloosheid geteisterd, het ekono
misch afmaken van de zelfstandige Vlaam
se middenstand, het prijsgeven van het 
Vlaamse kleine landbouwbedrijf ? 

Zie de toenemende proletarisatie, het 
ongebreideld groeien van de monopolie's 
meestal in handen van Waalse groepen : 
het zijn al vruchten van een systeem dat 
vloekt met de aard, met de beste overleve
ring van ons Volk. 

Dit regime is Staats, het haal t naar be
neden, het maakt de mens en het gezin 
kapot : het is in al zijn uitingen en uit
werking tegen-natuurlijk. 

Zij noemen dat een Belgische politiek : 
«il faut sauvegarder avant tout 1'unité na
tionale ». Maar het is steeds op onze kos
ten. En Vlaanderen betaalt, in geld en in 
natura. 
EEN KENTERING 
Vlaams nationale partij werd opgericht 

Toen drie jaar geleden de Volksunie als 

leek het onbegonnen werk. Het zal de ver
dienste blijven van enkele durvers dat zij 
met verbetenheid deze taak hebben aan
gevat. 

Wat al inspanning het heeft gekost om 
vol te houden, om door te zetten, zullen 
slechts zij getuigen, die deze stugge begin
periode hebben doorgebeten. 

Na onze manifestatie te Antwerpen kun
nen zij met fierheid terugblikken op het 
gepresteerde werk. 

Mr. KIEBOOMS kan gerust zijn : '< het 
is geen kwalijkriekende vergaarbak van 
malkontente incivieken». En Marcelleke 
VAN DE WIELE mag zich tevreden stel
len : •-< Het zijn geen paar intellektuële 
avonturiers die op de rug van de door re
pressie getroffenen willen omhoog krui
pen ». 

In de Volksunie s taat iets anders, iets 
veel méér, iets veel beters. Het is het ge
zonde politieke verzet dat deze unitaire 
Staat wil verwijzen naar de periode waar 
hij thuishoort : naar 1830, Wij leven in 
een andere tijd en met andere mensen. 
Wat oorzaak is van onze bestendige ver
minking moet het afleggen tegen het 
groeiende spannende leven. Vlaanderen 
wil niet gedoemd blijven om eeuwig onder 
deze wentelsteen van zwaar arduin begra
ven te liggen. Wie kultureel-mondig is, 
wil het ook politiek zijn. 

Kregen de ouderen nieuw geloof, dank 
zij de Volksunie, de jongeren geschokt door 
de al te opzichtige bederfpolitiek van de 
Staatspartijen komen tot het groeiend be
sef dat alleen een Vlaams nationale partij , 
het baanbrekend werk zal doen. 

HET WORDT EEN NIEUWE LENTE. 
Vlaamse jongeren, moesten de tiendui

zenden die op het Zangteest hun geestdrift 
jaarlijks uitzingen de moed opbrengen om 
konsekwent op het politiek vlak de strijd-
plaats in te nemen welke voor hen open 
staat morgen zou Brussel beven. 

Alleen wanneer wij bereid zijn het offer 
te brengen van de dagelijkse inzet, alleen 
wanneer wij gebundeld en gericht, verbon
den en in trouwe, samen de strijd aan
binden, om de machtsposities te verove
ren, die het unitair stelsel zullen afwente
len, dan zal Vlaanderen ontzag afdwin
gen. 

Dan zullen onze doden niet voor niets 
gevallen zijn, zullen onze verschopten niet 
voor niets geleden hebben. 

Jeugd van Vlaandereh uw plaats is in 
de Volksunie. De naaste verkiezingen moe
ten de eerste doorbraak worden. Verlies 
geen tijd. Wij hopen op U : kom mee. Met 
de Volksunie vooruit. 

O.V.D 

Onze boer heeft zorgen 

tAilJ zendt het vroege Lentezonnetje zijn warme 
stralen over 't landschap. 

Met regelmatig ~ rustige — tred en vaste hand 
drijft de oude landman de ploeg door de malse akker. 
Vet bruin — krollend keert de aarde zich in 
lange, regelmatige voren. 

Oe boer monkelt — want het voorjaar is gunstig 
en houdt de belofte in zich van een vruchtbaar sei
zoen. Toch trekt, af en toe, een schaduw over zijn, 
iloor weer en wind getaand gelaat. Dan denkt hij aan 
lijn jongste zoon, Jan. Zijn jongen is braaf, stil en 
werkzaam. Veel van ztg is Jan niet, maar ja, in dit 
heeft h.j een beetje 'n aardje naar z'n vaartje. Deze 
i^ lOk nooit veel van zeggen geweest. De boerenstiel 
schenkt trouwens weinig tijd tot praten want de 
a.-l cii i's hard en, ten huldigen dagen, weinig lonend. 
De regerende Partijen zijn niet de Partijen welke 
de landbouwers begunstigde. Daarvan is onze boer 
')i ertuigd. De regering bekommert zich niet in het 
winst om tien welke toch instaan voor de bevoor
rading van het land. De oorlog is immers voorbij 1 
Wet let die Heren thans nog de boeren ? 

la het IS alles een waarheid, wat Jan gisteravond, 
na het avondmaal, zegde. Er moet hoogdringend wat 
veranderen, in Vlaanderen, wil de boerenstiel niet 
voVcdig tcnonder gaan. De grote vraag is alleen 
maar . Wie brengt de redding ? Wie zal zich voor 
deze krakende en kreunende wagen spannen ? 

jan heeft het steeds over een nieuwe, jonge, op
komende Partij. Een Vlaamse Partij nog wel I 

Zeker ! Het i's 'n feit dat 'n boer, uit der aard 
zelve, 't meest vertrouwen kan,, ja, moet — 
schenken aan mensen met eigen aard — eigen zeden 
en gewoonten. Aan 'n Partij welke steunt op mensen 
welken c'oor hun Taal, en hun afkomst en tradi-
lio-rele gebruiken het nauwst aan hem verwant zijn. 
Maar .. en de landman bijt effe nijdig op het mond
stuk van zijn doorrookte pifp; — Zal het weer geen 
vals kiesmano'uver zijn van deze Partij — ze noemt 
zich Volks — Unie — naar Jan z^gde ? 

Onze boer is oud. Vele verkiezingen heeft hij 
reeds weten komen en gaan. Vele valse en leugen-
aciitige kiesbelojten heeft hij reeds mogen 
sHkken. De Vlaamse boeren hun stemmen ? — Ja-
ivel ! Die kunnen de C.V.P.-ers gebruiken zowel 
als hun spitsbroeders de Liberalen en Socialisten. 
Maar éénmaal de stemmen binnen schot... laat dan 
die werkezels maar kreveren I ! 1 't Verleden heeft 
onze boer, — en met recht, — wantrouwig gemaakt. 

Niettemin : Wanneer een koe ziek wordt dan 
moet er geprobeerd worden om het zieke dier te 
genezen. 

Vermits het hekken niet aan de oude stijl kan 
hangen blijven — op gevaar af van heel de boeren
stiel naar den bliksem te zien gaan — wel : Jan 
heeft gelijk I I 

Ce Volks-Unie heeft recht op de stem van de 
Vlaamse boer ! Zeker meer recht op het verfrouwen 
van ons, landbouwers en landbouwwerklieden, dan 
die politieke Partijen welken ons reeds zolang be
drogen en gewurgd hebben. Als boer welke houdt 
van de aarde welke ik door mijn zwoegen en mijn 
zweet vruchtbaar maak — als getrouwe hoeder van 
een traditie waarin ik geloof — stem ik ditmaal 
vnor de Volks-Unie I ! ! 

— « Ju, Bles en Baai, ju l » — Vastberaden en 
vol vertrouwen ploegt de landman voort. 

M. V., Nieuwerkerken. 

Abonneer nu 
op De Volksunie 

5 0 f r . TOT EINDE '57 

De vriendenkrmg der politieke gevangenen gaf een gala in tegenwooniigheid van koningin Elisabeth 
t r werd een film gedraaid die een onthutsend en vreselijk beeld bracht van de nazi-koncentratie kampen. 
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B R A B A H T 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
Door de Volksania werd een 11 juli her

denking ingericht op zaterdag 6 juli. Niet
tegenstaande de drukkende hitte liep het 
zaaltje vol met oude getrouwen. 

