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Het toeval heeft gewild dat dit ons eer
toeval heeft
firewiid
dat dit ons eersteHetnummer
na de
IJzerbedevaart
verschijnt drie weken na de plechtigheid te
Diksmuide. nu de aandacht reeds afgewend is en de belangstelling verflauwd.
Toch moeten wij op deze grote Vlaamse
manifestatie terugkomen om er enige kommentaar aan vast te knopen die onze lezers gewis van ons verwachten. Wij wensen dit te doen in alle openhartigheid en
oprechtheid.
Sommige hebben ons gezegd na afloop
van de bedevaart : er is vooruitgang in de
goede richting. Anderen hebben luclit gegeven aan hun ontevredenheid en ons gezegd : wat een lamme, tamme geschiedenis is toch die IJzerbedevaart geworden.
Omwille van de « vooruitgang in de goede richting » gaan wij ons niet onthouden
van elke kritiek. Integendeel is deze « vooruitgang » voor ons een aanmoediging om
met nog meer klem onze mening te zeggen, opdat er nog meer « vooruitgang » zou
komen... dan wordt de bedevaart uiteindelijk toch weer wat zij zijn moet. Wat
moet zij dan zijn in onze opvatting ? Een
hoogstaande Vlaams-nationale manifestatie waarop, vrij van alle kompromissen en
alle politieke berekeningen, het jaarlijks
Vlaams gewetensonderzoek gedaan wordt
met als enige maatstaf : het Vlaamse
volksbelang. Dit is naar onze mening niet
mogelijk zolang er in het bede vaar tkomitee
partijpolitieke kreaturen zullen zetelen,
die willens nillens steeds de maatstaf zullen gebruiken van het partijbelang. Steeds
zullen wij onze eis herhalen : de partijfunktionaris.sen moeten er uit, zij zijn er
niet op hun plaats, wat ook hun persoonlijke goede inzichten of intenties mogen zijn.
Indien zij het werkelijk goed menen met
de IJzerbedevaart en met Vlaanderen dan
moeten zij zelf inzien dat zij geen betere
dienst kunnen bewijzen dan zich terug te
trekken, ontslag te nemen. Er weegt een
hypoteek op de na-oorlogse bedevaarten
die zij er opgelegd hebben en die er zal
op wegen zolang zij niet verdwijnen. Het
gevolg van deze hypoteek is : een gemis
aan vertrouwen, aan onvoorwaardelijk
vertrouwen in het bedevaartkomitee nn zijn
voorzitter. Het karakter zelf van de bedevaart eist dit vertrouwen, Nu is het zo dat
de meerderheid der bedevaarders naar
Diksmuide komt met gemengde gevoelens, ja met wantrouwen. Men vraagt zich
af : zal er weer een belgische vlag zijn ?
Zal de voorzitter weer rond de pot draaien om toch maar niet de eis van zelfbestuur klaar, duidelijk en kordaat te moeten stellen ? Enz...
Deze geest is het die noodlottig is voor
de bedevaart. Het vertrouwen, het onvoorwaardelijk vertrouwen moet terugkeren,
terug kunnen keren.
Dit is de allereerste voorwaarde voor het
welslagen van de bedevaart.
Een tweede voorwaarde is dat de Vlamingen zich te Diksmuide zouden kunnen
bewegen ais vrije mensen en niet als verdachten, als mensen die zo staatsgevaarlijk geacht worden dat de staat van beleg
moet uitgeroepen worden. Wij eisen vrijlieid. vrijheid voor iedereen. Desnoods zullen wij de vrijheid nemen die men ons
weigert.
De Volksunie heeft dit jaar, zonder de
bedevaart in het minst te storen en zonder het minste incident, in en rond Diksmuide een grote inspanning gedaan op
propagandistisch plan. Dit is ons goed
recht Niemand kan ons kwalijk nemen,
dat wij ijveren voor onze overtuiging, onze
Vlaamse overtuiging. AVij zijn fier op
onze propagandisten en hun onbaatzuchtig
J^^^sme. Wij weten dat hun aktie op de
bedevaarders indruk gemaakt heeft. Hun
Maamse strijdbaarheid, hun offensieve
geest wekt de simpatie van aUen die beseffen dat er wat anders nodig is dan platonische verklaringen en oproepen.
Zeker de bedevaart was beter. Het uitroepen van Prof. Daels tot erevoorzitter
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lang gewacht ?). De wijze waarop deze dan
toch gewichtige beslissing ter kennis gebracht werd van de bedevaarders was erbarmelijk en deed zelfs een ogenblik aan
sabotage denken, minstens aan kamouflage. Laat ons hieraan toevoegen dat de geluidsregie slecht was : een groot gedeelte
van het publiek kon de sprekers niet
verstaan.

Overpelt en gans Vlaanderen huldigen
op 15 september. Prof. Dr. Karel Pinxten.
En dat is goed. want de professor verdient zulks. Voor Vlaanderen en vooral
voor de Limburgse bevolking was hij een
steun, en dikwijls een *c redder in de
nood ». Ontelbare mensen heeft hij voortgeholpen, en iemand die een moeilijk geval aan de hand had en nergens kon voort-

RUSSEN ZULLEN Hl'N SPOOR TOT IN HONGARIJE DOORTREKKEN OM MET
HUN ZWARE KONVOOIEN GEMAKKEU JKER TOT IN BUDAPEST TE GERAKEN.
De voorzitter van het bedevaartkomitee,
Prof. Fransen (die weer eens een ongelukkig gelegenheidsartikel gepleegd had voor
«De Standaard ») wees dit jaar met nadruk op de noodzakelijkheid van publiekrechtelijke instellingen om het bestaan
van ons volk te beveiligen. Hij miste de
gelegenheid om klaar en duidelijk te zeggen dat deze publiekrechtelijke strukt |ar
aan het Vlaamse Volk zelfbestuur moet
verzekeren en dus slechts federalistisch
kan zijn. Men blijft altijd weer steken in
de dubbelzinnigheid en de vaagheid, die
juist te Diksmuide zo misplaatst zijn.
De kommentaar rond de IJzerbedevaart
bracht ons, zoals ieder jaar, van socialistische zijde enkele smerige, leugenachtige
artikels in de stijl en de toon die we gewoon zijn van dit uitschot. De franstalige
pers — inclusief de franstalige C.V.P.-pers
— gaf weer de volle m a a t van onbegrip en
vijandigheid. In de Vlaamse C.V.P.-pers
deed men nogal zenuwachtig. Men zat er
klaarblijkelijk met de Volksunie op de
neus. maar dierf het niet bekennen. Kostelijk was weer de kommentaar van Louis
Kiebooms — de man die onlangs zijn lezers
voorhield liever voor de socialisten of de
liberalen te stemmen dan voor de Vlaamsnationalisten.
Ook nu gaf hij weer uiting aan zijn afkeer voor ons : de Vlaams-nationalisten
moeten uitgesloten worden, de eensgezindheid en de eendracht moet beperkt blijven tot de Vlamingen uit de drie nationale
partijen ! Lees : belgisch nationale !
Wij zouden geneigd zijn te schrijven
« Zalig de onnozelen » indien wij geen bewuste misleiding konden vermoeden achter het geschrijf van de heer Kiebooms.
Reeds vóór de oorlog heeft hij als lakei van
Frans Van Cauwelaert bewezen tot wat hij
in staat is.
Om te besluiten : indien wij er op vooruitgegaan zijn te Diksmuide dan kiuinen we
evenwel niet zeggen dat de bedevaart ons
bevredigd heeft. Wij missen er nog steeds
de geest die alleen in staat is van de IJzerbedevaart een sokses te maken.
Mogen wij verhopen dat volgend jaar,
eindelijk, deze geest definitief weer zal
doorbreken ? Dan wordt de IJzerbedevaart
opnieuw een onvergetelijke manifestatie,
zoals het Zangfeest dit weer is.

geholpen worden, wist tot wie hij zich
moest wenden om nog een gunstige oplossing te kunnen bekomen. Want de professor was machtig en had zéér veel invloed.
Werkelijk ontelbaar zijn de mensen die
door hem werden voortgeholpen.
Gemakkelijk te begrijpen dat de C.V.P.
al doet wat in h a a r m a c h t ligt om de professor als één van h a a r mensen te doen
doorgaan. Zij zal niet slagen in h a a r opzet.
Want iedereen weet dat de professor een
overtuigd Vlaams Nationalist was, zowel
voor, tijdens als na de oorlog. Tijdens de
bevrijdingsdagen werd ook hij niet gespaard, en het straatschuim vierde zijn
woede bot op woning en inboedel van de
professor. Niettegenstaande dat, werden
velen van deze godvergeten mensen nadien, door hem voortgeholpen.

Daags voor de laatste verkiezingen zei de
professor : « Het ware te wensen d a t de
Volksunie een vijftiental zetels zou behalen. Het is de enige manier om de C.V.P.
te verplichten een Vlaamse politiek te voeren. De Vlamingen stemmen tegen h u n eigen belangen met voor een unitaire Belgische Partij als de C.V.P. te stemmen ». Deze uitspraak is duidelijk genoeg en neemt
aUe twijfel weg. De C.V.P. zon trouwens
kort nadien bewijzen dat zij professot
Pinxten als een tegenstander beschouwde.
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In een brief aan een C.V.P. vertegenwoordiger was sprake dat prof. Pinxten de
Volksunie steunde. De professor wist van
deze brief niets af en kon natuurlijk voor C
de inhoud niet verantwoordelijk gesteld
worden. Dat wist de C.V.P., m a a r dat belette h a a r toch niet deze brief op enkele
honderden exemplaren te fotocopiëren en
rond te sturen aan alle invloedrijke personen uit het land, met de bedoeling de professor te boycotten. Zelfs Mgr. Kerkhofs,
bisschop van Luik, kreeg een exemplaar.
Ge moet toch maar durven : zelf drie mensen hebben in uw partij die bij de verkiezing van provinciale senatoren te Hasselt
hun stem verkopen a a n de socialisten en
zodoende twee senatorszetels a a n de linksen ten geschenke geven, en dan nog a n deren van verraad beschuldigen... Mgr.
Kerkhofs stond echter a a n de zijde van de
professor, en liet hem weten dat men van
gewone politiekers alleen m a a r gemene
middelen kon verwachten, en dat deze lasterbrief geen de minste invloed zou hebben
op de verhouding tussen hem en de professor.
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« Het politiek federalisme moet
echter niet het ekonomisch federalisme als een coiTolarium in zich
dragen. Maar anderzijds moge het
goed onderstreept worden : Vlaanderen moet geen federalisme vragen.
Minder dan Wallonië. Ook h e t ekonomi.sche niet. »
Prof. Pinxten 28-:}-1951
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Na de verkiezingen schreef prof. Pinxten
naar dhr. Gruyters, provinciaal voorzitter
van de C.V.P. Limburg, om hem te vragen
wie de mensen waren die het besluit h a d den genomen hogervernoemde brief te fotocopiëren en rond te sturen. De professor
kende de schuldigen reeds éér de brieven
verspreid waren, hij had té veel vrienden,
maar hij wilde de C.V.P. verplichten h a a r
verantwoordelijk op te nemen. De C.VJP.
zou bewijzen dat ze dit niet durfde. Want
eerst kwam er geen antwoord van dhr.
Gruyters, en nadien, omdat de professor
niet naliet en telkens opnieuw schreef, e n kele antwoorden die er geen waren, in de
zin van : « ik zal het geval onderzeeken »,
« het onderzoek is in volle gang », « ik
weet nog niets », met als slot natuurlijk :
« ik kan niets vinden ». Een bewijs te meer
van de degelijkheid van de C.V.P.... Toen
heeft de prof. geschreven dat, als hij niet
reeds wist wie de schuldigen waren, hij zou
vermoeden dat ook dhr. Gruyters een van
de daders was, zozeer was hij ontgoocheld
door de antwoorden van de voorzitter.
Wie de schuldigen waren ? Een franskiljon uit Hamont en een bekend C.V.P.-er
uit Alken. Aan de derde geven we de gelegenheid zijn verantwoordelijkheid nog
eens op te nemen en zichzelf bekend te
maken. Aan dit laatste mogen we ons verwachten...
René Evers
Overpelt
N.B. Onze Oimburgse gouwsekretaris was
tot aan de dood van Prof. Pinxten sekretaris van deze laatste. De idealen van Prof.
Pinxten helpt hij t h a n s bij de Volksunie
bevechten.

« I k herinner mij nog, alsof het gisteren was, hoe ik hem de eerste
keer ontmoette. Het was in mei 1929, de vooravond der wetgevende verkiezingen. Voor de eerste maal in de politieke geschiedenis van Limburg
trad de K.V.V.-Limburg in het strijdperk met een prachtige lijst van
Vlaams-nationale kandidaten. Weken na elkaar werd een uiterst harde
strijd gevoerd en op zaterdagavond zou de slotmeeting doorgaan in het
Vlaams Huis te Hasselt. Toen we daar aankwamen, baande er zich tussen
de dichte menigte geestdriftige volgelingen vóór het Vlaams Huis, een
jonge stralende priester een weg naar ons toe, drukte ons, in het midden
van de straat, de twee handen, met de woorden : « Voor Vlaanderen ' We
winnen het ! »
• • «Dr. Baüet in zijn herdenkingsartikel aan zijn vriend Karel Pinxten.
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Reakties bij de IJzerbedevaart
Het was interessant onmiddellijk na de
IJzerbedevaart de reakties van sommige deelnemers te horen. Een van onze
propagandisten stelde va'^t dat het IJzerbcdevaartkomitee thans volledig het program van de Volksunie
onderschreef,
een Brusselse huisarts hoorden we verklaren dat hij niet meer zou komen naar
zo een tam spektakel, een radikaal vooroorlogs nationalist, die ,voor de eerste
keer na de jongste oorog opnieuw kwam
zien vond dat hij nog vijf jaar te vroeg
gekomen was en een Antwerpse jongerenleider verklaarde woedend dat deze
Bedevaart radikaal diende afgebroken te
worden. De officiële pers schreef de
klassieke rimram over <( waardig vertoon » eyi iiweinig of geen incidenten »•
Wat is waarheid en wat is onjuist in
deze beoordelingen ?
De inhoud "van deze jongste IJzerbedevaart was ongctwijfeid weer beter
dan die van vorig jaar. De nieuwe mensen die het Bcdevaaükomitce
zijn komen aanvullen hebben ongetwijfeld hun
invloed laten gelden en mede dank zij
de steïin van de opcyjbare mening hebben zij de C.]\r. kliek gedwongen van
andeimaal een stap achteruit te zetten.
Zij hebben inderdaad de Belgische vlag
laten verwijderen, waarvoor 'zij eigenlijk verdienen uit de C.V.P. verwijderd
te worden ! Hun enige troost is dat ze
ergens achteraan ,op het dodenveld de
Europese vlag, de bekende onderbroek,
hadden binnengesmokkeld, troost die hun
voorlopig gegund weze. De zelfbestuurs
gedachte werd ook door Prof. Fran'sen
volledig vooropgezet en Prof. Duels werd
tot erevoorzittcr uitgeroepen.
Anderzijds
hield Pater Caücwaeri een merkwaardig
gebed voor de vrede, gebed dat we
vruchteloos w « De Standaard » gezocht
hebben!

^treeks aangrijpt. En ze hebben daar
recht op. De IJzerbedevaarten
hebben
steeds opgewekt tot strijd om het geestelijk testament van de Vlaamse doden te
verwezenlijken.

