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12 Juli 1952.-Ms 337.- DIENSTGEHBIM.-

Onderwerp:"De Vlaamse-Concentratie" en de"Heel
Nederlandse Jongeren-Beweging".-

Bin lagen : drie.-

A A N : H.-K.E.B. en H.B.

V A N i W.-

Hierbij gaand gelieve U aan te treffen, als
bijlage rood-genummerd I,- een opgeplakt artikel uit het te
Roosendaal uitgegeven wordende dagblad het "Brabants-Nieuws-
blad" van Vrijdag, 11 Juli 1952, uit de inhoud waarvan U moge
blijken, dat deze betrekking heeft op de incidenten, welke
hebben plaats gehad te Brussel, op Zondag, 22 Juni j.l., na
afloop van het aldaar gehouden Zangfeest van het "Algemeen
Nederlands Zangverbond .-

In de van 23- tot en met 2? Juni j.1.verschenen diver-
se Belgische dagbladen - waaronder ook de "Gazet van Antwerpen'
welke regelmatig aan het adres: Javastraat 68, werden gezonden-
zijn uitvoerige beschouwingen - merendeels in afkeurende zin -
aan deze incidenten gewijd.

1 Het "AlgemeerL JAA<aT>slflrids Zangverbond̂  is een Vlaamse
organisatie, ctie in alle delen van België met Nederlands spre-
kende inwoners, haar afdelingen heeft*

Dit A.N.Z. - gesticht omstreeks 1955 ~ werd toen be-
schouwd als een neven-organisatie van het toenmalige nationaal^
socialistische "Vlaams-Nationaal-Verbond", onder leiding van
Staf DECIiERCQ.

Volgens het merendeel van bedoelde verslagen in de
Belgische bladen - waaronder R.K&tholóce, met een bekend ob-
jectief oordeel - werden de incidenten te Brussel door de le-
den van het A.N.Z.uitgelokt, door het overdreven roepen en
schreeuwen en demonstreren op de openbare straten, in anti-
Belgische geest en door de, aan het adres van de huidige Bel-
gische regering, luidkeels tot uitdrukking gebrachte eisen ten
gunste van de z.g.n. incivieken.

De Brusselaars namen dit niet en sloegen erop los, met
het gevolg dat op verschillende plaatsen in de stad vechtpar-
tijen ontstonden en vernielingen werden gepleegd.

Nu deze kwestie - door mij aanvankelijk als een zuiver
Belgische binnenlandse aangelegenheid beschouwd - inmiddels is
uitgegroeid tot het voeren van een scherpe polemiek tussen vóói
en tegenstanders van het A.N.Z*, meen ik, dat zij onzerzijds
toch wel enige aandacht verdient.

Als



Als bijlage - rood-genummerd II - is hierbij gevoegd
een tweetal opgeplakte knipsels uit het "Vlaams-ilationaal-
Weekblad" - "OPSTANDING" - van Zaterdag, 5 Juli 1952, uit één
waarvan U moge blijken, dat ook de "Heel-Nederlandse-Jongeren-
Beweging", afdeling Antwerpen, het voor het A.N.Z.opneemt.

Q Hieruit blijkt derhalve hen; bestaande verwantschap
s tussen "De Vlaamse-Concentratie11 7- "OPSTANDING" - en de "Heel-
f Nederlandse-Jongerén-Beweging".-

Tenslotte moge ik nog verwijzen naar de inhoud van het
als bijlage - rood-genummerd III - hierbijgaande opgeplakte
artikel uit de "Gazet van Antwerpen" van Donderdag, 26 Juni
1952, onder het opschrift:"De misplaatste incidenten".-



ZANGFEEST WERD VECHTPARTIJ

„Vlaamse Concentratie" zet
amnestie-strijd voort

Autoriteiten en pers scherp
in hun veroordeling

(Van onze Brusselse correspondent)
BRUSSEL, 10 Juli. — Het ziet er naar uit, dat de vooroorlogse
strijd tussen de groep, die steeds schermde met „Vlaamse belangen"
doch in werkelijkheid extremistische doeleinden nastreefde, én de
meerderheid van de Vlaamse bevolking, weer in alle felheid zal
ontbranden. De eerste tekenen waren er al toen de „Vlaamse Con-
centratie" werd gesticht, een organisatie, welke ijvert voor amnes-
tie aan degenen, die na de oorlog gestraft werden wegens samen-
werking met de Duitsers. Maar nog duidelijker tekende zich de
.situatie af toen onlangs het te Brussel gehouden Vlaams zangfeest
ontaarde in een vechtpartij op grote schaal tussen Vlaamse jongens
en meisjes en het publiek uit de hoofdstad. •

Het Zangfeest zelf slaagde
slechts gedeeltelijk, doch men
kon gerust van een fiasco spre-
ken toen na afloop tal van inci-
denten plaats hadden, waarbij
de Vlaamse betogers het onder-
spit moesten delven. Oudere
kinderen kregen de klappen, en
intussen waren de kopstukken
„wegens dringende werkzaam-
heden plotseling weggeroepen",
De reactie in Vlaanderen liet
niet op zich wachten. Had men
daarom honderden leden van de
katholieke jeugdbeweging naar
Brussel gezonden? Moesten zij,
als kinderen, voor de leiders de
kastanjes uit het vuur halen?
Scherp protesteerde de Vlaams-
talige kranten tegen dit optre-
den van de „Concentratie". En
het Kamerlid Delwaide ver-
klaarde' daags na het „feest":
„Het gaat weer zoals voor de
oorlog toen de Vlaamse strijd
ook misbruikt werd door een
minderheid, toen er evenmin
van Vlaamse eenheid sprake
was".

Herboren V.N.V.
Intussen zet de „Vlaamse

Concentratie" haar actie voor
amnestie voort. Tot nu toe werd
deze beweging nogal welwillend
bejegend. Men wist, dat de kop-
stukken verbitterde lieden wa-
den, bijna allen gestraft we-
gens samenwerking met de be-
zetter. Men behandelde hen met
zachtheid om er niet te veel

last mee te krijgen.
Na het Zangfeest echter ziet

men in de „Concentratie" een
herboren V.N.V., het Vlaams
Nationalistisch Verbond, dat tij-
dens de oorlog openlijk de zijde

van de Duitsers koos. Trouwens,
de lieden, die het Zangfeest or-
ganiseerden, hebben van het V.
N.V. het embleem, de delta
overgenomen en hun program-
ma omvat woordelijk de eisen,
welke de „zwarten" destijds
stelden.

Nu de zaken zo staan, hebben
de Vlaamse bladen vrijwel een-
stemmig de „Concentratie" ver-
oordeeld. Bovendien hebben de
Vlaamse Kamerleden van de
C.V.P. zich onomwonden uitge-
sproken tegen volledige amnes-
tie. Zonder volgelingen bij de
massa, zonder een blad als
spreekbuis en zonder vertegen,
woordigers in de Kamer zal de
„Vlaamse Concentratie" de
strijd, die zij ongetwijfeld wil
leveren, alleen moeten voeren.
Afg>azien van het rumoer dat zij
ongetwijfeld nog wel zal ver-
wekken gelooft men dan ook
niet, dat zij enige invloed op
Vlaanderen kan uitoefenen.

liet

te Hoosendaal
van Vrijdag, 11 Juli 1952.-



Motie van het Algemeen Ned. Zangverbond
afdeling Antwerpen

Het dagelijks bestuur van het noodzakelijkheid tot verzoening werd
A.N.2., afdeling Antwerpen, in bui- gevraagd aan alle beschaafde lan-
tengewone vergadering bijeengeroe- den.
pen, brengt warme hulde aan altre- TT . , . , , ,, ,
mene voorzitter Mter Herman Wage- Hf* ,b5engt+ '̂ T h.u.lde . aan ^
mans, voor zijn kampvaardige, en voorbeeldige, tucht der Vlamingen m
«de vinger op'de wo/de legende» f^Kc^l^lleeTSe C
feestrede ; aan de organisators, diri- "f™- *£ ™* ?„ Seutember 1944

3£ ̂ örj^s, -%-z
Brussel nestie dient gevraagd vermits zij

nooit vervolgd werden.
Alhoewel het de stelselmatige woe-

lingen tijdens de uitvoeringen be- Beklemtoont de taak der cultuur-
treurt, stelt het vast dat iedereen verenigingen, een waakzaam oog te
nu zijn consequente houding tegen- houden op alles wat de gaafheid van
over de zo dringend noodzakelijke het volk zou kunnen schenden,
amnestie voor alle politieke gevallen En doet een warme oproep voor
dient te bepalen, amnestie die reeds het Zangfeest van volgend jaar.
sinds 1950 door Z. H. de Paus als Het dagelijks Bestuur.

Het "Vlaams-Wationaal-Weekblad"
"O P S T A H U I fl G"

De Heel -Nederlandse Jongeren Beweging
De HeeUfederlandsg __ Jongeren- woordiger Bert Verlackt, in opdracht

Bewëgfn'gT~ Afdeling, - AJ^ty^TP^- in van de C.V.É*., opgespeld ;
BfilïengëwAnft wr-gadering bijeenge- _ gtelt vast <fert de grote, scM,
roepen op 30 Juni 1952 : föge ïg en bli;jf t ̂  Kristelijke V^ks-

— l̂icite,e]ct, vjjj; ganser,, totp. de partij, die ondanks Kaar volstrekte
organisator» éft' sBë medewfiSèï* aan meerderheid, dïe zij mede te danken
het prachtig geslaagd Öoorbraak- heeft aan dé Vlaamse Nationalisten,
Zangfeest te. Brussel op 22. Juni LI.; en ondanks twee jaar homogene

— huldigt de waardige.teuding der C.V.P.-regering geen enkele ernstige
Vlamingen in de hoofdstad tegen het Vlaamse grief heeft willen oplossen

i Brussels schorremorrie ; (repressie, IJzertören, Taalgrens,
_ stelt met weugde vast, dat de enz— );

Vlaamse kstfffïvaar'dïgtieid weei4 een — verheugt zich om de motie van
tm g~eworde« is ; het A.fJ.^, / AïiJelïng AntWérp;en,

— betfëürt ten" izeerste de onwaar- waar daze wijst op de dringenij ndödr
' dige toon en de Rruipëi3ge. houding zakelijke, 'Amriesiie voor alle pQÜ-

vah df Vlaarnse pers, die; moedwillig tieke gevallen én de taa? blsfcléiw-
J dé geTïeAirtenissen in een verkeerd toont der ikwltïtB^vere-nigfn^n eeto
' (fegjiciit stelt eii veroordeelt onver- wsakzaköi oog ti houden pp alïès
'• feidyelijfc de artalcels raiï d^ S«er w^ de' gj^afhêid van het volk zou
',, Bert DTiaesê iif «De Staadaartt» lainnen schaden;
; (Feiten en BescBoowffigen) ; __ roept alle NatóojïaMsten op om

— teetïswrt! de onbegrijpelijke in groter aantal deel' te nemen aan
« Open Brief aan de Beheerraad V*n het 16e VlaaTOS^Natiónaal Zangfeest

; het A.N.Z. >, door Volksrertegen- in Limburg in 1953.

liet "Vlaams-ïïationaal-Weekblad "
11 O P 3 T A H l ) I _N G "

van Zaterdag, 5 Juli 1952.-



DE M/SPLAATSTE INCIDENTEN
Ter gelegenheid van hef sang-

feest van Zondag zijn er twee
soorten incidenten geschied die,
alhoewel symptomatisch voor de
prikkelbaarheid van sommige
groepjes, toch best achterwege
waren gebleven.

De ene speelde zich af binnen
de plaats waar het zangfeest
doorging, de andere daarbuiten.

De eerste horen thuis tot wat
ik zou willen betitelen als de
strijd tussen het opbouwende
Vlaanderen en zijn afbrekers, de
andere als behorende tot de
strijd van de Vlamingen om zich
in het Brusselse te doen gelden
en deze die zich daar mordicus
tegen verzetten.

Het eerste is een zuivere
Vlaamse aangelegenheid.

De zangfeesten — uitgave
vóór ISlfO —• leunden aan — ge-
wild of niet — bij het V.N.V. Was
het de leiding die sich liet mis-
bruiken of waren het de V.N.V.-
ers die haar gebruikten, het was
moeilijk te zeggen, maar het
kan niet geloochend worden dat
het geen zuiver kulturele mani-
festaties waren, en ook geen al-
gemeen-Vlaamsgezinde manifes-
taties, in deze zin dat men tracht-
te een brede Vlaamse strijdatmos-
feer te scheppen, waarop alle
Vlamingen, tot welke partij zij
ook behoren, zich op hun gemak
konden gevoelen.

Na het politiek failliet van het
V.N.V. en zijn collaboratie met
de bezetter, waarbij het als de
eerste verantwoordelijke dient
gebrandmerkt voor de gevolgen
der repressie, waarbij duizenden'
Vlamingen sneuvelden aan ver-
keerde fronten, of financieel en
moreel met hun gezin werden ge-
ruïneerd, hadden wij gehoopt dat
men iets uit de geschiedenis zou
hebben geleerd.

Vandaar die pogingen om de
kulturele en Vlaamse manifes-
taties te zuiveren en ze, door de
nadruk te leggen op hun hoofd-
bestanddeel, een positieve inspan-
ning tot kuttuurverheffing en

-verovering te doen leveren.
Daarom die toenadering tot de
kristelijke Vlaamse organisaties
om in ruime verstandhouding en
verdraagzaamheid een nieuw le-
ven aan de zangfeesten en ook de
IJzerbedevaarten te geven.

Dieselfde organisaties en de
grootste politieke partij van het
land, beijverden sich ook, met
veel moed en krachtinspanning,
om de schadelijke gevolgen der
repressie op te bouwen en de tal-
rijke slachtoffers weer een hart
onder de riem te steken.

Naarmate het ene en het an-
dere slaagde steeg echter de
driestheid van het kleine onbe-
heerbare, in zich zelf verdeelde
groepjes, alleen akkoord zijnde
over negatieve doeleinden.

Vandaar zijn poging herrie te
schoppen, waartoe het zijn leden
opriep en styleerde, en waarin
het geslaagd is.

Men zal seggen : ge wordt
steeds door uw eigen vlooien ge-
beten, of men spuwt in de tot
verzoening uitgestoken hand. 't
Schijnt wel of deze gezegden waar
zijn.

En toch ben ik overtuigd dat
men zich vergist wanneer men
zou menen dat de inciden-
ten de weerspiegeling zijn van
wat er omgaat in de harten der
oud-V.N.V.-ers of van de meer-
derheid der getroffenen door de
repressie.

Niet zij organiseren de inciden-
ten of keuren ze goed. Ik ga zelfs
verder : de verwekkers der in-
cidenten self, beoogden zij iets
anders dan een prikkel te geven
door hun kreet «amnestie» aan
de C.V.P. om komaf te maken
met het probleem der repressie?

Dit belet echter niet, dat zelfs
in deze zeer welwillende interpre-
tatie, hun houding dient afge-
keurd.

