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VOLKSUNIE 
M A A N D B L A D — O R G A A N V A N « D E V O L K S U N I E » V. Z. W. 

Oorlogsbelastiog in 1952 : 

De 4 Vlaamse provincies : 

295 millioen 

De 4 Waalse provincies : 

70 millioen 

Gaat de Vlaamse 

Beweging u niet aan ? 

Ten geleide 

Dat de Vlaamse beweging 
door de naoorlogse politieke 
omstandigheden werd uiteenge-
rukt, zal weinig toelichting be
hoeven. De bevrijding is de be
wuste Vlamingen eerder rauw 
op de maag gevallen Terwijl 
enerziids de aktieve Vlaamse 
beweging na de oorlog tussen 
de molenstenen der repressie 
werd gegrepen en verpulverd, 
heeft men anderzijds de ver
snippering moeten aanzien van 
zo vele kostbare Vlaamse krach
ten over verschillende kleine 
en allerkleinste groenen Wel 
ziin er centra van Vlaams po
litiek leven aan te wiizen. maar 
deze missen vaak elk onderling 
verband 

Politieke zwakte der Vlamin
gen : ekonomische en taalkultu-
rele grieven. 

Het ontbreken van een Vlaam
se politieke machtsfaktor vormt 
de geiede verklaring voor de 
noodtoestand der Vlaamse be
weging, die sinds de oorlog po-
htiek 18 uitgeschakeld. Daarbij 
komt dat de opeenvolgende re
gelingen sinds 1944 een ontstel-
i-'ndp onvorsch'lligheid tegm-
over d« Vlaamse ekonomische 
en taalkultuiele noden hebben 
betoond Het ekonomisch be
voorrechte Wallonië eet gulzig 
uit de staatsruif Wordt een 
Waalse mijn met voor het 
merendeel Italiaanse en Poolse 
werkkrachten met sluitmg be
dreigd, dan steigert geheel Wal
lonië en treft de regering on
verwijld kompensatiemaairege-
len ten laste van de Limbuigse 
mijnen. Beraamt de regering ' 
fiskale vrijstelling ten voordele 
van de industrie m Vlaanderen, 
dan strandt een dergelijke 
maatiegel vrijwel onmiddellijk 
cp het Waalse verzet Inmiddels 
dulden de «Vlaamse» ministers 
en parlementarieis (en de 
zevenslapers van de Ekono
mische Raad voor Vlaanderen), 
dat 180.000 Vlaamse werklozen 
dag aan dag in lange rijen voor 
de stempellokalen hun werk
kracht m ledigheid veidoen, 
terwijl duizenden « mobiele » 
Vlaamse arbeiders als koelies 
onder de allerellendigste voor
waarden m Wallonië hun scha
mele kost verdienen 

Ook uit taalkultureel oog
punt zijn de opeenvolgende re
geringen sinds de oorlog jam
merlijk re koit geschoten in 
hun Vlaamse plicht Zo zijn de 
taalgrieven nog steeds niet op-
geiuimd, wordt de taalwet van 
1932 vrijwel op elk gebied over
schreden, wordt de denationa-
lisatie van tienduizenden Vla
mingen te Brussel en aan de 
taalgrens melodisch voortgezet, 
wordt Belgisch - Kongo vijftig 
jaar na de overdracht der ko
lome aan de Belgische staat 
met medeplichtigheid van 
« Vlaamse » ministers van Kolo
men en goeverneuis verder uit
sluitend m het Frans bestuurd. 

Vlaamse onmacht in het 
kader der drie traditionele 
partijen. 

In de traditionele partijen 
zijn de Vlaamse afgevaardigden 
niet in staat gebleken de 
Vlaamse ekonomische en taal-
politieke pioblemen op te lossen, 
omdat ze voortdurend het ho
gere Vlaamse belang aan min-

MANIFEST VAN DE VOLKSUNIE 
De ondergetekenden, promotors en oud-kandidaten der 

Christelijke Vlaamse Volksunie, trouw aan de nationalis
tische grondbeginselen van de Vlaamse beweging, 

STELLEN VAST : 

— dat spijt alle officiële beloften het Vlaams werklozen-
probleem onopgelost blijft; 

— dat ondanks alle taalwetten de taalgrieven nog steeds 
niet zijn opgelost, de denationalisatie te Brussel en aan 
de taalgrens voortduurt; 

— dat de Vlaamse afgevaardigden in de drie traditionele 
partijen niet in staat zijn gebleken de Vlaamse proble
men op te lossen, omdat ze voortdurend het hogere 
Vlaams belang aan minderwaardige partijdoeleinden of-
teren, hierbij schandelijk kapitulerend voor de Waalse 
partijvleugel; 

— dat in Vlaanderen en Wallonië een steeds groeiend gevoel 
van onbehagen bestaat tegenover de eenheidsstaat, die de 
vrije ontwikkeling van de Vlaamse en Waalse volksge
meenschap belemmert. 

ZIJN OVERTUIGD, 

— dat Vlamingen en Walen alleen in het kader van een 
federale bondsstaat zich overeenkomstig hun eigen volks
aard ten volle geestelijk en stoffelijk kunnen ontwikkelen. 

WAARSCHUWEN NADRUKKELIJK 

- voor de gevaren, die de Europese integratie voor de Ne
derlandse gaafheid van Vlaanderen bergt. 

SPREKEN DE HOOP UIT, 

- dat de verdediging der Vlaamse belangen niet langer 
uitsluitend overgelaten blijve aan overtuigingsloze partij
politici, maar toevertrouwd worde aan betrouwbare 
Vlaamsgezinden, bereid om een Vlaamse machtspolitiek 
te voeren, die gelijke tred houdt met onze numerieke 
uitbreiding. 

BESLUITEN DERHALVE TOT 

- omvorming der Christelijke Vlaamse Volksunie genaam
de verkiezingskoalitie tot een zelfstandige Vlaamse partij 
op christelijke grondslag onder de benaming VOLKSUNIE. 

S J ? ^ V O L K S U N I E STREEFT DE HIERNAVOLGENDE 
PROGRAMMAPUNTEN NA : 

- FEDERALISME, d.w.z. omvorming van de bestaande 
eenheidsstaat tot een federale, tweeledige bondsstaat, 
waarbij Vlamingen en Walen de strikt Vlaamse en Waalse 
belangen zelfstandig en de gemeenschappelijke Belgische 
belangen onderling gelijkwaardig behartigen. 