Kwezelarij
Er was naar verhouding minder jeugd
dan de vorige jaren. De even domme als
geregelde oproepen van het Bedevaartkomitec gedurende de dagen die de Bedevaart voorafgingen zijn er de oorzaak
van. (Of handelde « De Standaard »
op eigen initiatief hij de m-cdedeling?)
Vele ouders zidlcn hun zonen en
dochters weerhouden
hebben van te
gaan uit schrik voor K crgelijke uitspattingen ». Andere jongeren zijn met dergelijke kwezelarij niet gediend en bleven
bewust weg. En degenen die wHden bier
drviken waren er toch nog l En eerlijk
gezegd van die « ergerlijke tonele<n »
hebben wc nog nooit gezien. Wel al eens
een wat te geestdriftig groepje maar dat
is dan ook al. Dat die vooravond ook at
eens een paar idiote jongeren dwaasheden uithalen kan zijn, maar dat kunnen
ze dan ook elke avond en dat zal niemand beletten. Het is een kapitale flater geweest van het
IJzerbedevaartkomitee die mededeling uit te vaardigen.
Beter zouden ze hun energie besteden
aan het oplossen van het overnachtingsvraagsiuk van de jongeren. Het vraagstuk van de « los geslagen » jeugd is
overigens niet op te lossen met hen
trachten weg te houden. Men moet hei
duiven aanpakken I

Waayotn geen grote tentenkampen ?
Waarom zitten er Scouts in de organisatie van de Bedevaarten ? Dit toch moet
een kolfje naar hun hand zijn l Het is
natuurlijk gemakkelijker
de kwezelaar
uit
te
hangen
en
het
kind
Het was vrij zielloos
met
het
badwater
weg
te
werpen
dan
zich
een
grootscheepse
inEenmaal deze positieve punten naar
voor gebracht achten wc het onze plicht spanning ie getroosten om het ovei
scherpe kritiek uit te brengen. Met zulke jiachtingsprobleem op te lossen. Denki
bedevaarten valt het niet te verwonde- het Komitee werkelijk dat er in Vlaanen dat het aantal deelnemers
niet deren nog jongeren te veel zijn om zich
sprongsgewijze meer vooruitgaat. Het aan fien IJzerbedevaart te interesseren
blijft de laatste drie jaar zo wat op het- dan dat met ze zo maar mag afstoten ?
zelfde peil- Het Bedevaartkomitec
staat Altijd hetzelfde spelletje bij ons. Levensinderdaad sinds een paar jaar op de twee- kracht zelf is zondig. En God weet hoesprong. Het oude C.V.P. gezeur wordt veel vitaliteit we nu al te wening hebben!
opgegeven en geleidelijk keert men terug naar de vooroorlogse
Vlaams-natio- Gebr^dcige regie
nale inhoud, de enig passende vermits
De traditionele bloemenstoet en de
dit de geest was van de doden. De deelaanbreng
van stenen misten hun uitwernemers voelen echter aan dat acher de
king
niet.
Ook het Vlaggespel mocht er
woorden met de lippen gezegd de eigenzijn.
En
we
vonden er zelfs genoegen in
lijke bezielende geest ontbreekt. Bij een
dat
dit
door
B.J.B- jongeren opgevoerd
massale betoging kan men het nu eenmaal niet steüen zonder behoorlijke regie werd. Zij stonden daar inderdaad schoon
» en
en zonder temperamentvolle
sprekers. tussen de leuzen (( Zelfbestuur
(i
Amnestie
».
Die
jongeren
zullen
toch
Dit laatste is Prof. Fransen zeker niet.
maar
een
eigenaardige
indruk
gekregen
En voor zover hij eerlang ook geen ercvoorzitter wordt zou men best naast hem hebben. In hun Beweging en in hun pareen andere vaste bezielende
spreker tij moeten ze tegen amnestie en zelfbeplaatsen. Dat vooral ontbreekt de naoor- stuur zijn en te Diksmuide moeten ze
logse Bedevaarten.
De gelegenheid's- vendelzwaaien met die leuzen op de achsprekers komen en gaan, slechts Prof. tergrond. Maar wat met de mededeling
Fransen komt steeds terug. Zijn rede van Prof. Daels erevoorzitter ? Dit toch
was korter dan de vorige jaren, \maar moest een hoogtepunt zijn en zou dus
het ontbrak haar toch weer aan 'samen- meer naar het einde van de Bedevaart
ballende kracht. Hij omschrijft amnestie, moeten vallen hebben. Thans kregen we
Waarhij omschrijft zelfbestuur maar de korte ze als onvolmaakte inleiding.
schijnlijk
heeft
men
de
Bedevaarders
en krachtige slogan die deze omschii]ving dient te besluiten om het publiek willen paaien van in het begin van de
plechtigheid.
Maar waarom heeft men
mee te slepen, die ontbreekt.
altijd schrik voor de Bedevaarders ?
Prof. Fransen mag niet vergeten dat
hij niet voor studenten spreekt maar
hoofdzakelijk voor gewone
volksmensen.
Zij verlangen geen geleerde
woorden,
geen lange bewijsvoeringen maar wel
een radikale tcuü, een taal die hen recht-

De Bedrieger»
Heel de dubbelzinnigheid
rond de
IJzerbedevaart is te wijten aan het feit
dat de C.V.P. zich niet geschaamd hecfd
een reeks geestelijke lijkenrovers in het
Komitee te zetten op een ogenblik dat
de echte dragers van de Bedevaart ge est
zich niet konden verdedigen. Zij zijn de
schuld dat de geest van de doden schaamteloos vervalst werd. Zij zijn nog steeds
de schuld dat de
IJzebedevaaücn
nici hun ware vorm teruggekregen hebben. Het strijdbare karakter is er nog
niet. Schijnheilig hebben ze zich steeds
verscholen
achter het
Kruissimbool.
Over de Vuist gebald naar Brussel hebben ze angstvallig gezwegen. Het voornaamste in het
IJzeibedevaartkomitee
moet nog gebeuren: de C.V.P. \iandlangers, deze dinamiteur^ lan de geest
van onze doden dienen buiten gegooid.
De Volksunie wenst geen vooraanstaanstaanden van haar partij in het Komitee
maar kan ook niet diddcn dat die C.V.P.
Iiuichelaars verder zitting hebben in datzelfde Komitee waar ze alleen maar de
voortreffelijke Icdcfn, die er eveneens
zitting in hebben, kunnen hinderen bi]
heli herstel
van de ware
gaest
Het gaat niet op dat ze die dag de eed
van trouw aan Vlaanderen zweren maar
al de andere dagen van het jaar Vlaanderen door hun partij helpen onderdrukken- En het restantje C.V.P.
volksvertegenwoordigers dat diezelfde eed durft
afleggen moet thuis blijven. Wie een
ccd aflegt moe die houden en zij verloochenen hem de dag nadien en voor
gans de iest van het jaar. Ook zij zijn
ergerlijke totentrekkers en dienen weggejaagd. Slechts wanneer zij het Vlaanderen eerst ook in hun partij en vi het
parlement huldigen mogen zij terugkeren

C.V.P! Een Vlaamse parti] is een vergissing schrijft Lowietje. Het beste bewijs voor de onwaarheid daarvan heeft
de C.V.P. de laatste twaalf jaar geleverd
Zonder de Vlaams-nationalistische zweep
kwam er geen enkele verwezenlijking na
de jongste oorlog. Voor '40 daarentegen
behaalde Vlaanderen overwinning op
overwinning. De iiationalistische zweep
striemde ovet de C.V.P.
slavenruggen.
Pas dan werken die kerels. De dag dat
wc de zweep op Lowietje zullen laten
neerknallen zal ook hij meewerken om
de belangen van de Vlaamse gemeenschap ie dienen. Lowietje weet dat die
dag nadert. En al zijn gesmeek om de
misnoegde C.V-P.ers links te doen stemmen zal niet helpen! Deze kiezers weten
dat het bedrog van de linkse partijen niet
minder groot is dan van de C.V.P.
Spijtig voor Lowietje, hij zal ons moeien
dulden al zijn we geen linksen I

Ook hij is eAij

Men zou denken dat in zuivere Vlaamse aangelegenheden als de
IJzerbedelaait de Brtcsselaars bescheiden zouden
zwijgen. Men heeft het verkeerd voor.
Die lui denken dat zij aan iedereen behalve aan zichzelf de les te spellen hebben Ferdinand de Kale van de socialistische « Peuplc » scheldt onze bedevaarders uit voor verouderde
Romantiekers omdat wij het steeds
onveiwezenlijkt testament van de IJzerdoden willen
uitvoeren. De man is indcidaad uitstekend geplaatst 'wanneer hij de Franse
supra-nationale mentaliteit wü als ideaal
stellen aan ons dompers van Volksnatiottalisten. De stumpcrd steunt inderdaad
het tipische vc> onderde en buitentijdse
Franse siaatsnationalisme onder meer in
Algerije, waarvoor ook de Franse socialisten strijders in de eerste gelederen zijn!
Hei ene volk na het andeye verovert
echter zelfbestuur en deze idee wordt voor
het ogenblik algemeen als modern aanvaard.
Slechts
het
onderdrukkend staatsnationalisme
wordt overal
verworpen tenzij in Frankrijk en te Brussel. Te Brussel wenst men inderdaad te
Idijvcn leven op het zweet van de Vla
mingen en de Brusselse socialisten doen
hun best om ook de Vlaamse werklieden
mobiel of werkloos te houden. Van de
tipisch moderne sociale teorie van werkvetschafftng in eigen streek door industrialisatie nooit gehoord. Welnu we zidlcn het zo luid schreeuwen dat ook onze
De Gazet en Kiebooms
Vlaamse arbeiders het zullen horen en
C.V.P- onnozelheid en hatelijkheid : de partij van profiteur nummer een,
men vindt ze be'st in « De Gazet ». In kameleon Demany,
verlaten.
haar verslag dacht ze geestig te zijn door
f e schrijven dat de Volksunie op de viei
toegangswegen naar Diksmuide overal De Bedevaart sterft uit !
aanplakbricven had laten uithangen maar
Demany schrijft dan een ganse ditidat <( de Bedevaarders zich daar niet aan )ambe over het Vlaamse volk dat zo verstoorden ». Onnozelheid inderdaad. De standig zou zijn geleidelijk in te zien dat
kerel heeft klaarblijkelijk niet begrepen de Brusselse uitbuiting van Vlaanderen
toen hij die waarheid neerschreef dat dit het ideaal zou zijn. De toeloop te Diksjuist tegen hem uitdraaide. De Bede- muide vermindert, schrijft de man. Hij
vaarders stoorden zich daar inderdaad mag zich natuurlijk troosten gelijk hij
niet aan omdat de overgrote meerder- kan. Hij schrijft wat het deelnemerstal
heid van hen akkoord gaat met dat plak- betreft (( De Standaard » na, die de geken door de Volksunie. Dit plakken be- lingere toeloop onder meer weet aan de
antwoordt aan een behoefte van de Be- VOLKSUNIE
!
vaarders.
Ons standpunt terzake is klaar. De
Lowietje Kiebooms plast er anders IJzerdebevaarten behoren door }de doweer aardig over de Vlaamse eendracht den en krachtens de traditie aan het
op los in zijn oigaan dat <( De Stan- Vlaams-natioimle Vlaanderen en iedereen
daard » in dubbelzinnigheid
naar de die gemeend de leuzen amnestie en zelfkroon wil steken. « Vlaamse eendracht » bestuur onderschrijft is er welkom, ook
schrijft de man die onder de druk van de al laat de politiek hem onverschillig.
amnestiekampanje
van bevechter tot Daarom dat wij steeds een aanwezighuichelend voorstander werd om nog wat heidspolitiek onderschreven hebben en
stemmen voor zijn partij, de partij van dat wij geleidelijk aan meer mensen naar
brengen.
repressiemaniak De Schrijver te redden. de Bedevaarten
Dat
velen
nog
niet
willen komen is niet
Maar degenen die onder die eendracht
schuld, maar wel die' van
het samengaan van C.V.P. en Volksunie onze
die de C. V.P.
verstaan vergissen zich schromelijk. Lo- het Bedevaartkomiiec
wietje herhaalt er zijn stelling dat de mis- prominenten nog nit-t aan de deur gezet
tevreden C.V.P.ers liever voor de so- heeft. Die dag zullen de honderden die
aanbrengen
wegvallen
cialisten en liberalen moeten kiezen dan, de C.V.P.ers
voor de Volksunie. Hatelijk niet ? Ja, maar vervangen worden door duizenden
ja, oude schoolfrontstnjders- De eenheid oprechten. Gelijk bij het Vlaams Natiovan links en rechts tégen Vlaaiuieren! naal Zangfeest zal men het deelnemersDenk er maar eens over na hoe fanatiek aantal van het jaar tot jaar pijlsnel de
(ïeea door blz. 3)
de Volksunie is en hoe verdraagzaam de
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De Volksgazet heeft liet gevonden BRIEVEN VAN LEZERS
In het nummer van 19 augustus van « De
Volksgazet ^ staat met letters als koeien
te lezen ^ de IJzerbedevaart, werd eens te
meer, een demonstratie van klerikaal fanatisme />, waarbij 4 enkele belhamels relletjes veroorzaakten ».
Wij moet-en over deze ^ bombastische
woorden neergepend door de Baas Ganzendonck utt de rode journalistiek niet zeer
veel woorden verspelen. De sop is de kool
niet waard. Maar waar wij wel iets wensen
over te zeggen is over de relletjes van die
belhamels, die elders vernoemd, noch voor
België noch voor Vlaanderen ooit het minste offer brachten, en die zich ter gelegenheid van een plechtigheid hebben overgegeven aan bedreigingen en beledigingen
jegens sommige nog levende idolen van uit
de oude tijd.
Wij willen hier niet het geweten onderzoeken van de helden die h u n brede borst
sieren met het voorzitterschap van U.F.A.C.
of N.S.B, of met series dekoraties; wij willen ook de wrede woorden van Napoleon
niet aanhalen : •< indien Uw heldenfeiten
allemaal waar zijn, waarom zijt ge dan
niet dood zoals Uw gevallen strijdmakkers ; wij willen noch veel minder Iemands lieve echtgenote in h e t gedrang
brengen en wij zullen ook de woorden van
de '^ Standaard / niet misbruiken wanneer deze schrijft ' dat iedereen er deugd
in h a d dat de grote held van toen en nu,
eens extra werd uitgejouwd ».
Maar zoals wij aan een m a n van de veiligheid zeer vriendelijk te Diksmuide hebben te verstaan gegeven, willen wij nogmaals beklemtonen; dat wij zeer goed begrijpen wat aan het worden is.
De jeugd die niets voelt voor de « Volksgazet »-romantiek van pattatefrit, biefstuk en betaald verlof, deze jeugd heeift
van Spaak « and his t)oys » toch geleerd,
dat kasseistenen in de handen van een
minderheid, een grote trefwaarde kimnen
verkrijgen.
Dezelfde jeugd wiens grootvaders wel aan
de IJzer gesneuveld is en de dood werd
mgejaagd onder franse bevelen, of die
later om hun eenvoudige Vlaamse overtuiging, gebroodroofd werden en tot burgerlijke paria's gebrandmerkt, die jeugd uit
deze mensen geboren, zal stilaan uitgroeien
zoals alle leeuwenwelpen, tot spijt van wie
het benijdt, tot leeuwen met tanden en
klauwen.
Het zal inderdaad fanatisme worden
doch geen klerikaal fanatisme, echter wel
Vlaams fanatisme.
Het officiële België, Brussel, en ook de
traditionele partijen gedragen zich al te
lang veel te stiefmoederlijk tegenover de
Vlamingen, ja, veel te harteloos in de a m nestiekwestie.
Zei prof. Fransen niet dat de m a a t boordevol is ? Zou het daarom niet zijn dat-én
België én Brussel én de traditionele p a r tijen door de bewustwordende jeugd niet
in het h a r t gedragen worden ?
En de druppel die de boordevolle m a a t
kan doen overlopen ?
Wil men dan niet begrijpen d a t ook onPEPERNOTEN
(vervolg van blz. 2)
hooc;tc ^ ::{eu i)ii^aan. Oveiigeus
ujaren
dauk zij ons dii jaar tveer meer
Bedevaarders dan i'oricf jaar wat « De Standaard X ook moge schrijven.
Dat het
acjntiil inct nog groter was ligt noch aan
Waregem
noch aan het slechte
weer
noch aan de J'olksunie maar aan de onbegrijpelijke
flater van het
Bedevaartkomitee
om de jeugd
gedurende
de
vooravand te -i^'eren.
En CK^ de kop duikt op
NaasI de sierphni Demanv wordt ook
de fauna vertegenwoordigd
in het woedend huilconcert
van de
tesenstanders
van de ontvoogding
van Vlaanderen.
De
polderbivon briest er lustig op los in u De
l'olksgazet
», overigens zeer tot ons genoegen- Wanneer hij briest zijn we op
het goede pad. Deze mislukte
kollaborateur heeft het op Prof. Daels
gemunt.
Het zal hem niet baten veel te schreeuVc'n want geleidelijk aan begin men wel
overal te beseffen dat het sprookje
over
de kollaboratie i^ervalsf werd Ni-et alleen
heeft de huidige ferste minister in de
Unie van Hand- en Gecstarbeiders
flink
gekollaboreerd
maar ook Jos wou
dat
doen. Alleen kende De ^Ian, de toenmalige xfoorzitter van de Socialisten
hem
beter dan Btisct- Een juist oordeel had
di-e D". Man wel '