"Waarom? Omdat zij het schone
kultuurmiddel dat een zangfeest
moet zijn, misbruiken en daar-
door in gevaar brengen vernietigd

of geneutraliseerd te worden. En
dit zonder dat het iets eal heb-
ben bijgedragen tot het bespoedi-
gen van een likwidatie der re-
pressie.

* + *
De Brusselse straatincidenten.
Het kan niet ontkend dat link-

se franskiljonse groepjes zich
hebben georganiseerd om de Vla-.\ lastig te vallen. Zij had- \ een gemakkelijk voorwendsel •

in de strijd-vergadering die was
aangekondigd van 's voormiddags !
en waar amnestie en incivieken-'
ophemeling konden vermoed.

Vlaamse Leeuwen en Vlaainse
zangen op straat of plein, door
jonge mensen in uniform, die
bij het patriottische en resisten*
tialistische Brussel de zwarte
brigaden oproepen volstaan dan
gauw om, onder het oogluikend
toezien der politie, er op los te
gaan.

Dit belet niet dat baldadighe-
den steeds ten strengste dienen
veroordeeld, en dat de politie in
gebreke is gebleven — voor de
zoveelste maal — de orde te
handhaven.

In de hoofdstad moet echter
iedereen voor gijn gedacht kun-
nen betogen, ook de Vlamingen.

Incidenten kan men er ge-
makkelijk uitlokken.

Zo wij echter de bedoeling heb-
ben voor onze gedachte te wer-
ven, voor een beter begrip van de
Vlaamse kuituur en het Vlaamse
recht in de hoofdstad, dan moe-
ten wij het anders aan boord leg-
gen.

Laten wij niet vergeten dat
het Brussels milieu de Vlamin-
gen onsympathiek bejegent en
wij aldaar andere methodes die-
nen te gebruiken dan elders.

De twee soorten incidenten
waarvan Brussel Zondag het
schouwspel leverde, zijn geen
winst geweest voor de Vlaamse
zaak.
En dat is jammer.

L. KIEBOOMS.

üe "GAZET VM
van Donderdag, 26 Juni 1952.-



Ë£J 303.- DMSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Maandblad "HET PMEOEK".-

Bi.1 lagen : twee.-
j NiET Q,K,

ACD/
piL

20 Juni 1952.-

A A H : K.A./B.A'- (t.b.v.B.-VII).-
V A N ; W.-

v$t*&~^t~&-*'

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen
een exemplaar van de nummers 5- en 6, respectievelijk van
Mei en Juni 1952, van "HEG? PBMJQW, Maandblad van de Heel-
Nederlandse Jongerenbeweging.-

Uit de inhoud van Wo:5 - Mei 1952 -
welke nagenoeg geheel gewijd is aan het op 26 en 27 April
j.l.te Maastricht gehouden Congres - moge U blijken, dat
de daarin weergegeven verslagen en mededelingen in algemene
zin vrijwel overeenkomen met hetgeen U daaromtrent reeds
werd gerapporteerd.-
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D 50 . 15000 (f) 10212 - '51 - 43

Tl O U ZEE!...
•-\Opgedragen aan Wim Joris-

serïx^yoorzittpr van het Con-
srcs i*«g _Hcel-Nedci'laiidsc
Jongeren BeweffffE^^T^"*^^^

Op het congres der Heel-Nedcr-
landse jongeren te Maastricht is
ontsteltenis verwekt, doordat de
Vlaamse gasten : * Dietsland Hou
Zee t » i-iepen. Dat deed -eer aan de
zuivere, patriottistische oortjes der
gepleisterden.

Ter verduidelijking schreef ZO'H
schal van een zuivere Nederlander
in een krant, dat de roep « Hou
Zee - een nare bijsmaak had gekre-
gen, omdat een zekere partij hem
onder de oorlog ge- en misbruikt
had.

Ter nog grotere verduidelijking
'. «tttnen, dat de bedoelde par-

„ml .S^nH.* .̂ H.-

DOEA'. — dit t bid vour '"'•' • blijft]
doorklinken in de kvrken. l)f Kerk i
schaft hel niet «ƒ. omdat nnwaar-
digeu het misbruiken. Zij is wijzer
dan du blinde d icnnrn ' l'">' een

politiestaat.
Nederland heelt :o pus <>}> ma-

gistrale wijze de verjaardag van
rijn geliefde Vorstin ger iefd. Het
7-oIfc heeft tegenwoordig fee! op
met ric lede» ron het k o n i n k l i j k
huis. Men 2011 in Nederland niet
mogen vergeten, dat deze verkla-
ringen van trouw aan het Vorsten-
huis , een erfenis is van dezelfde
fascisten en natianaal-sociatisten,
die men thans op zo armzalige ma-
iiier probeert te verguizen.

De rij!-en-!wintigjarigen van
nu, weten dat al niet meer en op
die onwetendheid gokken de ge-.

te de Nederlanden was. Die
te groet «iet onder de

oorlog, maar ook daarvóór. De oor-
sprong van die groet kan men vin-
den bij Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina. toen zij een demonstra-
tie van het Nationaal Jongeren
Verbond in het begin der dertiger
jaren begroette. Meneer Lord van
Sittard in Londen had toen nog
geen urder naar Den Haag gegeven,
dat nationale orga7iisaties Engeland
niet welgevallig waren in andere
landen .'

Het is dwaas om te zeggen, dat
die kreet « misbruikt •> is.

't Is waar. Er is die kwestie van
het landverraad. Deze kwestie ech-
ter wordt niet uitgemaakt op con-
gressen, noch door ber-oonwdeelde
getuige» ran de oorlog, die pro of
anti zijn. al naar hun wedervaren
of hun voordeel. Die kwestie wordt
uitgemaakt door de geschiedenis.
De geschiedenis zal vaststellen,
waar het Nederlandse volk gedu-
rende de oorlog verraden is: in
Nederland of in Londen. De ge-
schiedenis is daar al zeer ver mee
gevorderd in tveinige jaren tijds.

Het is dwaas om een uioord te
u:ü!en bannen, omdat ?nen nieent,
dat ongerechten het hebbe7i gebe-
zigd.

Het « bid uoor ons » der rouiu-
7noedige scharen in de kerken, die
roor een groot deel dege7ien wa-
ren, die in de bevrijdingsjaren zo-
veel schande over West-Europa ge-
bracht hebben en zoveel onrecht-
vaardigheid in ieder la?id hebben
getolereerd en DIT NU NOG

pleisterde granen.
Maar weten zijn er, die zich Ie- _

vendig de bijna majesteit-schen-
dende gore uitlatingen herinnert-
welke in Nederland vcin voor K' <t
bon ton geworden waren in Nedt
land.

De organen van de S.D.A.P.. d;-.-
ria de oorlog reiligheidsha/re maf. '
« Parti j van de Arbeid » is gaar'.
hete7i. zijn daar het bewijs -t-an.

Uit angst voor het commnnisnit-
koketteren nn alle gepleistcrden
met dat soepje. Hetgeen niets af-
doet aan de historische waarde, dal
heel Nederland, zoals het daar nu
rondloopt, het herstel van het gt -ug
en van de eerbied voor het Vo -
stenhuts GELEERD heeft van ('.c
fascisten van Baars en Wichman c:i
Mnssert.

De gepleisterde» Tiiogen p7-fjüe-
reii. n! de jongemannen die tht:ns
tot de jaren des onderscheid* m-
men en zich voor Nederlandse za-
ken gaan interesseren, allerlei mal-
ligheden wijs te maken. Maar mij
vrezen foor hen, als deze jongelie- :

de7i te scherp van geest zuilen bUj-
ken ie zijn. f

De jeugd van Nederland kan, zo
zij wil, vreemde dingen in Neder-
land's jongste verlede?! ontdekken, J
uxiarbij zij de ktuakzaluers-ge- •
schiedschrijfi7(g, ^iie toog en boZ-
hoed in zo'n godzalig (icht fan vor-
stentrouw stelt, met gemak zal kun-
nen ontmaskeren.

Ook wanneer deje zich d ruk -
;naakt, o77idat iemand gezegd hee/t:'5
« Hou Zee .' > ' J

VAN LOON. '
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JONG-VLAMINGEN \ VERSCHIJNING DWONG

BEWONDERING,AF. —
GRIEZELIGE OMRAMING VAN

EEN GESLAAGD CONGRES

IN MAASTRICHT
Het Congres der Heel-Nederland-

se Jongeren is in Maastricht gehou-
den. Aanvankelijk had het de
schijn, alsof alles hieromtrent zeer
rustig zou verlopen. Kort voor het
congres werd er echter een bericht
gepubliceerd, waarin met vreemd-
soortige nadruk werd medegedeeld,
dat de diocesane bond van katho-
lieke jeugd-organisaties niet aan dit
congres zou deelnemen. In vroegere
jaren kon een congres na een der-
gelijke mededeling — die een ver-
borgen dreigement inhield — zich
wel opvouwen.

Ditmaal is het doorgegaan. Het-
geen een vooruitgang betekent.

Tegelijkertijd met deze duidelijk
afwijzende gebaren van clericale
zijde, kwam ook de communistische
pers met zwaar geschut op de prop-
pen. Deze zeide : Dat congres mag
in geen geval doorgaan. Het is een
demonstratie van een Adenauerse
kliek tezamen met de clericalen,
•welk zonderling mengsel doorgaans
neo-fascisme om, om- met 'Tante
Tijd uit Amsterdam te spreken,

_ neo-fascisme of, om met Tante
bondgenoten van de voorbije oorlog
hadden elkaar weer gevonden.

Temidden van deze stupide ver-
warring zijn de jongeren van de
Heel-Nederlandse Beweging toch
goed voor de dag gekomen. Zij zijn
natuurlijk geen fascisten, noch na-
zisten, noch communisten noch cle-
ricalen in de ongunstige betekenis
van dat woord. Het zijn jongelieden
die over sommige zaken hebben na-
gedacht en tot bepaalde gezonde
inzichten zijn gekomen.

Deze inzichten vinden niet hun
weerspiegeling in de werkelijkheid,
zodat er volgens hen sommige din-

beginnen te jubelen en te gesticu-
leren ;

een Spanjaard zou wit worden
als een lijk en plat op de grond
neervallen ;

een Fransman zou een prachtig
gebed formuleren;

de Vlaming zou echter niet eens
opstaan maar tegen zijn vrouw
zeggen: «Spoeid aa, Virginie,
breng een teloor en soep voor onze
lieven Heer ».

Er stond niet bij wat de * Hol-
lander » doen zou, Vermoedelijk is
dit té algemeen bekend,, want hij
zou natuurlijk direct proberen uit
te vissen, wat onze lieve Heer voor
een krant las, van welke partij hij
was en bij de pastoor zou hij op
een listige manier gaan informeren
of die man wel goed katholiek, of
bij de dominee of hij wel van een
goede richting was.

"Wie dit alles weet zal het niet
verbazen, dat het Congres der
jHeel-Nederlandse jongeren geo-
ïpend wêrïï Hoor de politie, i'r ston-
beji agenten in de buurt van het
theatergebouw, er reden er rond op
(moto's met witte helmen op hun
hoofden en in de zaal zaten een stuk
of zes f stillen » door gaatjes in hun
>kranten te kijken « wie er allemaal
waren » om dit straks aan hun ba-
een en bijzondere relaties te gaan
vertellen. Bovendien sjouwden ze
met een heel geleerd apparaat rond
om al het gesprokene electrisch op
\e nemen op een draadje. Natuur-
lijk mag men deze politiemannen
daar niet kwaad op aankijken. Zij
zijn de eeuwige robots van wie er

tourage echter wel wat uit de toon
gevallen. Men zou zo de indruk
Ikrijgen, dat men zulke heel-Neder-
ttcmdse congressen gezelliger achter
tiet Ijzeren Gordijn kan houden
'dan er vóór, wat de communistische
dagbladen er ook van zeggen mo-
gen !

Intussen werd de kreet: « Vliegt
pte Blauwvoet, storm op zee ! Diets-
lland, Hou Zee ! » verboden, want
pat leek ergens op.

Ook werd verboden de uitge-
tstrekte arm uit te steken onder het
gingen van het Wilhelmus, want dat
leek ergens op.

Evenmin was het getolereerd een
Princevlag te bezigen, want dat
leek ergens op.

Zodat de Vlaamse jongens en
meisjes wel vertrokken zullen zijn
'anet de gedachte,, dat je in Noord-
jNederland alleen dingen mag doen
jtïie nergens op lijken en dat is
Voorwaar nog niet zo stom beke-
ken !

Het programma is intussen op een
"Ktt^rtrsfffKjke -wijze afgëWêfkl.
Het was wel voelbaar, dat sommi-
ge der sprekers zich ietwat smarte-
lijk moesten verwringen onder de
op het kantje af lasterlijke aantij-
gingen, die de laatste tijd tegenover
het congres ware_n geuit. Daardoor
kreeg men soms de indruk, dat men

^vertoefde op een « Hoorns katholiek
{Congres der Heel-Nederlandse Jon-
geren » en wat zou men daarmee nu
fin Friesland moeten gaan aanvan-
gen of bij de Groningers, waar
haast geen katholieken te vinden
zijn ?

Maar dit alles valt te begrijpen.
Dit IS een h^rn-n nt>tnoot,+ n** «««~

don is men al een heel eind in de
goede richting.

Hopenlijk hebben de Vlamingen
yAch niet laten afschrikken door de
diarkerige bejegening die hen in
met noorden — en nog wel in het
zuiden van het noorden — ten deel
viel. Dit is een goede les voor hen
geweest.

Zij hebben kunnen leren, — wat
hier reeds zo vaak als waarschu-
wing gezegd is! — verlaat u niet
op Nederland, waar men zo vrij en
onbevooroordeeld heet, want men is
er NIET vrij en NIET onbevooroor-
deeld.

Niet van Nederland heeft Vlaan-
deren veel te leren, maar al die
dingen, die tot de geest, het leven
en de eer van de oude Dietse stam
behoren, heeft men in Vlaanderen
veel beter bewaard.,

Waar de gedachte van Verschae-
ve en zo vele andere voortreffelijke
geesten moet Vlaanderen proberen
Nederland te redden. NIET anders-
om. En de rest is Benelux.

Tot slot een aardige notitie uit
eeic r.ifrslag, -dat wij aantroffen in
het » Limburgs Dagblad » te Heer-
len :

« E r waren sterke groepen uit
Brussel en Antwerpen gekomen,
een paar honderd jonge mannen en
'öonge meisjes, allen van opvallend
jris en gezond voorkomen, zonder
lipstick en met niet één gelakte
nagel. »

Ja, de jong-Vlamingen hebben
indruk gemaakt in Maastricht!
Daarvan mogen zij zich verzekerd
houden. En het zijn al zulke on-
weegbare bijzonderheden, die wij
aanzien voor de grote verdiensten
van dit Conares.
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neo-fascisme om, om met Tante
Tijd uit Amsterdam te spreken,
neo-fascisme of, om met Tante
bondgenoten van de voorbije oorlog
hadden elkaar weer gevonden.