De vergadering werd voorgezeten door 
Dr. Herman Bouchery. Waren verder aan
wezig van het hoofdbestuur : Mr Van der 
Eist, Bob Maes, Achille Van Malderen, en 
de spreker van de avond, volksvertegen
woordiger Her.Tian Wagemans behandelde 
in zijn rede een aantal aktuële politieke 
problemen van uit Vlaams-nationaal 
"'--":^l - \^, o n a m te tenen dat de strijd 
die de Volksunie voert absoluut noodzake
lijk is om verandering te brengen. Ook 
Mr Van der Eist nam nog het woord om in 
een korte geïmproviseerde toespraak er op 
te wijzen dat de beste manier om 11 juli 
te herdenken is het voorbeeld te volgen 
van de Vlamingen van 1302 en resoluut de 
Vlaamse strijd te strijden zoals die nu 
moet gestreden worden : niet meer met 
goedendags, maar met politieke macht te 
veroveren. 

Alhoewel de regie te wensen over liet en 
o.m. een deel van het programma moest 
wegvallen door gebrekkige voorbereiding, 
verUep de avond in een geestdriftige a t 
mosfeer van Vlaamse strijdvaardigheid. 

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

GENT — EEKLO 
Er wordt de belangstellenden aan herin

nerd dat op de eerste en derde zondag van 
iedere maand een sociaal en fiskaal raad
gever zich in het Vlaams Huis ROELAND 
te Gent, ter beschikking houdt van 10 tot 
12 uur, voor het geven van deskundige 
adviezen. 

Mogen velen van dit gratis dienstbetoon 
gebruik maken ! 

NAAR ANTWERPEN 
Het bekendmaken van de Vlaams Natio

nale Part i j , het lanceren van de naam 
Volksunie, gaat onverdroten verder. De 
weg die de zingende 'karavaan betreden 
moest, werd door onze mannen duchtig 
beplakt. Zo was het op de weg Eeklo-Gent, 
Deinze-Gent, Wetteren-Gent en Lokeren-
Gent. De Volksunie wordt dank zij hen 
een begrip, krijgt naam en faam en ruimt 
het rommelige profiteurszootje op. On
vermoeid voorwaarts kameraden, de goeie 
weg is opnieuw betreden. Hebben we geen 
macht, we zullen ze vormen, 

hou zee, 
die van Gent. 

MERELBEKE 
De Breugel-feesten zijn niet meer uit 

de lucht. De christen-democraten van 
Merelbeke misbruikten op liun beurt de 
trouwe volkse Breugei, om een feestje in 
te richten. Vlaamse kermis noemt men 
zoiets ook wel. Laat ons lachen indien het 
niet zo treurig ware : Vlaamse Kermis on
der een Belgische vlag. Niet eens een 
klauwende leeuw hadden die heren bij de 
hand. Niet te verwonderen dat de Volks
uniepropagandisten uit protest, de omge
ving, tenminste een echt Vlaams Nationaal 
uitzicht gaven, daarmee .in het liclit stel
lende, dat alleen een Vlaamse pratij kon-
sekwent Vlaams kan zijn. 

hou zee, 
Die van Gent. 

MERELBEKE. 
Vraag en Ant'woord : 

Vroeger reeds, hadden volksgetrouwe mannen, op 
een kasteelmuur, die de fransdolle Guide's aan het 
inwoners oog ontrekt, een a In Vlaanderen Vlaams 
gekalkt ! Na Kortrijk hadden de leliaarts geant
woord met een deftig « Merde » op hun eigen muur 
Alzo getuigend van hun stinkende tweehoofdigheid. 
Het laatste antwoord kwam echer van de volksge
trouwen, die met een reuzen groot « Volksunie 
doorbraak » besloten, duidelijk aantonend, dat geen 
plaats gelaten wordt aan volksvreemdcn en volks
vijanden. Nu niet en nooit ! 

Hou zee 
Die van Gent. 

AALTER. 
jonge krachten maakten gebruik van een tropische 

nacht om honderden Volksuniebanden in de gemeen
te aan te plakken. Waar onze mannen deftig en 
waardig blijven', ontz<igen troebelwatervissers zich 
niet, de nacht volgend op een plaktocht, een be
tonweg in de gemeente, met teer vol te kletsen. Dat 
ze de schijn willen verwekken dat dit van de Volks
unie komt is wel kras. Waarom gebruiken die ele
menten onze slogans en eisen ? Slaan ze teveel in 
bij de massa, en willen ze door hun optreden, zoals 
destijds, een nieuw terreurtijdperk, invoeren Trots 
alle gekonkel en gekronkel, we hebben maar een 
antwoord " 't En zal ! " 

OVER « JONGE KERELS » 

Op zondag 16 juni, kongresseerde de 
«Bond voor grote gezinnen» te Leuven. 
De Volksunie is, evenals de « Bond » voor
stander van een t<ezonde gezinspolitiek. 
Te Leuven werden dan ook folders met 
ons familiaal programma aan de leden 
van de grote gezinnen, door onze propa
gandisten uitgedeeld. Zulks is vanzelf
sprekend niet in de smaak gevallen van de 
C.V.P.-pers. De Standaard, die telkens tot 
aan de verkiezingen periodiek zichzelf ge
weld aandoet, om opwellingen van strijd
bare vlaamsgezindheid te produceren, 
brengt hierover een giftig verslagje. De 
krant .schrijft dat er « jonge kerels » wa
ren van de Volksunie, en in de stijl van 
haar uitgerekte en opgetuigde verslagen 
van gerechtszaken bedoelt zij daarmee 
«jonge onverlaten». Verder beweert het 
blad dat de manifestanten verontwaardigd 
waren, dat de kerels werden oogeleid en 
dat de folders werden in beslag genomen. 
Het voorname kristelijk blad is spinnijdig 
omdat de m.eerderheid van de manifestan
ten op onze hand waren, wat zeer begrij
pelijk is. Er is een relletje ontstaan door
dat een paar knalhard opgepompte C.V.P.-
kiesdravers uit het Brabantse, woest wer
den, toen zij zagen dat hun bedrogen kie
zers de waarheid op ons pamflet lazen. De 
politie is er dan aan te pas gekomen. Deze 
was zichtbaar met het misbaar van de 
oververhitte C.V.P.-druktemakers verveeld. 
Er werd ook geen enkel proces verbaal op
gesteld. En wat de inbeslagneming van 

de folders betreft.. Toen een van de 
e jonge kerels» met 2 politie-of ficieren 
over de toelating stond te onderhandelen, 
kwam. er spontaan een manifestante naar 
het groepje toe Zij vroeg om de folders 
te mogen uitdelen. En onder de ogen van 
de politie-officieren werd haar een pak 
folders overhandigd, dat volledig werd uit
gedeeld. Dat is wat anders dan beslagne
ming waarover de Standaard het heeft 1 

De waarheid is dat ook deze propagan-
datocht een sukses was, en onze invloed 
overal stijgende is. Dat kan de C.V.P. en 
haar pers niet verkroppen, daarom stuurt 
zij betaalde krasselaars op ons af, die dan 
tendentieuze verslagen moeten ineentim-
meren. Op één punt heeft de Standaard-
schrijvelaar de waarheid geschreven. In
derdaad naast de tamme C.V.P.-kopstuk-
ken en hun schaapachtige kiesdravers 
zijn onze propagandisten KERELS. Een 
eregroet aan onze KERELS ! 

DIENEN 
Dit wil zeggen begrijpen en medewerking met 

onze Mannen. 
De Vrouw is in het huidig politiek stelsel een 

onmisbare schakel geworden. Zij is het die bouwt of 
afbreekt, die daadwerkelijk haar man moet steunen 
en bil haar kinderen de grondslag legt van hun 
nationale gevoelens. 

Spreekster drukte er voornamelijk op dat de po
litieke macht gedragen wordt door de mannen, maar 
dat de vrouw hen daarbij de helpende hand zou 
reiken. 

Mw Peeters-Nicasie noemde het sociaal aspect van 
onze beweging het ideale werkterrein voor ons vrou
wen. 