ze jeugd wat geleerd heeft aan de kromspraak van het beste gerecht ter wereld ?
Het Is alom bekend dat brandstichters, dieven en schorremorrie. bij de bevrijding
vrijgesproken werden ingevolge artikel 71
van het strafwetboek omdat deze notabele
vaderlanders, ten dien tijde, bij de uitoefening van hun stieltje, zekerlijk hadden
gehandeld onder een drang waaraan ze
niet konden weerstaan.
Wanneer nu de jeugd denkt te weten,
waar dynamiteurs wonen die ongestoord
mogen boffen en uitbazuinen dat ze de
hand in deze Vaderlandese kuis van h e t
Diksmuidse hemelblauw hebben gehad en
dat ze er tevens fier op gaan, niet gevonden te zijn geweest, dan moet men toch
begrijpen dat deze jeugd zich ook kan beroepen op artikel 71 om vrijspraak te vragen voor deze opwelling van woede, net
zoals de anderen ook vrijspraak bekwamen
nadat ze huizen hadden vernield, en dit op
grond van een innerlijke m a c h t waaraan
men moeilijk of niet kan weerstaan', en
waaraan de Vaderlandse pieten uit de
"• Volksgazet »-partij te Laken, evenmin
konden weerstaan, ook wanneer ze de belhameljaren reeds lang waren ontgroeid.'
Wij keuren alle geweld af. Maar we begrijpen zeer goed het gedrag van de jeugd
en zouden verder nog goed kunnen begrijpen dat om in h e t vervolg dergelijke incidenten te voorkomen, h e t niet ongepast
zou zijn dat sommige stoeferige heerschappen verbod moesten oplopen, om binnen
een kring van 50 km. van h u n woonplaats
te blijven wonen, dit om geen steen des
aanstoots te zijn bij de volgende bedevaart !
Veel vaders van deze jeugd irmners hebben om heel wat minder, een dergelijk verbod opgelopen en dit onthouden h u n kinderen. Zulk een maatregel ware ten minste
Belgische gelijkheid in feite, en zo zouden
zoals n a a r vroegere rechterlijke gewoonten het leven en h e t tehuis van deze confortabele Vaderlanders zeker geen h e t
minste gevaar meer lopen ! Noodgedwongen bescherming !
Dat men goed onthoude, dat de jeugd
nooit mag te weet komen, d a t vrome lippen, wanneer hun gevraagd werd of het
zedelijk te verantwoorden was de IJzertoren op te blazen, zeer spitsvondig hebben geantwoord, « dat de toren niet gewijd was doch de krypte wel » zonder eraan te willen denken dat deze beraamde
vernieling van de toren ook de zekere
grafschennis mede bracht; en dat, o heilige onschuld ! diezelfde lippen de n a a m
vergeten zijn van diegenen die deze vraag
hebben gesteld !
Zeker de boordevolle m a a t zou nogmaals overlopen, wanneer de jeugd zou
kunnen bevroeden dat het voor de dynamiteurs bij de uitvoering van het bevel een
kwestie van rehabilitatie was. voor hen
en hun ganse familie om te ontsnappen
aan de rechtvaardige straf die h u n zeer
pertinente kollaboratie van onder de oorlog wel verdiende.
De Diksmuidse relletjes laten veronderstellen dat de jeugd nog niet vermoedt dat
bij het onderzoek eenieder zijn paraplu
heeft opengetrokken om zijn eigen vel te
redden, en de bal n a a r hoger heeft gekaatst, ja naar zeer veel hoger.
Verantwoordelijken hebben met de h a n d
op het h a r t verklaard van niets te weten,
en.georakeld dat de schuldigen zouden opgespoord worden. Schaamteloze huihelarij
was het van boeven die riepen : « houdt
de dief ».
Moest in deze onverkwikkelijke IJzertorenzaak de volle reeds bekende waarheid
prijs gegeven worden, dan zouden andere
grondpijlers van staat en partijen aan
't wankelen gaan, en ware alle zogezegd
nationalistisch incivisme daarbij vergeleken, m a a r flauw bier.
Moest de jeugd weten hoe de ene kleurpartij de andere bedreigd heeft m e t p u blikatie van gTote geheimen, indien de
waarheid nog verder aan h e t licht kwam
(wat voor hen allen zeer nadelig was) dan
zou de afvalligheid in h u n rangen nog
merkelijk groter gaan worden.
Vanaf de eerste aanduidingen was geweten dat bij de super-patriotten : « somethings rotten » was en dat deze rotheid
nogaJ hoog was doorgetrokken. Geen enkele partij noch instantie kon bij de volle
waarheid baat vinden, noch de klerikale
Belgicisten, noch 'de rode voorstaanders
van het Regentaat noch de blauwe sabelslepers,
en de « Volksgazet * schijnt dit
zorgvuldig allemaal niet te weten en te
ontwijken.
Nochtans eenmaal moet het uitgemaakt
worden door wie de IJzertoren vernield
werd

Wat hapert er aan de IJzerbedevaart ?
*' Overal elders zou een massa gelijk die te
» Diksmuide een revolutie ontketenen of
o alleszins h a a r wil opleggen. Bij ons niet.
>' Wij bidden, knielen en luisteren, zeggen
" de litanie van al onze grieven, ergeren
. ons of ontsteken in geestdrift. En., gaan
>' weer n a a r huis. *
Zo schrijft een joernalist over deze bedevaarten. Hij die denkt dat dergelijke m a s sale hypnotisering voor ons volk nuttig is,
faalt erg en het kan er bij velen m a a r niet
in dat onze IJzer jongens zouden tevreden
zijn over ons, over ons Bedevaartkomitee
en ever de uitslagen welke wij samen behalen.
Het IS niet nodig dat wij een revolutie
ontketenen, m a a r toch is h e t hoogstnoodzakelijk dat wij door de IJzerbedevaarten
de gist leggen in Vlaanderen, die de logge
deeg doet rijzen. Het is te begrijpen dat
gedurende de H. Mis stilte bewaard wordt
en dat er geen uiting wordt gegeven a a n
anze gevoelens.
Mag dat echter en dan nog wel in n a a m
van de honderden, die zo vurig gestreden
hebben voor ons volk en die in de om.geving
van Diksmuide sneuvelden, mag diezelfde
stilte en braafheid gevraagd worden daarna ?
Als de IJzerbedevaarten niets anders betekenen dan honderden franken uitgeven
om een paar uren braaf in een weide te
gaan staan, dan zijn ze volledig zinloos en
nutteloos. Zij brengen dan niet h e t minste
voordeel voor ons volk.
Is dat tamme gedoe te wijten aan h e t
opleggen aan de Ijzerbedevaarders van h e t
politiereglement, dat ons een houding oplegt, elke een d e m o k r a t ^ c h land onwaardig is: geen bladen verkopen op straat,
geen pamfletten uitdelen, enz. Indien h e t
bedevaartkomitee zou schuldig zijn aan
dit legiement, dat misschien past in Rusland, dan is het inderdaad waar dat het
handelt onder Invloed van één partij en
niet in het belang van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Het is dan ook niet te verwonderen dat
elk j a a r honderden oude getrouwe beslissen
niet meer terug te gaan: de atmosfeer in
Diksmuide is ijzig en elk j a a r is er minder
entoesiasme en minder spontaan gezang.
De enige zaak die dit j a a r nog hoopvol
stemde was het feit dat De Volksunie, de
enige hoop die voor ons volk nog overblijft
om uit de huidige slaapziekte te geraken,
toch de durf h a d om h a a r standpunt bij
middel van uitgedeelde pamfletten (uitgedeeld alsof wij in volle Nazibezettingstijd leefden in Diksmuide ') kenbaar te
maken.
Inderdaad, wanneer de nood h e t hoogst
is , is de redding het dichtste bij. Op h e t
ogenblik dat de IJzerbedevaarten h e t toppunt van tamheid hebben bereikt, bewijst
de durf van de leden van VMO door het
uitdelen vlugschriften van de Volksunie d a t
er nog leven is onder de asse.
NIETS kan inderdaad voor Vlaanderen
nog redding brengen TEINZU politieke
macht en dan niet een politieke m a c h t die
als lood over ons volk ligt, m a a r een m a c h t
die iedereen wakker schudt en de endere
partijen dwingt tot Vlaamsgezindheid en
tot daden.
Het ware misdadig vanwege het bedevaartkomitee moest het volhouden in zijn
huidige
houding.
Volgend
jaar
dient toelating verleend te worden aan
iedereen
in
Vlaanderen
om
in
Diksmuide zijn stem te laten horen en zijn
gedachten te verspreiden. Uit de botsing
der gedachte zal de krachtige stroom ontstaan, die redding brengt uit de huidige
Dit is geen oude wijvenpraat, m a a r een
eenvoudig recht op antwoord, d a t de jeugd
wenst te bekomen.
Vlaanderen onthoudt, dijn recht is oud
en eens komi. ue parlementaire zweep der
nationalisten terug.
De jeugd wenst dat bij de naaste verkiezingen het mogelijk worde dat nationalistische parlementairen m e t klem de publikatie kunnen ai dwingen van de waarheid
inzake de Uzertoren.
De jeugd wil weten of h e t gerecht wel
zijn volle plicht deed in deze zaak of h e t
cfwel de daders niet vinden kon, ofwel niet
vinden mocht, ofwel ze toch gevonden
heeft doch om staatsredenen de vervolging
niet heeft doorgedreven.
Dan alleen, waarde Ganzendonck uit de
Volksgazet », zullen de gemoederen bij
c'e jeugd kunnen gesust worden en zal Uw
beefstuk politiek nog eenmaal h u n a a n dacht kunnen wekken.
Zolang dit niet geschied is zullen wij de
jonge belhamels van Diksmuide tegen
wiens borst het stoot dat zoveel huichelarij, zoveel cynisme, zoveel onrechtvaardigheid de patriotieke plak blijft zwaaien, In
hun spontane reaktie begrijpen. V. B.

slaap. Deze krachtige stroom moet Vlaamse, politieke m a c h t zijn en alles laat voorzien dat de Volksunie de stoottroepen levert voor deze politieke macht.
Geen enkel van de Vlaamse gesneuvelden
zou dulden dat deze stoottroepen zouden
gemuilband worden op de plaats, waar zij
zoveel moesten doorstaan. Zonder enige
twijifel zouden zij vrijheid geëist hebben in
Diksmuide: vrijheid om te spreken, v r i j heid cm te propageren zoals dat trouwens
past in een demokratisch land.
'n Oudstrijder.
OIKSMUIDE — NABESCHOUWING
VAN EEN PROGAGANDIST
Opmerkelijk was de propagandistische
werking vóór ons jaarlijks kongres en voor
het Nationaal Zangfeest. De bekroning
evenwel, heeft nu plaats gehad bij de j a a r lijkse IJzerbedevaart Welke weg, welke
plaats, door bedevaarders benut, die n a a r
Diksmuide togen, was niet in een Volksunietint gestoken ? Hoeveel bedevaarders
keerden niet huiswaarts met h e t Volksunieprogramma op zak ? Hoevelen droegen
er niet fier het pamflet op de borst « De
Volksunie eist Daels terug, Elias vrij. Amnestie. Eens te meer weerklonken onze eisen. Waar wij heden treden, volgen morgen velen, dai staat vast ! Hoe men in
de partijbladen ook sparkelt en wringt,
hoe men nog altijd ook, zoals de steeds
telaat komende Socialistische « Vooruit »
metodes 1947 waardig gebruikt ! Dezes
reporter van dienst, hoorde eens temeer
het Zum Zieg en het Heil Hitler over Dlksmuide's markt weerklinken !!! Waar was
dat ventje echter, dat hij alleen de kreten
hoorde en niet eens Martin Bormann en
Leon Degrelle, zag, die beiden met gestrekte arm, bevelen brulden ? Waar was
hij toen ? Verbroederde hij op dat ogenblik misschien met de Staatskundige S t a n daard reporter van dienst ? Deze zag ook
minder bedevaarders dan vorig jaar en
weet zulks gedeeltelijk aan de Volksunie
Dat er minder C.V.P. aanhangers waren,
kan wei zijn, de afwezigheid van de pseudo flamingant Van den Daele viel toch op.
Het aantal Nationalisten, daarentegen, was
fel gestegen. Bewijs temeer, dat zij die door
het verwaterd C.V.P. gedoe in Diksmuide
wegbleven, door ons en met ons, de vroegere weg teruggevonden hebben. Men kan
dan, zoals de C.V.P. bladen, zijn eigen onmacht uit schreeuwen, en de schuld op zogenaamde dissidenten werpen. Totenstrekken is geen eigenschap van Aziel alleen.
Dat kunnen anderen ook ! Voor ons Nationalisten, is het <
' Vlaanderen eerst »
echter gemeend. Geen partij belang dat
spreekt, geen mamoerkens. n a a r volksvreemde elementen. Konsekwent zijn onze
daden n a a r onze woorden. Vandaar ook de
werfkracht die er van de Volksunie uitgaat, naast de vaste wil zich geen tweede
maal te stoten aan dezelfde steen. Men
heeft ons eenmaal rotte eieren verkocht,
het kan volstaan. Nu zullen we zelf leghennen houden en voor de eier voorraad
zorgen.
Hou zee
Die van Gent.
TEMSE
Enkele goedgezinden hebben ziöh in de
strijd gezet en behaalden reeds resultaten:
1 Twee plaktochten, volledig geslaagd:
vijfhonderd affiches geplakt;
2' Een reeks abonnenten op « De Volksunie ^ ingeschreven;
3"Kontakt werd genomen met interressante, onze beweging toegenegen personen;
4'E^n V.U.-afdeling Temse werd gesticht
op m a a n d a g 19 oogst. De opkomst was zeer
bevredigend en verliep in de allerbeste
stemming.
Alle
aanwezigen
meldden
zich aan als lid.
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NAAR

OE VOLKSUNIE

JAAR VLAAMS NATIONALISME

D r a a g s t e r vïui h e t n i e u w e V l a a m s e
nationalisme
De Volksunie zou de l^laayns-^iaiionale stnjd opnieuw op nieuwe banen leiden. Al te zeer had het naoorlogse nationalisme in de gedachtengang
van een
mibij of verafgelegen
verleden
geleefd
en had het dikwijls aansluiting
verloren
met de Vlaamse
volksmassa.
Toch was dit niet het geval
geweest
met het vroegere nationalis7ne dat volop
midden het volk en midden de ideeën van
zijn tijd had geleefd- Het was toen de
smeltkroes
geweest
van de
gedachtenstromingen in Vlaanderen. Zelfs toen het
Vlaams-yiationalisme
in de draaikolk van
de oorlog werd meegesleurd
en stecd'i
ekstremer standpunten
tegenover
mekiiai
kwamen te staan, werd door velen nog
gepoogd die rechting te bewaren,
zodat
na de oorlog het
Maams-nationaVsme
nog het verzainelpunt
had kunnen
worden van allen die met Vlaanderen
waren
begami. Het n-aoorlogse ayüi-Vlaams ofjensief, de repressie en epuratie
zouden
meebrengen
dat de enen zich
terugtrokken in zwijgzame
afzijdigheid,
dat anderen ontmoedigd in de lijn van een oud
verleden gingen denken en anderen tot
« levende lijken » verstarden.
Het aanschijn van de 7^'creld was ondertussen snel veranderd.
Op
uitzondelingen na, slaagde het
Vlaams-nationalisme er niet in het kontakt te herstellen
met de Vlaamse volksmassa,
dat door het
oorlogsgebeuren
ver verloren
7vas gegaan. Het legt in een zekere maie de
ontgoochelingen
bij de verkiezingen
uit.
Zeer beslist zou de opgelichte
Volksunie nu de steven naar de toekomst
wenden. Tot dan toe was de naoorlogse
gtneratie geweest
: >• de voorpost
7viens
taak het was stand te houden tol de reorganisatie
van het front
voltrokken
was ». De l'olksunie kwam nu aanknopen bij het vroegere
nationalisme,
bij
zijn beginselen
en dQclpunten. Ze wil
nochtans opnieuw de brede golfslag worden die in deze nieuwe tijd opnieiiw gans
het Vlaamse volk verzamelt. Zij wil terug
Vlaanderen « hoog opstuwen midden de
vaart der volkeren >'.
Hoofdzakelijk
nieuwe mensen,
zonder
politiek verleden, treden in de Volksunie
op het voorplaji : vooroorlogse
]^laams
nationalisten
die zich tijdens de oorlog
afzijdig
hebben gehouden
en
jongeren
van een nieuwe
generatie.
Het kenmerk van de nieuwe partij ligt
in de ruime bundeling van alle schakeringen die tot no^ toe de
Vlaams-nationale
strijd voerden. Zij wil opnieuw de oude
strijders verzamelen die naar de toekomst
kunnen kijken, naast de jongeren die oog
hebben voor hun ti-jd. Deze
verruiming
van het tmtionalisine oefent opnieuw een
grote aantrekkingskracht
uit op de jeugd
die de vroegere verschilpunten
niet meer
kon begrijpen. Het draagt er toe bij de
nieuwe
partij, evenals
bij de
stichting
van het V.N.V. in 1933, een grote dinamische kracht te
bezorgen.