Temidden van deze stupide ver-
warring zijn de jongeren van de
Heel-Nederlandse Beweging toch
goed voor de dag gekomen. Zij zijn
natuurlijk geen fascisten, noch na-
zisten, noch communisten noch cle-
ricalen in de ongunstige betekenis
van dat woord. Het zijn jongelieden
die over sommige zaken hebben na-
gedacht en tot bepaalde gezonde
inzichten zijn gekomen.

Deze inzichten vinden niet hun
weerspiegeling in de werkelijkheid,
zodat, er volgens hen sommige din-
gen zullen moeten gebeuren.

Dit is evenwel, zonder meer, on-
gewenst.

Het is noch in Nederland, noch
in welk west-Europees land ook, de
bedoeling, dat er iets gebeuren
moet. In Nederland ligt dit bijvoor-
beeld zo : een jongeman van katho-
lieken huize, die 23 jaar geworden
is, moet op de katholieke Volkspar-
tij gaan stemmen. Hij hoeft anders
NIETS te doen. Zijn hele leven lang
niet. Hij mag werken en zijn brood
verdienen als hij zich rustig houdt
en krijgt dan bovendien nog pen-
sioen ook. Wat kan hij nu meer
willen ?

Nadenken over het belang van
zijn land en zijn volk ? Prakkezeren
over nieuwe vormen in het maat-
schappelijk leven ? Dat is nergens
voor nodig.

En als hij daarbij ook nog aan-
knopingspunten legt met Nederlan-
ders buiten Nederland, met die ge-
vaarlijke, vrijmoedige Vlamingen
bijvoorbeeld, dan bevindt hij zich
al in héél slecht gezelschap.

In de « Cité Chrétienne » stond
onlangs een stukje over de mystie-
ke aanleg van de volken.

Als onze lieve Heer bij een Ita-
liaan zou binnenkomen, zou deze

Wie dit alles weet zal het niet
verbazen, dat het Congres der
IHeel-Nederlandse jongeren geo-
tpend wërïï Hoor (te politie, i'r ston-
|jen agenten in de buurt van het
theatergebouw, er reden er rond op
fynoto's met witte helmen op hun
fioofden en in de zaal zaten een stuk
of zes « stillen » door gaatjes in hun
kranten te kijken « wie er allemaal
paren » om dit straks aan hun ba-
een en bijzondere relaties te gaan
verbellen. Bovendien sjouwden ze
met een heel geleerd apparaat rond
om al het gesprokene electrisch op
fe nemen op een draadje. Natuur-
lijk mag men deze politiemannen
daar niet kwaad op aankijken. Zij
zijn de eeuwige robots van wie er
'toevallig het lijntje in handen heb-
ben. Vóór de oorlog noteerden zij
de fascisten, in de oorlog de joden,
na de oorlog de communisten en als
laatste tijdverdrijf de neo-fascisten.
Integendeel dient er te worden op-
gemerkt, dat deze mannen zich uit-
stekend gedroegen. Zij zijn zelf ook
'fniet gek en de eenvoudige man on-
der hen weet zijn weetje wel over
de angstige bazen, die in ieder lied-
je een strijdkreet horen en achter
ieder woord een wereld van bedrei-
ging menen waar te nemen.

Uit een oogpunt van vreemdelin-
genverkeer was een dergelijke en-

PROVINCIAAL ZANGFEEST
TE ANTWERPEN.

Het Algemeen Nederlands Zangver-
bond, Afdeling Antwerpen, richt op Za-
terdag, 17 Mei e.k. te 20' u. in zaal
Grüter, Mechelsesteenweg, een groot
Provinciaal Zangfeest in. Verlenen hun
medewerking : Eerwaarde Pater Calle-
waert, feestredenaar, die zal handelen
over «De huidige Teleurgang van het
Idealisme » ; Anton van der Plaetse,
voordrachtkunstenaar ; Vlaamse Toon-
dichters ; Koor Halewijn ; de volkskunst-
groep « de Schalmei « ; Koper- ensem-
ble ; vendeliers.

Kaarten nu reeds te verkrijgen in
«Boekhandel Eeuwige Mei », Oudaan,
15. Antwerpen (Tel. 32.85.12).

f fwu/ wtwr '«uy 7tiec &v siuit

ken !

Het programma is intussen op een
-"&&artr*eff«Kjke wijze afgewerkt.
tiet was wel voelbaar, dat sommi-
ge der sprekers zich ietwat smarte-
lijk moesten verwringen onder de
•op het kantje af lasterlijke aantij-
gingen, die de laatste tijd tegenover
het congres waren geuit. Daardoor
kreeg men soms de indruk, dat men

.vertoefde op een « Rooms katholiek
ICongres der Heel-Nederlandse Jon-
weren » en wat zou men daarmee nu
|in Friesland moeten gaan aanvan-
gen of bij de Groningers, waar
haast geen katholieken te vinden
zijn ?

Maar dit alles valt te begrijpen.
Dit is een begin geweest en naar
onze mening een goed begin. Als
men maar eenmaal zo ver is, dat
er flinke jongelui zijn, die over
sommige dingen van het volk, waar
zij toe behoren, gaan nadenken,

f

iieaeriana ^e redden, JNlE'l' anders-
om. En de rest is Benelux.

Tot slot een aardige notitie uit
eeic verslag, dat wij aantroffen in
het « Limburgs Dagblad » te Heer-
len :

« E r waren sterke groepen uit
.Brussel en Antwerpen gekomen,
leen paar honderd jonge mannen en
yonge meisjes, allen van opvallend
fris en gezond voorkomen^ zonder
lipstick en met niet één gelakte
nagel, »

Ja, de jong-Vlamingen hebben
indruk gemaakt in Maastricht!
Daarvan mogen zij zich verzekerd
houden. En het zijn al zulke on-
weegbare bijzonderheden, die wij
aanzien voor de grote verdiensten
van dit Congres.

De rarigheden die zij er aantrof-
fen moeten zij maar op de koop toe
nemen. Hopenlijk wordt dat ooit
nog eens anders '.

VIATOR.
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Na een
congres

H ET Heel-Nederlands Jongeren-
congres te Maastricht scheen

voorbestemd te zijn om een gebeurtenis
te worden in het na-oorlogs nationaal
leven. In werkelijkheid is het voor velen
misschien een teleurstelling geworden
en wel in de eerste plaats voor de Lim-
burgse organisatoren. De receptie op
het Maastrichtse stadhuis en de deel-
name ' van verschillende Limburgse
jeugdverenigingen werden tijdig afge-
zegd, als gevolg van een perscampagne
in « De Tijd » (R.K., Amsterdam) en
het communistische blad « De Waar-
heid », Wel kreeg de voorzitter, Drs.
Heggen (Valkenburg) gelegenheid om
in « De Gazet van Limburg » (Maas-
tricht) de puntjes op de i te zetten,
maar het kwaad was gesticht en de
voorzichtigen hielden zich op afstand.

Het aantal Noord-Nederlandse .con-
gresgangers was, als gevolg van dit
geschrijf en gewriif, dan ook uiterst
gering. Behalve de inspecteurs van po-
litie, de gewestelijke pers en de Noord-
Nederlandse organisatoren achter de
bestuurstafel waren er in de Redoute-
zaal van de Maastrichtse Schouwburg,
waar het congres vergaderde, naar
schatting gggn^Jtwintig Noord-Neder-
landers aanwezig. Töor wie de zaak
oppervlakkig beschouwt, zou men dus
dit eerste Heel-Nederlandse Jongeren-
congres een mislukking kunnen noe-
men. En toch is dit verre van waar. On-
danks een partijdige en leugenachtige
voorlichting en verdachtmaking is het
congres toch doorgegaan. Dat is een
eerste winstpunt. Voor het eerst sinds
zoveel jaren heeft de Noord-Nederland-
se pers, in gunstige of ongunstige zin,
de brede lagen der bevolking er weer
aan herinnerd, dat de Nederlanden geen
fossiel zijn, dat hoogstens nog in een
museum thuishoort en dat er nog men-
sen zijn, die de Nederlandse eenheid
willen herstellen. Dat is een tweede
voordeel. Maar vooral hebben de strijd-
bare organisatoren van het congres,
naar wij hopen, in de menigvuldige te-
genkanting een tonicum gevonden, dat
hun strijdlust slechts kan aanvuren.

Verschillende aspecten van het Ne-
derlandse nationale leven werden ten
congresse behandeld. De heer van Dam
van Isselt (Den Haag) besprak de eco-
nomische eenheid der Nederlanden en
concludeerde, dat de tijd voor een vol-
ledige Benelux rijp is. Opvallend is, dat

inirfpr in 7Ün zakelijk eefundeerde

-do a,p
ureaiqo.KÏiooips
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Na een

(Vervolg van bte. t.)

als zetel voor dit congres kozen. De Meider
Heeft grondig aangetoond, dat Limburg wel
degelijk een der bruggen kan werden, die
Noord en Zuid opnieuw *-* ~«—~ ~-««-
brengen.

tot elkaar zullen

- Als derde inleider wees Pater Brauns S.J.
(Gent) op de confessionele verscheidenheid
in de Nederlanden, die echter geen reden
van tweespalt behoeft te zijn, als de bewo-
ners van de Lage Landen elkaar en eikaars
opinie leren waarderen. Deze inleiding bleek
echter, ondanks bovenstaande bewering, zo-
zeer een katholieke stellingname te zijn, dat
een niet-katholieke congresganger publiek
zijp vrees te kennen gaf, dat het congres
zich zou te buiten gaan aan religieus parti-
cularisme. Terecht werd dan ook door een
andere aanwezige betoogd, dat de Noord-
Nederlandse practijk, sinds Schaepman en
Kuiper, afdoende heeft bewezen, dat katho-
liek en protestant wel degelijk hand in hand
kunnen gaan tot welzijn van het éne vader-
land. Aldus beschouwd gold het betoog van
Pater Brauns veleer een theoretisch probleem
dan wel een practische moeilijkheid, zoals
door de geschiedenis van de laatste halve
eeuw wordt bewezen.

Drs Jorissen (Brussel) behandelde het
thema « Vlaanderen in de Nederlanden ».

Hij wees er op, dat de Vlaamse Beweging
steeds de nadruk heeft gelegd op de Neder-
landse zelfstandigheid tegenover het buiten-
land. Hij herinnerde aan de oude leuze « On-
verduitst en onverfranst» en verklaarde zich
onomwonden voorstander van het, huidige
verzet tegen de Engelse bezetting in de Kem-
pen. Vervolgens betoogde Drs. Jorissen, dat
de Vlaamse Beweging vanaf haar oorsprong
en in haar beste uitingen geen particularis-
tische taaibeweging is geweest, doch een na-
tionale Nederlandse beweging. Dat de taal-
kwestie niet mag • worden onderschat be-
schouwde spreker terecht als vanzelfspre-
kend.

Een staaltje van de Nederlandse taaiver-
scheidenheid werd geboden door de groe-
foti uit \A7n11r\nï£ 1?r<Ae1a<ir1 0*1 ti<vh
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onomwonden voorstander van het. huidige
verzet tegen de Engelse bezetting in de Kem-
pen. Vervolgens betoogde Drs. Jórissen, dat
de Vlaamse Beweging vanaf haar oorsprong
en in haar beste uitingen geen particularis-
tische taaibeweging is geweest, doch een na-
tionale Nederlandse beweging. Dat de taal-
kwestie niet mag worden onderschat be-
schouwde spreker terecht als vanzelfspre-
kend.

Een staaltje van de Nederlandse taaiver-
scheidenheid werd geboden door de groe-
ten uit Wallonië, Friesland en het stamver- ;
wante Zuid-Afrika. Vooral de Waalse spre-
ker, die in het Frans opkwam voor de aloude
Nederlandse aard van onze Romaanse gou-
wen, oogstte een daverend applaus van zijn
blijkbaar aangenaam verraste toehoorders.O

Nadat de Heer Waltmans (Brunsum) in
een helder betoog de Nederlanden in Euro-
pa gesitueerd had, werd het congres geslo-
ten.

Indien wij dit Maastrichtse Paascongres
vergelijken met zijn voorganger van verleden
jaar te Antwerpen, stellen wij met genoe-^
gen vast, dat er in één jaar tijd een reusach-

de organisatorische zijde betreft:/Dé;-eqflï
gressisten hebben dit jaar blijk gegeven van
een voorbeeldige 'tucht en wij menen, dat
deze vooruitgang in de eerste plaats te dan-
ken is aan de krachtige leiding van de voor-
zitter, die zijn moeilijke taak met zwier heeft
vervuld. Maar nog belangrijker lijkt ons het
feit; dat de Heel-Nederlandse nationale doc-
trine langzamerhand begint door te dringen
en te bezielen. Er is een geestelijke eenheid
aan net groeien. Zeker, er was bij sommige
inleiders nog enige aarzeling waar te nemen.
Men is nog niet góéd wegwijs in het Vlaam-
se, Hollandse, Belgische en zelfs Friese oer-
woud waarin we versukkeld zijn. Maar er
is een weg, zelfs een uitweg, en die is men
aan het.ontdekken. Een aantal Nederlandse
jongeren, die overigens geen organisatie vor-
men, hebben de oude (en steeds jonge en
vrachtbare) Nederlandse idee tot de hunne
gemaakt. Dit is een stevige basis, waarop
dient te worden voortgebouwd. En, zij mo-
gen hef weten, bij dit bouwen staan zij nietx

alleen.

X



2 Mei 1952.-Mos 231.- DIEITSTGEBEIM.-

Onderwerpi"Oprichting "Diets-Stud enten-Verbond"
te Maastricht».- é.

Bij lagen ï één.-

A A K : K.A./E.A.- en H.B.-
V A H ï W.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een opgeplakt bericht uit de "Gazet van Limburg" te
Maastricht, van 29 April 1952, volgens hetwelk op een te
Maastricht gehouden vergadering van de leiding van de "Heel-
Kederlandse-Jongerenbeweging" is besloten over te gaan tot
de oprichting van een '"Diets-Studenten-Verbond", naar de ver-
dere inhoud̂  van welk bericht ik U moge verwijzen.-



De "GAZET VAK LIMBURG"

te Maastricht
van Dinsdag, 29 April 1952,
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Misbruikte leuzen
. Die men daarom liever

V/^"niet meer hoort
,'f MAASTRICHT. — By ftei sZwitere
wan de eerste dag van het Congres
van de Heel-Nederlandse Jongeren
op Zaterdagavond keken tüe Neder-
landse aanwezigen wel een beetje
gegeneerd, op, toen de talrijke
Vlaamse aanwezigen na het zingen
van de nationale liederen hun ge-
bruikelijke strijdkreet aanhieven:
Vliegt de blauwvoet, storm op zeel
Dietsland, hou zee!

Daar heb je het nu, zal misschien
menigeen gedacht hebben. In cau-
da venenum, Aan het eind komt
de aap toch uit de mouw.