Als onmiddellijke en gedeeltelijke doelstellingen • kul-
turele autonomie — splitsing van het ministerie van 
Openbaar Onderwijs — afbakening van de taalgrens en 
de grenzen der Brusselse agglomeratie — speciaal taai
statuut voor Brussel en Belgisch Kongo — wettelijke 
vernederlandsing van het bedrijfleven en van het Frans 
bijzonder en officieel onderwijs in Vlaanderen _ strikte 
gelijkheid van Vlamingen en Walen in alle staatsdiensten 
en parastatale instellingen — likwidatie der repressie en 
epuratie, amnestie. 

derwa„r^ ge partijdoelelnden 
offeren, hierbij schandelijk ka
pitulerend voor de BrusseLs-
Waalse partijvleugel. Ook de 
verruiming, waartoe de G V P. 
na de oorlog is overgegaan, 
heeft geen einde gesteld aan 
de laksheid en de slaafsheid 
van de Vlaamse CVP ers te
genover de Waalse partijmin-
derheid en de Bi ussels-Waalse 
partijleiding, omdat de nationa
listische overlopers m C V P -
verband cp Vlaams gebied ziel
loos en stom zijn gebleven Is 
het niet beschamend te moeten 
vaststellen, dat de vroegere ho

mogene CVP-regenng zich al 
die jaren slechts heeft kunnen 
handhaven, omdat in het land 
Vlamingen voor Walen, in de 
regering CVP'ers voor socia
listen en liberalen en in de 
CV P zelf de Vlaamse meerder
heid voor de Waalse minderheid 
de vlag strijken ? 

Vlaamse en Waalse bezwaren 
tegen de eenheidsstaat. 

Inmiddels heerst zowel in 
Vlaanderen als m Wallonië een 
groeiend gevoel van onbehagen 
tegenover de verouderde een-

OP SOCIAAL GEBIED : 

• Erkenning van de persoonlijke en familiale belangen van 
de werknemer. Opslorping van de strukturele werkloos
heid door bescherming van de bestaande en oprichting 
van nieuwe industrieën in Vlaanderen. Uitroeiing van de 
kanker der « mobiliteit » door werkverschaffing ter plaatse 
aan de Vlaamse arbeider. 

OP HET GEBIED VAN DE MIDDENKLASSE : 

Vrijwaring van de belangen der middenklasse in de ruim
ste zin door het treffen van de vereiste sociale en ekono
mische maatregelen ter waarborging van haar bestaan 
en haar traditionele zelfstandigheid. 

OP LANDBOUWGEBIED : 

• Bevordering van de landbouw als voornaamste tak van 
onze nationale produktie en erkenning van de boeren
stand als een hechte waarborg voor het voortbestaan 
en de ontwikkeling van ons volk. 

OP FINANCIEEL GEBIED : 

— Gezondmaking van de rijksfinanciën. Hervorming van 
het fiskaal stelsel, rechtvaardiger verdeling van de fiskale 
lasten, opruiming van het thans heersende stelsel van 
f:s air v.iilrltcur "n it'kwi.siiic. Bestrijding ']er misbruiken 
en ongezonde invloeden van het grootkapitaal, de kapi-
taalkoncentraties en de monopolies. Uitroeiing van de 
ondemokratische beïnvloeding van het staatsbeleid door 
de nationale en internationale geldmachten. 

OP ONDERWIJSGEBIED : 

— Algemene wettelijke gelijkstelling van het bijzonder of 
vrij onderwijs met het officiille. Uitbouw van het tech
nisch oriderwijs. 

OP BUITENLANDS EN MILITAIR GEBIED : 

— Bevordering op gezonde ekonomische grondslagen van de 
Unie der Lage Landen in Beneluxverband. Bevordering 
van een zelfstandige Belgische politiek ten opzichte van 
de problemen der Europese politieke, ekonomische en 
militaire integratie. Aanpassing der militaire lasten en 
van de diensttijd aan 's lands financiële mogelijkheden. 

Ondergetekenden doen een krachtig beroep op alle be
wuste Vlaamsgezinden ter verwezenlijking van bovenstaande 
doelstellingen. Zij betuigen hun dank aan de ruim 114.000 
Vlamingen, die aan de toen nauwelijks vijf weken oude 
Christelijke Volksunie op 11 April 1954 hun stem hebben 
geschonken. Zij vertrouwen, dat de VOLKSUNIE in de toe
komst alle Vlamingen zal verenigen voor wie de leuze 
« Vlaanderen eerst» richtlijn en beginsel is en blijft. 

Namens de VOLKSUNIE : 

Dhr Victor Bouckaert - Prof. Dr. Walter Couvreur - Ir. Jan De 
Bondt - Mr. F. van der Eist - Drs. Wim Jorissen - Dr van 
Leemputten - R. Proost - L. Sels - Marcel Senesael - Volks
vertegenwoordiger Mr. H. Wagcmans - Rudi van der PaaL 

heidsstaat en de Brusselse cen
tralistische zuigpomp, die al 
maar door de beste krachten 
uit Vlaanderen en Wallonië af
roomt en een vnje en ongehin-
deide ontplooiing van onze bei
de volksgemeenschappen m de 
weg staat 

Vlaanderen en d3 
eenmaking. 

Europese 

Op het internationale plan 
hebben de drie traditionele par
tijen door het goedkeuren van 
op zijn mmst voorbarige maat
regelen op ekonomisch en mili

tair gebied de Belgische staats
soevereiniteit en de Nederland
se gaafheid van het Vlaamse 
volk ernstig in gevaar gebiacht. 
Was niet de m E D G.-verband 
in het vooi uitzicht gestelde 
samenvoeging van Belgische 
met Duitse (niet met Neder
landse, wat redelijkerwijze te 
verwachten was) strijdmachten, 
zacht uitgedrukt, een bespotting 
der publieke opinie ? 

Noodjank van een nationalis< 
tische machtsontplooiing. 

Alleen een bundeling van 
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alle nationalisten vermag in het 
politiek machteloze Vlaanderen 
opnieuw een koncentratie van 
alle Vlaamsgezinde krachten in 
het leven te roepen, welke kon
centratie op he t .par lementa i re 
vlak een machtsfaktor van uit
zonderlijke betekenis kan wor
den. Bedoelde koncentratie 
werd voor het eerst verwezen
lijkt door de Christelijke 
Vlaamse Volksunie, die als voor
lopige verkiezingskoalitie zon
der noemenswaardige voerberei
dingen met een slag ruim 
110.000 stemmen bij de jongste 
verkiezingen in de wacht sleep
te, en thans onder de benaming 
Volksunie als nationalistisch-
lederalistische parti j op chrisre-
lijke grondslag wordt gereorga
niseerd. 

Het programma der Volksunie. 

Het Vlaamse programma der 
Volksunie vermeldt o.m. Fede
ralisme, d.w.z. omvorming van 
de beslaande, verfransende en 
Wallonië bevoordelende een
heidsstaat tot een federale, 
tweeledige bondsstaat, waarbij 
Vlamingen en Walen de strikt 
Vlaamse en Waalse belangen 
zelfstandig en de gemeenschap
pelijke Belgische belangen on
derling gelijkwaardig beharti
gen, m.a.w. toekenning aan 
Vlamingen en Walen van de 
ruimst mogelijke male van 
zelfbestuur verenigbaar met het 
voortbestaan van de Belgische 
staat. 

Onmiddellijke doeistellingen. 

Als onmiddellijk verwezenlijk
bare, gedeeltelijke doelstellm-
ge.i beveelt de Volksunie aan : 

Kulturele autonomie met 
splitsing van het ministerie 
van Openbaar Onderwijs. 

Afbakening van de taalgrens' 
en van de grenzen der Brusselse 
agglomeratie, waardoor verdere 
afbrokkeling van het Vlaamse 
terntcor wordt vermeden. 