Dinaniische o p b o u w v a n d e Vlasunsn a t i o n a l e partij
Op zeer korte tijd slaagde de Volksunie er in de bijna totaliteit der toen bestaande Vlaams-nationale
krachten rondom zich ie verzamelenDe hoofdpunten
van het
Vlaams-nationaal piogramma waren reeds in de vorige jaren vastgelegd
: amnestie — federalisme — industrialisatie
van Vlaanderen. Op de jaarlijke kongressen
lan

de Volksunie
wordt de praktische
uitbouw van het programma
in bijzonderheden iiiigewcrkt.
Op het derde
kongra
Ie Antwerpen
in mei 1957 wordt
het
1 ]'ijftienpunten
programma
» van de
partij bekend gemaakt dal als een openbare stelüngname
rnag gelden van het
Vlaams-nationalisme
ten overstaan
van
alle vragen di-e'in de huidige
Belgische
^taat gesteld
worden in verband
met
l^lnandercn en met het l'laamse
volksleven.
Het bepaalt tevens de
objektieven
die de Volksunie zich .'stelt voor de strijd
van
morgen.
De Vlaams-nationale
partij wil dat de
rechtmatige
belangen van alle
geledin(fen van he Vlaams volk zouden
verdedigd worden. Zij legt de nadruk op het
nationale karakter van de Vlaamse strijd
en beklemtoont
daarom zijn sociale aspckten. Zij wü de ]'laamse boer, middenstander en arbeider in zijn ."stoffelijke
belangen terzijde
staan.
Een demokratischc
staatsvorm
veronderstelt de vertegenwoordiging
van alle
belangen,
maar eist dat de
aangepaste
partijvorming
geschiedt omwille van de
belangen
die ze vertegenwoordigt,
—
niet andersom — . In deze geest stelt de
i'olksunie
voor de schoolkwestie
op te
lossen door schoolgelijkheid,
in
tegenstelling met hen wier belang vraagt ze
onopgelost
te laten. Vlaandercns
belang
vraagt geen schoolkwestie,
het verlamrt
alleen een gezonde oplossing
ervan.
In snel tempo wordt de Vlaam.s-nationale partij over gans Vlaanderen
uitgebouwd. De algemene leiding berust bij
een centraal
Hoofdbestuur.
Algemene
Voorzitter is Mr. Frans van der Eist, de
• < wijze man » van de partij,
algemeen
sekretaris is de dinamische Drs.
Wim
Jorissen, oud-preses van hei
.Studentenverbond Geni. Een provinciaal
bestuur
zorgt voor iedere provincie. Oudere nationalisten,
als II. Jan de Bondi,
de
bouwer van de Ifzertoren,
dhr.
Viktor
Bouckaert, Dr. R. van Lecmputten,
staan
naast jongeren als
volksvertegenwooi'diger Herman
Wagemans,
oud-voorzitiet
van het Studentenverbond
Leuven,
dh).
Reimond
Maitheys'séns,
sekretaris
van
het V.O.S.
Antwerpen.
De
innerlijke
kohcsie van de partij is ^root, zodat op
korte tijd een stevig partijgezag kon woiden gevestigd,
dat zuiver berust op een
vrije Verstandhouding,
in dienst van een
gemeenschappelijk
Vlaams ideaal.
Het
komt in hoge mate de uitstraling en de
dinamiek van de partij ten goede.
Koortsachtig
legt de Volksunie
de
hand aan een snelle heropbouw
van de
Vlaams-nationale
kadets.
Waar
ht-t
V.N.V. over gans het Vlaamse land een
stevige en verreikende
organisatie
had
uitgebouwd,
bestonden
in 1954 nog
slechts kernen in enkele grote
steden.
Opnieuw wordt nu over aüe Vlaamse provincies een organisatorisch
net
gelegd.
Stelselmatig
wordt iedere gouw,
ieder
arrondissement,
ieder kanton en, waar
mogelijk,
iedere
gemeente
georganiseerd. Alles neemt plaats in een stevige
partijorganisatie.
Toch zal deze
opbouw
nog jaren vergen. Hij is echter een levensnoodzaak,
wü men het diep geworteld Vlaams-nationaal
gevoel in Vlaanderen opnieuw tot een sterke
politieke
macht
maken.
AUeen
machtsvorming
binnen de staat kan de huidige
Vlaamse
machteloosheid
tot een nieuwe offen-'^i'^vc
kracht
maken.
Een
dhiamische
propaganda
wordt
door groepen
jongeren naar buiten uit
gevoerd- Zij wil opnieuw de stem van dt
Vlaams-}iationalc
bewustwording
laten
horen die jarenlang door de
kleurpartijen werd gesmoord.
Zij richt zich naar
aÜ£ kringen van het ]'laamse
volksleven,

naar <;tudenien en intellektuëlen,
boeren,
arbeiders en bedienden,
middenstandry^
en
staatambienareii.
Onder de krachtige impuls die van d(
niiuwe partij uitgaat, is het tdtsiralin^^'!vermogen
van het
Vlaams-nationalisme
sterk gestegen.
Het herovert het verlo)en teryein. Uit alle vroeger
bcsiaandr
groeperingen
is thans een
eenduichtiot
nationalistische
strijd gegroeid. Meer en
meer pcysoonli]khcden
-zeggen hun steun
toe aan de Volksunie.
De oudere
generatie vat terug post. Snel dringt de partij
door in de jongerenkringen
die in het
l^laams-yiationalisme
een
konsekwente
uiting vinden voor hun Vlaams
gevoel.
Zij zulten ynorgen zorgen voor de uitbouw van het yiationalisme volgen.^ dt
noryyien van deze nieuwe tijd.
['it tien ]aar nederlagen
en veybeten
standhouden is een jong en rotsvast geskicht geboren, dat niet meer in mirakeU
gelooft, maar ook door geen
ontgoocheling meer te breken is. Voor haar gel-dt
slechts de weg vooruit.

Z w e e p voor de kleurpartijen
De l'laams-nationale
partij is nu opnieuw bewust geworden van haar eigen
kracht. Zij twijfelt niet meer aan de toekomst, zoals enkele jaren geleden.
Ze
heeft het initiatief hernomen en brengt op
hei Vlaams terrein de traditionele
partijen in het nauw.
Wanneer op einde 1954 de linksen hun
verbond bezegelen oyider het teken van
het ayitïklerikalisme,
grijpt de
C.V.P.
dankbaar de gelegenheid
te baat om haar
gehavende
stootkracht
te
herstellen
Wanneer nochtayis het katolieke
Vlaanderen,
opgeroepen
tot de
schoolstrijd,
konsekwcnt
gaat doordenken
en snel
l'laams-nationale
eisen aan de orde van
•de dag koynen — er weerklinkt
« Zelfbestuur » en katolieke dagbladen
durven
het aan het woord « federalisme » uit te
spreken — dan offert de CV.P.
ijlings
de ziel van het kind op om toch maar uit
dat 7iationalistisch vaarwater ie geraken.
De iyivhed van de Vlaams-nationale
partij is te gevaarlijk gebleken voor haar.
De C.V.P.
heeft het gevaar
aangevoeld. Niet opgewassen tegenover de nationalistische partij, blijft haar, na voorgoed haar J''laamsgezonde kiezers te hebhen ontgoocheld,
nog slechts over te
trachten met al haar machtsmiddelen
de
Vlaamse kringen af te grendelen en het
nationalisme
dood te zwijgen,
zowel in
pers als in radio. Men tracht alle organisaties af ie grendelen,
vooral de jongerenbewegingen,
oyn iedere
besmetting
door nationalistische
kiemen te weren, ja
zelfs om eenvoudig het bestaan van een
nationalistische
partij te verbergen.
Dat
deze politiek van zwakheid de doorbraak
van de Volksunie alleen kan
vertragen,
is duidelijk.
Overal kraken de greyidels
en dringt
de l'laayns-natioyiale
partij
door. Haar druk op de kleurpartijen
begint zich steeds
zwaardei te doen gevoelen.
Ver is de tijd toen de
Vlaamsgezinde
C.V.P.-ers
in 1952 in kiyiderlijke
naïviteit nog de slogan van Bert d'Haese
geloofden
: « De C.V.P.,
Schild
en
Zwaard van Vlaanderen ». Veeleer geldt
nu bij hen het besef dat een uitspraak
van dezelfde schrijver
ÏU het
dagblad
(( Ons Vaderland » in 1927 de waarheid
dichter benadert : » De katolieke Vlaayrtse Kayyiergroep
is een vereyiiging
met
wiyistgevend
doel, opgericht
door de
vijanden van Vlaanderen om de Vlaamse
sukkelaars zayid in de ogen ie strooien >•

De druk van de nationalistische
partij
noodzaakte de C.V.P. bijzondere
vergaderingen te wilden aan de netelige
kwest'es van repressie en fcderalisyyie.
Toch
scliijni het bestuur van de partij, de zogezegde <i sages du parti », nog in de
7^'aan te verkeren dat het voldoende is de
Vlaaynsgezinden wat mooie beloften voor
Ie spiegelen om alles kalm ie houden. De
lekc ncri des tijds hebben ze nog niet
begrepen. Zo werden op het kongres van
de C.V.P. in december 1956 de kulturele lelfstandigheid
van Vlaanderen
en
Wallonië, de herziening van de taalwetten, de koncentratie en decentralisatie gevraagd. Beloven verbindt toch
niemand.
Hei kan echter niet betwijfeld
worden
dat een zelfs gematigd
Vlaams-nationaal
sukscs bij de volgende verkiezingen
aansloyids het verlangen zou wakker
roepen
om die mooie woorden tot meer
prakHsche vtr-cvezenlijkingen
om te zetten.
In de katolieke jeugdbewegingen
roert
il ei. Z.tj zien in hun schoot een Vlaamsnaiionale gezindheid
ontstaan die niet
meer kan onderdrukt worden.
Voorzichtig verklaart dan ook het K.S.A.-blad
:
(( Kaiolicisme
en
Vlaams-nationalisme
kunnery gerust samengaan ».
Bij de II C-V.P.-Jongeren
» — organisatie waardoor de C.V.P. de jongeren
tyacht binnen de partij ie houden, zij het
dan ook met een Vlaa>ns vernisje
—
gaai het niet goed. Het wordt er onbegonnen werk ie trachten het
Vlaams-nationalisyne dat langs alle spleten
doorzijpcll, buiten te houden. Hei « Tijdschrift
der C.V.P.-Jongeren
» toont
kritiek
als : II / " enkele politieke
vraagstukken
neiyni de partij — naar de ryiening van
veel jongeren — een al te zwakke of onatgelijnde positie in... b.v. het aynnestievraagstuk
en de kulturele
dekoncentralie..
n « Waarom werd de schoolstrijd
stopgezet...
» « De jongeren wijzen erop dat het verwaarlozen van de strijd iegeyi de strukturele werkloosheid in Vlaanderen plaats laat voor misnoegdheid
die
kan .uitgebuit worden door
aanhangers
van het nationalistisch
nationalisme...
»
'Ook in de schoot van de linkse partijen getuigen minder talrijke, maar betekenisvolle
feiten van de druk van hei
Vlaams-nationalisme.
De B.S.P..
vraagt
kuliuurautonomie
en de
sociaUstische
bladen komen tot het besef dat er zich in
Vlaanderen
ekonoryiische
struktuurproblernen .steUen. Tot bij de liberalen gaan
Vlaayyise steryimen op om recht te eisen,
tot grote ergernis en
verontwaardiging
zan de
partijleiding.
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Verspreiding: van FRANSTALIGE j
KRANTEN IN VLAANDEREN:
'.
:
In een merkwaardige bijdrage va» ;
de stichting Lod. De Raet: De Ne- •
derlandse Cultuur in Belgit » fcan :
men o. a. lezen op blz.55 betreffen- |
de de oplagen van de dagbladen:
:
Nederlandstalige
: 1.090.000 oplagen :
Franstalige
: 1.249.000 oplagen :
« L a Libre Belgique » wordt op •
75.000 ex. in Vlaanderen verspreid en :
heeft in Vlaanderen 50.000 van zijn :
80.000 abonnés !!!
j
Tot zover de bijdrage Ka,n men niet •
eens uitvissen hoeveel van die 50.000 i
ex. gaan naar onze Vlaamse dokters :
en onze « \Taamse » priesters ? I n - :
teressant zou het eveneens zijn te •
vernemen hoeveel intellektuëlen be- •
neden de 35 j a a r die deze krant nog •
lezen ?
I
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eufdensporen In ArgenHnie, verkieiingen, petrool en nog wat
Buenos Aires, Augustus 1957.
Op 14 juli — dat gaat hier zo — hebben
we te Buenos Aires weer duchtig Groeningefeest gevierd. Een week t* voren had
Mar del Plata hetzelfde al gedaan, ditmaal
met tegenwoordigheid van de vissers, en
te Mendoza. Tucumón, Córdoba. Entre-Rlos,
overal waar Vlamingen wonen, werd ons
nationaal feest familiaal herdacht.
Ludo Walraet had zijn « Karel Vlaeminck \ met vrouw Fientje, nog eens uit
de poppenliast gehaald; ditmaal liet hij
zijn emigrant het argentijnse platteland
bestrijken met een voorhistorich fototoestel. Er werd gul gelachen om de bokser,
die Karel Seys wou gaan verslaan, de kakelende schooljuffrouwen, de gaucho met
zijn eeuwig matepootje, de kibbelende
jonggetrouwden, de argentijnse schone met
h a a r giütaar en h a a r cjTiische kijk op h e t
manvolk. Wanneer tenslotte een Vlaamse
jeugdgroep, op ^bezoek bij de fotograaf,
onder gezang de leeuwenvaan ontrolt, werd
er gejuicht dat horen en zien verging. Zoals het vorig j a a r namen enkele trouwe
Noord-Nederlanders aktief aan ons gemeenschappelijk volksfeest deel, en na de
Vlaamse Leeuw klonk het Wilhelmus.
Toekomend jaar zal h e t veel geweldiger
worden : het zal namelijk een argentijnse
. jubel-Guldensporenviering zijn, want negen
jaar geleden werd de eerste Groeningeherdenking te Buenos Aires in kleine kring
gehouden. Het was een gezellig hazen-souper voor een twintigtal personen.
We zenden ook dit jaar, door bemiddeling van onze veteraan A. Nietvelt, een huldekrans n a a r de IJzerbedevaart, en we zijn
er niet weinig trots op, dat we deelgenomen hebben aan h e t Vlaams Nationaal
Zangfeest. Velen onder u zullen gehoord
hebben, met hoeveel overtuiging we voor de
magneetband VLAANDEREN, DAG EN
NACHT DENK IK AAN U hebben gezongen.
Het is waar, Vlaanderen is zelden uit onze gedachten, m a a r we lijden niet onder
dat soort « jankend heimwee », dat ons zou
beletten de vele voordelen te beseffen van
ons leven in een wijd en jong land, waar
thans wel een grote krisis heerst tengevolge van politiek en ekonomisch geknoei,
maar waar de Vlamingen met hun werklust
en h u n koppigheid toch stilaan veld winnen. Onlangs vroeg een korrespondent a a n
de redaktie van ons maandblad DE SCHAKEL ; s In de laatste m a a n d e n wordt er in
de Pers gewag gemaakt over onze mensen
in Uruguay en Paraguay. Men heeft h e t
over de ss allerellendigste toestand waarin
Belgische onderdanen zich bevinden >, en
dat er ^^ dringend hulp door de Belgische
instanties noodzakelijk is om die personen
te helpen repatriëren ». Is het dan werkelijk zo erg gesteld met onze volksgenoten
in die streken, of zijn die gevallen schromelijk overdreven door zekere personen om
ons te doen geloven dat de meeste Vlamingen die n a de heksenketel 1944 in Europa
naar de overkant getrokken zijn om zich 'n
nieuwe toekomst op te bouwen, in d a t opzicht mislukt zijn > ?
Er zit zeker iets in die laatste vraag van
onze korrespondent. Velen in « België > en
zelfs in < Vlaanderen s, vragen niet beter
dan ons te zien schipbreuk lijden. Welnu,
dat zijn we niet van plan. Paraguay is een
arm land, en vele Vlamingen zijn van d ^ r
n a a r Argentinië gekomen, m a a r de laatste
berichten waren optimistisch. Uruguay is
welvarend; misschien zijn de Walen het
daar niet, ik denk d a t de Vlamingen er h u n
plan trekken. Brazilië is het land van de
toekomst, m e t Argentinië geloven wij. Op
enkele uitzonderingen na, die om sentimentele redenen, of omdat ze geen zout in
"t bloed hebben, n a a r de « vleesloze potten >. van ginder of n a a r de Expo '58 zitten
te snakken, stellen wij het zeer behoorlijk,
dank u ! En we lachen luidkeels diegenen
uit, die ons in "44 en '45 al erger achterna
zaten dan Alva de ketters van de zestiende
eeuw.
We hebben hier dus verkiezingen gehad.
De argentijnse bisschoppen hebben een bezadigde duit in 't zakje gedaan. Ze zijn op
streng-kerkelijk plan gebleven, hebben gezegd, dat de gelovigen toch vooral niet a n t i kristelijk moesten stemmen, en tot vrede en
broederlijkheid aangemaand. Een officiële
katoUeke partij ? In dit land van vrijdeniïers ? ! Ge zoudt partij en bisschoppen nogai een gang zien gaan ! Wel zijn er partijtjes die zich kristeUjk-demokratlsch noemen, maar ze zitten mekaar heftig in de
pluimen.
Volgens alle kenners van rechten wet was
heel die verkiezing van een constituante,
die de afschaffing van de grondwet van
1949 moet bekrachtigen, en de oude grondwet van 1853 een beetje moet oplappen,
van nul en gener waarde. Zowat 2.5 mil-