De Vlamingen van hun kant
toonden zich weer verbaasd over
die verbazing en schenen er geen
notie van.te hebben, dat de oud-
Ne^erlandse groet Hou zee door
het misbruik, dat een bepaalde
partij in Nederland er onder de
oorlog van gemaakt heeft, in Ne-
derlandse, oren een zeer onwellui-,
dende klank heeft gekregenr zoda-
nig, dat men ze liever maar nooit
meer horen* wil. De congresleiding
heeft dan ook vóór de aanvang van
de zitting van Zondagmorgen dit
Hou zee taboe verklaard- onder uit-
leg aan de'Vtamingen, dat zij moe-
ten begrijpen, dat'men dit hier niet
meer wenst te horen. Er werd even
over gediscuteerd en er werd de
opmerking gemaakt, o/, het nu wel
juist was, 'dat men deze oud-Ne-

• derlandse groet evenals b-v. het
Oranje blanje bleu niet'meer sou
mogen gebruiken,* omdat wekere
partij, die alweer lang-ter-ziele-is,
daarvdn ge- en misbruik, heeft ge-
maakt; wat in Vlaanderen niet het
geval geweest is. Maar men bleef,
bij het beswaar en de Vlamingen
legden zich er bij
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Heel-Nederland^e jongeren-
beweging bijeen in Maastricht
Vlaamse waarschuwing aan Nederland

Datun in verband met Europees federalisme

Niet la
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Friese en Zuid-Afrikaanse
gelukwensen

(Van onze correspondent)
Te Maastricht in de Stadsschouwburg

heeft' Zaterdag en Zondag het eerste
Jongerencongres der Nederlanden met
als thema „De economische, culturele en
politieke verbondenheid der Nederlan-
den", plaats gevonden, waaraan 250
jongeren, overwegend Vlaamse jongens
en meisjes, deelnamen. Uit Noord-Ne-
derland .malen buiten de Limburgse
deelnemers TM^^
uit het Westen en

In de openingswoorden wees de voor-
zitter, drs, P. Heggen, er op, dat zij zeer
veel tegenwerking, ontradingsadviezen,
achterdocht ondervonden hadden van de
zijde der Nederlandse Jeugdraad, ter-
wijl ook publicaties in de pers op z.l.
voorbarige wijze ongemotiveerd wan-
trouwen gezaaid hebben tegen dit eerste
samenkomen van Vlaamse en Neder-
landse jongeren. Dit had zijn weerslag
op de belangstelling van Noord-Neder-
land en het rumoer, dat zich rond dit
congres afspeelde, bezorgde de leiding
ook veel organisatorische moeilijkheden.
o.a. het te elfder ure afzeggen >van de
medewerking die het Maastrichts man-
nenkoor aan de zangavpnd zou verlenen.
Hij vroeg degenen, die een en ander
tegen deze jongerenbeweging en dit
congres in het bijzonder hadden gelan-
ceerd, hun critiek aan de sfeer en de in
de spreekbeurten verkondigde ideeën te
toetsen. Op de Zaterdagmiddag spraken
drs. J. Hansen uit Koermond, directeur
van de Culturele Raad Limburg, in een
voordracht over „De Maasgouw in de
Nederlanden", en Em. van Dam van
Isselt over „De economische samenwer-
king in Benelux-verband". Pater dr.
Brauns uit Gent begon Zondagmorgen
met een vooral voor de Vlamingen zeer
instructieve uiteenzetting over „Eenheid
in godsdienstige verscheidenheid", die
uiteraard handelde over de godsdienstige
verhoudingen in Noord-Nederland.

Het congres bereikte zijn hoogtepunt
op de Zondagmiddagvergadering, waar
de voorzitter van de Heel-Nederlandse
Jongeren Beweging, drs. W. Jorissen,
uit Brussel, het thema behandelde:
Vlaanderen in de Nederlanden. Hij
begon met de drie leidende principes
van de huidige Vlaamse Beweging
naar voren te brengen: t. w. 1. het
streven naar zelfstandigheid; 2. de
volledige culturele ontvor—3™"
plooiing van het Vla»" ^g — Z)
ook in het r/gffiqmoip UBA j
econoijjigb'ui uas§ sip 'do

>toop s-ispds UEA
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MAASTRICHT..>—',Het. veel bespx^en•.'«n.j|tt 3a^$f^
tegemoet geziene Congres van :de He4^^^a^^v^ïi |̂̂

.beweging, dat Zaterdag en.Zondag.in:idfe::Stad^^|^^pfli^ê;]
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saties, maar individuele Mi^ng^lfeaÓeï '̂t»i(|È
een straffe leiding voor een waardig verloof:

. zorgde, zijn althans tendenzen, waarvaneen;i
Tijd en De Waarheid met betrekking tot dife
waagd, hier niet aan het daglicht:getïédén. JS
gres integendeel wel erin geslaagd te zrjn,^
de polemiek in de Gazet van Limburg vopp)p!i
form voor een rustige uitspraak voor al d*| T..
;sfellen in de :problemen, wëïké het;<ge%e%^p|
.dserlands-sprekenden in :geesteli|ke,''eiï tïfi|̂ i

Hier zaten naast elkaar ouderen en : waaronder . Mt:'
joiïgeren — maar allemaal/Johgereii l stvidéhtinnen^iöÉ
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^reiv op >«— •
vlaggen ;vaa'.,-,«
Zu^^frika*'
'«iflsê;̂ 10*
Tri fVfri'ëTi,' lïiét,

•-^.«.•rr^ ; . . . - ,

|,:::;,Mjy^EEa!eJte.;̂ -.̂ f̂ 4èpS;- -e«n
; spréfekbeu*t! :6p.' hest- CWigjïs, van
|:idé. ;TgeeMï̂ der|a t̂|teé;: _" > Jongeren-'

:< t̂ór̂ ;̂*{ÈË ;̂;v;̂ ÖB "̂tvî -'
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Het Jongerencongres te Maastricht
(Vervolg van pag. 1.)

Isselt medegedeeld heeft verwijzen
wij naar elders op deze pagina.)

Des avonds heeft het Tongers Ge-
mengd Koor een concert van Neder-
landse liederen gegeven, waarmee dit
jonge koor, dat reeds tot een goed en-
semble is samengesteld, veel succes
had. Het concert werd besloten met
het zingen van de Vlaamse Leeuw en
het Wilhelmus.

EENHEID IN VERSCHEI-
DENHEID.

Zondagvoormiddig half elf was het
woord aan. pater dr. Marcel Brauns
S.J. uit Gent, die sprak over de Groot-
Nederlandse idee en de eenheid in
godsdienstige verscheidenheid. Pater
Brauns stelde allereerst dat, wanneer
men zich met idealen als van de
Groot-Nederlandse beweging bezig
houdt, onmiddellijk onderzoeksrech-
terlijke vragen plegen te worden ge-
steld naar iemands godsdienstige over-
tuiging. En wanneer die godsdien-
stige overtuiging niet bevalt, is er het
wantrouwen en wordt er bij voorbaat
veroordeeld. De verdraagzaamheid is
hier het brandende vraagstuk. Men
moet elkaar kunnen ontmoeten in
eenheid, met eerbiediging van eikaars
geloofsovertuiging. Men neme uit
naastenliefde de ander zo hij is en
denkt, maar men verdoezele geen
geloofsovertuiging. Het is de oude er-
varing, dat dit verdoezelen bij ande-
ren tot misverstanden, bij de mens
zelf tot geloof svervlakking voert.
Men dient het minimum te bepalen
waarin men kan samenwerken om de
culturele, politieke en economische
vraagstukken in het Nederlandse ge-
heel op te lossen.

DE VLAAMSE STRIJD
Des middags behandelde drs. Wmi

Jorissen het onderwerp: Vlaanderen
in de Nederlanden, en schetste de drie
grote strevingen in de Vlaamse bewe-
ging: het streven naar zelfstandigheid,
dat altijd een vechten tegen verfran-
sing maar ook verduitsing is geweest;
het streven naar volledige Vlaamse
ontplooiing' en tenslotte een streven
naar-die Vlaamse eenheid. De Vlaamse
beweging is niet gericht tegen de Wa-
len, maar tegen de verfranste Vla-
mingen. Het is de Vlaamse beweging
geweest, die België gered heeft, wan'
indien die verfransing ongehinderd
in 120 jaar had kunnen voortwerken
zou België al lang niet meer hebben
bestaan. Rijks-Nederland moet de
Vlaamse beweging steunen, omdat het
tenslotte om gemeenschappelijke taal,
cultuur en hf-t hpotoi>« «—*

DE NEDERLANDEN IN
EUROPA.

De laatste spreker, de heer Walt-
mans heeft tenslotte gesproken over
de verhouding Nederlanden-Europa.
Het lot van de Nederlanden is onver-

j brekelük verbonden met dat van Eu-
ropa. Naarmate Aff samenwerking m
Europa vermeerdert, vermindert de
niet Europse dwang op Europa. De
levenskracht vap Europa is aangetast
door eigen schiïld en niet door Ame-
rika of Rusland. Willen we naar een
herstel, dan moet dat door de Europe-
se eenheid, gebouwd op de nationale
verscheidenheid. Geen samenwerking
lie de eigenheid ontkent, geen inter-
lationalisme dat het nationale ver-
waarloost. Internationalisme is de ver-
tapte verslaving der kleine volkeren.
Men denkt teveel in staten, waar jnen
n volkeren nioet denken. De staat
s secundair, het volk is primair. De
ongeren zullen moeten vechten om
l i e eenheid van Europa te verove-
en.
Er is over dit onderwerp met be-

rekking tot het Europese federalisme
nog een levendig debat gehouden,
zoals ook over andere onderwerpen
anger of korter gediscuteerd werd.

Een vrolijke noot bracht 'n Vlaams
student in de debatten, die twee bus-
es melk deponeerde op de tafel van

de voorzitter, het een van een fabriek
uit Vlaardingen die het eentalig Frans
verkoopt in België, een van een Zwit-
serse fabriek met een tweetalig op-
schrift. De heer Heggen beantwoord-
de dit aanschouwelijk onderwijs in
taalfierheid in dezelfde humoristische
zin, door aan te nemen dat de fabriek
te Vlaardingen van oordeel zal zijn,
dat alleen de Walen melk drinken,
de Vlamingen alleen bier en verklaar-
de het overigens met de Vlaamse stu-
dent eens te zijn.

Een Waal, de heer Michel uit Char-
leroi, een Zuid Afrikaan, de heer Rob
Schalkwijk uit Bloemfontijn en dhr,
Torenbos uit Joure, betuigden adhae-
sie aan de ten congresse voorgedra-

n gedachten voor Wallonië, Zuic
rika en Friesland. Zeer opmerke-

lijk was het vurige betoog van de
Waalse spreker, die met een herin-
nering aan de grote tijden van weleer
de vurige hoop op herstel van het
rijk der zeventien provinciën uit-
drukte. ..

Met het zingen van de nationale
liederen van Nederland,, Vlaanderen
en Zuid Afrika werd het congres te
vijf uur gesloten.



25 April 1952.-No: 218.- 'DIEHSTGEHEIM.-

Onderwerp: "Maandblad "HET PEMOEN".

Binlagen : één.-

A A M :
V A H : W.-

ünder aanbieding van bijgaand exemplaar van
- April 1952-nummer van "HET PENHOEN", Maandblad van de
NederJUi^ moge ik tfw aandacht ves-

tigen op de berichten op blz.5, onder het opschrift:"Flitsen
uit het Afdelingsleven" en meer speciaal op de vermelding
aan het slot daarvan, onder "AMSTERDAM", luidende:

"In,. Amsterdam is een groep gevormd van onze Beweging.
"Ieder, die belangstelt in ons werk, wende zich voor
"deelname aan 't Paascongres, abonnementen op "Het Pen-

„/ j "noen" en inlichtingen over de Beweging tot A.WIEJKIGKX
"Declercqstraat 113 Amsterdam-West"-

Voor 't overige zij verwezen naar de d.z.z.met rood-
aangestreepte berichten in bijgaand maandblad.-

X
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Bijlagen: zeven.
J2 ME 11952^

Onderwerp: MGongres U-ederland|3

weging"

Verwezen wordt naar dzz. brief Jfjtt; GRVD-520106

Conf. dd. 28 April 1952.

In vouwe dezea gelieve U aan te

treffen een uittreksel uit een veilgi-

heidsrapport, opgemaakt doorZ., met

zes bijlagen, naar de inhoud waarvan

kortheidshalve wordt verwezen.

0.3.

AAN Hfd B.V.D. ( 2 x ). PAR:

f



UITTREKSEL VEILIGHEIDSRAPPOR'
BERICHT

Datum van bericht:
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig:

Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Welke acties zijn ondernomen:

Met wie samengewerkt:

29 April 1952.

De gegevens steunen deels op eigen waar-
nemingen en zijn deels afkomstig van in-
stanties waarmede in deze is samenge-
werkt .
Betrouwbaar.

Uitsluitend observatie en onderkenning
buitenlandse deelnemers.
Personeel I. en A. ; I.D. gemeente Politie
Maastricht en mijn "opposite number*1 te
Hasselt.

Onderwerp: "Beknopt overzicht van het op 2.6 en 27 April 1952
te Maastricht gehouden Jongerencongres der Ne-
derlanden11.

{ Bijlagen: zes.

In aansluiting op het gestelde in mijn V. -rapport dd.
2lj.-l}.-1952 Conf., moge ik U berichten.

Teneinde de controle c.q. observatie met betrekking tot
de deelnemers aan het congres zo doelmatig mogelijk te kunnen
houden, zijn vooraf uitvoerige besprekingen gevoerd met per-
soneel der pi, I.D. van de gemeente Politie en mijn "opposite
number11 te Hasselt (B.), terwijl tevens de vereiste voorzorgs-
maatregelen waren genomen i. v. m. onderkenning buitenlandse
deelnemers, propaganda-materiaal en uniformen.

Voer zover is kunnen worden vastgesteld is het congres
bezocht door 250 personen, waarvan lóO Belgen en 9̂  Nederlan-
ders.

Van vorenbedoeld aantal zijn bij grenspassage, controle
hotelregisters en door observatie, .lj|̂  Belgische deelnemers
onderkend, (zie bijlage A.).

Omtrent doel en werkzaamheid der vorenbedoelde beweging,
kan dezerzijds geen conclusie worden gegeven, aangezien het
congres niet door mij is bijgewoond, daar ik bij controle
grenspassage mogelijk ben opgemerkt en mijn aanwezigheid in
de zaal alwaar de verschillende spreekbeurten werden gehouden,
niet gewenst was.

Terzake is mij door het Hoofd van de pi. I.D. medegede§.d,
dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan.

De buitenlandse sprekers (vreemdelingen) hebben zich ont-
houden van actie of werkzaamheid welke de strekking heeft de
Nederlandse politieke of sociale sfeer propagandistisch te
beïnvloeden.

Er heeft een uitstekende samenwerking bestaan, tussen
de leiders van het congres en plaatselijke Politie-autoritei-
ten.