Waar ie repressie zoveel nood en ellende bracht, 
kunnen wij alleen door solidariteit, de hoop op een 
betere toekomst bif die zwaar getroffenen herwinnen. 

Wat hel schoolvraagstuk, en de inschakeling van 
de vrouw in het leger betreft is het onze plicht en 
ons recht te waken over de opvoeding van onze kin
deren, en de morele waarde van onze meisjes. Met 
eerst nog een dringende oproep aan aUe Vlaamse 
Vrouwen opdat zij bij ons zouden aansluiten, eindig
de .Mw Peeters-Nicasie haar merkwaardige bood
schap als volgt . 

VROUWEN, 
Laat ons de mooiste sieraden zijn in ons land, 

door ons overal kordaat als Vlaming uit een stuk te 
gedragen ! Door heden te kampen, verdedigen wij 
de toekomst van onze kinderen. 

De Toekomst van ons Volk 
De Toekomst van Vlaanderen. 
En steeds weze ons aller Parool 

Cl Vlaanderen Eerst ! « 

l^ IJZERBEDEVAART 1957 .̂  
\ Zoals elk jaar brengt ieder IJzerbe- \ 
S devaarder een bezoek aan de grote | 
;* ATLASKELDER, ten huize van In- | 
*̂ genieur Jan de Bondt, IJzerlaan, 32, | 
t̂ Diksmuide (op 200 meter van het | 

x̂  IJzerkruis). K 
** Men schenkt er de befaamde Atlas- •^ 
> bieren in gezellig samenzijn met mu- "^ 
"^ ziek en zang. Regie Bob Degol. v̂ 
** Ieder simpatisant van de Volksunie 
v̂  zal niet nalaten daar een bezoek te 
x̂  brengen en kontakt te nemen met de 
?̂  leden van het hoofdbestuur van de 

Volksunie, die daar zullen Ier plaatse 
zijn. I 
De Atlaskelder ten huize van Jan de \ 

S Bondt is open vanaf zaterdag, de ^ 
^ vooravond van de IJzerbedevaart, te ^ 
^ 16 uur. ^ 
^ Jan de Bondt en zijn echtgenote Ĵ  
% wensen U bij voorbaat zeer hartelijk ^ 
$ welkom. 5> 

ï 
t 

V.U.V.A. 
ONDERSTAAND VERSLAG KON NIET VROE

GER VERSCHIJNEN WEGENS GEBREK AAN 
PLAATSRUIMTE. 

VROUWEN WERE Dl ! 
In duizend harten wil ik wekken. 
Eén zuiver Nederlands gevoel, 
aan duizend zienders durf verstrekken, 
aan dui7end dolende een doel. 

Geen enkel verslag hoe lovend ook, zal beter de 
Geest van ons Kongres kunnen weergeven, dan de 
hier boven aangehaalde tweede strofe uit het gedic'nt 

u De Zaaier » van René de Clercq. 

IN DUIZEND HARTEN WIL IK WEKKEN. 
Zondagnamiddag, 12 mei 1957, werd in Antwer

pen voor de eerste maal na de oorlog, de doodge
waande 4>nstuimi ge hartslag van het Vlaams-nationa-
lisme weer opgewerkt. 

De zinderende atmosfeer in de zaal » Palladium » 
was voor ons Nationalisten hartversterkend, we voel
den het aan, dat kongres is de eerste rijpe vrucht 
na jaren hard labeur. De weg is weer vrij. 

AAN DUIZEND ZIENDERS DURF 
VERSTREKKEN. 

Hoe hebben wij vrouwen van V.U.V.A. die zin 
aangevoeld, toen onze Leeuwenvlag door de recht
staande menigte geestdriftig werd begroet. Na de 
overhandiging van het vaandel door Mr F. Van der 
Eist, aan Mevrouw Peeters-Nicasie. welke het door
gaf aan de voorzitster van de V.U.V.A. Antwerpen 

was het deze eerste Plaatselijke afdeling die de eed 
aflegde, die kort en bondig geformuleerd was in het 
alles omvattende « Vlaanderen Eerst ». 

AAN DUIZEND DOLENDEN EEN DOEL 
Een Doel bevatte alleszins de Boodschap namens 

de vrouuenafdeling van de Volksunie. 
Spreekster herinnerde er aan dat Antwerpen de 

eer toekomt de eerste plaatselijke afdeling te hebben 
gestiiht. maar dat in gans Vlaanderen besprekingen 
aan gang waren die er op wijzen dat in afzienbare 
tijd de V.U.V.A. beweging een waardig onderdeel 

der Volksunie zou worden. 
Programma en werking van de vrouwenbeweging 

werd geplaatst onder het motto : 

Sekretaresse : M. RAETS. 

HOE HET GROEIDE.. 
Bewust dat de beslissende stoot in 

de vooruitgang van de Volksunie reeds 
lang gegeven was; de proef op de som : 
het schitterend geslaagde kongres in de 
voorbije maanden; is de traditionele 
Vlaams Nationale Volksvergadering cp de 
voormiddag van de dag van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest, een onverhoopt suk-
,ses geworden. 

Wanneer de leiding van de Volksunie 
onder een daverend applaus haar intrede 
deed, verdrongen er zich in de voorhal 
van de nochtans zeer ruim.e Majestic zaal, 
nog honderden nationalisten die geen 
plaats meer vonden. 

En wat ons leden van de V.U.V.A. vooral 
vreugdevol stemde was het verrassend 
groot aantal vrouwen onder de aanwezi
gen. Die trouwe Vlaamse Moeders en meis
jes, die moreel, lichamelijk en financieel 
de zwaarste klappen kregen van het niets 
ontziende Repressiebeest. Die Vlaamse 
vrouwen zijn niet langer het lijdende 
Vlaanderen, maar vervoegen terug de ran
gen der strijders. 

Aandachtig volgden wij het betoog van 
Mr. Wagemans waarom de Volksunie zo
wel voor de Senaat als Kamer en Provin
cie haar kandidatuurlijst zal naar voren 
brengen. Wij vrouwen geven U de verze
kering dat wij, eens in het stemhokje, on
ze parool «Vlaanderen Eerst* indachtig 
zullen zijn. 

Kameraad Dillen bracht ons een korte 
historiek over de naoorlogse Vlaamse Be
weging. Wij namen zelf de maatstaf van 
wat er gepresteerd werd in de moeilijke 
periode. 

En er is gepresteerd, maar wij nationa-
hsten, zowel de mannen als de vrouwen, 
zullen ons dubbel schrap zetten, en dat 
« iets» moet en zal IETS groots worden. 

Tot zelfs in de wekroep van Drs Wim 
Jorissen aan de jeugd ligt voor ons vrou
wen een schone taak. Gij, Vlaamse Jon
gens en Meisjes, gij KUNT en MOOGT niet 
schouderophalend voorbij onze Jonge Be
weging stappen. Wij moeders beschouwen 
het als pUcht onze kinderen in die weUing 
de helpende hand te reiken. 

Mr Van der Eist, die onder een geest
driftig applaus in de bloemen werd gezet, 
eindigde kort en duidelijk : Er is maar 
een plaats voor elk bewust Vlaming en die 
is in de rangen van de Volksunie 

Toen klonk de Vlaamse Leeuw als ge
loofsbelijdenis die lijk een vallende don
der voortdreef. 

En toen in het gelid voor onze Amnestie
optocht. Onzeker, schuchter en misschien 
wel met een weinig angst zetten wij, vrou
wen, onze eerste stappen in die optocht, 
maar ook hier wilden wij niet versagen, 

' en reeds in de middenstad skandeerde het 
gemengd koor : Daels terug - Ehas vrij -
Amnestie - Zelfbestuur ! 

Zo groeit de jonge scheut uit de eens zo 
moedige plant ! 