Speciaal Taais ta tuut voor 
Brussel en Belgisch - Kongo, 
waardoor een einde wordt ge
maakt aan de denationalisatie 
der Vlamingen. 

Wettelijke vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaan
deren, zodat de Vlaamse aroei-
der en bediende in zijn opgang 
niet langer wordt gestuit door 
een vreemde, Fianse bestuurs-
taal, waardoor tevens paal en 
perk wordt gesteld aan de kolo
nisatie van Vlaanderen door 
Waal ingenieurs en gespecia
liseerde arbeidskrachten. 

Wettelijke vernederlandsing 
van het Frans bijzonder of vrij 
en van het officieel onderwijs 
in Vlaanderen, m.a.w. uitroeiing 
der onsociale Franse standen-
scholen als werktuig voor de 
steeds voortwoekerende sociale 
verfransing. 

Strikte gelijkheid van Vla
mingen en Walen in alle s taats
diensten en parastatale instel
lingen 

Likwidatie dor repressie en 
epuratie, amnestie : een christe
lijke plicht tien jaar na de 
oorlog. 

Algehele wettelijke gelijkstel
ling van het bijzonder of vri j 
onderwijs met het officiële, 
waardoor de onrechtvaardige 
onderwijspolitiek van de huidige 
regering in de toekomst voor 
goed wordt onmogelijk gemaakt. 

Nationalistische partijworming 
mogelijk en noodzakelijk. 

Ter verwezenlijking van bo
venstaande doeleinden is bun
deling van alle gezonde Vlaam
se krachten uit alle lagen der 
bevolking dringend geboden. 
Dat de huidige politieke kon-
junktuur met de door de linkse 
regering uitgelokte schooloorlog 
de vorming van een nationalis
tische partij in de weg staat, 
overtuigt niet bij nadere oe-
Echouwing. Wat de subsidiëring 
van het rooms-katoliek onder
wijs betreft, verdedigt de Volks
unie het standpunt, dat eenheid 
van belastingen voor alle staats
burgers noodzakelijk gelijkstel

ling van beide takken van on
derwijs, de officiële en de bij
zondere, inhoudt. Maar het is 
niet verantwoord en zelfs mis
dadig met het oog op elektorale 
partijdoeleinden het Vlaamse 
probleem tot een zuivere school-
kwestie, — de schone ziel van 
het kind, — te willen herleiden. 
Het Vlaafnse volksbelang over
schrijdt in elk geval het enge 
kader van een schoolstrijd. De 
Volksunie, die het christelijk 
beginsel aanvaardt en bevor
dert, zal krachtdadig opkomen 
t^gen deze bewuste verminking 
van het Vlaamse probleem, dat 
in de eerste plaats sociaal en 
kultureel is. 

van de linkse regering aan de 
rechtmatige eisen van het 
looms-katclieke volksdeel moge
lijk van de baan is. dan is het 
onherroepelijk te laat. 

De Volksunie wil tot elke prijs 
voorkomen, dat in de toekomst 
zoals in April 1954 noodgedwon
gen moet worden geïmprovi
seerd, omdat er nu eenmaal op 
het verkiezingsvlak niets anders 
bestaat dan enkele in het poli
tieke luchtledige teoretiserende 
en desku.ssiërende traifi-trusts. 
Georganiseerde partijvormmg 
is onmisbaar, wil men met kans 
op slagen een volgende maal 
naa r de stembus gaan. Een 

Prof. DT. WALTER COUVREUR hoogleraar (rijksuniversiteit Gent). 
Voorzitter der Volksunie. 

Voorzitter tan het Vlaams Komitee voor Federalisme. 
Voorzitter van het Vlaams-Waals Kollege voor Federalisme. 

Voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond - Antwerpen. 
Ondervoorzitter van het Algem Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond. 

Partij doelmatiger dan bewe
ging. 

Ter verwezenlijking van het 
federalisme en de industrialise
ring van Vlaanderen, onmisbare 
hefbomen voor de sociale en 
kulturele verheffing van ons 
volk. is een nationalistische 
parti j alleszins onmisbaar. De 
leiding der Volksunie ontvein.st 
zich niet, dat de oprichting van 
een dergelijke partij met grote 
moeilijkheden gepaard gaat en 
grote offers vergt. Zij is gaarne 
bereid de hiertoe vereiste moed 
en werkkracht op te brengen. 
Terugdeinzen voor deze moei
lijkheden en het partijpolitieke 
vlak ontruimen, is een betreu
renswaardige uiting van wan
kelmoedigheid en gemis aan 
vertrouwen in de eindoverwin
ning van onze rechtvaardige 
Vlaamse zaak. Wacht men met 
de uitbouw van een dergelijke 
parti j tot de eerstkomende ver
kiezingen in zicht zijn. op welk 
tijdstip de thans hangende 
schoolkwestie door toegevingen 

apartijpolitieke «beweging» van 
elkaar tegensprekende kranten
artikels schrijvende teoretici is 
vanzelfsprekend voor een der
gelijke taak niet opgewassen, 
zoals de politieke mislukking 
van de eerste Volksbeweging 
duidelijk heeft aangetoond. 

Mogen de bewuste Vlamingen, 
gedachtig aan Vlaanderens 
roemrijk verleden, dat het he
den zo diep beschaamt, en aan 
het nationalistische erfdeel, da t 
ons uit het verleden gewerd, 
hun krachten eensgezind en 
doeltreffend richten op dit ene 
doel : de totstandkoming bin
nen de kortst mogelijke termijn 
van een sterke Vlaams-nationa
listische en federalistische par
tij, bereid om een Vlaamse 
machtspolitiek te voeren en de 
verwezenlijking van voren
staand Vlaams programma na 
te streven. « Vlaanderen eerst » 
zij thans voor allen in Vlaan
deren richtsnoer en beginsel ! 

Prcf. Dr. Walter COUVREUR 

EN STEEDS MISLEIDING 

K D E M A R S J VAN HET A C V . OP BRUSSEL WERD 

AFGELAST ! EEN TYPISCH VOORBEELD VAN HET 

GEMIS AAN MOED BIJ ONZE SUKKELAARS VAN DE 

C.V.P. ! LAFHEID IN DE SCHOOLKWESTIE ! TWEE

DUBBELE LAFHEID IN DE KONINGSKWESTIE ! DRIE

DUBBELE LAFHEID IN ALLE PROBLEMEN. DIE VAN 

LEVENSBELANG ZIJN VOOR H E I VLAAMSE VOLK : 

REPRESSIE, TAALGRENS, WERKLOOSHEID ! » 

Manu Ruys, M. G. R. van « De 
Standaard» de jongste na
tionalistische overloper naar de 
Standaardstal (afdeling Vlaam
se kiesdrijvers voor de Walen 
en Franse Brusselaars Beho-
gne, Wigny, Harmei en Van 
Zeeland en voor de Franskil
jons Lefévre en Van Houtte) 
schrijft in De Standaard van 
1 en 2 Januari onder de titel 
«Failliet van het Nationalis
me » ; 

« Op 11 April is gebleken dat 
het politiek Vlaams-nationalis-
me nog maar zeer weinig kans 
maakt en... (voorlopig ?) niet 
moet ( hoeft te) hopen op 
een herovering van de stellin
gen, die het Vlaams Nationaal 
Verbond voor '40 bezet hield.» 