Teneinde een indruk te vormen omtrent het doel van voren-
bedoelde beweging, hetgeen is uitgedrukt in de redevoeringen
van de verschillende sprekers, zijn de spreekbeurten telefo-
nisch opgenomen en zal mij door het Hoofd van de pi, P. I.D.
een uitvoerig verslag ter beschikking worden gesteld. Dit
verslag zal door hem rechtstreeks worde n gerapporteerd

- 2 -
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o.m. aan de B.V.D. en de P.G. te 's-Hertogenbosch.
Uit het gehele verloop is gebleken, dat vorenbedoelde

beweging, waarvan geen statuten of beginselverklaring bekend
zijn, o.m. ten doel heeft:
Ie. voortzetting van de grote Vlaamse lirijd;
2e. eenwording van Vlaanderen met Zuid-Nederland;
5e. scholing voor leiders voor de beweging.

Langs welke weg deze "beweging" hun doel tracht te bereiken,
is voorshands niet bekend.

Daar voor dit congres grote belangstelling bestond van de
zijde van de Belgische Dienst Veiligheid van de Staat, heb ik
op 29-4-52, na voraf gepleegd telefonisch overleg met 3, ter-
zake -met betrekking tot de Belgische deelnemers- de navolgende
gegevens uitgewisseld aan mijn "opposite number" te Hasselt (B.)
a. de personalia van de onderkende Belgische deelnemers;
b. de verslagen, voorkomende in de plaatselijke dagbladen om-

trent vorenbedoeld congres;
c. een programma, waarop o.m. staat vermeld de namen der bui-

tenlandse sprekers en de onderwerpen.
Tijdens dienstbespreking is mij door mijn "opposite number"

medegedeeld, dat hunnerzijds voor deze beweging belangstelling
bestaat, op grond van het feit, dat verschillende leden (Belgen)
de belangstelling van die Dienst genieten in verband met hun
politiek-verleden en/of instelling, terwijl tevens het vermoe-
den bes taart, dat uit die beweging een groep wordt gevormd, die
hun doeleinden tracht te bereiken langs reactionaire (c.q. ex-
tremistische) weg.

Te Uwer informatie worden als bijlagen bij dit rapport aan-
geboden:
A. verschillende personalia, gesteld op een lijst, van Belgi-

sche deelnemers, die bij grenspassage en hotelcontrole als
zodanig zijn onderkend;

B. een programma van het "Jongerencongres der Nederlanden"
zoals dit is gehouden op 26 en 27 April 1952 te Maastricht;

C. een bericht, voorkomende in een orgaan van de beweging
("opstanding") dd. 5-1-1952;

D. een bericht, voorkomende in een orgaan van die beweging
("Uitweg") dd. 12-1-52;

B. verschillende berichten, voorkomende in een plaatselijk ver-
schijnend dagblad, met betrekking tot vorenbedoeld congres; c

F. een lijst van personen (Nederlanders), die op het "Paascongrë
der Heel Nederlandse Jongerenbeweging te Brussel (195D aan-
wezig zijn geweest.

Coll.:



e F.

Lijst van Nederlandse deelnemers aan het congres der
Heel Nederlandse Jongerenbeweging, gehouden op 25 en 26
Maart 1951 te Brussel: veiSbrekt door mijn "opposite num-
ber" Hasselt.

J ° ^ =
u /\ii|̂e./ WALTMAM3. Hendrik Jan Gerard. door geboorte van Nederlandse nationali-

j teit, geboren te Brunssum op 28-3-195°» ongehuwd, van beroep
Journalist, wonende te Brunssum, Lindeplein no. L\B,.'
Betrokkene stond in 1951 ter plaatse als reactionnair be-
laend. - - - - - - - - - - - — _ _ _ _ _ _ . « _ _ _ „ _ _ _

2e. WOUERS. G. Venlo. Wegens de onvolledigheid der gegevens is de perso-
nalia niet vastgesteld kunnen worden.

3e. GOMMAMS G. Blerick. Als voren.
ij.e. VAN DE GAP M. Roermond. Als voren.

* VELPMAÜB J. of VSNDMANS J. Maastricht. Als voren.
6e. HEGGING..P. Valkenburg, Als voren.

' 7® • KÜYPBRS P. Roermond, Als voren.

S 3 : B = ï S ï s n 3 = s = s c = = s = = i c s ï B

Coll.:



Bijlage
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-s aan het op 26 en 27 April 1952 te Maas-
tricht gehouden congres van de "Heel Nederlandse Jongerenbewe-
ging", zoals deze bij grenspassage en controle op hotelreglstei
zijn onderkend.

N a a m . Voorl.

Aers Wllfried
Andries Aleide
Baeijens Robert
Bauens Lode
Berge re t Lucia
Boe s se Jan

r Borglnon Connle
a^ Boxen van Jaliine

Boxtael v.. Blanche
Brauns Ifethlas
Broekmans Karia
Buel de Emlel
Bul j s Raoul
Callaerts Klchiel
Caluwarts Heinhilde
Cameriyack Frleda
Cartuyvels Jaak
Daal v. d. J.
De Dlock A.
De Deeker J.
Declercq
Declercq
De Glopper Edmond
Delauoeye l!aria
De simpel Frans

/.ei. Djzlegel Benoui
De smet José
De smedt Ronold
Deville August
D'haene Frans
Deur s s Je f f a
Devaere Siegfried
Doms Gabrielle

^j ' / '•4U O CiT rl D O S • • » 9 *. ..4 v f
Dumon Vlfilfrled
Sesbeek v. Jos.
31st Josee
Sist Har i a
Sist Yvonne
Fserllnck J.
Feirllnck S.
Filet Rosa.
Fontein A.
Fonteljn Frans
Fonteijn Hllda
Fonteijn L^c
Fonteijn lierman

geb.dstum.

27-8-25
21-8-27
10-8-22
11-12-33
11-3-28
1-3-25
3̂-11-32

22-1-33
7-6^19

23-7-31
22-9-33
2fc-7-29
2L-10-29
6-2-3l|

9-c.jo
15-6-30
23-1-30
2-12-29
19-̂ >i2
6-8-20
10-5-22
29-9-22
29-8-31
5-5-25
31-12-13
11-1-30
17-5-35
3-11-29

15-12-29
lo-7-31
10-10-20
i? 0-1-55
8-7-27
11-9-26
31-10-31
26-9-28
2-7-31
19-1-27
16-10-31
2-5-29
2 -̂12-311-0-3!;
5-2-26
22-2-33

woonplaats en adres .. Opmerkingen, i

St.Amandsberg. België.
S t . Amand sbe r g .
Ottergem,Rl^khofstr.ló
Lbo helen.

Brussel.
Brussel, Are hlmedesstr. 60 £
Ife c helen. "
Banbrugge .
Leuven.
Antwerpen.
Brussel..
Aalst.
Puurs..
Ifechelen.
Antwerpen.
Attenhoven.
Molenbeek.
Borgerhout.
Kapellen o. d. Bos.
onbekend.
onbekend. %>,
Antwerpen, Jacob Jordaenstr.62*^\)
Borger hout ,Lammlnckenstr .25. * (B, )
TÜ e It, Ni e uw straat no.lv. (B.)
Brussel, J.Brandstr. 28. (B.)
Brussel, Gen. Lemenstr.èli.. (B.)
Antwerpen, Gornostr.lii 8. (B. )

Belgiè.
Hau se, Haag straat no,8. - (B.)
Asse broek, Koning Alberlaaan no.7. (B.)
Damme, Zuidvaart dijk no.15. (B.)
Ifechelen. België.
Onbekend. - (B . )
LJaldegem, Parkstraat no.];9« (B.)
Schaarbeek.. België.

'Antwerpen, Langebeeldekendstr. 173 (B. )
Antw9rpen.Langebeeldekendstr.173 (B. )
Antwerpen, lange beeldekendstr. 173 (B. )
Hoen. België.
Heestert. "
Antwerpen, KonlichjKruisschanslei 5̂ 1 (B.)
Brussel.. (B. )
Hver*e,Jaak Ballingstraab 26 (B.)
Ever$e,Jaak Balllngstraat 26 (B.)
Schaarbeek . (B.)
Evere.Jaak Ballingstraat 26 (B.)
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Bldz.2.

Frans scus
Geer ar dijn
Gerquiere
Git s
Gotssens '
Godelieve
"Hecke van
Heerackers
Iferp van
Hoe gr van
Hooghwinkel
Inion
Janssen s
Kalle
Kalle
Lambrecht
Lemaire
Leroy
Danhieua
Leijsen
Louwers
Mahaije
Matheussen
Ibchelen v,
lifter smans
Hol van
Mooi de
Moor de
Mortier

v.
Neve de
Nleuwehove v,
Nolis
Qngene
Paquet
Per si Ju
Flaters
OLsen
Ridder de
Rolff
Ronge
Roy de
Hutten
Ruysschaest
Schalkwijk
van Nlekerk
Schellekens
Schoorens
Smet de
Smits
Snoeck
Solange
Boors
Stappen v.
Stappen v.
Stee landt v.
Stri jkmans
S tri jkmans
Swlnfs

Alph.
Jef.
Hilsla

1-4-26
8-10-28
12-10-27

Albrecht 11-11-86
Ifonika 10-1-31

31-7-33
9-5-23

Gillis
Joris
Walter
V.

W.J.G.
R.
Jan.
Ceciel
Erna
End Ie J,
P.
LUClaan.
Solange
I.
Chr.
L.
Oor la.
Herman.
Hendrik
Herman
halter
Jan
Ctaer

2-5-31
30-5-24
23-3-31
26-1-25
13-8-29
19-11-22
5-4-31
23-10-27
8-7-99^
17-4-36
16-12-24
24-10-21
9-1-24
18-3-32
29-6-17
h---31

13-2-26
22-1-14
11-2-31
26-0-30
10-9-19

Hubertus 6-7-27
Valentljn 23-6-21,
Juüaan 25-12-28
Albert
Hugo
Jef.
Hedwig
Jan
Jean
Irene

E ..
Reemond
G.
S.
J.
O. T.

lïagda
J.
S.
L.
P.

Mla.
Alph.
Piet
G.
A.
Mar i arme
Andre

9-4-30
6-7-33-
11-9-28
14-11-24
1-5-33,
25-3-24
18-7-25
26-7-21
4-9-OS
10-5-27
6-4-31
14-11-21
30-8-25

12-8-33
14-2-31
10-5-32
28-6-28
1-11-33
22-9-28
5-7-32
30-12-28
29-3-26
22-5-31
6-7-29
2-8-24
9-4-5:

woonplaats onbekend. (B.)
BruggejNoordzandstraat 79 (B.)
St.Amandsberg,Dertelberpenstraat 5°»(3. )
Antwerpen,van Schoonhovenstraat 58 (B.)
Brussel. (B.)
Iü8rchten,de Bockstraat 65 (B.)
KammejUzerenwe g straat 71 (B.)
Antwerpen,Antwerpsesteenweg 44 (B.)
Anderlecht (B.)
Deurne,TerheiJdelaan no.90 (B.)
Nijmegen. (I-Ie d.)
Brussel. (B.)
Berchem . (B.)
Mschelen. (B.)
Ifechelen,Steenweg no.32. (B.)
Gent ,St.Bernadettestr. 467 (B.)
Vilvoorde,Llndenstraat 91. (B.)
Aiiderlecht,Ad.^illemijnstr.306 (B.)
Anderlecht,Ad.7/illemijnstr.306 (B.)
DesseljTurnhoutsebaan no.2C (3.)
Beijem.
Borgerhout,v.d.Peereboomstr.66.
Brussel.
Antwerpen.
Puur s..
Borgerhoutjlfereestraat no.3.
Iferelbeke.
ISerelbeke, Gavere Steenv;eg no.70
Kovele.
Brussel,Raroaekerstraat no.28.
- - - -,Londenstraat no.72

(B.)
(B.)
(B.)
(B.)
(B.)
(B.)
(B.)
(B.)
(3.)
(B.)
(3.)

St.Jan? Kolenbeek,Lfonunaertsstr.,83 (B.)
Deurne,Torremansstraat 38
Antwerpen.
Bercheia,Ant.Florallenstraat
Rui selede, Bruggenstraat.
Brugge.
Oostenden.
Antv:er^en,Greinstraat 16.
Onbekend.
Anderlecht -Brussel.
Schaarbeek.
Borgerhout ,Bleek±Lof straat 68
Onder bergen no. 52.

(3.)
(B. )
(3.)
(B.)
(3.)
(B. )
(B.)
(B. )
(3. )
(3. )
(B.)
(B.)

3

Zuid-Afrikaan, Gent, Rode -Tcrenstr. 11.
^ ^ •• ^ ^ ^ m-i «> ^ ^ ^ •* «p* ^> M* ** ^ «v «v

Antwerpen,Lan£3 ITieuwstraat 59- (3.)
Outer.' (B. )
DenderiEonde , Torenstraat no.6 . (B.)
Zandhcven. (B.)
Teuise . (B.)
atergem,PJJkhof straat 16 (B.)
Antwerpen, Itont e bello straat 45 (B.)
Ifechelen. (B. )
Temse, Sc hè 1de straat no.67. (3.)
Anderlecht. (B.)
Molenbeek (B. )
Molenbeek. . (B. )
Burcht. (3.)
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Srcinfs
Teusels
Thiel
Thl j s
Uyttenhoeven
Vendor bruten
Van'j.erburfht
Vandevraills
Denijs
Vandevelde
Velt er
Velt hoven v.
Ver die ren s
Verhaegen
Verhofstede
Ve^hofstede
Vermeire
Verrept
Verschuren
Vervaecke
Vervaecke
Voorde v. d.
Vuyst de
'Vachtelaer
'.Vaut er s
'.Veemaes
Wit de
Wouter s
Wouters
Zltter de

Susanne
Jan
Anna
Guido
Jozef
L'.
T.
Jan
llarguerite
Paul
Rit a
Vlctor
^utger
Annie
Kristiaan
7/alter
•"•>.
Gust
Anita
Srlk
Herman
Godelief
Tsabella
Ile-rman
Annie
J.
VW.Ui.
Edm.
Lutgard
Guido

30-150
22-5-3110-8-52
12-10-30
25-10-31,
19-11-29
7-8-31
24-12-25
5-12-21
. - - -
29-1-31,
21-10-14
10-3-26
2-11-32
15-10-34
5-3-32
lf,_[:_23

2' -^-21
15-5-32
17-5-53
1-1 -29
10-2-14
1P-4-31
9-7-34
14-1-31
11-9-34
23-7-30
13-11-50
27-1-32
1-8-32

Bij grenspassasre werden bovendien als
i) JORISSEKv
i

VERIEIRE

VERREPT

SPIEGEL v. d.

DECLERCq

KALLE

DESJITEL

LANNOO

•

— ^— «

Guillaume
Arn.old
Robert J. K.
Gustaaf J.
Benone E.
Tlllo O.K.
Arne G.M,
Fr. E. V.

G.

W e

28-4-22

15-4-23
26-5-21

2-12-13

10-5-22_ _ _ _

5-ij-25
7-5-27

1 K e r i

Burcht.
TecLelen.
Ie c hele n.
Hasselt.
Aerschot ,ï"ar telarenstraat ,1;,
Brussel.
Onbekend.
Grandville.