joen kiezers, op de 9 en oneffen kiezers,
hebben dat door hun blanco-stem bevestigd. De voorlopige regering wil m a a r niet
lossen, hoeveel onthoudingen en ongeldige
stemmen er geweest zijn. Vier of vijt van
de opgekomen partijen hebben openlijk
verklaard dat de verkiezing onwettelijk is.
De voorlopige president Aramburu heeft
weer eens een geniale uitspraak gedaan :
drie vierden van h e t kiezerskorps, zegt hij,
steunen de regering. Nu moet men weten
dat de oude partijen, die van vóór Peron,
met de kommunlsten er bij, die voorlopig
regeringsgezind zijn, nog geen 40 p.c. van
de stemmen hebben behaald. Kunnen rekenen is toch m a a r alles.
Frondlzi. een Italiaan van Joodsen bloede, die de oppositie voor zijn wagen wil
spannen, zal ook zeggen dat hij gewonnen
heeft. Wel behaalde hij niet de meeste
stemmen, m a a r door een zonderling systeem van bevoorrechting der kleine p a r t i j en (O lieve Volksunie, zoudt ge niet n a a r
Argentinië komen wonen ?), heeft hij met
minder stemmen méér zetels dan zijn konkurrent Balbin, ook van de Union Civica
Radical, vroeger zijn vriend, nu zijn grote
tegenstrever.
Men zegt dat beide, Frondlzi en Balbin,
dag en n a c h t van h e t presidentschap dromen. Nog één die zijn boontjes daarop te

die omkoperij (ze wil h a a r steunpilaren,
vergeef me het stijlbeeld, niet op de tenen
irappan), en wat de zuivere rechtsgronden
betreft, de SOFINA kan zich natuurlijk de
beste advokaten ter wereld permitteren.
2) Hoewei de Argentijnen heel de tijd p r a ten over de grote dingen die ze m a n a n a —
morgen voor de elektriciteit gaan doen, o.
a. h e t bouwen van de reusachtigste c e n t r a .
Ie ter wereld, vlak bij de haven van Buenos
Aires, zitten we ondertussen eens per week
zonder licht. En dat zou erger kimnen worden eer al de palabers afgelopen zijn.
Wat U betreft, beste vrienden, hartelijkste wensen voor uw moedige aktie. Gedraagt u als m a n n e n : weest niet te braaf,
offer geen jota van uw strijdprogramma op
om een prijs van deugd te bekomen. Laat
u door valse streken niet uit uw lood slaan.
Maakt u niet nioe met slagen in 't water.
Klept op de vijand, zonder verpozen, met
klank en durf. zoals die jonge snaken d a t
te Kortrijk deden. Goed zo ! Stelt de totentrekkerij aan de kaak, eender van waar ze
komt. Ze is des duivels, dat staat vast. En
politiek is iets van de wereld, die voert men
niet met wijwater of een handboek van etlkette. Harop, harop, de goedendag slaat,
slaat!
Dat is de raad van Gezelle en van deze
stuurman aan een zeer verre wal.

Beweg ings Ieven
ANTWERPEN
iMERKSEM
Het is verheugend te merken hoe stimulerend de Volksvergadering in Majestic en
hel Zangfeest te Merksem gewerkt hebben. Op elke vergadering melden zich nieuwe stmpatisanten en zo hopen wij ook op
een stijgend ledenaantal. Ook onze papierslag heeft veel bijval mogen genieten:
wij kunnen echter nog steeds meer gebruiken en wie ons wil helpen hoeft het
maar op te geven aan een der volgende
adressen: Lokaal •? De bloeiende Berm >
Bredalaan 845 — Fr. Peeters Speelpleinstr.
53 (Villa Gemeentepark) — Fr. Vermaelen
Catershoflaan 110.
Wij rekenen op uw aUer steun, dan wordt
Merksem weer de Vlaam.se burcht.
MECHELEN
De toegangswegen tot Mechelen werden
gedurende de laatste weken stelselmatig
met Volksunieplakbrieven afgezoomd En
ook hier is het nog maar een begin.
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I ingericht door de Vlaamse Kring i
Antwerpen
i Dirigenten : Renaat Veremans,
I
Armand Preud'homme,
i
J a n Brauns.
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I Deklamator : Anton van der Plaetse
I Met medewerking van een koper1 ensemble, vendeliers en muziekka1
pellen
§ Voorzitter Komitee ter aanbeveling :
I
Dr. Rik Ballet
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WEST-VLAANOEREN
MLMSTER TROCLET BENOEMDE VAN GROOTVEN MET ALS EEVIGE \ T R D I E \
STE ULTRA ROOD TE ZIJN TOT DIRECTEUR VAN DE AL1.1TSCHAPPELIJKE ZE
KERHEID.
•Troclet tot rode valk Van Grootven: Wees ervan verzekerd, beste vriend, d a t het uitsluitend om uw bevoegdheid is dat ik u die plaats aanbied.
v\eken legt, zegt men, is de voorlopige vioepresident Rojas, de m a n zonder kin. Nu Ls
het wel geweten, dat heel de voorlopige regering plechtig verklaard heeft : Wij komen niet op bij de verlüezingen ! — m a a r
wat is een plechtige verklaring nu in de
politiek ? Men vindt altijd de een of andere
pee, een ouwe, zoals Huysmans of Van Cauwelaert, of een betrekkelijk-jonge, zoals
Achiel of Rojas, die vindt d a t h e t land zonder het licht van zijn geest niet k a n bestaan.
Rojas heeft nu een tijdlang h e t land afgeketst, zogenaamd om de exploitatie van
de petrool (wij hebben hier de tweede-rijkste petrool-ondergrond van de wereld), en
het aanleggen van nieuwe elektriciteitscentralen-plus-leidingen te bespoedigen.
Maar anderen zeggen hardop : om kiespropaganda te maken voor zichzelf. Dat hooghartige ventje Immers, in eigen kring zo
boven iedereen verheven, hing nu de
volksvriend uit. Maar een ding kan hij niet
doen vergeten : hij wordt algemeen verantwoordelijk gesteld voor de politieke
moorden n a de revolutiepoging van juni
1956. Hij mag wel eens denken aan de
woorden van Lady Macbeth : -s Al 't water
— en de petrool — van de wereld zal de
bloedvlekken van deze kleine h a n d niet
wegwassen ».
Enfin, in februari 1958 zullen we zien.
Indien h e t ten minste dan tot presidentsverkiezingen komt. Men spreekt algemeen
van een staatsgreep, met geweld, die moet
verhinderen dat h e t volk n a twee j a a r en
half, een president n a a r zijn h a r t zou kiezen. Dat noemt men demokratie !
Misschien zal het u interesseren te h o ren, dat de CADE, Compagnia Argentina
de Electricidad, kindje van de SOFINA, een
gerechtelijk ingrijpen aan de h a n d heeft
om onwettig verkregen elektriciteitskoncessies. Dat is vele jaren geleden, toen ze
die koncessies kocht voor reuzendrlnkgelden aan de socialisten, de radikalen en de
konservatieven, de drie eerbiedwaardige
partijen. Ik moet zeggen, we zijn wel een
beetje ongerust, want 1) De regering
heeft h a a r proces niet willen gronden op

leugdkomitee voor
Wereldtentoonsteinng
op verkeerd pad

DIKSMUIDE
Zou over de vooravond van de IJzerbedevaart nu alles gezegd en geschreven
zijn ? Zal men h e t minder goede steeds
eerst zien en zal men h e t goede zelfs verkeerd blijven uitleggen ? t Verslag van
onze Noordei-buur geeft ons wel die i n druk. Arm Nederland ! Toch wanhopen
wij niet en geven hier een zeer kort verslag
over iets wat niemand zag en toch gebeurde.

Na de bezinningsavond wanneer alles
weer stil was geworden rond het puin
stonden de grotere jongens van h e t N a t
Sadat TL'ÏJ langs de pers vernomen
had- Verbond van Blauwvendels uit Gent in de
den dat een afvaardiging van het jeugd- crypte van 't vernielde Uzermonimaent,
komitee uit de mond van zijne
Excellen- voor 't graf van Joe English, aangetreden
voor h u n belofte aflegging.
tie-hij-de-genade
van de C.V.F.,
Moens
Een n a een traden zij n a a r voor en herde Fernig,
gehoord
had dat dit heerhaalden de woorden van de hopman :
schap geiL'oonweg
hei bestaan van ons
« Ik beloof met Gods hulp me zelf n a a r
lolk ontkent, konden loij 07ts niet inden- best vermogen uit te bouwen om mijn volk
ken dat het jeugdkomitee
iets anders kon te dienen in liefde, schoonheid en d a a d doen dan de deur dicht slaan. Is het in- vaardigheid. * Dan knielden zij weer een
derdaad denkbaar dat men nog praat met na een voor de aalmoezenier die deze belofte aanvaardde en ze bezegelde: I n de
iemand die uw recht op bestaan, uw be- n a a m van de Vader, de Zoon en de H.
staan zelf weigert te erkennen
?
Kan Geest.
men zich een grover belediging
voor't Gebeurde zó eenvoudig, zó overtuigend
stellen ?
d a t wij er stU bij werden en... ontroerd.
Vrijdagavond waren deze jongens te voet
uit Gent vertrokken. Zij hadden de hele
nacht gemarsjeerd en kwamen 's n a m i d dags in Diksmuide toe. Zij hadden slechts
enkele uren gerust om wat te eten, te slapen en h u n voeten te verzorgen. Gedurende de voetmarsj hadden zij tweemaal 'n
half uur gezwegen om zich te bezinnen over
belofteaflegging,
Il ij zijn dan ook geschrokken
toen de bedevaart en de
's Avonds om half negen stonden zij met
iL'ij onlangs lazen dat het
jeugdkomitee de muziekkapel op 't puin om de bezinverder aan 't onderhandelen
is mei dit ningsavond op te luisteren.
heerschap...
over detailkwesties
van een
Zy hadden het koud in him imiform,
opschrift hier of een mededeling
daar.
de druilige regen en de vermoeide benen
Is dat de houding van de
Vlaamse maakten het deze jongens lang niet gejeugd van heden ? Geen benul meer makkelijk.
lan nationale fierheid ?
Zó beleefde deze jeugdgroep de voorWaarom dan nog aan Vlaamse
aktie avond van de IJzerbedevaart.
doen ?
Dat zulks idealisme onze jeugd nog beOt is men reeds bedwelmd
door de
zielt stemt OTis gelukkig, dat 'n nationaliseer » ontvangen
te worden door een tische jeugdgroep een voorbeeld gaf, verhoge personaliteit » ?
heugt ons dubbel.
Hei is hoog tijd dat het
jeugdkomitee
Proficiat jongens, doe zo voort !
:ich bezint.
J.O.S.
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VAN ACKER'S SCHERPERE KONTROLE
ALLEEN OP
AFWEZIGE MIJNWERKERS