Maria Raets-Van den Driessche 
Sekretaresse V.U.V.A.-Antwerpen 

De Volksunie-werking 

aan de Antwerpse Haven 
De tijd dat onze havenarbeiders als 

minderwaardigen, ongeletterden en bees
ten werden beschouwd en als dusdanig 
behandeld is sinds lang voorbij. Dit mede 
dank zij de sociale vooruitgang, die werd 
doorgevoerd door de medezeggingschap 
van de arbeiders-kiezers, in de vtrschillen-
de kleur-politieke vakbonden. De leiders 
dezer onderscheidene bonden hebben hun 
leden echter in het harnas gejaagd tegen 
al wat Vlaams Nationaal was of is. Doch 
hieraan is verandering gekomen dank zij 
de propaganda van de Volksunie en ook 
dank zij het groot aantal nationalistisch 
gezinde arbeiders die daar zijn. Aan de 
Antwerpse haven wordt een van man tot 
man propaganda gevoerd. En daar wi] 
over daartoe goed geplaatste propagandis
ten beschikken wordt die propaganda naar 
beste vermogen en met de meeste over
tuiging gevoerd, en werpt deze propagan
da meestal zijn vruchten af. Honderden 
havenarbeiders zijn voor onze gedachten 
gewonnen dank zij onze propagandisten 
en mede dank zij de vele, loze beloften van 
de vakbondleiders, deze profiteurs, die 
teren op het zweet en het geld der leden. 

Het zullen de havenarbeiders zijn die 
dank zij hun uitgebrachte stemmen op 
de lijst der Volksunie deze partij als grote 
overwinnaar uit de stembus zullen doen 
komen. En eens dat de Volksunie meer dan 
een gekozene naar het Parlement zal stu
ren, zullen de afgevaardigde nationalisten 
in het parlement duchtig de Vlaamse 
zweep weten te hanteren op de ruggen der 
Vlaams hatende parlementairen. De Volks
unie heeft de wind in de zeilen. Vlaande
ren Eerst ! 

Delmar 

BRIEVEN VAN LEZERS 

DE WERKENDE JEUGD 

Veelal wordt men bedrogen door deze titel en gaat 
men zich afvragen, » rvat zou er nog in de Vlaamse 
arbeidende jeugd zitten in zake de huidige Vlaamse 
vraagstukken. 

Veektl moeten wij, spijtig genoeg bekennen dat 
zij voor deze zaken niet te veel belangstelling hebben 
en dat komt door het minderwaardigheidsgevoel dat 
zij hebben. 

Velen van ons Vlramsc jongeren komen in de 
jeugdbeweging van de K.A.f. en daar mogen ze im
mers aan geen politiek doen. doch de beweging zelf 
mag in haar maandblad vermelden dat er in 1958 
voor de C.V.P. moet gestemd woorden l 

Vlaamse jongeren, hoelang laat ge U nog leiden 
door zulke beweging, die beweert dat ze aan geen 
politiek doen doch onze jongens in de handen van 
de C.V.P.-politiek laat wurgen zonder dat ze het 
zelj voelen. 

Denk maar eens aan de schoolstrijd dat ze aan
gezet werden om te betogen tegen Collard. Nu krij
gen we de legerdienst. De K.A.J. heeft 65.000 strooi
biljetten laten drukken voor de 12 maanden dienst 

De Kajotters worden daarbij nog aangezet om naar 
meetings te gaan luisteren van de C.V.P. Maar naar 
een nationalistisch zangfeest dat mogen ze niet, ze 
hebben immers de dag van het Vlaams verdriet. 
Daar worden ze schoon braaf gekweekt en de muil
band opgezet zonder dat ze het zelf weten. Het is 
toch immers een grote reklame van het A.C.V. 

Daarom zie ik ook het nut in van de Volksunie-
jongeren die een grote aktie zouden kunnen voeren 
om de werkjongens wat meer gevoelig te maken 
voor de noodtoestand van Vlaanderen, daar waar ze 
in de C.V.P. en andere kleurpartijen dom in gehou
den worden. 

R. G. Waarschoot. 
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PAETIJGROEI en -UITBOUW 

In versneld tempo wordt de Volksunie-
werking gevoerd doorlieen gans Vlaande
ren. De vooruitgang van de Vlaams-natio-
nale gedachte is onloochenbaar. Meer en 
meer worden onze kandidaten thans ge
polst voor samenwerking... Men kan ons 
klaarblijkelijk niet rustig laten werken zo 
groot is de vrees voor onze groei. De chris
telijke belangen zijn nochtans veiliger ge
waarborgd bij de Volksunie als bij de 
C.V.P. Wij babbelen er wel zo veel niet 
over maar waar nodig stellen wij de daad. 

Bij de middenstand en boeren wint de 
^'olksunie onbetwistbaar veld. Bij 
de mobielen is anderzijds het «Vlaamse 
gist » zachtjes aan het werk. Ook bij de 
arbeiders stijgt de simpatie voor onze be
drijvige partij . 

In a ide re sektoren is het echter nog 
slechter gesteld voor onze mededingers. De 
intellektuëlen, die enige politieke belang
stelling aan de dag leggen hebben in over
wegend aantal hun hoop op de Volksunie 
gesteld. Voor de C.V.P. zijn ze bepaald ver
loren en ze weet het ten andere. Ander
zijds is de terugwerking bij de vooroor
logse nationalistische kiezers in Volksunie
richting volop aan gang. 

Bepaald ongunstig is voor onze tegen
standers daarbij de kentering onder de 
jongeren. Waar ook maar een glimp van 
de Volksuniepropaganda waar te nemen 
was, daar komen jongeren zich aanmel
den. 

Dat vele duizenden stemmen in ons voor
deel zullen verschuiven is nu reeds een 
zekerheid. Onze tegenstanders weten het. 
Dat ze echter niet vergeten dat we daarom 
niet stil zullen blijven zitten. We zullen 
er in de loop van de volgende maanden nog 
heel wat bekeren ! 

L I M B U R G 

LIMBURGSE JONGEREN KOIWEN 
SAMEN TE HASSELT 

Hotel Warson, Stationstraat 
op zaterdag 27 juli te 16 uur 

I JONGEREN, OP POST ! 

Na de Volksvergadering van 14 juli 

DANKBETUIGING 

Namens het Inrichtend Komitee dank 
ik alle medewerkers, die het hunne heb
ben bijgedragen tot het welslagen van de 
Volksimie-Volksvergadering de voormid
dag van het Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Die vergadering is een uitzonderlijk 
sukses geworden en wel op alle gebied : 
2.400 aanwezigen in een zaal, die slechts 
1.840 zitplaatsen telt; honderden buiten 
de zaal; Biet minder dan vijfduizend deel
nemers aan de optocht doorheen de voor
naamste straten van de Scheldestad: hon
derden en honderden geestdriftige toe-
scliouwers. die langsheen de weg hun sim
patie betuigden. 

Zij. die meenden dat het Vlaams-Natio-
nalisme geen kans meer had, zullen moe
ten toegeven dat 14 juli een historische 
dag is geweest voor de na-oorlogse Vlaamse 
beweging : én de volksvergadering én het 
twintigste jubelzangfeest mochten zich 
verheugen in een buitengewoon grote be
langstelling en in een even grote geest
drift. 

Het zou onjuist zijn te menen dat het 
sukses van onze morgenbijeenkomst uit
sluitend en alleen te danken is aan het 
werk van één man of van het inrichtend 
komitee : dit sukses, dit onbetwistbaar 
sukses, is de bekroning van het werk van 
onze propagandisten in de vijf provincies, 
die zich geen moeite .soaren bij het in
leggen van de talloze autokars en van de 
Zingende Boot. 

Mijn oprechte dank eveneens aan de 
simpatieke Gentse muziekkapel, die spijt 
alles toch op post was. aan de < Vlaamse 
Harmonie van Antwerpen >, de vendeliers 
de mannen van de V.M.O. en van de ra-
diowagens, in één woord aan allen die met 
het mrichtend komitee samengewerkt 
hebben. 

Maar het sukses van die éne dag mag 
ons echter niet verblinden. Herinneren 
wij ons steeds de woorden van onze alge
mene voorzitter. Mr. Frans van der Eist • 
«Het volstaat niet jaarHjks naar Zang
feest en IJzerbedevaart te trekken • er is 
meer dan dat nodig, en wel de inzet dag-
m, dag-uit, van allen die bekommerd zijn 
om de Vlaamse strijd ». 