( " x

r'.}
c;.:
D'-S
l'l.]'
(->.:
(3. }

C-randville,ociit?.encte van Deni:'s t

Antver-' en.I.'eullr.rstraat nc.l "
Brussel.
Antwerpen.
Aalst.
Aalst.
Nieuwekerke-.Vaas.
171 e uwe kerke -,Vaa s .
Gent.
Jette.
St.ricolaasvaes. ,
Brussel.
Brussel.
Schaarbeek.
Zand berden.
Antwerpen.
Deurne .
Iferrdonk.

I-3effe.
7/atteren.
Stri jthem.
L el se Ie.
At ~ ~" sta c* g^ F? *~~ a ^s c^ s? c? sss ss

vermoede li. Ik ~' leiders onderl
Anderlecht ,Pr.Ellsabethstr.
leraar te Ander leent.
St.Amandsberg.
Riemst ,Tubakstraat no.l4.

^ .
(3.)
(3.)
(B.)
(3.)
(B.)
(B.)
(B.)
(3.)
(B.)
(3.)
(3.)
(3. }
( • ; . )
(3. }
(3.)
o.:(^. )
(3.)
( B . )
(3.)

ra v^ •
-C j.*^. »

59.

Aalst, of Schaarbeck,I^arktlaan 28.
Brussel, Livingst ene laan no.13.
onbekend.
Tielt,!Tie-jrJSt-aat L..

Tielt , Grote baan, nc.l--.

n R e n .

(3,

VAK inEPKSRK VAN SCriALK,'/IJK ) geb. te Gordonla (Zuic-Arrika) op 30-S-1925,
Ackert.Tobias ) wonende te Gent,Rode Toranstraat no.ll.

Betrokkene was niet in het bezit van <Sw vor-
eist ^«vlsa..Vas in het bezie van Zuid-Afrikaai
paspoort.

Bij stationscontrole zijn de navolgende - van elders komende - Teöerlandsrs
onderkend:

Erna 23-1CV26 Arnhem.gezinsverzorgster. I ea.
v.d. A.M. 18-3-10 Amsterdam.

IDOORITBOS 10-10-28





CONFIDEN \M

te Hoensbroek. .
iVcctëur van de Culturele Raad Lim-
3Ë MAASGOUW IN DE NEDER-

fcelt, nationaal secretaris van het Ne-
ï-comité te Den Haag behandelt de

"HE SAMENWERKING VAN BEL-
!E, NEDERLAND en LUXEMBURG.

vergadering is voor de buitenlanders, Fransen en Belgen,
Ögemene Congreskaart hebben, geldig voor beide dagea en on<kr-

fattt. Voor de andere buitenlanders'en de Rjjksnederlanders bedraagt
l tot déze vergadering 25 cent, te voldoen aan de kassa.

•••v Opening der morggnzitting. Pater dr. Marcel Brauns SJ
Gent spreekt pver de Grootnederlandse idee en de

-EENHEID IN GODSDIENSTIGE VERSCHEIDEN-
HEID^
Discössièuurtje en gelegenheid voor het stellen van Vra-
gc^^^EOi^aitzieii van de Heelnederlandse idee en hetbte?
h^ïiiJeJdet^p bet congres.
)Sp<Jdagititting. Drs. Wim Jorissen te Brussel vocwèfcer

•^f.9tk dé Heelnedfirlandse Jongeren Beweging, gaat in op
^e ̂ ècifieke taak van VLAANDEREN IN D&'NE-
DERLANDEN. , -^;

;p-aarna zullen er groeten worden overgebracht namens
Wallonië, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrfka..

Henk Waltmans: DE NEDERLANDEN

Hleggen, r on g r-'--voorzitter, hét

ehn ven ook d»
b talen vftf en

B la }ict algemeen zoals bov
'«pxijre«itting vrij. De andere*d<-- i

JONG
..̂ ..,'J-i '̂ '̂ î ÈSiH^^ '̂ir-iS^

1BSw-t'''l"&~^&ï^&&:''"<--'• :'



CONF
Met steeds stijgende verwonde-

ring, zorg en verbetenheid hebban
de nationalistische Jongeren do ukti-
viteiten van onze huidige bewind-
voerder» gevolgd. Jaar na jaar,
maand na maand nam onze hoop af,
OHM politici krachtig de eenhei J en
de bloei van OM Nederlands volk te
tien nastreven. Het is ons thans vol-
komen klaar dat we van de huidige
bewindvoerders en van het huid IK
nationaal klimaat praktisch niet x
goeds te verwachten hebben. Het
elementair inzicht is een waarachtige
nationale politiek, in een politiek die
krachtig de uitbouw van onze natio-
nale penoonlijkheid zou ter ham! rv
men, ontbreekt hen helemaal.

Hen zegt vaak van de Jon*- '<«
dat ie nuchter zijn. Dank zij dei.
nuchterheid kunnen we echter de
huidigZe kwaal en d« ontz i t i tn . l r
verwoestingen die ze aanricht in > n*
nationaal leven en op het gebied van
de binnen- en buitenland** politiek
ten volle kennen.

Men heeft onze overzeese ge,bied>-
delen verkwanseld.' In Nederla
men het voorbeeld en Beljh
dezelfde weg.

Thans wil men onze onafha
heid zelf opgeven en aehaai
laten ome politici vreemde'1
ons hun wil opdringen en s
ons grondgebied aan vreemde
af. Alle nationale waar*
sch'jnt over boord xewni pc
ontaarding viert hoogtij.

In plaats van on/e volks
aardigheid te beschermen on ö"
gezonde basis te laten ontwik '
laat men utrafTeloos onze \ol
se persoonlijkheid vermoorde1

Brussel, te Overmaas en . I.Jers
de taalgren». Op 7 jaar l i jd daaltl
het perci nt kinderen in Nederlands-
talige scholen te Brussel van 42 tot
17 en U' M«rskroen van 43 tot 5 ter-
wijl in de Platdietxe streek de scho-
len volledig verfranst weiden.

Onze jeugd wordt verdei1 geeste-
lijk veilamd in de zielloze K A.-bc-
wegingen. Onze studenten laten zicli

verder zoet houden door de collcge-
direkteur Mons. Van Waeyenbergh
te Leuven en onk te Gent i.« het na-
tionalisme als centraalvormend be-
ginsel zoek geraakt. Onze oudere
Vlaamsgezinden zijn zelfs te apa-
tisch om een nationalistische volks-
bond te stichten.

Üe toestand in Nederland is niet
beter. De konformistische druk laiit
er zich even krachtig gelden. De ex-
centrische gewesten moeten voortdu-
rend vechten voor hun elementaire
rechten.

Om aan deze nationale ontaarding
een einde te stt-llen en om te vëch-
tm \ > K > r nieuwe, gezonde groniHa-
gen in deze Lage Landen helili.'n
.('•m/erpn uit Noord en Zuid, die sinds
jaren afzonderli jk streden zich than ,
vast aaneengesloten.

7.ij h<'M>«-n zu-h aaneengesloten on>
tnue nationale onafhankelijkheid
handhaven.

y<j K,b»,
ilr t-ei iht I-I
vechten.

. jch aaneengesloten om
c Noord en Zuid te hr-

h. lilirn 7ieh aaneengesloten om
niüatschappelijk leven in

Christelijke en nationale
nen.

de Heelneder-
JV#iïHeweging gesticht

orgaan « Het
eens-

en uit
[•n

|er een-
chaard.

volledig te geven." or
t • -charen in de gemeens?
r -ü i jd .

.\'«inens de :
t Heelnederlandse Jongeren »

\VIM JOKISSEN



de Nederlanden U i

U
Wij lezen in het Jamia r i -mi iMi i i e r \ a n Het

Pennoen, maaiuihlatl van (K- Heel-Neder-
landse Jongerenbeweging iwee merkwaaul i -
^o ar t ike l s van dr haml van dhr H. YValtmans.
Uil hi-l eerste a r t i k e l Ons doel : Hecl-Neder-
land citeren \ \ i j :

- Hel nationalisme aJs algemeen levenselemenl
van onze tegenwoordige samenleving ie doen
herleven als grondslag van een totale Inzet voor
de herwuri.'Tifc onzer Nederlandse instellingen en
on* vaderlar.ds bewustzijn, ia op het ogenblik bit-
tere ll'JbdXdilk.

ün waar de oudere krachten te ieer TCi-sni :!•'.
zijn en bli.ikbaar te onmachtig on. ;1? waa-1't.-i l
van de t,(:e)ntderlandae eh van de organische if-
Vfrson\>.Ui,igen voor te «taan, mo>i«ri het wel do
jongeren zjjn, de jonge arbeiders. d« jonge boeren
«l studenten, de beambten en jonge- middenstan-
éara, die, ook waar ledere actie om verbetering
essssr nationale en sociale gemeenschap nutteloos
•ehttjU, verbeten willen werken, met boet van al
hun krachten, voor de totstandkoming van een
nieuwe Nederlandse gemeenschap. Temeer daar
de traditionele organisaties de nationale aspiraties
vhn ons» Jongeren maar raoellQk vatten en te
weinig denken aan de zending van het Neder-
landse volk. Men moet het beschavlngeverinogen
onaer natte niet inkrimpen binnen toevallig-ver-
ooraaakta lijnen, die men grenzen heet, maar la-
ten uitgaan, waar dat mogelijk is, dus wel «lier-
eerst over de 17 provinciën.

DeoroM *«M w* nofkMiabwtiseA.
Daarbg houden wfl goed In het oog, dat niet één

der partyen het monopolie van het volksbelang
heeft..Tegenover de ontbmdingstendenzen der na--,
oei tetse groeperingen stellen wD daarom de na-
tionale eenheM van ons ganse volk. « Ben partrj
is een vrQwilUg van het geheel afgescheurd brok-
stuk der waarheid, dat altQd meer en meer ver-
breedtelt Cn de oorzaak van de verderfeltfke wer-
kftBff der partgen is, dat xtf het geheel willen be-
heersen ; dat aQ, de kinderen der verscheuring, in
de fksmU der waarheid, als element van eenheid
w»en staan... > (Schaapman). Ons doel is dan
ook niet een parlementair-vertegenwoordigde par-
M| te l£i, ook later niet. Op buiten-parlemenUlr
terrein willen wij werken aan de eenheid der Ne-
derlanden en de vestiging van een nationale en
sociale orde in deze Verenigde Nederlanden. Daar.
tee hebben wfl gesticht de Heel-Nederlandse Jon-
geren Beweging, daartoe werd Hel Ftmttomt ge-
reorganiseerd.

De Jongeren moeten niet voortgaan met ge-
dachtenloos van de ene politieke groep naar de
andere te fladderen, om de gelden op te strijken,
welke worden toegeworpen. Zrj moeten het betere
aandreven.

Ieder dag voelen ze het gebrek aan nationaal
besef en vaderlandse kracht aan hun lijf Zrj
weten, dat alleen een groot en sterk Heel-Neder-
land redding brengen kan en on» volk beschermen
tegen de grootmachten. Zij weten, ilat alleen Ne-
derland, België en Luxemburg samen, dat alleen
de Benelux-landen samen wij verkiezen de be-
naming- HEELNEDERL.AND - een sterke macht
kunnen vormen in een komend Verenigd Europa en

i en. waarvan men niet meer hooit ouulat •••• w."
rtrn vrrn:i-llK'1. als jjpvolj; • ;<n f\m n / .wnHi

Wij inoctrn üterk 2ijn
JMliii i l : i n moeten wij otile oji «'i^t-n /.nkcn stel-

te8 x*zalllt'n'1J^tt' 'lefensie-maatregelpn; D1KEC-
TB sociale en economische eenheid; opluHZing. niet
in M^lan<lse of Antwerpse, maar in Heelnetlei
landae Keest, van het vraagstuk der waterwegen ;
gelijkstilltng en vernieuwing van ons onderwrj* :
vestiging* vut universiteiten voor de belde Br»-
banden en Lintburgen ; strgd om het behoud der
bedreigd* gewesten voor onze cultuur; weder-
zQdse garantstelling voor overzeese gebiedsdelen .
e«n voortschrhdende corporatlef-Christelqke so-
ciaal-economische orde ; gezamenl^ke vertegen-
woordiging bü internationale organen ; uniforme
televisie-lrjnen ; samenwerking van organisaties
en personen en periodieken, enz. enz.

Onze bedoeling Is getuigenis af te leggen van
ons geloof In de Nederlandse volksstaat. Daarbty
steunen w\ op wat het verleden bracht aan ken-
nis en ervaringen.

De staatkundige eenheid der Nederlanden is
ons uiteindelijke doel. Alleen dan kunnen de Ne-
derlanden hun AMforiacAe -.ewüny weer vervul-
len

Alleen b(j deze eenheid zullen wtf weer een be-
tekenisvolle rol kunnen spelen. Want onze drie
kleine staten worden bedreigd door de machtspo-
litiek der vele grote. Daarom moeten wty ons
Intensief met elkaar verbinden . > (Cursief van
ons.)

*

In het tweede artikel Om de toekomt van
om volk schrijft ühr Wittman* :

•> Heel-Nederlandse politiek '
In deze wereld van chaos moeien wq heel-Ne-

derland bouwen. Ons volk heeft ook nu nog een
vervullen, als middenstam van verschil,

e en culturele regionen, als deel
enermgemeenschap in Zuld-Afrika, Kongo,
West-Indlé, Nleuw-Guinea en in de landen, waar*
thans onze jonge mannen naar toe trekken.

Maar dit Nederland moet In zqn volksgeheel de
natuurlijke levensorde van persoon, gezin en ge-
west erkennen. En daartoe is nodig een nationale
inschakeling, met behoud van wezenlijke eigen-
aard, van politieke en godsdienstige richtingen^
een corporatieve samenwerking in het sociale
en economische leven, een krachtige nationale
jeugdopvoedlng en een verbetering < l e i staatsin-
stellingen door dr aantasting der oenlialisatie-po-
lltiek.de buieaucratle en de gebreken van het hui-
dige pmtijwezen.

. . w i j hebben een t i - n t M - opgave Yn een hoop-
jtevrnde : met' te werken a;tn de l i t - r l .Nede r l and -
se eenhci I. H «m een goede tuekom.il v;in uns volk,
«lit volk zijn zending en roeping weei In-wuxt te
maken de wedpropBlunding der Nedn landen
Drturvooi IK nodig : ed r l i uwd ighe i i l . »ff"r-vaar-
di);heid i-n n a l i o n u l f S ' ihdur i t e t V -Alleen dan zal

w ei-i ^HHI[ wmdi'n. •



S. T.
No. ür.V.D. 520106 Conf.
Bijlagen : J£s»ef //
Onderwerp: Congres Nederl.

Jongerenbeweging

28 April 1952.

•j@-4S.Ar

In vouwe dezes gelieve U aan fce
treffen een uittreksel uit een veilig-
heldsrapport, opgemaakt door Z, naar
de inhoud waarvan kortheidshalve wordt
verwezen.

Indien terzakertnieuwe gegevens te
mijner kennis worden gebracht, zal ik
U deze doen toekomen.

O.K.

, S. T.

AAN: Hoofd B.V.D.