Antwoord : 115.000 stemmen 
zonder voorbereiding en zonder 
geld in een nauwelijks vijf 
weken oude nationalistische 
koalitie is een sukses dat de 
stoutste verwachtingen wettigt 
wanneer de Volkunie dag aan 
dag dp eerstvolgende verkiezin
gen zal hebben voorbereid. 

«dat de heer Wagemans tot 
nog toe niets in het parlement 
verrichtte » 

Antwoord : De kansen die 
de Vlaamse C.V.P.ers gehad 
hebben en nog hebben heeft 
hij als alleenstaande niet, maar 
wat verrichten die 70 Vlaamse 
C.V.P.ers er en vooral de over
lopers Custers en Leemans ? 
Als onze volksvertegenwoordi
ger tussenkomt zwijgt hij toch 
niet oxer de Vlaamse proble
men. En de icetsvoorstellen die 
de CVP. verzuimt in te dienen 
over het Vlaamse probleem zal 
hij dan wel naar voor brengen. 

«BH de recente samensmel
ting van de twee meest toon
aangevende groeperingen, de 
Vlaamse Volksbeweging werd 
expliciet de mislukking van de 
zuivere partijpolitieke bedrij
vigheid erkend. » 

Antwoord: Van de Vlaamse 
Volksbeweging ging van de vijf 
bestuursleden alleen de voorzit
ter mee in de nieuwe kombina-
tie, Vlaamse Volksbeweging-
Vlaamse Concentratie. Van deze 
laatste groepering gingen prak
tisch alle leden van Brabant 
en Oost-V laanderen over naar 
de Volksunie, (Limburg bleef 
door de Concentratie de laatste 
jaren onberoerd). Slechts in 
Antwerpen-stad en in West-
Vlaander en zijn er nog een 
noemenswaardig aantal leden 
die achter Donckerwolcke staat. ' 
De meest prominente figuur 
van de Vlaamse Concentratie, 
volksvertegenwoordiger Herman 
Wagemans staat in het bestuur 
van de Volksunie. Feiteliik 
staat de meerderheid en van 
de Vlaamse Volksbeweging en 
van de Vlaamse Concentratie 
thans in de Vlaa7nse Volksunie, 
die 5 weken voor de verkiezin
gen gesticht werd. De eenheid 
kristalliseert zich van dag tot 
dag meer rond die groep, die 
trouwens als eerste partijpoli
tieke groep na de Bevrijding 
een grote aktiviteit ontwikkelt 
Nog nooit is er in Vlaanderen 
zoveel eenheid geweest als 
thans. Het klaart steeds meer 

en meer op. Een verstandig 
journalist zou daar reeds lang 
achter gekomen zijn. 

«De politieke toestand zal 
vermoedelijk steeds meer en 
meer bepaald worden door een 
tiueepartijenstelsel ?iaar Angel
saksisch model. » 

Antwoord : Voor het ogenblik 
nu de C.V.P. niet langer te 
verdedigen valt schijnt dit «het» 
laatste argument. Iets anders 
is niet mogelijk zegt men. De 
politiek iü Belgiè is meer ver
want met die van de andere 
Westeuropese landen . Italië, 
Duitsland, Nederland, frank
rijk waar eveneens meer par
tijen zijn dan met de Angel
saksische landen. Wat trouwens 
niet allen traditioneel en poli-
tiek-klimatologisch zo is, maar 
ook teweeg gebracht wordt 
door het kiesstelsel dat in de 
Angelsaksische landen gans 
anders is. Daar gaat het man 
tegen man, wie het meeste 
stemmen heeft. Vanzelfsprekend 
vallen dus vele kandidaten weg. 

Daarbij schijnt de Stan-
daardredakteur weinig thuis in 
de rekenkunde. De laatste ver
kiezing gaf 13 zetels verlies 
voor de C.V.P., 9 winst voor de 
B.S.P. Wij tellen op : 4 zetels 
verlies voor de beide grote par
tijen samen. Ma7iu Ruys schijnt 
zelfs niet te kunnen tellen 

Verder verheugt hij zich over 
de mogelijke redding door Lode 
Craeybeckx, de socialist en door 
de Stichting De Raet. 

Onze weerlegging moge hier 
kort zijn. De Stichting De Raet 
heeft ook bij ons veel sympa
thie omdat WIJ ons verheugen 
over alles wat Vlaanderen voor
uit helpt. Sommige van onze 
leden van de Raad van Leiding 
steunen de stichting net zo 
goed daadwerkelijk als leidende 
personen uit andere groepen of 
partijen, allen trouwens steeds 
in persoonlijke naam. Maar de 
Stichting De Raet is geen poli
tieke organisatie en heeft als 
doel degelijk studiewerk te le
veren. Politiek zal zij nooit op
treden. Wij moeten kuituur 
zelfs in de ruimste zin en stu
diewerk toch niet verioarren 
met partijpolitieke aktie. Kul
tureel is Vlaanderen altijd sterk 
geweest, politiek helaas zwak. 
Wat de burgemeester van Ant
werpen betreft, waarmee De 
Standaard zo dweept nu geen 
enkele C.V.P.er nog als Vlaamse 
held kan vooruitgeschoven wor
den omdat hun gemis aan durf 
werkelijk ook de grootste onno
zelaar de ogen uitsteekt, we 
hebben hem zo pas in de zaak 
Diets nog aan het werk gezien. 
Als de Franskiljonse partijlei
ding ook daar spreekt, zwijgt 
hij. 

«De Standaard» loopt tn 
het spoor van De Nieuwe Gids. 
Ook zij wil de Vlaamse Bewe
ging ontkrachten door haar 
echte voorstanders, de nationa
listen te belagen. Zij zal de 
Nieuice Gids ook volgen in de 
verschrompeling en roemloos 
kwijnen Vlaanderen zal er wel 
bij varen omdat dan iets ge-
zonders zal komen. 

HET PEl^JVOEM 
Leidend maandblad voor 
Heelnederlandse beweging 

Van alle na d3 oorlog ver
schenen en nog verschi.inende 
maandbladen of andere tijd-
schi-iften heeft Het Pennoen 
wel de f.inkste indruk gemaakt 
en d3 meeste invloed uitge
oefend. Dit degelijke tijd.schrift 
met zijn jonge dynamische 
geest, krijgt geleidelijk meer erf 
meer vat op de jongere genera
tie. Het is verheugend en hoop
vol, want hier zien wii het ka
der van onze volkse beweging 
voor de toekomst stilaan vorm 
krijgen. 