Propaganda- en Organisatieleider 
Rudi Van der Paal, 

SLECHTS 50 FR. TE STORTEN 
OP POSTREKENING N' 54.45.46 
VAN m M JORISSEN. BRUSSEL. 
EN V ONTVANGT OVER DE POST 

«DE VOLKSUNIE» 
TOT EINDE DECE>mER 1957 

De vooruitgang van de Volksunie-Lim-
burg gedurende de jongste maanden is 
merkwaardig en het is niet beperkt tot be
paalde delen, maar is overal duidelijk 
merkbaar. In de kantons Neerpelt en 
Herk-de-Stad schijnt ons de opmars het 
flinkst. Lommei en Overpelt zijn echte 
Volksuniehaarden geworden. Onze sekre-
taris Limburg René Evers plukt de vruch
ten van zijn hard werk. René is simpatiek, 
onbaatzuchtig e.i vol zelfopoffering, hoe
danigheden die iedereen weet op prijs te 
stellen. Als sekr;taris is René trouwens 
onovertrefbaar. Onzs betreurde Prof. 
Pinxten bij wie René Evers sekretaris was 
wist wie hij uitgekozen had. 

Eerstdaags worden te Lommei, Overpelt-
iXeerpelt en Achel de kadergroepen samen
geroepen voor de verdere uitbouw. Onze 
jongere propagandisten groeien steeds in 
aantal aan. Flinke vooruitgang is er even
eens in de kantons Maaseik, Mechelen-
aan-de-Maas, Hasselt. Bilzen, St-Truiden 
en Tongeren. In de laatste drie kantons 
groeit de populariteit van onze kandida
ten Dr Duchaieau, Mr Libens en Drs Wim 
Jorissen. Tenslotte is er eveneens roering 
gekomen in de kantons Borgloon, Bree -
Peer en Beringen. Bij het begin van ons 
zomeroffensief gonst Limburg van aktivi-
teit. Men zal de Volksunie in Limburg 
moeilijk van zetels afhouden. 

LIMBURG TE ANTWERPEN 
Onze Antwerpse vrienden kunnen maar 

moeiUjk toegeven dat Limburg op Vlaams 
nationaal gebied gerust de mededinging 
met hun machtige stad kan onder
staan. Nu wij nemen het hen niet kwa
lijk. Wij hebben hen de laatste twintig 
jaar voortdurend Limburgse burgemees
ters geschonken en na de bevrijding heb
ben we hen onze beste Vlaams-nationalis
tische propagandisten gestuurd, die te 
Antwerpen uitstekend werk verrichten. 
Limburg houdt nu eenmaal van Antwer
pen en steekt graag een helpende hand 
toe ! 

Ook op onze grote vergadering te Ant
werpen was Limburg goed vertegenwoor
digd zoals we het Antwerpen voorspeld 
hadden. Uit Tongeren en omgeving alleen 
waren er een 70-tal aanwezigen. Verder 
waren er groepen uit zo wat overal in U m -
burg. Vooral de groepen uit Lommei 
Overpelt, Neeroeteren, St-Truiden, Herk-
de-Stad waren talrijk aanwezig. Hasselt, 
Bilzen, Genk, Maaseik en het Maasland 
bleef niet ten achter. In de grote optocht 
na onze vergadering zagen we honderden 
Limburgers. 

GULDENSPORENFEESTEN 
Op tal van plaatsen werden in Limburg 

Guldensporenfeesten gehouden. Het is 
uitstekend dat gedurende de laatste twee, 
drie jaar daarmee opnieuw begonnen 
werd. De geest was echter niet overal 
aanwezig. Te Tongeren voerden de C.V.P.-
franskiljons een aanwezigheidspolitiek. Er 
werd heel wat frans gepraat en een groep 
Vlaams-nationale jongeren werd aange
maand zich stil te houden daar ze anders 
buiten zouden vliegen ! Spijtig genoeg kon 
Wim Jorissen niet aanwezig zijn daar hij 
sinds lanp aan de propagandisten uit 
Lommei beloofd had op het Guldensporen-
feest aldaar aanwezig te zijn. Te Lommei 
was de organisatie en ook de geest uitste
kend. Een buitengewoon mooie en stijl
volle optocht, een uitstekende omlijsting 
met m.uziek, zang en volksdansen en een 
doortastend Vlaams-nationale rede van 
Dr Leo Wouters. Lommei ademt opnieuw 
een Vlaams-nationaal klimaat. In het 
noorden verdient anderzijds Neerpelt een 
pluimpje voor het indrukwekkend aantal 
leeuwenvlaggen. 

Te Bilzen was de geest heel wat minder. 
Het gedeelte van de jonge voordracht
kunstenaar Gerard Lunskens was uitste
kend. De cerebrale maar geestdriftloze 
rede van Mr Knapen uit St-Truiden wist 
met de minste geestdrift on te wekken. 
Spreker deed ons glimlachen toen hij er 
op drukte dat we op elk gebied konsekwent 
Vlaams moeten zijn. Wat doet hij dan in 
de C.V.P. die nu eens allesbehalve konse
kwent Vlaams is. Toen de jong verwelkte 
Bilzerse politieke grootheid Bertie Croux 

nog eens in een klisjeedankwoord van je 
welste kwam onderstrepen dat Knapen 
een «deputee» was wisten we voldoende 

^ en was Berties taak volbracht. Als tegen-
' zet werd dan ook niet geaarzeld om ach

teraf strooibriefjes van de Volksunie uit 
te delen. De Bilzenaren mochten toch ook 
iets fatsoenlijks krijgen. 

TONGEREN 
Te Tongeren werd uitstekend werk ver

richt toen op een nacht de stad vol Volks-
unieaanplakbrieven hing. Onze gelukwen
sen vrienden want dat werk was af. Er 
zullen thans te Tongeren niet veel men
sen meer rondlopen die niet weten dat de 
Volksunie bestaat. 

In de omliggende dorpen werd eveneens 
flink huis gehouden. Millen, Herderen, 
Membruggen, Rierast en Vroenhoven wer
den goed bewerkt met plakbrieven en kalk-
opschriften. Sommige van die gemeenten 
kwamen zelfs tweemaal aan de beurt op 
veertien dagen tijd. 

HASSELT 
Na de flinke kalk- en plaktocht aan de 

vooravond van de Boerenbondbetoging 
werd de stad en ook de omgeving opnieuw 
bewerkt. Hasselt wil het goede voorbeeld 
blijven geven. 

KANTON BILZEN 

Bilzen komt meer en meer los. Veel is 
er thans niet meer nodig opdat het smeu
lend vuur zou oplaaien. Men kan het zo 
aanvoelen dat dit de eerste maanden zal 
gebeuren. Nieuwe medewerkers werden ge
vonden. Onze groep was trouwens ook 
hier op plak- en kalktocht. 

Heeft Bilzen haar eigen plakkersploeg. 
Eigenbilzen wil niet ten achter blijven. 
Ook daar waren onze plakkers en kalkers 
aan het werk. De plaatselijke ploeg is 
niet van plan ten achter te blijven bij de 
andere, omliggende gemeenten. Evenals 
te Bilzen is te Eigenbilzen de vooruitgang 
flink voelbaar. De volgende verkiezingen 
zullen de uitslagen dat wel bewijzen. Bij 
vorige verkiezingen behaalde de Volksunie 
te Bilzen 15 % en te Eigenbilzen 20 % 
Voor de oorlog gaven beide gemeenten 
echter 65 ';.,. Wij zijn opnieuw aan het 
oprukken en we zullen niet rusten eer we 
de vooroorlogse percenten opnieuw zullen 
bereiken. 

Te Hoeselt, het dorp waar onze popu
laire kandidaat Dr. Duchateau vorige 
verkiezingen 1200 van de 2400 stemmen 
behaalde bleef niet ten achter in het Lim
burgs zomeroffensief. Ook hier werd fhnk 
gekalkt en geplakt. Dr. Duchateau is 
trouwens niet van plan vrede te nemen 
met 5d % van d i stemmen te Hoeselt. Wi 
moeten ook Mee nog vo jruit. 