Aan een jonge socialist

Bewegingsleven

West-Vlaanderen

Jonge Vriend,
HATELUK GESCHENK
Gij hebt dus ons blad gelezen en ge
OP MARCINELLE'S VERJAARDAG
Na Limburg kwam nu ook West-Vlaan- voor de aanstaande verkiezingen van KaHet zal nu uit zijn met te beweren dat vindt dat we de socialisten wel wat h a r d deren aan de beurt voor een reusachtigr mer. Senaat en Provincie.
premier Van Acker zich niet meer om de aanpakken 2 Gij schrijft dat de Vlamin- plaktocht.
De nooit vermoeide propagandisten van
mijnwerkers heeft bekommerd sedert de gen bij de socialisten nog in de minderHier geen kalken maar een nooit geziene
lamp te Marcinelle ! Betere zorgen in de heid zijn en dat de schuld van de Vlaamse affichen- en Volksuniebandenslag ter ge- Houtem-Adinkerke-De Panne tot Blankenberge die het ondankbaar en zeer lasmijnen zelt ? Geen kwestie van ! Verbe- C.V.P.-ers zoveel groter is om.dat zij de legenheid van de 35'' IJzerbedevaart.
tig weik aan de Kust hebben te dragen,
terde verplaatsingsmogelijkheden ? Nog meerderheid hebben in de partij ?
Van «Risquons-tout» te Moeskroen, al
veel minder ! Wel een ziekenkontrole op de
Kijk eens, gij zijt de eerste n i e t die ons over Menen, Kortrijk, Roeselare. Diksr.ui- bewerkten bij het plakken de meest onafwezige mijnwerkers, scherper dan op de zo schrijft. Andere Vlaamsgezinde socialis- de; van leper over Diksmuide tot Oostende: gtinstige wegen, onnodig te zeggen dat die
andere arbeiders !
ten schreven ons in dezelfde zin en ook van van Diksmuide over Veurne-De Panne en taak schitterend werd uitgevoerd, met volWanneer een arbeider oi bediende ziek Vlaamsgezinde C.V.P.-ers kregen we al verder de kuststreek, werden op enkele ledig welslagen. Proficiat, geweldenaars
wordt, moet hij, n a a r het schijnt, dit mee- brieven. Zij vonden echter d a t wij de CV. uren tijds, een twlntigdulÉendtal plakbrie- van ds kuststreek. Vergeet niet dat O.L.
Heer de geweldigste 't liefste ziet.
delen aan zijn ziekenkas. Deze stuurt een P. te hard aanpakten en dat de C.V.P. op ven en vooral Volksuniebanden geplakt.
afschrift van deze kennisgeving n a a r de Vlaams gebied toch nog beter is dan de
Geen enkel bedevaarder heeft Diksmuide
DIKSMUIDE
Hoge Raad van Geneeskundig Toezicht der B.S.P.
kunnen bereiken zonder honderden keren
provincie, die op zijn beurt de zlekenbezoeDe verklaring over die aanvallen ligt n a - de « Volksunie » te zien prijken.
Op 22 augustus greep een kadervergakers bericht en deze laatsten de kontrole- tuurlijk voor de hand. Gij leest buiten « De
Die buitengewone prestatie, klaarge- dering plaats ten huize van de gouwvoorrende geneesheer van h u n arrondissement. Vo-ksunie » alleen socialistische bladen speeld door de beste Volksuniepropaganzitter, Jan De Bondt.
Deze werkwijze is omslachtig, zodat er ver- waarin de C.V.P. aangevallen wordt en de disten, door de geweldige West-Vlaamse
schillende dagen, soms weken, verlopen tus- B.S.P. verheerlijkt. Over onze aanvallen t e - durvers bijgestaan door Gentse en LeuDT Devoldere, kameraden Zwaenepoel.
sen de begindatum van ziekte en het be- gen de C.V.P. struikelt gij niet. Die vindt vense studenten, gaf het impuls tot een Luclen Vandenplassche en Juul Haesezoek van het kon trolepersoneel ! Wie dus ge normaal omdat ge in uw socialistische machtige Volksuniepropaganda op de be- taaert, door ambts of werkaangelegenhevoor thuiswerk een week tot tien dagen n e - pers d a a r a a n gewoon geraakt zijn. Voor devaartdag.
den weerhouden lieten zich verontschulmen wil, loopt weinig gevaar gekontroleerd de Vlaamsgezinde C.V.P.-er is h e t net h e t digen. De overigen waren op post.
De atmo.sfesr rond de bedevaart was bete worden !
zelfde, maar omgekeerd. Hij merkt onze paald door de Volksunie wat overigens
D J piopagandaresultaten op de jongste
Het schijnt dat bij de mijnwerkers korte aanvallen op de socialisten ternauwernood door Nederlandse en inlandse dag- en bedevaart verworven werden breedvoerig
afwezigheden veelvuldig voorkomen. De op. Daaraan is hij ge.woon geraakt in zijn weekbladen erkend werd.
bespioken en een woord van dank, aan
saneerder der Ziekteverzekering zal ze nu C.V.P.-kranten. De aanvallen tegen de
Het was te voorzien dat sommige C.V.P.- het adres der propagandisten uit de ganse
eens leren !
C.V.P. zijn echter nieuw voor hem. Dat burgervaders geen middel onbeproefd zou- gouw door de gouwbestuurder toegezegd.
Aan de Waalse mijnbazen heelt hij ge- valt hem op.
den laten oiii aan de Volksunie de verDe heer 'Boukaert, lid van h e t Hoofdvraagd, de lijst der aifwezige mijnwerkers
Gij zijt nog niet voor onze Vlaams Na- worven voorsprong bij de propaganda op bestuur nodigde al die flinke aktiekerels
(alle papieren in 't frans natuurlijk) recht- tionale gedachte gewonnen, m a a r ge kijkt de bedevaarten, afhandig te maken. De
streeks aan de hoofdgeneesheren-kontro- belangstellend n a a r ons blad uit om.dat we plaatsen waar hun speurders op loer la- uit tot een konijnenmaaltijd welke hij te
leurs der provinciën over te maken, zonder onloochenbare feiten vooruitbrengen die gen, in een bepaalde gemeente, waren zelfs kunnen ere en dank aanbiedt. Zonder t e langs de mutualiteiten om te gaan ! De uw socialistische pers verzwijgt. Het Vlaams gekend. En toch, diep ervan overtuigd genbericht vindt dit etentje plaats op ^zageneesheren-kontroleurs krijgen 's ande- uitzicht van de zaken is voor uw partij zijnde dat dui-ven een zeer belangrijke ak- terdag 21 september in een later te beparendaags de lijsten voor h u n arrondisse- echter slechts bijkomstig, zo niet onbe- tiefpost op de balans van onze partij is. len lokaal.
ment en worden op de afwezige mijnwer- staand. In de C.V.P. echter moeten ze daar trokken onze kerels er op uit gewapend
Dank aan dh Bouckaert voor zijn schoon
kers afgestuurd.
meer over schrijven want door opvoeding met... papketel en papborstel; naar de gebaar. Onze propagandisten knappen ook
Waarom deze diskriminatie onder arbei- en jeugdbeweging hebben h u n jongeren overwinning !
die taak wel op. Overigens iwerd reeds
ders ?
hulp uit andere gouwen aangeboden.
meer over de Vlaamse Beweging gehoord.
Niets kon hen weerhouden tot spijt van
Omdat n a a r het schijnt de mijnwerkers Er niets over sciurijven zou de achterdocht
Onze Antwerpse vriend Ward Rolus,
de
tegenwerkers. tot spijt vooral van een
veelvuldiger afw^ezig zijn.
van de jongeren wekken. Zij moeten er dus
steeds
bereid handelend op te treden waar
Is het te verwonderen ?
over schrijven. Dat ze de jongeren mislei- ietwat opvliegend burgervader die bii het dient gewerkt verklaarde zich zelf bereid
vernemen
van
de
geweldige
plaktocht
bijna
Wat hebben de mijnbazen gedaan sedert den is andei-zijds een feit. Maar k u n t ge
de tafelspeech te komen houden.
Marcinelle ?
hetzelfde zeggen van de socialistische op- een beroerte kreeg.
Niets op gebied van gezondheidszorgen ! voeding en van de socialistische jeugdbeOnze flinke Dr Devoldere was echter te
Buitengewone aktie in dit arrondisseDe geneeskundige onderzoeken, als ze weging. Wordt daar meer over die Vlaamse bereiken en zou, ware het nodig geweest, ment, in de laatste tijden. Hier ook komt
worden gedaan, hebben om de twee jaar Beweging gesproken dan bij de jonge ge- voorzeker zijn beste zorgen hebben be,steed de doorbraak, met volhardend te bUjven
plaats. Uitslagen worden niet megedeeld, lovigen ? Wij menen het tegendeel! Die om die brave burgervader uit zijn misse- wroeten en geweldig te willen heeft Westnoch aan de mijnwerkers noch aan him " verontschuldiging s> hebben de socialis- lijke aandoening te helpen...
Vlaanderen toekomend jaar verkozenen.
huisdokter, alleen als ze « op » zijn, ver- ten zelfs niet. Dat aan de andere k a n t kan
De volgende morgen werden door somnemen ze dat ze rijp zijn voor een gezegd worden d a t de C.V.P. oneerlijker is mige C.V.P.-burgemeesters de werklozen V.U.V.A. te DIKSMUIDE
pensioen.
Bij de vlaggen die meegedragen werden
dan de B.S.P. omdat de C.V.P. de schijn opgeroepen om de plakbrieven te verwijDe dispensaria der mijnen, als er zijn, wil wekken Vlaamsgezind te zijn terwijl de deren. Tevergeefs echter, want : « 't was in de vlaggenoptocht bij de IJzerbedevaart
zijn slecht uitgerust; dokters zijn er ge- B.S.P. dat niet doet is zeker juist. Wij m e - goeë pap * werd ons door een werkloze was ook die van onze Volksunievrouwen uit
woonlijk niet a a n verbonden. Geen geld ! nen echter dat wij nooit in gebreke ge- verzekerd.
Antwerpen vertegenwoordigd. Onze AntDe Marshall-miljarden moesten dienen om bleven zijn deze huichelarij aan de kaak
Te Zevekote werd het officieel aanplak- werpse dames hadden dat goed aan boord
dividenden uit te betalen ! Gekwetsten te stellen.
bord op bevel van de plaatselijke overheid gelegd.
moeten 50 km. en meer afleggen om zich
O i j zijt voor de sociale vooruitgang ? weggenomen. Een flinke medewerker uit WAREGEM
driemaal in de week te-laten kontrolen in
Op de omloop van het wereldkampioende mijn. Alleen gedurende de reddingswer- Wij ook, m a a r wij vergeten niet dat die ook de streek schreef ons : «Krijgt men dan
werkelijk
schrik
van
onze
propaganda
?
schap
voor wielrenners werden duizenden
moet
gelden
voor
de
bediende,
de
boer,
de
ken bij de ramp te Marcinelle werden de
gekwetsten per auto afgehaald en terug kleine middenstander, kortom wij menen Zo iets is nooit in onze streek gebeurd. plakbrieven van de Volksunie uitgehangen.
thuisgebracht, om de openbare mening te dat elke maatschappelijke groep van ons Zijn er wellicht mensen die voelen dat wij Zelfs de Televisiekijkers konden het werk
paaien ! ! 'n Maand n a de r a m p m.oesten volk dezelfde belangstelling moet krijgen doorbreken en met de hulp van officiële van onze propagandisten bewonderen !
zijde ons werk willen ongedaan maken ? ».
ze terug de trein op !
van hogerhand.
En zeggen dat tot vóór 'n paar jaren het
En Van Acker, wat heeft hij verwezenGij zijt getroffen door de nadruk die wti wachtwoord bij de C.V.P. was : «doodlijkt voor de mijnwerkers ?
leggen op de industrialsatie voor wat be- zwijgen, de Volksunie doodzwijgen *. Thans
Nog minder dan de mijnbazen ! Een klei- treft de oplossing van de werkloosheid en
geen sprake meer daarvan. In al de dagne vergoeding om vier tot vijf uur onder- van de mobiliteit en dat heeift uw geloof
en weekbladen wordt de Volksunie verweg te zijn, werd niet toegestaan !
in h e t « Vlaams » socialisme aan h e t w a n . meld. Men is zelfs geneigd, in sommige
Minister Troctet heeft een wetsontwerp kelen gebracht ? Wij hebben h e t vaak gebladen, om een vergelijking te maken tusingediend, om de gekwetsten die meer dan schreven en zullen het blijven doen. Het
sen de machtige aktiviteit die door de WINGENE
20 km. van de mijn af wonen, verzorging en •. Vlaams » socialisme is een leugen. Zij
De bedevaarders op doortocht n a a r
Volksunie aan de dag wordt gelegd en de
kontrole ter plaatse toe te staan. De vol- leggen zich neer bij het stilzwijgend en onslaperige aan C. V. P. - zijde
vertoond. Diksmuide waren een beetje verrast, te
m a c h t e n m a n vond geen tijd, h e t ontwerp derhands akkoord van de Waalse sindikaMet dan ook het besluit dat laatstgenoem- zien, hoe op kommando van de Burgete doen stemmen. G e e n . spoedprocedure listen met het kapitaal om de industrie in
meester, de Volksuniebanden door gemeende partij met de slaapziekte besmet is.
voor de mijnwerkers, en dan nog vooral Wallonië te houden. I n alle landen van
tewerklieden duchtig werden afgekrabd.
Vooruit, geweldige durvers. Ge hebt de
Vlaamse mijnwerkers !
West-Europa is m e n bezig de ondergeIn de bussen veroorzaakt zoiets altijd lol.
Heeft Van Acker de stofflong als beroep- industrialiseerde gebieden te industrialise- wind in de zeilen. Benut al uw kansen, « Wat een smalle C.V.P.-er is dat ? » zegt
ziekte doen herkennen ? Nog geen tijd ge- ren. Bij ons gebeurt dit niet. De Waalse moedig, volhoudend en met de diepe over- de ene. < Nu is de werkloosheid opgelost,
had. Onder al de zogezegde beschaafde kapitalisten houden dit tegen in akkoord tuiging dat de Volksunie naar de zege- die heeft het gevonden * zegt een andere.
landen is ze erkend, in België NIET !
met de Waalse sindikalisten en met de stil- praal gaat.
Op het gemeentehuis h a n g t een spanDe Walen, in zo verre ze nog in de mijnen zwijgende instemming van de Vlaamse sinBIERKELDER
doek
: «Scholen zonder God, m a a k t ons
dalen, en de vreemdelingen ter plaatse wo- dikalisten. Dat h e t A.C.V. dezelfde schuld
Men had het gemunt op de bierkelder,
Volk kapot». Een korte remedie. Mr de
nend, kunnen zich gemakkelijk n a h u n draagt ? Volledig akkoord, daarom zijn we dat Volksuniepropagandanest.
Burgemeester. Federalisme ! Dan zijn wij
werk laten verzorgen. De Vlaamse mijn- ook zo tegen hen gekant !
De jongeren werden wekenlang aangewerkers niet. Die moeten voor uren de bus
We zullen in enkele volgende nummers spoord om niet n a a r Diksmuide te komen van de linkse overmacht bevrijd. Want
zonder zelfbestuur moet Vlaanderen kapot.
of de trein op ! Is h e t te verwonderen d a t nader op dit grote vraagstuk terugkeren.
op bedevaartvooravond.
ze oververmoeid gemakkelijk enkele dagen Industrialisatie is voor alle Vlamingen van
Brave C.V.P.-vergaderingen, een zeer
Denkt die Burgemeester dat de C.V.P.
rust nemen ? Voor hen is de scherpere kon- belang, ook voor middenstander en boer,
kostelijke feestavond voor de jongeren en het monopolie heeft van het plakken ?
trole dan ook bijzonder hatelijk !
al zien zij dat vaak nog niet in. Rede te andere bijeenkomsten moesten hen opslor- Zal hij bij de komende verkiezing de
Wij hopen dat onze Limburgse mijnba- meer om het eens nader te belichten.
pen, die spijt de menigvuldige a a n m a n i n - C.V.P.-affiches doen afkrabben ? Dat hij
zen aan het opstellen van de verklikkingsTot een volgende faaal,
gen toch n a a r Diksmuide zouden komen zijn ogen toe doet en de Volksunie gerust
lij sten, gevraagd door « de m a n van de
W. J.
op zaterdagavond.
laat !
sociale afbraak » niet zullen meewerken !
Ze waren er zeker van. De bierkelder was
Had de C.V.P. toen ze de macht had in
<, geboycott», 't zou er mee gedaan zijn».
50-54
wat meer voor werkgelegenheid geEen objektieve ontleding van de toestand, gesteund op feiten en
En het meest wonderlijke was wel : een
zorgd in Tielt-Roeselare dan zouden de
cijfermateriaal, voert tot het besluit, dat, in strijd met de beginselen van
nooit te voren gekende toeloop naar de
stempelaars geen Volksuniebanden moede natuurwet, de ontzagUjke rijkdommen van de Kempen noch materieel
kelder, een spontaan ontvlamde geestdrift
ten
afkrabben, om hun tijd dood te doen.
noch formeel aan de Vlaamse volksgemeenschap toebehoren.
voor de Vollcsunie.
In
ieder
geval, verdient liij de dank van
De Vlaamse volksgemeenschap heeft niet het stoffeiUjk bezit van
Op enkele uren werden 1050 eksemplade Volksimie want nu werd er dubbel en
haar steenkolenveld en het stoffelijk n u t dat er uit voortspruit wordt haar
ren van het blad n"' 16 verkocht. Dat
dik over gesproken.
grotendeels ontzegd..
noemt men, propaganda kunnen maken..
Nu staat zijn naam met krijt op het
Het onvoorwaardelijk wegschemken van de rijkdom aan vreemde
OOSTENDE
en
de
KUST
bord
!
kapitalisten was een ongerechtigheid tegenover de volksgemeenschap.
Een smalle C.V.P.-er zal ook in WestOnze simpatieke medewerken, dhr. ProProf. Pinxten : .' Limburg een kolonisatiegebied >- blz. 25
voost heeft er het handje van om pro- Vlaanderen de doorbraak van het VlaamsNota: Geen een van beide sindikaXen en geen enkele kleurpartij heeft ooit
paganda en abonnementen te maken
nationalisme niet verhinderen. Prosit, Mr
tegen de roof van onze rijkdom geprotesteerd. Slechts de Volksunie doet
Het hoofdbestuur rekent op zijn flinke De Burgemeester.
dit.
, hulp bij het aanwei-ven van kandidaten
Ben Vlaamse ."itempelaar.
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GENTSE KRABBELS

OOST-VLAANDEREN

— Hoeveel Oostvlamingen, Antwerpen a a r s en Brabanders, die terugkerend van
Diksmuide, een oponthoud m a a k t e n te
Gent valt op geen duizend n a te schatten.
De grote feestzaal van de Roeland, waar
het gezellig samenzijn van de Volksunie
Gent-Eeklo plaats vond, was dan ook h a r d stikke vol m e t luidruchtige en zegedriftige
simpatisanten. Van 19 uur tot m i d d e r n a c h t
werden de aanwezigen vergast op een puik
programma van demonstratievolksdansen,
kunstvendelzwaaien en samenzang, d a t
werd voorgesteld door enkele hoogstudenten. Vooral de humoristisch-politieke Kwis
betwist tussen een ploeg studenten en een
ploeg <' bourgeois » oogsste een uitbundige