Geen nationalist mag dit b".ad, 
zijn steun w3-geren. Een jaar
abonnement kost slechts 75 fr. 
Het blad treedt thans het ze
vende jaar van zijn bestaan in 
en heeft aldus een ereplaats 
veiov.^rd in de na-oorloese 
Vlaamse strijd, dat is werkelijk 
een unicum. Proefnummers 
kunnen aangevraagd worden op 
het secretariaat : J Longin-
straat. 76 te Zelük. Alle geld
stortingen of over.schri]vingen 
geschieden op het P.R 4990 42 
van L. Van Calck te Zellik. 
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HET VLAAMSE PROGRAMMA VAN OE VOLKSUNIE 

DE V O L K S U N I E : 
EEN V L A A M S E P A R T I J 

De Volksunie is een Vlaamse 
pol i t ieke p a r t i j , een pa r t i j aie 
zich ta t de V lamingen r i ch t en 
dus alleen in da Vlaamse pro
vincies georganiseerd en uitge-
bou.vd wordt . Dat is normaal en 
gezand. Inderdaad kunnen w i j 
ha.ist dagel i jks vaststel len hoe 
in da t radi t ionele Belgische po
l i t ieke par t i j en de V lamingen 
de knechten z i jn van de Waalse 
en franssprekende heren. 

Voor onze eigen Vlaamse 
prcbtemen kunnen deze par t i j en 
niets doel t ref fends doen, aan
gezien de Walen zich steeds 
hardnekk ig verzetten telkens 
wanneer er iets ten voordele 
van de V lamingen zou moeten 
gedaan warden en de V lam in 
gen gewoon z i j n toe te geven. 
Dat is zo sedert 1830. Dat is zp 
in de CV.P. , als is deze pa r t i j 
dan ook voor 2 3e een Vlaamse 
p a r t i j . Nog zo pas konden w i j 
in een redactioneel ar t ike l van 
«De Standaard » (16.12.1954) 
lezen : « De C.V.P. alleen is on-
l>ekwaam om aan de Vlaamse 
problemen een bevredigende op
lossing te geven. » Dat is inder
daad de zich opdringende con
clusie van 4 jaar C.V.P.bewind. 

De verwaar loz ing en achter
u i ts te l l ing der Vlaamse belang-jn 
in het Belgisch huishouden is 
een fe i t dat zoveel mogel i jk 
gecamoufleerd en verzwegen 
wordt , zoveel mogel i jk gemin i 
maliseerd, maar dat n ie t temin 
onloochenbaar is. Het zou ons 
ver leiden moesten w i j ons.h ier 
aan een opsomming van onze 
Vlaamse grieven wagen. We be
perken ons tot enkele welspre
kende voorbeelden. 

DE W E R K L O O S H E I D : 
EEN V L A A M S PROBLEEM 

Van de laierklozen in België 
wonen 80 % ten noorden van 
de taalgrens. Wanneer men 
daarb i j bedenkt dat b i j na 
200 000 V lamingen verp l icn t 
z i jn hun brood ver van huis te 
gaan verdienen : in Wal lonië, 
in Noord-Frankr i j k of te Brus
sel. Wanneer men rekening 
houdt met de V lamingen die 
u i tw i j ken omdat z i j in eigen 
land geen werk v inden, dan 
begint men de noodtoestand 
waar in ons volk zich bevindt 
te beseffen. Sedert ja ren wordt 
er gezegd en geschreven dat het 
absoluut noodzakel i jk is werk
gelegenheid te scheppen in de 
Vlaamse gewesten, dat het de 
p l i ch t van de Staat is in te g r i j 
pen en maatregelen te t re f fen . 
Het is zelfs een enig fe i t in de 
economische geschiedenis dat 
zich rond de zo r i j ke Limburgse 
ko lenmi jnen geen n i jverheids-
complex ontwikke ld heeft. Wan
neer in Wal lonië een ui tgeput te 
ko lenmi jn dreigt te s lu i ten en 
daardoor een paar duizend ar
beiders t Jdeli jk werkloos zou
den worden, is d i t een staats
zaak : de bisschoppen schr i jven 
herder l i jke brieven, de pers 
treedt in het gel id, de syndika-
ten protesteren en de reger ing 
haast zich om te verk laren dat 
de staat het deficiet wel zal b i j 
passen. Zo IS het ; Waalse ko
lenmi jnen die ui tgeput z i jn , die 
met verlies werken, worden met 
staatssteun in werk ing gehou
den om de Walen plezier te 
doen. 

Doch wat is er reeds gedaan 
geweest ter best r i jd ing van ne 
werkloosheid in Vlaanderen ? 
Wat heeft de C.V.P. voor de 
op i jss ing van di t zo belangr i jk 
probleem (ook op moreel ge
bied be langr i jk ) gedaan gedu
rende de vier jaar dat z i j aan 

het bewind was en dus iets kon 
doen ? In December 1953, op de 
vooravond van de verkiezingen, 
stelde n iemand minder dan de 
voorzi t ter van het A.C.V., de 
hear Gust Cool, vast dat de 
C.V.P.regering prak t isch niets 
gedaan had... en kwam het 
A.C.V., toen het reeds te laat 
was, met een Economisch Ur
gent ieprogram voor de dag, 
kwestie van de mensen zand in 
de ogen te strooien. Inderdaad : 
de enige wetgevende maatregel 
onder het C.V.P.bewind tot 
stand gekomen was een wet van 
Augustus 1953 waarb i j leningen 
tegen verlaagde intrest en on
der staatswaarborg ter best r i j 
d ing van 02 werkloosheid mo
gel i jk gemaakt werden. En wat 
is het resul taat geweest, hoe 
werd deze wst ui tgevoerd ? Aan 
de vier Vlaamse provincies sa
men werd 80 mi l joen f rank ge
leend, aan Brabant alleen 125 
mi l joen en aan Wallonië... 500 
mi l joen f r ank . 

Van da leningen toegestaan 
door de Nat ionale Maatschappi j 
voor Krediet aan de Ni jverhe id 
(7.682 m i l j a r d f r a n k ) g ing er 
rauwe l i j k s 22,5 ?ó naar de vier 
Vlaamse provincies samen, maar 
meer dan 30% naar Luik a l leen! 

Het is du ide l i j k : van de t ra 
di t ionele Belgische pol i t ieke 
par t i j en en van de Belgische 
Staat is er voor Vlaanderen, 
voor de oplossing van onze 
Vlaamse economische en sociale 
problemen niets te verwachten. 
Alleen de Walen, al leen de 
Waalse zware industr ie te l t . W i j 
hebben niet eens een ju is t idee 
van de omvang waar in de Waal 
se zware indust r ie rechtstreeks 
en onrechtstreeks bevoordeligd 
wordt in d i t land. 

H E T L A N D B O U W P R O B L E E M 
ALS V L A A M S P R O B L E E M 

Dezelfde verwaar loz ing is het 
lot van de Vlaamse landbouw-
problamen. Wan t ook onze 
Vlaamse landbouwers, met hun 
kleine bedr i jven, staan voor 
eigen problemen. Ook hier k u n 
nen w i j de vraag stellen : wat 
werd er tot nu toe van over
heidswege gedaan voor de op
lossing van deze problemen ? 

Hst Nat ionaal Ins t i tuu t voor 
Landbouwkrediet verstrekte aan 
de Vlaamse landbouwers voor 
247 mi l joen f rank leningen, aan 
de Waalse landbouwers daaren
tegen voor 593 mi l joen f rank of 
meer dan het dubbel ! 