HORP \IAAL 
Hier sprak Wim Jorissan voor een flink i 

opkop SC var boereü ovir het landbouw
vraagstuk. Z j n be-ieler.de stenig gefun 
deerde rede rns-.K-t '̂ '^ok hier grote indr. k 
op onze boeren. ' - r lorissen is de man 
die ze moeten h« :̂- Een nieuwe reeks 
simpatisanten werd gewonnen. Ook te 
Horpmaal is de Vr <sunieinvloed funk 
doorgedrongen. En .el- propagandisten uit 
Lauw waren eveneens r -> de vergadering 
aanwezig. 

van een kerngroep overgegaan. Leopolds-
burg was er rijp voor. Sommige simpati
santen keken vreemd op toen ze elkaar 
zagen. Zij wisten niet dat ook de anderen 
hun mening deelden. De kernstichting te 
Leopoldsburg is typerend. Het tempo van 
de uitbouw van kadergroepen dient nog 
versneld. Op verre na zijn al onze simpa
tisanten nog niet gekend, laat s taan ge
organiseerd Daaraan moet dringend ver
holpen worden door plaatselijke kader
groepen. De uitstralingskracht zal er 
sterk door toenemen. 

ST TRUIDEN 

St-Truiden heeft dit jaar 'n waar suk
ses bereikt voor de deelneming aan het 
Vlaams Nationaal Zangfeest te Antwerpen, 
en dit onder impuls van onze aktieve me
dewerker Manu Brants. 

De inschrijving verliep buiten alle ver
wachtingen zodat 'n gedeelte der deelne
mers geen plaats meer vond in de bus. 
Deze laatste personen werden alsdan met 
personenwagens naar Herk-de-Stad over
gebracht waar ze In andere bussen wer
den opgenomen. 

I VIEUWERKERKE. 
We vernemen het plotse overlijden van 

\-miel Van Roost uit Nicuwerkerke (Limb.) 
budtste zoon van dhr. Marcel Van Roost die 
j ;en trouw en toegewijd lid is van onze partij 

We bieden de familie Van Roost onze 
ypreekte christelijke deelneming aan bij dit 
•waar en onherstelbaar verlies. 

KANTON HERK-DE-STAD 

Dit jaar vertrok uit ons kanton 'n volle 
bus deelnemers voor onze Volksvergadering 
en het Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Deelnemers uit Stevoort, Herk-de-Stad, 
Rummen, Berbroek en Spalbeek reden' 
samen met andere bussen uit Tongeren, 
St-Truiden en Hasselt in karavaan naar 
Antwerpen. 

Alle bussen waren ruimschoots voorzien 
van «Volksunie-affiches» zodat het een 
ware propagandatocht werd tot Antwer
pen. 

Daar waar verieden jaar slechts één bus 
kon ingelegd worden, hadden we dit jaar 
vier grote en bomvolle bussen voor he t 
zelfde gebied. Dit bewijst voldoende dat 
er schot komt in de Volksunie. 

We danken onze medewerkej-s en in
richters voor hun inspanningen. 

LEOPOLDSBURG 
Te Leopoldsburg werd tot de stichting 

NEERPELT 

Onze groep uit Neerpelt verrichtte flink werk en 
tndens de << Week van de Moderne Mens „ verkon
digden ook hier plakbrieven en kalk de leuzen van de 
Volksunie. Dat er vóór het gemeeniehuLs werd ge
kalkt viel wellicht niet in de smaak van de vroede 
gemeentevaderen, want het woord « Volksunie >. 
moest verdwijnen. 

Precies of gouverneur Roppe, die er met andere 
personaliteiten van de ., Moderne Mens n zou ont
vangen worden, over dit woord zou gestruikeld zijn 
Alhoewel wij kunnen begrijpen düt men Ambiarix 
Dupont. ter wUte van de schoolstrijd, heeft wülen. 
beletten die dag een beroerte te krijgen ': een zó 
nationale fig mr mag nog niet verloren gaan ! Om 
die mens Ier wille te zijn heeft een gemeentewerk-
man bifna 5 uur onafgebroken mogen schobben op 
een n-oord Volksunie. Overdreven was het alleszins 
de politie de lengte en de breedte van de gekalkte 
letters te doen opmeten. Zeker, ze waren van eer
biedwaardige afmetingen, maar zó kleinzielig moet 
men zich daarom toch niet tonen ! Ze schaden nie
mand, of is het ook hier zo dat de waarheid kwetst ? 

Zakenkantoor 
E. Rolus & Mavi der Paal P.V.B.A. 

LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN - (TEL. 33.83.65) 
Geldleningen - geldplaatsingen - Alle Verzekeringen _ Boekhouding _ Fiskalel 

Zaken — Alle onroerende verhandelingen. 

Oeze 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 slaap
kamers, schouw naar keuze, terras, w.c, 
ingemaakte kasten. Alle komfort: parlofoon 
parket, lift. chauffage. vuilschuif. Gevel in 
witte gladde gevelsteen. Uiterst verzorgde 
afwerking. Prijs : 529.000 Fr. (akte in handen) 
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In Memoriam Alexander Claus 
Daags voor het Vlaams Nationaal Zang

feest vond te Antwerpen de plechtige uit
vaart plaats van wijlen de heer Alexander 
Claus, oorlogsburgemeester van Rupel-
monde. 

De Volksunie was daar vertegenwoordigd 
door de heren Herman Wagenians, Rudi 
Van der Paal en Ward Rolus. 

Wij betuigen aan de familie Claus ons 
oprecht medeleed in het zwaar verlies dat 
haar treft. 

streek, holportage's in versciüUcnde gemeenten met 
micro-wagen werden voorzien. De streek zal door 
gepaste propagandamiddelan bewerkt worden. Een 
kantonaal Komitce zal kortelings gesticht worden. 

Wij doen Langs deze weg een oproep tot alle na
tionalisten aan te sluiten bij de enige Vlaams-Natio-
nale partij, de Volksunie die een zaal als de Ma
jestic barstens vol kan doen lopen, dit om U te be
wijzen, dat de u doorbraak » begonnen is. Maak 
Uw adres bekend en schrijf ons: Karel Rogierstraat 
6 Antwerpen. 

Talmt niet, vrienden van de Noorderkempen, wij 
moeten i'ooruit. 

ARRONDISSEMENTSLEIDING. 
Zaterdag, 27 juli 1957 te 16 uur op het secreta

riaat Karel Rogierstraat 6 Antwerpen arrondisse
mentsleiding onder het voorzitterschap van de heer 
Reimond Mattheyssens. De Antwerpse leden van het 
hoofdbestuur, mandararissen. voorzitters en secre
tarissen van iedere afdeling en gecoopteerden die
nen op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Dagorde zeer belangrijk. 
Er worden geen uitnodigingen verzonden. 

Bob Degol. 

V. M. O. 
Ik w^et hel onze mannen dienen niet gelukgewenst 

te worden voor hunne prestaties. Zij beschouwen 
het als plicht, de strijd te strijden daar waar hij 
moet uitgestreden worden. Voor hen telt slechts: 
de totale inzet. 

Wanneer ik enkele dagen voor de weergaloze 
triomf die de 14 juli-dag is geworden, samen 
met de Algemene organisatieleider Rudi Van der 
Paal een « Inspectietocht •> door het arrondissement 
deed, waren wij ten zeerste getroffen door de ge
weldige propaganda die er gemaakt werd. 

We zagen er hoofdbanen waar kilometers ver 
iedere paal met aanplakbricven van de Volksunie 
geplakt was. In de kleinste dorpjes zag men de 
geelzwarte aanplakbricven van de Volksunie. 

Hiervoor een speciaal woord van dank aan de 
propagandisten van Antwerpen, Mortsel, kanton 
Ekeren, Deurne, kanton Broechem-Zandhoven, Kon-
tich en Edegem. 

Duizenden pamfletten werden door hen verspreid, 
op bijna alle Guldensporenvicringen en andere ge
legenheden. 

Uw werk, vrienden, heeft veel bijgedragen tot de 
triomf van onze Vlaams-Nationale volksvergadering, 
onze gouwvoorzitter Reimond Mattheyssens is fier 
op U. gaat zo verder, de zege is aan ons. 

HOU ZEE 
Bob Degol. 