, Typ :19
' Coll. :\J\



UITTREKSEL VEILIGHEIÜSRAPPORT
BERICHT

Datum van bericht
Rapporteur
Van wie is het bericht afkomstig
Betrouwbaarheid bericht
Betrouwbaarheid berichtgever
""'elke acties zijn ondernomen
Met welke instantie samengewerkt

2/|. April 195?.

Plaatselijk contact.
Be trouwbaar.
Betrouwbaar.
Signalering i.v.m. grenspassage.
PI. I.D. gemeente. Politie en perso-
neel Dienst Veiligheid van de Staat
te HASSELT (B.).

Onderwerp: Genomen maatregelen ter onderkenning van deelnemers aan het
te Maastricht te houden jeugdcongres van de Nederlandse Jon-
g

C
Bijlagen : een.

'£er bevestiging van mijn telefonische mededeling aan S.
van Uw bureau op heden te 09.10 uur, betreffende in onderwerp
dezes omschreven aangelegenheid, moge ik te Uwer voorlopige
informatie het volgende berichten.

Het houden van vorenbedoeld congres werd op 23 -Ij-- 1 95 2 te
mijner kennis gebracht door een plaatselijk contact. In ver-
band met eventueel te verwachten buitenlandse deelname aan be-
doeld congres, heb ik onverwijld contact opgenomen met de in-
lichtingendienst van de gemeente politie Maastricht, en aan
deze mijn diensten, voor wat betreft grenspassage der buiten-
landse deelnemers, aangeboden.

Het Hoofd van vorenbedoelde Dienst heeft mij verzocht,
z. m. te willen bevorderen, dat de buitenlandse deelnemers bij
grenspassage worden onderkend en controle wordt gehouden op
de aanwezigheid van propaganda-ma teriaal.

Aan vorenbedoeld verzoek, is dezerzijds voldaan, nadat
vooraf overleg was gepleegd met in aanhef bedoeld 8. Z. te
Vaals is telefonisch met deze maatregel in kennis gesteld, met
verzoek terzake controle te doen uitoefenen aan de daarvoor in
aanmerking komende doorlaatposten in zijn gebied.

Daar mij uit voorgaande ervaringen bekend is dat mijn
"opposite number" te Hasselt voor deze aangelegenheid interes-
se heeft, heb ik onverwijld met deze contact opgenomen, met
het doel te geraken tot een volledige samenwerking en zijn in-
middels terzake dienende gegevens onderling uitgewisseld.

TOELICHTING; De bevindingen van vorenbedoelde controle, verbandhoudende met
grenspassage, zullen ten spoedigste afzonderlijk worden gerap-
porteerd.

Door de P. I.D. ter plaatse, zijn de vereiste maatregelen
voor onderkenning van politieke achtergrond of doelstelling
genomen, terwijl tevens ter handhaving van de openbare orde,
de nodige voorzieningen zijn getroffen. Door de Politie ter
plaatse worden onregelmatigheden verwacht van de zijde van
bepaalde groepen studenten.

Tevens is voldoende aandacht besteed aan de bepalingen
van Vreemdelingencirculaire no. F. , in verband daarmede heeft
onderhoud plaats gehad met de leider van dit congres, terwijl
de -buitenlandse sprekers, hetgeen door hen tijdens het congres

- 2 -
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wordt voorgedragen, vooraf ter goedkeuring zullen voorleggen
jy. aan een plaatselijke polibie-aufcoriteit.

^\R)| Als ^leider van dit congres treedt op WALTMANS, van Neder-
</• landse nationaliteit, ge b. in 1930, student aan de Economische

-""" Hogeschool te Tilburg, wonende te Brunssum (L.).
Als secretariaat van dit congres is opgegeven het adre,s

Lindenple in" nb 1
"™Te*vens~zullen de ""navölgende sprekers een spreekbeurt hou-

den ;
. HANSE/ï wonende te Roermond, onderwerp "Maasgauw in de Ne-

derlanden"; ,
12e, van DAM - van Isselt. wonende te 's^Gravenhage, onderwerp:

"De Nederlanden en de Benelux", "
| 3e. Pater BRÜON uit Gent (B.) over een Godsdienstè^aangelegen-

held; fff\A***s- f
I4.e. Kapelaan Cor SMIT, afkomstig uit Brussel, deze zal spreken

over "Politiek en cultuur";
|5e. Wim JORI3SBW. afkomstig uit Brussel, onderwerp onbekend.

De in de laatste alinea vermelde gegevens, zi jn verkregen
via veelzijdige informaties en zi jn door mij op de juistheid
niet gecontroleerd kunnen worden, wegens tijdnood.

Verwacht worden plm. 4-00 Belgische deelbemers.
De Belgische deelnemers worden in België door verschil-

lende overheidsinstanties als "rechts-extremM aangemerkt.

Coll

O
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Nr . dlp*E.i.3.Sden 11/52 ^ ExlmrÜaar m ....<?. :

'Datum en uur v$n vjaotnCRf / signalering: » $̂ 1, Jfel 19§2 -t

Samenwerking mei; ...-•
Ondernomen acties: g....e....8...n...

Naam: ............ de .WAART
Voornamen:

Meisjesnaam:. - - • - > -

l[«zond«B»

..«....-.*-...*....»..-.*s--̂ -.-*- ........................... Nr Legit.bew.B.Z.:
Geboorteplaats: ..... Amster.dafli : datum: .......... 9
Nationaliteit thans: Hederlandse bij geboorfë:
Beroep: :..... zender:,:. (.stederend in
Adres:

Soort: Bed,paspoort Nr geldig tot: 4-8-53
Uitgegeven te: .Amst.er.dam.. op: ..3k-7-X93l.. door:
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: - ' door:, *.-*.'
Andere voorkomende visa: g....e....6....H..."«.
Bijzondere aantekeningen: g®....6 ...R«..

F O T O

IN

Q03T

Reden: Faml3±ebezoek.
Reist van: Erankrijlc naar : Nederland,
Verblijfsadres in Nederland: als voren vermeld*
Vervoermiddel: te voet ( liftend vertroMsen)»

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:

een tas met toiletartikelen*

Lengte: niet opgenomen'. Ogen:
Postuur: Oren:
Haar: Neus:
Bijzondere kentekenen:
Kleding:

Gelaal:
Mond:
Gebit:-

Schoolopleiding:
Vakopleiding :
Talenkennis :
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van valitSür/signalerinti en nadere bijzonderheden: Z.O.Z.

IUB 1101-7/7/'50



Gemeente Politie Brunssum.

Bijlagen; Een.

Ond erwepp; jongerencongres.

Dossier;/?j^) _

V e r t r o u w e l i j k .

C

OP KAART
&- Ar./r__*s.ïA . £ j-r*

1952 J ^-y/

Aan

de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

' s - G- r a v e n h a g e.

de Heer Procureur Generaal, f gd. Directeur van Politie
te

's- H e r t o g e n o o s c h.

O

Hierbi j heb ik de eer tl te doen toekomen een aankondiging

voorkomende in liet p laa t se l i jk weekblad "de Nieuwsbron" van

25 April 1952, behelzende het op 26 en 2V dezer in de Stads-

schouwburg te Maastr icht te h o u d e n Jongerencongrea van de

He e Ine d er land s e Jongerenbeweging.

Een der in de aankondiging voorkomende sprekers is d e be-

1 kende Henk WALTMANS uit deze gemeente, wiens an tecedenten

reeds eerder aan U werden ve rzonden . Sinde.

Brunssum, 26 April 1952.



Jongerencongres der
Nederlanden

Om half vgf a.s. Zaterdag zal in de
Stadsschouwburg te Maastricht het
eerste na-oorlogse Jongerencongres
der Nederlanden worden geopend door
dhr. Drs. P.W. Heggen te Hoens-
broek, voorzitter van dit congres.

Er is in de laatste tjjd heel wat
te doen geweest over dit congres en
daarmee in verband staande over de
Heelnederlandsé Jongeren Beweging,
die in toenemende mate de aandacht
trekt ;;ih ons landen zeker ook in pn-.
ze pl'byineïe. Helemaal duidelijk is de
situatie intüsseij nfijg niet geworden.
t>e reacties i%^ de Limburgse pers
kunrten alleen besluiten tot de vast-
stelHng.rxiat het nodig is op dit con-
gres de doeleinden concreet en voor
jeder duidelijk naar voren te brengen.
i De te behandelen onderwerpen zijn
alleszins de moeite waard en de spre-
kers; bekend genoeg tot over de gren-
zen heen. De Directeur Van de'Cul-
turele Raad Limburg, drs. Jo Hansen
te Roermond,-- zal ̂ spreken over De
Maasgt>t*v ,in- de' Nederlanden, Pater
dr. Marcel Brauns SJ te Gent, win-
naar van verschillende letterkundige
prijzen, waaronder 'de Hendrik van

Veldeke prijs, behandelt de eenheid in
Godsdienstige verscheidenheid, terwijl
de nationale secretaris van het Bene-
.lux-comité E. van Dam van Isselt te
Den Haag het zal hebben over de Eco-
nomische- samenwerking van België,
Nederland en Luxemburg. Zondag-
namiddag spreken de heren Drs. Wim
Jorissen te Brussel en onze, plaatsge-

H.enk Waltmans resp. over
Vlaanderen en de Nederlanden en de
Nederlanden en Europa.

Ödfe'het Zangfeest, dat Zaterdag-
avond om 8 ujur in dé Stadsschouw-
,burg wordt ingericjit eö waaraan me-
dewerken het ; Maastrichtse Mannen-
koor en het Tóngers Gemengd Koor,
is de moeite van 't vermelden waard.

Dit congres;. dat de noodzaak van
de economische, culturele en politie-
ke eenheid van België, Nederland en
Luxemburg beklemtoont, kan een
waardevolle bijdraggjl'evereh tbt' èèfr
voortschrijdende sanjjéihwerking van
deze drie landen. Het»- feit, dat !*oóp
de eerste maal een grote groep^— -
men spreekt van meer dan tweehon-
derd — Vlamingen deelneemt, maakt
dit initiatief bijzonder waardevol.



4
T

UITTREKSEL

Uit; O b 1«J1

Voor;
o.d.v.:

Dat.,

Par.:
B.
D.A./1-067/W. 1421.

APK f952
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-ff j. l

Het zou ons ten zeerste interesseren meerdere
injjchtingen te mogen ontvangen nopens de vergadering
die op 9 Maart' j„l. te Arasterdam, door een aantal jeugd-
organisaties met neo-fascistische inslag werd gehouden,
met het doel tot een innige samenwerking te komen.

Aan deze vergadering nam o.m. deel het gekende
Algemeen Diets jeugdverbond waarvan de zetel te Gent ge-
vestigd is.

Wij zouden het eveneens op prijs stellen in-
lichtingen te mogen bekomen over de Luxemburgse afvaar-
diging.

De 9e April 1952.



POLITIK BRUN5SHI y^RIRjDU.-VELIJZ Bianssum, 24 Haar t 1952,

- DOdS. j?. i„.
i , ^ -^ ' -' /

Bijl. geen. ' „ "r

H C :

Betr. wal tmang. ;i!u, *;,.

de Heer Koof d van de Binnenlandse Veiligheidadient
te

^s-__G _r a v e n h a g e.

de Hee r Procoïeur G-ene raa l , f gd. Di rec teur van Politie
te

1 s- H e_ r t o g e n b o s c ju

H i e r b i j heb IK. de eer U te ber ichten, dat onderstaand ar-
tikel uit de "Volkskrant" van 22 M a a r t 1952, afkomstig is van

; i \ de in deze gemeente tonende Hendrik Jan Geiard ^ALTMAHSi gebo-
•'/ ren te Srunssoin o p 28 Liaar t 1930, wonende aan net Lindeplein

no.4a in de^e ge ca et n te, omtrent wie r e e d s e e r d e r een uitvoerig
rapport w e r d verbonden .

"Nederlandse vlag II
Oran je , b l a n j a , bleu is niet de vlag der nazi ' s , maar het

symbool der Nederlanden en van hen, die ook vandaag nog stre-
ven naar de volksstaat der Dietse gouwen. DQ "rrincevlag"
wordt beschouwd als een Heelnederlandse symb'ool. Rood-wit-
blauw als een verarming en beperking.

namens Keelnederlandse Jongeren.
v

NASCHRIFT: Hou zee ! - EED." Einde.

De Inspecteur ^on Politie,
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Gemeente Politie Brunssum.

+
PAR:

JZ

"» S W 1952

Brunssum, 5 Januari 1952.

ACD|
Ik heb de eer U te berichten, dat in deze gemeente

werd verspreid het maandblad: "Het Pennoen" van de Heel Ne-

j/r

r

d gr Ia nd aig_j[ongerenbeweglng,, waarvan een exemplaar
gaat.

Hierin komen een tweetal artikelen voor van de in deze
wonende Henk WALTMANS, waaromtrent reeds eerder ge-

gevens en antecedenten werden verzonden.
Voorts is gebleken, dat op 30 December 1951 te Valken-

burg een vergadering van bovenaangehaalde beweging werd be-
legd. Deze werd bljgj3Tsr£pjid_dj5j^ die
symphatlek ten opzJLehtë~~virn deze beweging staan:

' Kuypers,P. Adjunct directeur van de Volkshogeschool te
Valkenburg,
Cremers,J. drs, Adjunct secretaris van het Limburgse
Groene Kruis,
Veltman,J. secretaris van het Algemeen Nederlands Ver-
bond, wonende te Maastricht,
Wolters, Gerrit, secretaris K.V.P, Jongerenorganisatie
In Limburg, wonende te fllerlck en
Heggen, P.Directeur van de Limburgse Federatie voor
Vreemdelingenverkeer, wonende te Hoensbroek.
Besproken werd de werkwijze tot propagandering van de

doelstellingen der beweging, die men wil bevorderen door ge-
westelijke samenwerking met alle goedwillende politieke groe-
peringen met uitzond erlng van de^ C .P. N» en jjx N, S|B*ers.

Tenslotte zij nog vermeld dat de abonnementsprijs van
het "Pennoen", zoals uit een bericht op de laatste bladzijde
blijkt, kan worden betaald bij de eveneens in deze gemeente
en wel aan de Kerkstraat no.83 wonende L.T.J.LINGSMA, wiens
antecedenten ook reeds eerder werden toegezonden

De



i<o: 553.- DIKIISÜK^KEIM/- 24- November 19S1.»

ünderwerpi"3frs. P. ff.HEGGM

te V:JAEKBU2G".-
P '~"C 28

: één.- ,,^i '• -
' -

A A N : K.A./S.A.- en H.B.-
v - TT . ;-'•' _

M ^i * 1 » IJ .

Hierbij gaand gelieve U aan te treffen,
een opgeplakt artikel uit het te Brussel en te Antwerpen
uitgegeven wordende - min of neer Vj-aams-extreinistiach - en
pro-incivieke - dagblad "DE STANDAARD", Antwerpse editie
van Donderdag, 22 dezer, -waarvan als de schrijver is ver-
meld: Drs. P.W. P;

Dese persoon is kennelijk identiek aan
de Nederlander, in voorgaande rapporten vermeld en o.a.in
dezerzijds schrijven,No:2C4,d.d.6 April 1951 - en No:232,
d.d,20 April 1951 - onderwerp:"Congres der Vlaamse Jongeren",
genoemde: Drs.P«HESJ1SN, wonende te - althans afkomstig uit
V. JjKEI!£U.l'G. -(L.) «- op wie toen reeds de aandacht werd geves-
tigd in verband met diens duidelijk blijkende sympathieën
met Vlaams-extreme groeperingen*-



Verdreven studenten aan de Nederlandse Universiteit
Wat eenheid vermag !