W i j hebben drins^end behoefte 
aan een eigen Vlaamse land
bouwpol i t iek om onza problemen 
te kunnen oplossen, om onze 
kleine bedr i jven leefbaar te 
maken, om onze boerenstand te 
beschermen en te helpen. 

H O N n E R D W A L E N MEER 
W A A R D DAN H O N D E R D V I J F 
E N V E E R T I G V L A M I N G E N ! 

Weet U dat 100 Walen meer 
waard z i jn dan 145 Vlamingen? 
Inderdaad : in L imburg hebben 
41.858 kiezers een vertegenwoor
diger in het par lement ; m 
Luxemburg echter hebben 35,579 
kiezers reeds een vertegenwoor
diger. 

In het arrondissement Leuven 
z i jn er 45.299 kiezers per volks
vertegenwoordiger, in het ar ron
dissement Ni jve l echter slechts 
35.373. Meerdere zetels in het 
par lement die toekomen aan de 
Vlaamse arrondissementen gaan 
naar Wal lonië. Dat zit zo : öe 
Vlaamse bevolking groeit steeds 
aan, de Waalse daarentegen 
verminder t , ster f t u i t . Om de 
Walen niet te ontstemmen door 
een verminder ing van hun par
lementsleden heeft « men » er 

« Het Vlaamse Federalisme » 
Deze zo pas verschenen, belangwekkende brochure, 
uitgegeven door het Vlaams Comité voor Federalisme, 
kan besteld worden via het sekretariaat van De 
Volksunie, Kipdorp. 61, Antwerpen. (Prijs : 25 Fr.) 

iets op gevonden : wanneer een 
arrondissement in het verledan, 
in 1910 b.v. recht had op vier 
volksvertegenwoordigers, dan 
behoudt het deze vier manda
ten, ook al is de bevolk ing met 
de hel f t verminderd . Men noemt 
dat « een verworven recht ». En 
de C.V.P., die van deze onrecht
vaard ighe id het eerste slachtof
fer is, heeft n iet eens de moed 

Z O N D A G , 24 A P R I L 1955 
(10 tot 18 uur) 

Z A A L R O E L A N D , 
K O R T E KRUISSTR. , 3, 

GENT 
EERSTE K O N G R E S 

VAN DE 
V O L K S U N I E 

Al le bewuste V lamingen 
u i t al le gouwen worden 
die dag te Gent verwacht. 

« Be langr i jke mededel ing 
van het algemeen sekre
ta r iaa t van de V O L K S 
U N I E : 
Vanaf 15 aezer werd het 
a l g e m e e n sekretar iaat 
def in i t ie f ondergebracht 
te Antwerpen, K I P D O R P , 
61 (eerste verdieping) 
(Telefoon 31.01.53). Het 
sekretar iaat is alle werk
dagen (Zaterdag inbe
grepen) opan van 14.30 u. 
tot 18 u. Afspraken op 
andere uren van de dag 
kunnen steeds schr i f te l i j k 
of telefonisch gemaakt 
worden ». 

opgebracht om aan deze on
grondwet te l i j ke toestand een 
einde te maken... zozeer l ig t 
ook deze p a r t i j onder de p lak 
van de W a l ^ n ^ 

ENKFI .E S T A A L T J E S V A N DE 
B E N A D E L I N G DER V L A M I N 
GEN 

Weet U dat de V lamingen 
meer belastingen betalen dan 
de Walen ? In 1952 werd aan 
oorl3gsbelastingen in de vier 
Vlaamse provincies 295 mi l joen 
f rank geïnd, in Brabant 165 m i l 
joen en in Wallonië... 70 m i l 
joen. De V lamingen betaalden 
per hoofd 74 Fr, de Walen 24 
Fr of dr iemaal minder. 

Weet U dat de C.V.P.regering 
u i t negen Walen en fransspre
kende Brusselaars en slechts zes 
Vlamingen (waaronder dan nog 
een f ransk i l j on zoals de eerste 
min is ter Van Houttet bestond ? 

Weet U dat nu 4 jaar C.V.P. 
bewind in het min is ter ie van 
Buitenlandse Zaken op 411 
ambtenaars van Ie kategorie 
353 op de "^ranse taal ro l en 
slechts 59 cp de Nederlandse 
taa l ro l ingeschreven stonden ? 
En dat de minderwaard ige po
sit ie der V lamingen off ic ieel 
vastgelegd en bestendigd v.erd 
door een minister ië le maatregel 
van de heer Van Zeeland, met 
de st i lzwi jgende ins temming 
van z i jn Vlaamse collega's ? 

Weet U dat min is ter P.W. 
Seghers — deze « grote Vlaamse 
voorman » — de raad van be
heer van de N.M.B.S. samen
stelde u i t 9 Walen (waaronder 
de beruchte Ros). 6 fransspre
kende Brusselaars en ....3 Vla
mingen 7 En de raad van beheer 
van het N.I.R. ui t 9 Walen en 
Brusselaars en 6 V lamingen 
(waaronder dan nog een com
munis t ! ) . De verhouding katho
l ieken — vr i j z inn igen is dezelfde 
in het nadeel van de kathol ie
ken ! 

Thans klagen de «atholieka 
bladen verontwaard igd de dic
ta tuur van de l inksen in de 
raad van beheer van het N.I.R. 
aan. Aan wie de schuld ? Maar 
ja . min is ter Seghers moest toch 
denken aan z i jn minister ië le toe
komst in een eventuele coali
t iereger ing na de verkiezingen 
en de l inkse bonzen pleziertjes 
doen.« Dat is de pol i t iek der 
« hogere waarden » in de prak
t i j k . 

(VerYolg bla. 4) 

En thans aan 'f werk 
O

p 11 April 1954 brach
ten 115.000 kiezers en 
ktezercssen hun stem 
uit op d? li]sten der 

kandidaten van de verkiezings-
coa'.itie Christelijke Vlaamse 
Volksunie, tot stand gekomen 
een zestal weken voordien. 

Door hun stem uit te bren
gen voor die jonge partij, die 
opkivam in de moeilijkste om
standigheden (zoals gebrek aan 
organisatie, gebrek aan geld. 
zonder pers terwijl in eigen 
rangen onbegrip en nijd nog 
parten speelden) spraken die 
115.000 niet alleen hun luan-
tromven uit tegen de bestaande 
partijen, maar loensten nog 

sche staat en voor amnestie 
voor alle politieke gevallen, 
met opruiming van de hele 
repressie en epuratie. Deze 
programmapunten alleen reeds 
noodzaken een a/zonderltjk op
treden, vermits geen enkel der 
zogeheten traditionele partijen 
di? doeleinden nastreven : niet 
alleen zijn zij op unitaire leest 
geschoeid, maar zij verwerpen 
zeljs de kleinste decentralisa
tie, en haar goedwillende leden 
en mandatarissen laten zich 
ringeloren door de Waalse 
minderheid. 

In de naoorlogse periode zijn 
er voornamelijk drie gebieden 
die schromelijk werden ver-

HERMAN WAGEMANS 
Oud-voorzitter jongstudentengild ZO WOORD ZO DAAD, 

Hoogstraten 
Oud-praeses Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, l,euven. 