ARRONDISSEMENT AALST
Dat DE VOLKSUNIE ook hier in goede
handen zit weten we reeds lang. Onze simpatieke Arrondissementssekretaris die noch
moeite noch tijd spaart, werkt hier stelselmatig verder aan de uitbouw onzer partij, en kan nu reeds op meer dan bevredigende uitslagen bogen. Dat zijn werking
door alle Vlaams Nationalisten in h e t Aalsterse gewaardeerd wordt, bewijst de
spontane hulp die hem de laatste tijd uit
alle richtingen aangeboden wordt.
Kregen we de laatste tijd niet veel te
lezen over de werking van onze propagandisten toch. ging men bij de pakken niet
zitten. Onze vriend Steenhout, wist het
klaar te spelen in een paar lagen h e t geld
bijeen te brengen nodig voor de aankoop
van de geluidsinstallatie met bandopnemer en l u i d ^ r e k e r , mikro, enz. waarmede
de 82 gemeenten van het arrondissement
zullen bewerkt worden. Langs deze weg
danken wij voor de milde giften voor de
aankoop van voornoemd materiaal.
Naar DENDERLEEUW
Deze gemeente werd als verkenningsterrein uitgekozen voor ons eerste optreden
langs de straten. Met zeven propagandisten
en een lieve juffrouw trokken we er opuit.
.Nauiveüjks aan gang, of de bladen gleden
letterlijk uit onze handen en het geld in
onze zak. Onze juffrouw die reeds aan V.
M.O. kolportages met de VOLKSUNIE deelnam had zo'n sukses nog niet meegemaakt.
De vreugde straalde van alle gezichten,
vooral van Kd. Steenhaut in zijn Renauitje. Op een uurtje tijd werden in deze
nochtans niet grote gemeente ver over de
honderd bladen verkocht. Van sukses gesproken. Wegens defekt aan de installatie
kon WELLE niet bewerkt worden zoals h e t
voorzien was. Deze gemeente komt bij het
eerstvolgend optreden aan d e beurt. De
wind waait in onze zeilen, en met deze
vaststelling trekken we t h a n s van dorp tot
dorp, van straat tot straat, gans ons arrondissement door.
Naar MERE !
Op Zaterdagnamiddag 13 juli trokken onze vrienden op verzoek van enkele simpatisanten n a a r MERE. Op de vraag om
toelating gericht aan de burgervader dezer gemeente, een tiental dagen op voorhand, kwam geen antwoord. Daar nog nergens een weigering opgelopen werd, werd
dit niet antwoorden als een stilzwijgende
mstemming aanzien. We hadden h e t verkeerd voor. Nauwelijks aan gang of onze
vrienden werden er door de waarnemende
veldwachter in overtreding genomen, uit
hoofde van inbreuk op art. 6 van h e t gemeentereglement. Denkt de Heer Burgemeester aldus de VOLKSUNIE te muilbanden ?
Wij kunnen hem de verzekering geven
dat hij zal bedrogen uitkomen. Er zijn nog
andere middelen om de mensen in MERE
op de hoogte te houden van de onbetwistbare vooruitgang van de VOLKSUNIE.
Vreest het burgermeestertje van MERE zo
angstvallig de WAARHEID, dan kunnen
wij niet anders dan hem beklagen. Van
onze kant zeggen wij: MERE wordt niet
vergeten, wij komen terug! Als men ons
de handschoen toewerpt rapen we h e m op.
AALST
Op zondag 4 augustus, werd hier de eerste simpatisantenvergaderlng
van
de
VOLKSUNIE ingericht in de zaal Madeion,
Grote Markt te Aalst. Al was de tijd niet
te best gekozen, augiistus (vakantiemaand)
en een zondagnamiddag, toch konden we
ons verheugen in een meer dan talrijke
opkomst. Het podium versierd m e t de
beeltenis van Priester Daens, midden twee
leeuwenvlaggen, spandoeken met ZELFBESTUUR — AMNESTIE — en VOLKSUNIE, vormde een treffend geheel. Als
sprekers traden op: Dr. Van Leemputten,
provinciaal Voorzitter die een korte m a a r
Icernachtige rede uitsprak — Kd. Karel
DILLEN uit Antiwei-pen was de tweede spreker. Hij oogste een verdiende bijval. Als
laatste spreker kregen we onze Volksvertegenwoordiger Advokaat Herman WAGEMANS. Hij had het vooral over de tot€ntrekkerij die hij in de voornamiddag op de
akademische zitting van de Priester Daenshulde had vastgesteld. Hij betwijfelde geen
ogenblik de goede bedoelingen van het inrichtendkomitee, m a a r had het vooral over
aen tlie nu onderling wedijveren om de
edele figuur van Priester Daens, tot h u n
voorloper uit te spelen. Mr. WAGEMANS
zegde het goed en juist. Wij, de VOLKS^ l E zijn de enige partij die h e t recht
hadden een Priester Daens te huldigen,
want was hij DE voorman van de ontvoogdingsstrijd van de werkerbevolking,
nij was ook een Vlaming, die de ellende van

het Vlaamse Volk tegen alles en teg-en
allen verdedigde. Mr. WAGEMANS werd
dan ook levendig en langdurig toegejuicht.
Tussen de spreekbeurten werden samenzangen uitgevoerd. Het werd een geslaagde vergadering en alle aanwezigen waren
het eens om te zeggen dat het een volgende maal nog beter zal zijn.
Naar DIKSMUIDE
Zoals vorig j a a r richtte onze vriend Steenhaut ook op zondag 18 oogst, een autocar in n a a r de IJZERBEDEVAART. Met
50 m a n vertrokken we aan het lokaal DE
IJZER. Dat de hemel vol flaminganten
moet zitten valt niet meer te betwijfelen
wanneer men weet dat het bijna overal
regende uitgenomen te DIKSMUIDE t i j dens de bedevaartplechtigheid. Onze vriend
Miei, die er een handje van weg heeft om
iets te organizeren, en in de car tijdens de
reis er de luimige noot weet onder te houden, heeft meer dan een peil oip zijn boog.
Dit hebben de talrijke aanwezigen in de
bierkelder en Kd. Ingenieur DE BONDT,
kunnen horen toen de Aalstenaars er binnen vielen met h e t door onze vriend zopas ineengestoken Volksunieliedje. De onverbeterlijke BOB DEGOL, a a n de mikro
zorgde ervoor dat in minder tijd dan nodig was de bierkelder dreunde en het pas
geboren liedje door iedereen medegezongen werd. De ganse dag was het niet uit
de lucht, 's Avonds te GENT in h e t
Vlaams huis ROELANDT werdt in de bomvcJle zaal door vriend Miei h e t tweede
stroofje aan de aanwezigen aangeleerd.
Om de vrienden uit alle gouwen in de
mogelijkheid te stellen ons Volksunie liedje op alle Volksunievergaderingen en bijeenkomsten te zingen laten wij hier de
tekst ervan volgen.
I
IVIET DE VOLKSUNIE VOORUIT (bis.)
VOOR ZELFBESTUUR (bis.)
MET DE VOLKSUNIE VOORUIT (bis.)
VOOR BAAS IN EIGEN HUIS. !

n
DAELS TERUG EN ELLAS VRIJ (bis.)
JA DAT EISEN WIJ (bis.)
DAELS TERUG EN ELIAS VRIJ (bis.)
KAMERAAD D.AT EISEN WIJ !

m
VLAANDEREN EERST EN AMNESTIE
(bis.)
DAT WIL DE VOLKSUNIE (bis.)
VLAANDEREN EERST EN AMNESTIE
(bis.)
JA DAT WIL DE VOLKSUNIE !
M. DARGEN
OPROEP
ZONDAG 8 september a.s. vindt in het
lokaal DE IJZER onze gebruikelijke Propvagandistenvergadering plaats te 14uur30.
Aan allen die bereid zijn h e t h u n n e bij
te dragen en hulp te verlenen aan onze
Propagandistenploeg, vragen wij zich zonder uitstel inverbinding te stellen m.et de
sekretariaat,
Voormtzichtstraat, 86 te
AALST, Tel. 231.23.
Voeg u bij onze gelederen — sluit a a n —
iW plaats is bij ons.
Laat ons n a a m en adres kennen, stel ons
in de mogelijkheid U uit te nodigen, wij
vei-wachten U!

van de Vlaamse Concentratie bij de komende verkiezingen. Welk een verrassing
zal h e t voor hem zijn als hij zal zien dat
het de Volksunie is die met zijn zetel is
gaan lopen. Nog steeds volgens Bertje beweegt Moriau hemel en aarde om een Concentratiekandidaat op de C.V.P.lijst te
plaatsen. Het is te hopen voor Moriau d a t
Theo Neus hiervan geen lucht krijgt of hij
mag gaan stempelen toekomend jaar.
— Bob Maes en zijn m a n n e n waren n a tuurlijk te Aalst om aan de uitgang van de
zaal VoLksuniepamiletten uit te delen. Dat
dit niet erg in de smaak viel van enkele
vooraanstaanden valt licht te begrijpen.
Reageeren durtfden ze echter niet.
DENDERMONDE
Enkele weken terug werd door de nooit versagende
Dr. Va-i Boxckter een eerste koutaktvergadcring belegd. Een ruime opkomst van oude en jonge nationalisten, werkelijk bezield met de drang om iets te
verrichten, staan borg voor de toekomst. Na de
eerste gedachtenwissefingen werd een voorlopig komitee gevormd voor het arrondissement.
AUt- bcwwste Vlaamse krachten moeten we zo
vlag mogelijk bundelen. Iedereen is welkom. Voor
inliclitingen zich wenden: Pelgrims, Prins Kouterstraat, I, Si GILUS-Dendermonde.
OUDENAARDE-RONSE

Sinds het bestuur hier in handen is van
Gies Cosyns, Mr. De Boe en Rik Nachtergaele werd het a a n t a l abonnementen vlug
opgedreven. Tal van initiatieven werden
daarbij genomen om de Volksunie vlug in
te burgeren.
VUURSTE
Vroegere figuren, die nogaltijd 12 j a a r
na de tweede wereldoorlog, in het verzet
staan, hebben hier op onze gekalkte leuzen kalk en kruisen aangebracht. Het vaderland is weerom gered ! Gelukkig loopt
niet iedereen met zijn naamkaartje op de
borst en blijft de domheid van velen nog
verdoken. Geen hakenkruisen noch emmersvolle teer, kunnen onze opgang echter
struiken tot spijt van wie het benijdt !
We breken door !
-MERELBEKE
De oude fransdolle adel is weerom eens
naar jaarlijkse gewoonte boven water gekomen, met zijn Vlaamse kermis, kwestie
van zaad in het bakje te brengen. De Volksunie propagandisten hebben ook hun duit
in het zakje gedaan en de gans omgeving
vol geplakt en gekalkt. Het was al Volksunie, Daels, Elias vrij. Amnestie, Zelfbestuur, wat men ontwaarde. Geen wonder
dat senator Verhaast gehaast was om veilig binnen de omheining te komen. Daar
tenminste was hij tijdelijk van de, op de
zenuwwerkende Volksunie, verlost !

bijval.

Volksvertegenwoordiger Wagemans h a d
het dan niet moeilijk om in enkele k e r n achtige bewoordingen de zaal van geestdrift te doen rechtveren. Ook de toekomstige « boerendeputee » Ludo Sels h a d d a delijk al zijn toehoorders in de ban van
zijn geestdriftige betoog.
Bob Degol, gerodeerd te Diksmuide, dirigeerde met brio volksliederen. Het hoeft
dan niet gezegd dat d. oproep v. finantiële
niet gezegd d a t de oproep voor finantiële
steun door arrondissementeel sekretaris
J a n De Moor heel wat opbracht om de
reeds uitgebreide aktie van de Gentse p r o pagandaploeg nog te intensifiëren. Na h e t
Volksuniekongres, de volksvergadering en
de optocht te Antwerpen, zal deze dag zeker als de definitieve doorbraak van de
Volksuniegedachte mogen
geboekstaafd
worden.
— Naar « insiders » ons meedeelden is
men op h e t C.V.P.-sekretariaat in de Korte
Mere van de h a n d Gods geslagen door de
verbluffende groei van de Volksunie in h e t
•arrondissement en elders.
\^ooral burgemeester D'Hooge van Ledeberg en Claus-ke, C.V.P.-voorzitter van
Gentbrugge, bewegen hemel en aarde om
het voor hen noodlottige tij te doen keren.
Of h u n aanvallen, op de kantonnale p a r t i j raad gericht a a n h e t adres van onze arrondissementele sekretaris, de beoogde uitwerking zullen bereiken valt licht te betwijfelen.
Hij is er de m a n niet n a a r om zich door
enkele schuchter blaffende hondjes te laten intimideren. Te meer d a a r zijn j a r e n lange aktiviteit in h e t verleden als groepsleider van h e t V.V.K.S., als bestuurslid van
het Davidsfonds, als algemeen sekretaris
van het Erasmusgenootschap, als sekretaris van het A.N.Z. en als duivel-doet-al in
het Feestkomitee van Gentbrugge, h e m
reeds genoeg armslag heeft gegeven om de
politiekers eens op h u n terrein a a n te p a k ken.

WORDT LID
VAN DE VOLKSUNrE
BIJDRAGE : 20 FR.
Stort op gironummer :
Onze Gentse Volksunie-jongeren,

54.45.46, W. Jorlssen, Brussel

n a a r de IJzerbedevaart.

STEENHAUT
KRABBELS UIT AALST
— Er was zeer veel volk op de Akademische Priester Daensherdenking i.h. stadhuis. Meestal oude getrouwen, Daensisten
en nationalisten. Veel paters m a a r totale
afzijdigheid van de plaatselijke geestelijkheid. Vijftig jaren volstaan blijkbaar nog
niet om een daad van kristelijke vergevingsgezindheid te kunnen stellen. Of is
er misschien een stille wenk van hogerhand ?
— Ook oud-minister Moyersoen, opvolger
van de grote s t a a t m a n Woeste, ontbrak op
h e t appel. Waarschijnlijk om zijn kiraerskliënteel uit de bezittende burgerij niet te
ontstemmen.
— Niettegenstaande de aanwezigheid van
een minister, kleine zoon van de grote Vermeylen, was geen Belgische vlag te bespeuren. Enkel de groene Daensistenvlag en een
tweekleurige Leeuiwenvlag. Waar blijft het
protest van « Waak en Sluit » ?
— Volgens de socio-kommunist Bert Van
Hoor lek in zijn krantje « De Aalstenaar »
zit depute Moriau met de poepers (B.SP.
terminologie) daar hij vreest dat zijn zetel in het gedrang komt door h e t opkomen

DIE VERLANGT TE BOUWEN
DIE EEN WONING WENST TE KOPEN
DIE VERANDERINGSWERKEN AAN UW EIGENDOM WILT UITVOEREN,
WENDT U IN VERTROUWEN TOT HET

Zakenkantoor
E. Rolus & R. Van der Paal P.V.B.A.
LANGE GASTHUISSTRAAT, 16, ANTWERPEN
(TeL 33.85.65)
WIJ LENEN U GELD LANGS HET MACHTIGST ORGANISME OM
AAN DE MEEST VOORDELIGE VOORWAARDEN.
RAADPLEGINGEN ZONDER KOSTEN EN ZONDER VERBINTENIS.
Leningen voor nieuwbouw en woningaankoop — Geldplaatsingen — Alle Verzekeringen — Boekhouding — Fiskale Zaken — Alle onroerende verhandelingen.
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BRABANT