MORTSEL. 
Dadelijk en gemeend wil ik -de mannen van Mort

sel gelukwensen voor het • knappe werk dat zij de 
laatste maanden presteerden. Hun inzet om het wel
slagen van de Vlaams-N ationale volksvergadering 
te Antwerpen spant de kroon in het ganse arrondis
sement. Duizende pamfletten werden in de gemeen
te verspreid. Honderde aanplakbrieven geplakt. 
Geen enkele gelegenheid werd onverlet gelaten om 
de Volksunie te doen kennen. Beslist weet men te 
Mortsel nu dat er een nieuwe jonge partij is aan
getreden waarmee men in de toekomst dient af te 
rekenen. Men heeft ze miskend en genegeerd in 
een Guldensporenkomitee, we kunnen deze heren 
thans gerust verklaren, het zal ook de laatste maal 
zijn. Onze propaganda zal zo doorgevoerd worden 
dat de Volksunie een schakel wordt in het partij
politieke leven van Mortsel die niet meer te ver
wijderen zal zijn. 

Intussen .niet blijven stilstaan, geen uur meer 
verloren, wij worden sterk. 

MERKSEM. 
Voorzitter Frans Peeters heeft de glimlach. Me

vrouw Leysen strijdlustiger dan ooit, de propagan
disten vol enthousiasme, iedereen is bezield met een 
kampvaardige geest. Merksem waar nu nieuwe jonge 
elementen hun medewerking toegezegd hebben, wil 
terug zijn vooroorlogse plaats innemen. Allen heb
ben zij zich flink ingezet om van onze Vlaams-na-
tional'j volksvergadering een weergaloze triomf te 
maken. 

Het was dan ook met vreugde dat wij een sterke 
verte genwoord ging in de Majestic mochten hegroe-
ten. Om de aktie met meer kracht door te zetten 
heeft het bestuur een papier-slag-aktie ingezet. Zij 
doet beroep op U, nationalisten. Uw adres op te ge
ven aan voorzitter Frans Peeters, Speelpleinstraat 
53 te Merksem, wanneer U in het bezit mocht zijn 
van oud papier. Het wordt ten huize afgehaald. Helpt 
tn steunt deze flink werkende afdeling. Het ver
leden heeft reeds voldoende bewezen dat men in 
Merksem geen angst kent om desnoods iets te or
ganiseren al moest men ervoor met een kraam op 
de foor gaan staan. Schone oude tijd ! 

Vlamingen, geeft gevolg aan de oproep van voor
zitter Frans Peeters. 

ANTWERPEN-NOORDERKEMPEN 
Harde tijden gaan voorbij, beslist ook voor het zo 

getroffen Vlaams Nationalisme. ,, ••• 
Déze streek die door omstandigheden praktisch 

nog geheel braak lag, daar is men thans met de 
ploeg aan het werk gegaan. De nodige kontakten 
werden gelegd met vooraanstaande mensen van de 

BRASSCHAAT. 
Heel wat is er sinds de oprichting van deze af

deling gebeurd. 
Een flink jong dynamisch bestuur werd samenge

steld en het wacht zijn bekroning zeer in het kort 
met de aanstelling van de voorzitter. Wie deze voor
zitter is ga ik nog niet verklappen, maar bepaalde 
kasteelheren zullen niet meer gerust slapen, het 
verkiezingsrijmpje op het nummer zeven zal weer 
de ganse gemeente beïnvloeden. De Volksunie zal 
met één klap het politiek klimaat beheersen. 

Dank zij de jonge propagandisten van deze af
deling is de propaganda naar buiten sinds maanden 
jlink doorgevoerd geworden. Zowel voor ons derde 
kongres als voor de succesvolle 14 juli—meting 
werd er heel wat bereikt. Na een zeer moeilijk 
r<cgin is dan ook hier de zon aan het venster komen 
kijken. 

Mannen, nu meer dan ooit doorzetten, wij hebben 
de wind in de zeilen. 

RUPELSTREEK 

Ook hier heejt men toegeslagen. Bob Degol be
zocht verschillende oude kampers van dit gewest en 
kwam met de overtuiging terug dat men daar zoals 
in alle kantons van het arrondissement staat te trap
pelen van ongeduld om de werking aan te vatten. 

In het volgend nummer verschijnt daar reeds meer 
over. Er zullen te Hemiksem, Schelle, Niel en Boom 
kernvergaderingen worden gehouden. Voor meerde
re inlichtingen kunt U schrijven naar het secreta
riaat. 

Wanneer er gezegd werd op de volksvergadering, 
waar we meerdere mannen van de Rupelstreek aan
troffen, dat wij een « herwordend » volk zijn dan is 
daar de nagel op de kop geslagen. 

HOVE. 
.) Deze jonge afdeling van de Volksunie is met en-
•> kele flinke elementen van wal gestoken. Als eerste 
" uiterlijk optreden in de gemeente werd succes-
.1 vol geplakt voor de Volksvergadering van 14 juli 
• : Ie Antwerpen, aar Hove door een 10-tal dorps-
» genoten vertegenwoordigd was. 
i: Bij huisbezoek werden verscheidene abonnemen
ten voor ons strijdblad aangeworven. 

Hier wordt duchtig gewerkt. Geen holle woor
den warden hier gesproken maar daden gesteld. 
Steeds stijgt het abonnementen-getal. Wekelijks 
nieuwe toetredingen. 
Regelmatig kernvergaderingen en huisbezoeken. De 
propaganda wordt flink verzorgd. Proficiat voor Uwe 
inzet en de vertegenwoordiging met een talrijke 
schaar op de volksvergadering te Antwerpen. Deugd 
deed het aan het hart ze flink te zien op stappen 
in de optocfü doorheen de stad. 

Doe zo voorts, een nieuwe tijd treedt aan. 

KONTICH. 
Overdrijf ik met te verklaren dat Kontich wordt 

wakker geschud ? 
Wie de knappe voorzitter, de vriend Verbeeck, 

kent die verschiet daar niet van. 
Zijn orgagnisatiegeest en « STUNTS » doen ons 

iedere week opkijken. Een daarvan ! De voorzit
ter die dus wist dat er ook vele publiciteiiswagens 
bij waren, versierde zijn wagen met aanplakbricven 
van de Volksunie. Zo ging hij zich aanmelden bij de 
karavaan. U kunt zich inbeelden hoe dit de inrichters 
met verontwaardiging sloeg. Het werd trouwens ook 
opgemerkt: Wat is dat ? Hierop antwoordde onze 
flinke voorzitter: Zie, hiervoor staat een wagen die 
publiciteit maakt voor platte kaas waarom zou ik 
voor mijn zaak geen propaganda maken ? Hierop 
werd hem schersend geantwoord, in de begrijpen
de geest zelf: Ja voor reklame van platte kaas kan 
men niet in den bak komen maar voor Uwe Volks
unie misschien wel. De karavaan vertrok naar de 
kerk en daar had. Mijnheer de Deken, zijn handen 
vol. Gezwind kreeg iedereen met de regelmaat van 
een uurwerk zijn kruisje. Plotseling echter bleef de 
kwispel in de lucht hangen, Volksunie? .Mijnheer 
de Deken, keek even naar zijn beide onderpas
toors, glimlachte en daar kreeg dan ook — en mis
schien voor de eerste maal in de geschiedenis van 
Volksunie — een afdeling de zegen. 

Is dat soms misbruik maken van de kerkelijke 

goedheid ? 

BOECHOUT. 
Toen we met de algemene organisatieleider Rudi 

Van der Paal door de gemeente bolden werd onze 
aandacht dadelijk gevestigd op de honderden plak-
brieven. De werking gaat altijd maar cresendo. 
vernamen dat er duizenden pamfletten verspreid wer
den. Inzake abonnementenslag komen zij vele an
dere afdelingen van het arrondissement bedreigen. 
De vriend Keteleer verdient alle lof voor zijn werk. 
BROECHEM-ZANDHOVEN. 

Grootse plannen worden hier gesmeed. De Volks
unie dringt door tot in het hart van het kleinste 
dorpje. Er werd evenals in de andere gemeenten 
van de stad prachtig gewerkt aan de propaganda, 
waar men ook kwam. overal zag men aanplak-
brieven. De werking gaat altijd maar cresendo. 
\ieuwe kernen worden gesticht. Gij die Uwe me
dewerking wenst toe té zeggen schrijf paar het 
secretariaat Karel Rogierstraat 6 Antwerpen met 
vermelding Kanton Broechem-Zandhoven, Vrijdag 26 
juli te 20 uur houdt onze arrondissementssecretaris 
Bob Degol in het lokaal Rubens aan de tramstatie 
zitdag. U kunt van hem alle inlichtingen in verband 
met partij en Sociaal Dienstbetoon bekomen. 