De jongeren zijn a-pathisoh, zon-
der interesse en idealisme, zij lo-
pen nergens meer warm voor en
üjn volkomen egcïstisch en mato
riaii6t:.sch ingesieid. Ziehier, enkele
toner, uit het klaaglied dat men

: ugeiwoordig -tf> graag aanheft
i wanneer de jongeren van deze tijd
na de tweede oorlog beoordeeld
worden. Ten dele hebben de zan-
gers van dit klaaghed gelijk. DC
toestand m Nederland zal wel niet
veel verschillen van die in ander*
landen en hier hebben we niet dik-
wijls aanleiding om de jongeren K
prijzen. De interesse in alles, ook
in jeu-gdoeweging en studentenor-
ganisatie is minimaal. Daarom ver-
heugen wt ons dt* te meer wan-
neer er eens i<';« gebeurd is waar-
uit moed te putten valt.

Het gebeurde in het voorjaar van
1918.

In Tsjechoslowakije kw&m een
totalitair regiem aan de macht. Al-
le veron we i-d gf'oroktn en het
valt licht te begrijpen dat de nieu-
we, communistische machthebbers
de haarden van verzet het felst be-
streden. Een van die haarden -yerd
door de universiteiten gevormd, di«
van ouds bekend stonden als d«
verdedigers van waarheid en vrij-
heid. Studenten doken onó>r en
vluchten. En toen, op 3 Maart
1948, zond de B. B. C. een bcod-
schap van de Nederlandse studen-
ten uit, luidende : de Nederlandse
student verklaart zich solidair met
zijn Tsjechische collega, die pal
staat voor de universitaire vrij-
heid.

D? Tsjechische studenten die er-
in zouden slagen het communisti-
sche regiem te ontvluchten werden
uitgenodigd io Nederland hun stu-
die te komen voortzetten. Deze op-
roep werd ontvangen en een aan-
tal studenten gaf gevolg aan d*
uitnodiging van hun Nederlandse
collega's.

In Nederland volgden de gebeur-
tenissen elkaar snel cp in Maart
1M8 werd in het concertgebouw te
Amsterdam een nationale universi-
taire proteetvefigadejing gehouden
waar meer dan 2.000 studenten en
docenten aanwezig waten. De gast-
vrije opname van de gevluchte stu-
denten werd door ftlle geleding«n
van het Nederlands Hoger Onder
wijs als een «repJioht erkend. Beu
universitair Asylfonds werd opge-
richt, dat al vlug d« oorspronke-
lijke doelstelling die bestond
uit de hulpverlening aan Tsjechen
verruimde. A&ten die wegens de be-
lemmering van de vrijheid van het
onderwijs uit hun vaderland moes-
ten vluchten, moester, worden ge-
halpen. Hiermee had de Nederland
se Academische wereld — over all*
onderlinge verschillen in geloof en
politieke overtuiging heen stap-
pend — een historische daad ge-
steld tegen de onderdrukking van
d« geestelijke vrijheid. Veel moei-
lijkheden moeste» nog worden
«Verwonnen alvorens het werk.
beginnen te vlotten. De Nederland-
se regering verleende alle mede-
werking doo-r het Asylfonds toe-
stemming te geven voorlopig vijf-
'•tig studenten op te nemen De ge-
vluchte StAjrienten werden in een
centrum bij elkaar gebracht, waar
zij door intensieve lessen erin
slaagden na z»s weken Nederlands!
te kunnen verstaan en lezen. Ooit
•de studie leverde aanhankelijk gro-
te moeilijkheden op omdat de etu-
dSeprog«imma'« vaa de Nederland-

se en buitenlandse universiteit**» zo
veel verschillen vertoonden dat. d«
studenten gemiddeld een jaar no-
dig hadden alvorens enige vooruiv
gang in hun studie was te bespeu-
ren.

Het resultaat eohter van de ac-
tie is dat momenteel zes-en-vsjftig
studenten aan Nederlandse univer-
siteiten studeren. Zo is de Neder-
lands* universitaire wereld erta-'g*-
slaagd door spontane samen»*- .
king een daad te stelle» die voor
de geestelijke vrijheid van Europ»
van niet te onderschatten waar-
de is.

Kan men het ons dan kw»li]k
nemen als wij ons afvragen wit *r

zo te bereiken zou zijn indoen
deze eenheid in samen-werking blij-
vend was. Indien in ons lend én in
uw land de jongeren samen zou-
den wevken aan de oplossing van
zoveel problemen, die zo ontzettend (
v*«l belangrijter zijn dah fe <ük-
wtjl£ zo onbenullige twistpunt*».
die #>w*t bij U als t» J on* zeil <1«

houden,
Drs. P. W. HBCK5ÏW.

1 >- ' " M
.-; J- -jf XI Li,'
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de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

's-G r a v e n h a g e
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Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 15 October.'1951, no. 115890,
hetwelk mij door de -ieer Commissaris van Politie te Heerlen ter afdoe -

W ning werd toegezonden, moge ik U beleefd het volgende ber ichten.
| 77ALTKLANS Hendrik Jan Gerard werd op 28 Maart 1930 te Brunssum ge -

^ y boren uit het huwelyk van Jan Joseph Bartholomeus Waltmans, geboren
' te Nuth op 24-8-1898 en Philomena Hubertina Kleintjes, geboren te Nuth

v^ op 7-12-1903.'Hy is de tweede zoon van de 5 kinderen uit het gezin en
woont hiermede samen aan het Lindeplein 4& te Brunssum. Na 5 klassen
van de lagere school te Erunssum te hebben doorlopen, ging hy op 11-je
rige leefti jd naar het Sint Gerardus Majella pensionaat van de Arme
Broeders van Sint Franciscus aan de Panneshei des traat te Bleyerheid«,
gemeente A-erkrade. Van 1942 tot 1944 was .hij internist van het Bis -
schoppelyk college te Weert, waar hy een cursus Middelbare Handels -
school.volgde. Vandaar ging hy voor dezelfde opleiding naar het Sint
Bernardinus college te Heerlen, waar h\ in 1945 met succes het examen
Middelbare Handelsschool deed. In 1947 haalde hy aan deze inrichting
het einddiploma H.B.S. A. Vervolgens ging hij naar de Katholieke
Economische Hogeschool te Tilburg en deed daar met succea Propadeutisc
examen.j Thans studeert hij aan deze school sociale en politieke weten -
schappen. Hy heef t steeds actief deelgenomen a-an Het studenten ver -
enigingsleven; zo was hij Bondssecretaris van de Katholieke Limburgse
Jongeren Studentenbond, hoofdredacteur van het studentenweekblad

, - - . . •«•"Viking", hoof Bestuurslid van de Nederlandse Studenten Vereniging
J jTi 45^ f voor Wereldfederatie, terwijl h'j thans nog lid is van de ïïuropese Fe-

""" t deraxisten Btw'ëging. Voorts was hy bestuurslid van de K. V.?, jongeren
in Limburg.(Met het oog op . zyn studies heeft hij voor al deze functies
bedankt. Otak was hij als correspondent verbonden aan de Nieuwe Rot te-r -
deunde Courant,; de Volkskrant, d e Gazet van Limburg en de Limbur j ia
pers. Hy -.v a s meXle-orgariisator van ce'-^runssumse Kuns twezen 1951, meer
in het bijzonder voor culturele lezingen. Hierdoor kwam hy in contact

Tv +:A ttnet d_r. J jm Jorissei^leraar te Brussel, waardoor z'.in interesse voor
Vlaamse be-.veging ontstond. Samen met Jorissen wilde hij een Algemeej

Nederlands maandblad gaan uitgeven om de Eenelux gedachte te ver -
breiden. Op uitnodiging van Jorissen be-ocht hij het Puascongrea 1951
der Vlaamse jongeren en wel met een Nederlandse delegatie van KVP-jon-
geren. Op dit congres kreeg h'j van het Algemeen Diets Jeujdvorbond c-e:
uitnodiging om op de "Rodenbach-Male" te Gent het woord v=in de 'ieder
landse Jongeren studenten te laten horen. Hij heeft hieraan gevolg ^e-

en is op'29-7-1351 naar Gent gegaan met zijn br£ejr_Jan Frans Ge-
itiuans, geboren op 1-5-1933 te Brunssum, _Louis_Tjalling
geboren 5-H-1929 te Brunssum, student, wonende te Brurio?uir,

83 en Ber Penders, wonende te Heer. Zij z:jn l i f tende naar
. Gent gegaan, omdat de middelen voor een normale reis ontbraken.
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Ik heb de eer U te berichten, dat in deze gemeente
werd verspreid het maandblad:"Het Pennoen" van de Heel Ne-
der»]! and a e jongerenbeweging^ waarvan een exemplaar hierbij
gaat.

Hierin komen een tweetal artikelen voor van de in deze
jgemeente wonende Henk WALTMANS, waaromtrent reeds eerder ge-
gevens en antecedenten werden verzonden.

Voorts is gebleken, dat op 30 December 1951 te Valken-
burg een vergadering van bovenaangehaalde beweging werd be-
legd. Deze werd bjjgjjvvopjtó_dj3j^ dfe
symphatiek ten opzlëTvtfë~van deze beweging staan:

f l ) V / Kuypers,P. Adjunct directeur van de Volkshogeschool te
^ Valkenburg,

Cremers,J. drs, Adjunct secretaris van het Limburgse
Groene Kruis,
Veltman,J. secretaria van het Algemeen Nederlands Ver-
bond, wonende te Maastricht,
Wolters, Gerrit, secretaris K.V.P. Jongerenorganisatie
in Limburg, wonende te Bier Ie k en
Heggen, P.Directeur van de Limburgse Federatie voor
Vreemdelingenverkeer, wonende te Hoensbroek.
Besproken werd de werkwijze tot propagandering van de

doelstellingen der beweging, die men wil bevorderen door ge«-
westelijke samenwerking met alle goedwillende politieke groe-
peringen met uitzondering.van de^ (3.P.N» en .J*,, N.S.fB.ers.

Tenslotte zij nog vermeld dat de abonnementsprijs van
het "Pennoen", zoals uit een bericht op de laatste bladzijde
blijkt, kan worden betaald bij de eveneens in deze gemeente
en wel aan de Kerkstraat no.83 wonende L.T.J.LIJNÖSMA, wiens
antecedenten ook reeds eerder werden toegezonden.

1 4 j O

De Inspe it ie,
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Lin^sma is student aan de Groninger Universiteit. Van moeders zijde
heeft h "j familie in Gent, welke hy ging bezoeken. ÏÏ.J.G. valtmans
heeft op deze bijeenkomst het ?<oord gevoerd, waarbij h;j heeft gepleit
om te komen tot Sén groot Nederland, om aan het imperialisme van
Duitsland en Frankrijk te kunnen weerstaan. Ook thans heeft hij no^: veel

: contact in -België" en ontvangt onder meer "De Standaard", terwjl hij
• voorts het inmiddels opgeheven bj.ad "Het pennoem" van het Algemeen
1 Diets Jeugdverbond ontving. Het gehele gezin Waltmans, met inbegrip van
betrokkene, staat als zeer goed katholiek en als een zeer net gezin
bekend. Ztfn ouders hebben een goed renderende fotozaak in deze gemeente.
Betrokkene is voorstander van de Groot Nederlandse gedachte en meent
dat Nederland met de V-alamingen samen tot een grootmacht kan uitgroeien.

Ongeveer 14 dagen geleden heeft hij terplaatse, samen met dr. van der
IWey, Pater van het Cannelietenklooster in de aangrenzende gemeente
Merkelbeek een phylosofische club opgericht.

De Inspecteur
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Onze- .nota»s 'W. 1141 dei. 10-9-01.^$''
W. 1109 dd. £0-S-5L. . >t

Op EO;*B-51 en op 10-2-51 hebben wi j u
aandragen o^ergeaiaakt, de eerste betreffende nenlc
7.S.K BSUIQCKOH en J'an Y^I-J BEriB^HT; de tweede betreffende
Henk' 7/iLT-l^HS 'en Dr Piet KüGG^'.

Zouden -/(/ij er bij u mogen op aandringen
om. zo spoedig, mogelijk net antwoord op de se aanvragen te
kumien feekomen ?

De 17e Cctoper
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1 8-öravenhage, 13 Ootober 1951.

VERTROUWELIJK Ti

Mij werd gemeld* dat Dra Piet Heggen, woonachtig te
Valkenburg (L. J» reg«la»tig artikelen publiceert in het
Vlaamse dagblad "Da Standaard", alaaede daadwerkelijke
belangstelling KOU tonen voor de Vlaamse jongerenbeweging.

Ik moge U ver»oeken aij In kennis te doen stellen
net zijn volledige personalia an hetgeen ü betreffende
aijn politieke gezindheid bekend ia.

EB? HOOFD VAB DB EIEHST.
^r Haaena deee,

Aan da haar Diatriotaooamandant
dar Rijkspolitie
ta
M A A S T R I C H T .

D' F'
V> '• ' •
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Het'' zou ons t
kunnen "beschikken > ! o ver

, x [ genaaoiden 'tf
j HBGSÏÏN.
'

de «aodenbaclamalf* tÖ
regelmatig artikelen.

aeerste veriieugen uoesten w i j
voll e diff^ui cl entiteit vgxi de

en Dra Piet

^en toespraak Behouden o-:
op $1^7-51 @a HSG-GSIf schrijft

«Se Standaard".

>2Qe Augustus 1951
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Op Zondag 29 Juli J. l, werd in het kader van het
Vlaams-Nationaal-Zangfeest te Gent een sgn.BBod*nbach-
Male" gehouden, zijnde een bijeenkomst van de "Hesl-
Hederlandse Beweging" (politiek Oroot-Hederlanda ge-
richt). De leiding hiervan was in handen van een groep
anti-Belgiach gecinde neo-Vlaama-nationaliaten. Enige
Nederlandse Jongeren, waaronder de student Waltaane,
die te ïïwent woonachtig «ou «i^n, namen deel aan ge-
noemde Rodenbach-Male.

Waltmane zou voor de bijeenkomst ook vooraf propa-
ganda hebben gevoerd in pereartikelen en sou op de bij-
eenkomst het woord gevoerd hebben.

Ik moge U verdoeken mij Ift kennis t* »telle& met
de volledige personalia van laltmaas, alsmede vmm all*
mogelijk politiek toraake dienende gegevens betreffende
zijn persoon en van eventuele medeatanders in 9» gemeemts.

SET HOOFD TAI SS DIBBST.
^tf Ramene deae,

Aan de heer Commissaris
van Gemeentepolitie
te
H E E R L B K.

u