LIMBURG

HASSELT
Op de kadervergadering onder leiding
van Wim Jorissen werd kennis genomen
land. Na de vroegere reeds gehouden plak- en die op een volledige sisser = NIETS is van de .stelselmatige plak- en kalkaktic
tochten in de gemeente en pmliggende, uitgelopen. Om kleine ruzietjes uit te vech- over gans Limburg. Besloten werd deze
waren vele Beertenaren zichtbaar en hoor- ten kunnen ze in staking gaan, m a a r om te werking nog te versterken en het zomerbaar tevreden, eindelijk eens een nauwer bekomen dat een Vlaming OVERAL VOOR of iensief ononderbroken verder door te zetkontakt met de VOLKSUNIE te hebben, HETZELFDE WERK EN VOOR DEZELFDE ten als een herfstoffensief. Verslag werd
te meer daar dhr. Agneesens, boerenzoon INSPANNING EVENVEEL ZOU VERDIE- iutgebraoht over de nieuwe en talrijke konuit hun eigen midden hen de gloed van NEN ALS EEN WAAL daarvoor doen ze takten die gelegd werden en een plan voor
verdere aktie besproken.
zijn overtuiging medeelde om niet meer niets.
bij de pakken te blijven zitten. Men zal
EEN KEER WERDEN WIJ GEFOPT; HET Volksuniejongeren : Onze jongeren verook de Vlaamse mensen van Beert niet zo- ZAL GEEN TWEEDE KEER MEER GE- gaderden opnieuw te Hasselt waar ze toegesproken werden door Karel Dillen die
lang meer als tweederangsburgers blijven BEUREN!
veschouwen, die slechts goed genoeg zou- Trouwens ons land loopt vol met gefopten: de taak van de jongeren in de partij beden zijn om op het land te wroeten voor de boeren, de kroostrijke gezinnen, de kris- lichtte. Ward Rolus en Wim Jorissen van
Winterprogramma
15 fr. per uur, of om in Brusel de mortel- telijke scholen, de middenstanders werden het hoofdbe.stuur waren aanwezig.
Ons wint erprogramma zal vooral in beslag genobak te sjouwen voor franssprekende « en- gefopt door de C.V.P. en door de liberalen; Kern-Hasselt : Een eerste samenkomst van
men 2ijn door plaatselijke koniaktvergaderingen. Na
trepreneurs *.
Vilvoorde komt het kanton Wolvertem aan de berni.
de mobielen, de dienstplichtigen, de be- de kern Hasselt vond plaats in het café
Ook daar werd het offensief ingezet met het sturen
dienden en de werklieden werden gefopt Uilenspiegel onder leiding van de gouwVLAiVIINGEN VAN VILVOORDE,
voorzitter. Enkele-ouderen zegden ons hun
van het strooibiljet « Booren " aan vele landbouwers.
door de socialisten.
DE DEMOKRAAT HEEFT U GEFOPT
Wie adressen kan bezorgen en kan bijdragen tot het
Gaan al die gefopten volgende keer mis- aktieve medewerking toe. De kern zal t h a n s
welslagen van deze koniaktvergadering schrijve naar
In « De Demokraat », Socialistisch Strijd- schien blanco stemmen ? Of gaan zij h u n uitgebouwd worden en geregeld zal de
de sekretaris.
blad voor het Arrondissement Brussel, ver- vertrouwen schenken aan De Volksunie, de werkgroep Hasselt samenkomen.
De plakkersgroep Hasselt bewerkte opNa Wolvertem komen dan Anderlecht, Molenbeek, schenen als propagandanummer op 7 april enige partij die kracht en durf genoeg heeft
nieuw
Hasselt en omgeving. Zij wenst
Asse en Sint-Gillis aan de beurt. Hier ook bestaan
1954, stonden volgende beloftevolle woor- om de f oppers schrik aan te jagen ? Het
sterke kernen, waarop mag gerekend worden. Bui- den:
antwoord is hoorbaar in elke trein, op elk niet ten achter te blijven bij de groepen
ten deze werking op lokaal vlak brengen we drie
« DE VLAAMSE WERKNEMERS EISEN bureel, in elk fabriek -< Er moet verrande- van het kanton Neerpelt.
algemene vergaderingen: de Dodenhulde op 10 no- VOLGENDE DEMOKRATISOHE OPLOS- ring komen, zeggen de geifopten; volgende
MAASEIK
vember; een worstonfcest met vertoning van de
Volksuniejongeren : De tweede samenSING VAN DE WAALS-VLAAMSE PRO- keer stemmen wij voor DE VOLKSUNIE .-.
propagandafilm in december en een propagandaavond BLEMEN:
Als alle blancostemmers van 1954 samen komst van de Volksuniejongeren kanton
in het voorjaar. Op elk dezer vergaderingen krijgen ERKENNING VAN HET NEDERLANDS ALS met de tienduizenden, die toen al voor de Maaseik werd nog een grotere meevaller
de leden bekende sprekers te horen om vast te stelENIGE OFFICIËLE TAAL IN DE VLAAM- nieuwe partij hebben gestemd en samen dan de eerste. De vergadering voorgezeten
len dat er steeds meer wind in de zeilen ki>mt.
mei de honderdduizenden gefopten van de door Jaak Cuppens was opgevat als debatSE GEWESTEN.
laatste regering samenspannen, ZAL HET avond waarop Wim Jorissen als inleider
RECHT OM MET DEZELFDE INSPANNING
KANTON HALLE
WEL VERANDEREN.
optrad. Ook een paar jongeren uit C.V.P.Dit kanton is een echte Volksunie-biekorf gewor- ALS ONZE FRANSSPREKENDE LONDGE'n gewezen Socialist.
kringen waren opgekomen. Zij werden
NOTEN
TOT
DE
HOOGSTE
POSTEN
'TE
den. In elke gemeente komen jongeren en ouderen
ARRONDISSEMENT BRUSSEL
vriendelijk voorgelicht en kregen hefel wat
KOMEN
IN
LEGER,
ADMINISTRATIE
EN
tot ons. Strooibiljetten worden rondgedragen en op
Er is werk.
nieuwe ideeën te verwerken.
POLITIEK.
vele plaatsen prijkt de waarheid over de 12 maanden
Nu de verkiezingen in het zicht zijn,
De Volksuniewerking wordt te Maaseik
en over het NIR dat toegestaan n'ordt aan de kom- EINDE VAN DE TOT NU TOE GEBRUIKTE moet er met man en macht gewerkt worook bij de ouderen met groeiende belangAANWERVINGSPRAKTIJKEN.
IN
GROOT
munisten, maar geweigerd aan onze veel sterkere
den om deze maal ook in Brabant een ge- stelling gevolgd. Tal van nieuwe abonneWARENHUIZEN IN HET VLAAMSE LAND
partij.
menten kwamen binnen. Ook de losse
(OOK VILVOORDE) WAAR MEN VAN EEN kozene te hebben.
Hallc en het Payottenland staan klaar om bij de
Doch de twintig leden van het Arrondis- verkoop van ons blad zal van dit nummer
GEWONE
VERKOOPSTER
FRANS
EIST,
volgende verkiezingen een Wrrtr angel te bezorgen
sements-bestuur kunnen onmogelijk alleen af te Maaseik verzorgd worden. InlichWAAR DE DIREKTEURS GEEN WOORD
aan de Volksunie.
gans het arrondissement bewerken.
tingen bij onze propagandisten.
NEDERLANDS KUNNEN SPREKEN.
Daarvoor hebben wij Uwe hulp nodig. KANTON NEERPELT
Kroostrijke Gezinnen
ACTIE DOOR ONZE VAKVERENIGING
Er is werk naar ieders gading !
In gans het kanton waren onze kalkDe Volksunie is graag gezien in de kroostrijke
OM DEZE PUNTEN TE VERWEZENLIJEr zijn nodig voor elke gemeente :
ploegen aan het werk. Achel, Hamont, Stgezinnen. Het is een jonge, kloeke partij en daar- KEN. »
1) Medewerkers die schrijf- en verzend- Huibrechts-Lille, Neerpelt en Overpelt zavan houden de mensen, die niet bang zijn voor het
Dat alles stond zwart op wit gedrukt en
werk willen verrichten;
gen onze kalkleuzen op muren en straten
leven en de strijd. Opdat onze vaders en onze moe- we hebben ons laten verleiden want we waverschijnen. We wachten thans op onze
ders de waarheid verder zouden verspreiden, kregen ren vergeten dat niet alleen Liberalen veel 2) Personen die geld willen verzamelen;
3) Deelnemers voor de propagandaploe- vrienden uit Lommei en Kaulille. Dan zijn
al de bestuursleden het pamflet thuis, waarop ge- kunnen beloven (25% belastingvermindegen.
al de dorpen van het kanton bewerkt.
wezen wordt op de verderfelijke, Waalse gezinsporing !) en weinig geven en wij vertrouwden
Het werk zou veel kunnen verlicht worTe Lommei vond een kadervergadering
litiek, die nu gevoerd is en waarvan Vlaamse ge- de Socialisten.
den indien personen die over een stenci- plaats onder leiding van onze gouwsekrezinnca weer hei slaichtoffcr zijn. Meer en meer
Zij hebben ons nog meer gefopt. Ze wa- leermachine beschikken, zich zouden wildringt het tot de mensen door dat federalisme alleen
taris René Evers waar de plaatselijke werren nog maar pas aan het bewind of de len aanmelden op het sekretarlaat.
zal toelaten een Vlaamse politiek te voeren in VUmiking besproken werd.
grootste vervalsing, welke ooit in een deDe propaganda zou nog veel doelmatiger KANTON PEER
dercn, waarbij elke Vlaming wel zal varen.
mokratisch land werd gepleegd '(achter kunnen gemaakt worden, indien enkele beHier waren onze kalkploegen aan het
K i e z e r s l i j s t e n - Burgerrechten - Speciale het Ijzeren gordijn en in Nazi-Duitsland zitters van een vrachtwagen, deze op een
werk te Hechtel, Eksel, Wijchmaal en Peer.
zouden
wij
ze
gewoon
gevonden
hebben)
zaterdag namiddag of op een zondagmor- Te Wijchmaal waren er zelfs onverdraagzittingen
gen zouden willen ter beschikking stellen. zamen die onze kalkleuzen uitwisten ! Hun
Aan hen die nog niet de gdegenhed te baat namen, namelijk de vervalste talentelling werd
door een Vlaams (?) soclaUst gepubliceerd.
Als U geen enkele der hierboven vermelwordt herinnerd aan de speciale zitting, welke elke
Met één slag zijn honderdtallen Vlamingen de werkzaamheden kunt vervullen, dan demokratische opvoeding blijkt niet voldinsdag plaats heeft in « De Loreley » Van Praetstr.
potentieel zonder werk gevallen en zullen kunt U toch alle maanden een vrijwillige tooid. De nacht nadien werd echter opte Brussel tussen 18 u. r^O en 21 u. De Volksunie ijzij eensdaags h u n werk in Evere, In Ronse, geldelijke bijdrage (minstens 30 fr) stor- nieuw en meer nog gekalkt.
vert niet alleen voor amnestie; zij helpt ook nu reeds
Wim Jorissen nam kontakten te Hechtel,
in de Voerstreek, enz. moeten afstaan aan ten op het Verkiezingsfonds van het arde mensen t
Helchteren
en Houthalen. Nieuwe propaWalen ! Dank u, verdedigers van de
rondissement.
gandisten
gevonden.
Dit kanton dat vroeVlaamse arbeiders en bedienden !
Iedereen doe zijn best.
ger een van de stilsten scheen is thans
Daarmee was de zaak nog niet gedaan. PAYOTTENLAND en ZENNE-VALLEI
flink wakker geworden.
Voor BONTMANTELS
Miljarden werden ten geschenke gegeven
De Volksunie wint steeds meer a a n h a n - KANTON BORGLOON
Voor PELSEN
aan Waalse en Franskiljonse kapitalisten, gers onder de jeugd. In vele gemeenten
Hier werd geplakt in de gemeenten GuiKoopt in vertrouwen in het huis
terwijl enkele kruimeltjes overbleven voor hebben zich nieuwe kernen gevormd, zodat goven. Wintershoven, Kortessem, Ulbeek.
ons: de belofte van dit en de belofte van verwacht mag worden dat binnen afzien- Wellen en Alken. Onze plakploegen leverCLAYKENS-NEVEN
dat, waarmee hier en daar een politiek on- bare tijd in gans de streek een verjongde den er flink werk. Ook voor het kanton
steenweg op Oudergem 328, Etterbeek
mondige sufferd zich tevreden achtte.
Vlaams Nationale Beweging aan het werk Borgloon werd onze propaganda versterkt
RUIME KEUS
Toen kwam Marcinelle. Rxiim honderd zal zijn.
en ook hier kunnen we verrassingen beleUITSTEKENDE HOEDANIGHEID
Vlamingen werden er h e t slachtoffer van BOGAARDEN
ven volgende verkiezingen.
een ramp, die een eindeloze reeks wantoeIn de loop van de zomer werd er te Bo- KANTON BILZEN
standen blootlegde. Ons h a r t bloedde en gaarden een vergadering ingericht waarOnder impuls van onze jonge medewerVILVOORDE-MACHELEN
iedereen
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de
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Gerard Lunskens vergaderden de Volksop een bevoegd spreker handelde over de
Ook hier teken van leven. Pamfletten werden
rondgedragen en aanplakbrievon prijken op vele plaat- gering van de werkman gaf NIETS. Toch
sociale toestanden in Vlaanderen. Een uniejongeren ook te Bilzen. Er was een
flinke opkomst. Wim Jorissen hield een
sen. De honderden die bij de laatste verkiezingen wel ! Ze beloofde verbetering waarvan nog flink aantal aanwezigen woonde deze vergeen
enkele
Vlaamse
koolmij
ner
iets
gezien
uiteenzetting
over het Vlaams nationalisalhier vertrouwen stelden in de Volksunie zouden
gadering bij.
heeft. Geen wonder d a t een van de redme. De jongeren van het kanton Bilzen
verbaasd zijn, moesten zij weten hoe hun aantal van
ders van Marcinelle één onzer rode
zijn vast besloten de ouderen het goede
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Vilvoorde een vergadering belegd worden, waar voorzijn hielen liep, minachtend toespuwde.
geveer alle gemeenten van het kanton BilLokaal Roeland, Korte Kruisstraat 3.
zitter Meester Vander Eist en Achiel Van Malderen,
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zen flink gewerkt voor de Volksunie.
sociaal werker, het woord zullen voeren.
Gent
Trouwens geen enkele Vlaamse werkman
LANAKEN
Spreker : Wim JOBISSEN over
houdt van « totentrekkers »; dat heeft Van
In het Maasland is de Volksunie wel dePEUTIE
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gelijk wakker geworden. Geleidelijk is een
Gretig werd gegrepen naar ons pamflet « Boeren », Acker nog ondervonden in de m a a n d mei
Nadien
debat.
flinke kern gegroeid te Lanaken en omgewaarin de waarheid wordt verteld over de verwaar- van dit jaar, toen hij in Kortrijk m e t zeemaan-de-baard-smerende
woorden
wilde
ving. Op de jongste samenkomst werd er
lozing niet aüeen van de boerenbelangen, maar ook
NEEM PUBLICITEIT IN
doen vergeten hoe hij zeven jaar geleden
een debat gehouden onder leiding van de
van de Vlaamse belangen. Dit pamflet zon ia elke
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Limburgse voorzitter Wim Jorissen. Een
landelijke gemeente moeten rondgedragen worden, de Vlaamse socialisten opruide tegen een
Vraag de voorwaarden aan bij de rekoning, die duizenden gewone soldaten,
werkplan voor volgende weken werd opgewant... DE WAARHEID MOET ZEGEVIEREN.
daktiesekretaris
: Wim Jorissen,
werkjongens, van een zekere dood h a d gesteld.
Beethovenstraat 16, Anderlecht.
BEERT
red!
Op zondag 4 augustus werden er in deze
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Vlamingen van Vilvoorde en van alle
kleine gemeente, die de VOLKSUNIE, zo
Uitgave van de V.Z.W. De Volksunie.
niet kwantitatief toch kwalitatief uiterst steden en dorpen van Vlaanderen, niet algoedgenegen is, strooibriefjes uitgedeeld leen ï DE DEMOKRAAT ^, m a a r gans de
^^Hr^^VR
irut Honfdredakteur, Beisegemstr. 20. N.O.Heembeek (Brussel)
om de Waals gerichte gezinspolitiek der verburgerlijkte socialistische partij heeift
^
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redaktTesekretaris Beethovenstraat 16, Anderlecht.
huidige regering aan de kaak te stellen. U gefopt. Moet ge nog een bewijs hebben ?
T ^ . ^ 0 2 ^ . 8 ^ 2 1 Alle briefwisseilng voor blad op dit adres sturen
Onze strooibriefjes werden gretig door alle
Ze beloofde : « AKTIE DOOR ONZE
Beheer : Kartuizersslraal 5C. Brussel
ouders aan de kerkdeur aanvaard.
VAKVERENIGING OM EERLIJKE TAALAlle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
TOESTANDEN en DE OPLOSSING VAN DE
J a a r a l o n n ^ m e n t : lOOfr. Halfjaarlijks: ^Ofr. Van nu tot einde 57 ^40 fr,
Op zondag 11 augustus, werd er in de
WAALS-VLAAMSE PROBLEMEN te bekoSteunabonnement : 200 fr. (minmium
V ? ^ 4 ; " 7 ^ * ; ^ ; i 3 s e n Brussel
herberg van de heer Walravens, en spreekbeurt gehouden, door onze plaatseUjke men ».
-^I^%^rSe%%%^sc^l^5n?^? e^e^st^^^^^^^^^^^^^
In juli 1957 heeft het A B W aktie gelandbóuwpropagandist, tevens stichter der
verantwoordelijk voor Uitgave en opsteK Mr H. Wagemans. Stefaniestr , 14. Antwerpen
aktieve afdeling Beert, over de wantoe- voerd, die in elk werkersgezin minstens
standen Inzake landbouwpolitiek in ons duizend frank minder in h e t bale je bracht

ARRONDISSEMENT BRUSSEL
Dagelijks Bestuur
De groei van de afdelingen (dageiifks komen
nieuwe abonnementen binnen !) heeft de samenstelling van een beperict dagelijks bestuur onontbeerlijk gemaakt. Enkel op die manier kan het werk
bijgehouden worden. Dit bestuur bestaat uit de heren
Cr BOUCHERY, H. VAN DEN PLAS, OOMS.
VATl.FT en VAN LOO. Wie inlichtingen of raad
verlangt of wie op een of andere manier kan helpen
(adressenlijsten, giften, enz.) gelieve te schrijven
naar de Heer VAN LOO, Arrondissementssekrc^
tars « VOLKSUNIE » Kartuizers straat 58 te Brussel.