DE VLAAMSE HARMONIE. 

Waar velen nog aan twijfelen is gebeurd. De 
harmonie heeft gemarcheerd, en met welk succes 
dan nog. Hierdoor is ook de geestdrift bij onze leden 
die zelf in een harmonie spelen aangewakkerd ge
worden en verschillende boden reeds hun mede
werking aan. Wij gaan niet bij de pakken blijven 
zitten en beginnen dadelijk aan de werving van 
nieuwe muzikanten. Wie meldt zich aan ? 

Gelieve op te geven of U zelf over een instrument 
beschikt en wat U bespeelt. 

Sihrijf naar ons secretariaat Karel Rogierstraat ''. 

DEURNE. 

Niets is onverlet gelalen om de .Majestic bars
tens-vol te doen lopen. 

Duizenden pamfletten werden in deze rode burcht 
verspreid. Honderden aanplakbricven vonden hunne 
juiste plaats. 

Ter gelegenheid van het Guldensporenfeest in 
het openluchttheater werd iedere bezoeker met een 
pamflei bedacht. 

Zou men te Deurne schrik krijgen van onze pro
pagandisten ? 

Op ditzelfde feest moesten de kommissarissen van 
het inrichtend komitee eerst de verzekering hebben 
dat onze jongens geen pamfletten meer bij hadden. 

Zelfs in groepsverband moesten zij volledige prijs 
betalen. 

Dat deerde onze jongens niet. Onmiddelijk maar 
steeds gepast lussen de nummers in, zetten zij 
strijdliederen in. overgenomen door de duizende 
aanwezigen. Het vliegt de Blauwvoet beheerste vol
ledig het provinciaa' domein Rivierenhof. 

Wal to<-h even deed knipogen: alle C.V.P. ge
meenteraadsleden, personaliteiten en zelfs de gees
telijken verlieten het openluchttheater vooraleer de 
Vlaamse Leeuw gezongen word. 

Ook hier werd een flink stukje komedie gespeeld 
door de partijpolitiekers en trawanten die met de 
lippen hun Vlaamsgezindheid belijden, maar wiens 
daden verraad betekenen aan het Vlaams volksbe
lang. 

De aanstaande verkiezingen zullen in Deurne het 
antwoord brengen. De kolportage in Deurne-Zuid 
gaf hiervan reeds een vingerwijzing. 

Mannen, schone dagen wachten ons. 

VLAAMS-NATIONALE 

DOORBRAAKFEESTEN 

De Vlaamse Kring - Antwerpen, die in 
december 1955 de Nationale Hulde aan 
Pater Stracke organiseerde, richt op 
26-27 oktober grootscheepse Vlaams-Na-
tionale Doorbraakfeesten in, in het teken 
der « Vlaamse Eenheid ». 

Hier volgt in grote trekken het pro

gramma : 
26 oktober : Feestavond in zaal « Majes

tic » met de medewerking van koperen
semble, Vlaamse komponisten, voordracht
kunstenaars, muziekkapellen en koren. 
Dit feestspel wordt voorafgegaan door een 
fakkeltocht doorheen Antwerpen. 

27 oktober : in de voormiddag te Mort
sel de jaarlijkse Mis ter nagedachtenis van 
wijlen Bruno De Winter, stichter van 
«'t Pallieterke». 's Namiddags heeft tot 
slot een jeugdfeest plaats. 

Voor alle nadere inlichtingen : Sekre-
tar iaat «Vlaamse Kring», Antwerpse
straat , 150, Mortsel. 
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PRIESTER DAENS HULDE 
Veel volk voor deze prachtige vergade

ring ingericht door de drie bloeiende afde
lingen van Antwerpen middenstad. 

Onder de aanwezigen herkenden wij ; 
Rudi Van der Paal, Jos de Groof, Men 
Vermessen, J. Faes. 

Toon Van Soom, voorzitter van Stuyven-
berg, omringd door B. Ceuppens, Bob 
Degol, H. Wagemans, Karel Dillen en 
Jeroom van Besien, heette alle aanwezigen 
van harte welkom en wees o.m. op de 
« doorbraak » van onze partij . 

Onmiddellijk werd hel woord verleend 
aan de radikale jongeren-voorman Karel 
Dillen. In een prachtige uiteenzetting ont
leedde hij tot in de kleinste details de be
tekenis van 11 juli 1957 en de juli-maand 
waarin andere data voorkomen die van 
grotere en mindere betekenis zijn. De 
Vlaming draagt in de maand een -i zonne
bril », onderlijnde spreker. Zij nemen het 
langs de beste kant en luisteren naar een 
holle-frazerij van menig partij-politieker, 
maar beseffen niet volledig dat zij tweede
rangsburgers blijven In deze strijd is het 
nodig dat er een Vlaams nationale partij 
is aangetreen, en wees erop dat de leden 
het goud zijn van de parti j . Met een op
roep tot '< bewustwording» van ons volk, 
besloot spreker zijn knappe spreekbeurt. 

Op zijn beurt sprak volksvertegenwoor
diger Herman Wagemans over de 11 juli 
betekenis en wees in verband hiermede op 
de huidige opgang van onze partij . Puik 
zoals steeds, handelde hij over de aan
staande verkiezingsstrijd. Met rake voor
beelden uit het verleden gaf hij een strie
mend antwoord aan het Belgisch k^toli-
cisme. Na een knap betoog in verband met 
amnestie, gaf hij een overzicht van de 
uitbouw van de Volksunie. 

Evenals vorige spreker moest hij een 
dankbaar applaus in ontvangst nemen. 

Bob Degol, algemeen voorzitter van het 
Vlaams Arbeidsfront, nam dan het woord 
om met een rijk gedokumenteerde uiteen
zetting de figuur van Priester Daens te 
herdenken. 

Na eerst over de sociale wantoestanden 
van over 50 jaar te hebben uitgewijd, ver
duidelijkte hij vooral met vele feiten de 
«vuige» rol die ten dien tijde door het 
Belgisch Katolicisme gespeeld werd. Heel 
de 14-jarige politieke loopbaan van Pries
ter Daens werd door de spreker scherp be
licht, evenals de verwoede tegenstander 
van de sociale voorman Graaf Woeste. 

Bij de nationale herdenkingsfeesten te 
Aalst hekelde hij fel de houding van de 
erfgenamen van Priester Daens Christelij
ke Volkspartij, de C.V.P. Diezelfde die de 
arbeiders-vriend moreel vermoordden noe
men hem thans de vaandeldrager van hun 
sociale beweging. Wij doen aan dat mis
selijk spel niet mee. Wij nationalisten, 
zullen Priester Daens huldigen zoals hij 
het wilde, zoals hij steeds geleefd heeft : 
in recht en rechtvaardigheid. De herden
kingsrede werd flink toegejuicht. 

Als laatste spreker handelde Jeroom van 
Besien in een korte toespraak over de 
middenstandspolitiek en bracht deze in 
verband met de huidige sociale problemen 
als vijfdagenweek en stakingen. 

Aan de hand van de besluiten getroffen 
op het kongres verduidelijkte hij de mid
denstandspolitiek van de Volksunie. 

Tussen de spreekbeurten in vergastte 
ons Claude Gerryn met smaakvolle ge
dichten. 

Met een slotwoord van voorzitter Van 
Soom en een geestdriftige Vlaamse Leeuw 
werd deze vergadering gesloten. 

V. U. V. A. 
Na Antwerpen waar de werking op volle toeren 

draait meldt men ons de opricfiting van nieuwe 
vrouwenafdelingen te Merksem en Kontich. 

De basis voor de oprichting van een sociale dienst 
werd gelegd. 

De vrouwen dienen gefUiciteerd voor de mede
werking in de Majestic-halle, en het is niemand ont-
gaam, het prachtuniform waarmede zij uitpakten. 
Het is eenvoudig maar stijlvol. Vrouwen uit het 
Antwerpse wij wensen U veel succes. 
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