Oud-ondervoorzitter Diets Studentenverbond. 
Oud-voorzitter Vereniging Vlaamse Studenten. 

Oud-algemeen Voorzitter Algemeen Nederlands Zangverbond. 
Gemeenteraadslid te Antwerpen. 

Volksvertegenwoordiger 
Advokaat te Antwerpen. -

meer de bestaansreden te be
klemtonen van een zelfstandig 
politiek optreden Wat sommi
gen ook mogen zeggen en ho
pen : DE TIJD VAN DE ZELF
STANDIGE VLAAMS NATIO
NALE POLITIEKE PARTIJ 
IS NIET VOORBIJ ! 

Het beste bewijs daarvoor is 
te vinden in de hardnekkige 
beka iping die de Volksunie 
heeft ondervonden, en nog on
dervindt. Zelfs soinmige heet
gebakerde propagandisten van 
de CV P menen de huidige 
schoolstrijd te mogen plaatsen 
in het teken van de strijd tegen 
wat zij noemen : de scheur-
partijen. 

De Vo'ksunie is geen scheur-
partij. Zij is een zelfstandige 
politieke organisatie die strijdt 
onder de leuze : VLAANDEREN 
EERST! Dat is hetgene wat 
haar onderscheidt van de ande
re partijen 

Zij komt ook op voor fede
rale inrichting van dz Belgx-

waarloosd' niet alleen had men 
geen oog meer voor de zuivere 
Vlaams? problemen, maar men 
bekommerde zich evenmin ten
zij in kiesbeloften. met de 
7noeilijk}ieden waarmede mid-
dens'ander en boer te kampen 
hadden. Wat was er dan na
tuurlijker dan dat de protago
nisten elkaar vonden en op 
een gemeenschappelijke basis 
de verkiezingstrijd aangingen ? 
Zo ontstond de C.V.V Christe
lijke Vlaamse Volksunie als 
een verkiezingscoalitie... die een 
allesbehalve gemakkelijke kamp 
te voeren had. We hadden te 
kampen tegen onoeloof en nijd, 
tegen kwaadwillige verdacht
making, we hadden geen ko-
lonne propagandawagens geen 
vrijgestelden - propagandisten, 
geen lokalen en... praktisch 
geen geld : onze kleine affichen 
verzonken in het niet naast de 
reuzegrote muurpanelen en 
lichtreklamen der andere poli-

(Vervolg biz. 6) 
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Het Vlaamse programma van de Volksunie 

(Vervolg van blz 3) 
Vernamen we zelfs niet Mj-

dens de senaatzittmg «an 23 De
cember II. uit de mond van se
nator Rolin dat minister Har
mei in 1950 met deze socialis
tische leider een overeenltomst 
gesloten had over de onderwijs
politiek die Harmei zou volgen... 

ONZE OPLOSSING VOOR 
H E T VLAAMS PROBLEEIVI : 
F E D E R A L I S M E 

De Vlaamse belangen zijn 
met alleen taal- en kultuurbe-
langen, maai ook sociaal-econo
mische belangen politieke be
langen Dat hebben we door 
enkele voorbeelden willen dui
delijk maken Daarom is kultu-
rele autonomie nog geen oplos
sing voor de Vlaamse kwestie 
Het is toch duidelijk dat de 
Vlaamse belangen maar op 
doeltreffende wijze zullen be
hartigd worden wanneer de 
Vlamingen alleen hun zaken 
legelen zonder inmenging van 
de Walen en wanneer een einde 
gesteld wordt aan de onmatige 
invloed die thans door het 
franssprekend Brussels milieu 
op de staatszaken uitgeoefend 
wordt 

«Ieder in zijn eigen huis
houden » dat IS een wijs spreek
woord dat ook voor volksge
meenschappen waar is Waarom 
inderdaad n i e t ' Waarom zou
de wij Vlamingen onze pot 
zelf niet koken ? Waarom die 
voogdij van Walen en Brusse
laars ' Overigens vragen de 
Walen thans hetzelfde en kun
nen WIJ ons met hen verstaan 
Federalisme Is een juridische 
term die niemand moet af
schrikken Er zijn m de weield 
meer federale staten dan uni
taire gecentraliseerde staten 
naar Frans model Zwitserland 
Duitsland Rusland, de Vere
nigde Staten van Amerika, 
Zuid-Afrika Canada India, 
Australië enz zijn alle fede
rale staten Het is alleen een 
kwestie van mnchting van het 
staatsbestuur Waarom dan het 
onzinnig verzet tegen het fede
ralisme .n België ' 

Het 13 ons volstrekt recht op 
te kom"n voor een hervorming 
van de staatsinrichting in Bel
gië Het is onze plicht, wanneer 
wij van oordeel zijn dat het 
noodzakelijk is in het belang 
van ons volk En de ervaring 
opgedaan in het vei leden heeft 
ons overtuigd van de noodzake
lijkheid van het federalisme 
Daarom is het een der voor
naamste punten van ons partij
programma / 

Wij kunnen hier verwijzen 
naar de werkzaamheden van 
het Vlaams Co-nite voor Fede
ralisme en naar de biochure 
«Het Vlaamse Federalisme » 
waarm de door ons voorgestane 
oplossing volledig uiteengezet 
en toegelicht wordt 

Het samenwonen van Vlamin
gen en Walen in een staatsver
band heeft voortdurend aanlei
ding gegeven tot moeilijkheden 
die als onvermijdelijk moeten 
beschouwd worden omdat Vla
mingen en Walen een andere 
taal spreken een andere kui
tuur, een ander karakter ande
re belangen hebben Vlaanderen 
Is nog christelijk Wallonië is 
marxistisch In het verleden 
werden deze moeilijkheden 
steeds opgelost door de Walen 
voldoening te schenken op .ie 
rug van de goedzakkige Vlamin
gen Dat kan niet blijven duren 
Wie zich ernstig met de pro
bleem van het samenleven van 
twee volken binnen één staat 
bezig houdt komt tot het inzicht 
dat de streng gecentraliseerde, 
unitaire staatsvorm niet de ge
paste staatsvorm is voor de Bel-
pisrhe Staat Thans 1= alles te 
Brussel gecentrali'^eerd Er zou 
aan Vlamingen en Walen een 
zekere mate van zelfbestuur 
moeten gegeven worden waar
door zii in de gelegenheid ge
steld worden zoveel mogeliik 
hun pigen aangelegenheden zelf 
te behartigen Het bestaan van 
de Belgische Staat komt daar-
bn met eens ter sprake Het is 
alleen een kwestie van inwn-
diee organisatie van de staat 
V L A M I N G E N EN W A L E N 
MEESTER IN E I G E N H U I S 

De grote trekken van een fe-

deialistische organisatie van de 
staat zijn de volgende Naast 
het Belgisch parlement, waarin 
Vlamingen en Walen samen zit
ting hebben komt er een 
Vlaams parlement en een Waals 
parlement Deze twee geweste
lijke parlementen zullen zoveel 
mogelijk alle problemen oplos
sen die eigen zijn aan Vlaande
ren respectievelijk Wallonië In 
Jiet Belgisch parlement zullen 
nog alleen die kwesties behan
deld worden die werkelijk ge
meenschappelijk zijn die nood
zakelijk in gemeen overleg 
moeten opgelost worden Naaot 
de Belgische regering komt er 
een Vlaamse en een Waalse 
regering met een Vlaamse en 
een Waalse administratie De 
gemeenschappelijke Belgische 
administratie te Brussel wordt 
zoveel mogelijk verminderd en 
beperkt Officiële en semi-offi-
ciele instellingen worden ge
splitst m een Vlaamse en een 
Waalse instelling en gaan over 
naar de gewestelijke staten, 
onder de bevoegdheid van de 
gewestelijke regering 

Voor Brussel moet natuurlijk 
een speciale regeling vooizien 
worden Maar alleszins moet de 
strikte gelijkheid van Vlamin
gen en V/alen in alle gemeen
schappelijke diensten en instel-. 
Imgen en ook te Brussel ge
waarborgd worden, met de ze
kerheid dat de Vlamingen door 
Vlamingen benoemd woiden «n 
de Walen door Walen Dit is de 
weg die leid^ naar gezonde ver
houdingen en gezonde toestan
den in België en naar de « ge
lijkheid in rechte en feite >' 
waarop de Vlamingen reeds zo 
lang aanspraak maken 

Wanneer de Volksunie het fe
deralisme in haar programma 
opgenomen heeft als enig af
doend middel ter oplossing van 
het Vlaamse probleem m de 
ruimste zin en er dan ook zal 
voor Ijveren sluit dit met uit 
dat WIJ bereid zijn ons ook in 
te zetten voor gedeeltelijke op
lossingen, zoals daar zijn kul-
turele autonomie statuut voor 
Brussel, vastlegging van de 
taalgrens verbetering en toe
passing van de taalwetten Wij 
zullen zelf initiatieven nemen 
en met nalaten steeds onze 
Vlaamse plicht ten volle te ver
vullen 
A M N E S T I E 
VOOR P O L I T I E K E D E L I C T E N 

Amnestie is ook een punt van 
ons Vlaams piogramma omdat 
het de oplossing moet brengen 
voor een probleem dat zich in 
Vlaanderen stelt tengevolge van 
de wijze waarop m ons land de 
repiessie en de epuratie door
gevoerd werden Iedereen weet 
toch dat de fameuze repiessie 
een monument van onrecht
vaardigheden geworden is Het 
IS meer dan wel geweest en tien 
jaar na de 001 log nadat m alle 
landen ook in Frankrijk, am
nestie verleend werd na de 
dringende oproepen van Zijne 
Heiligheid de Paus om amnestie 
te venenen zou het een lafheid 
zijn de C V P wSfardig dit punt 
met in ons piogramma op te 
nemen Te veel verdienstelijke 
Vlamingen te veel Vlaamse 
kunstenaars en geleerden wer
den getroffen door een onrecht
vaardige repressie die met een 
anti-Vlaamse geest bezield was 
en er op gericht de Vlamingen 
weer voor vele jaren in de hoek 
te duwen Wij willen er nog op 
wijzen dat het hier met gaat 
over de misdadigers van gemeen 
recht die tiidens de oorlog mis
daden gepleegd hebben Ook 
herinneren wij er aan dat am
nestie met betekent het goed
keuren van al hetgeen tijdens de 
oorlog gebeurd is maar alleen 
dat er een streep gezet wordt 
onder dit verleden dat er ver
geven en vergeten wordt En 
dat IS christelijke en Vlaamse 
plicht Wie dat met begrijpt 
•wie dat met wil inzien moet bij 
ons met staan Mensen die nog 
steeds met haat en wrok bezield 
zijn kunnen wij missen 

Het IS onze overtuiging dat 
deze essentiële punten van ons 
Vlaams programma voldoening 
zullen schenken aan alle eerlij
ke en bewuste Vlamingen Wij 
rekenen dan ook op hun mede
werking 

Mr Frans van der Eist 

Middenstanders! Let op uw zaal 
T

EN opzichte van de hande
laars, neringdoeners, am
bachtslieden, nijveraars 
en beoefenaars van vrije 

beroepen werd er door de op
eenvolgende regeringen sedert 
1944 een zeer noodlottige poli
tiek gevoerd Door een reeks 
fiscale, sociale en economische 
maatregelen — als daar zijn 
de Gutt-operatie, de extra-belas
tingen, met de navorderingen 
van rechten de kmdei vergoe
dingen en pensioenen voor zelf
standigen, de begunstigmgs-
pohtiek ten opzichte van groot
industrie grootwarenhuizen en 
coöperatieven — werden niet 
alleenlijk de toekomstmogelijk
heden vooi de middenklasse af
gesneden, maar werd zij zelfs 
in haar voortbestaan ernstig 
bedreigd 

Ten overstaan van de voor
name rol die de middenklasse 
dooi de eeuwen heen — op so
ciaal, economisch, politiek en 
cultureel gebied — in de ont
wikkeling van de Westerse be
schaving heeft gespeeld en met 
het oog op de noodzakelijkheid 
van een bestendige cvenwich s-
factor m de structuur der 
hedendaagse maatschappij is 
het nodig dat radicale maat-
legelen op gebied dei wetgeving 
zouden getroffen worden, om 
de leefbaarheid en de ontwik
keling der middenklasse te ver
zekeren 

doen gelden en tot een echte 
samenbundeling dezer vereni
ging IS het nog niet gekomen 

Op het interpiofessionnele 
plan bestonden er sedert enkele 
tientallen jaren katholieke en 
liberale middenstandsbonden, 
doch deze vei liezen immer meer 
veld en de politieke pai tijen 
waarbij zij aanleunen schenken 
niet de minste aandacht aan de 
verwezenlijking van hun sociaal-
economisch programma 
O N M A C H T VAN HET N.C.M.V. 

In dit opzicht heeft de vorige 
homogene C V P -regering op 
onomstootbaie wijze het bewijs 
geleverd dat de kathoheke mid
denstandsbenden, die thans ge
deeltelijk gegioepeerd zijn m 
het Nationaal Christelijk Mid
denstands Verbond tot mets m 
staat zijn en ook geen stem 
hebben in het kapittel der 
Christelijke Volkspartij 

Inderdaad bij het aantreden 
der homogene C V P - regering 
werd door deze partij-politieke 
middenstandsorganisatie een 
sociaal - economisch programma 
uitgewerkt dat door de CVP 
voor uitvoermg werd aangeno
men en waarin om volgende 
concrete progi amma - punten 
voorkomen 

1 Hervorming der fiscale 
commissies 2 Invoering van 
foifaitaire taxaties 3 Afschaf-
fmg der navordeiingen van 

Voor onze middenstanders : 
Steunt het Algemeen Syndikaat 
der Middenklasse 

Te Antwerpen : Kipdorp, 61. 
Te Brussel: Koninklijkestraat, 268. 

O N M A C H T VAN DE GROTE 
P A R T I J E N 

Deze maatregelen kunnen 
niet getroffen worden door de 
bestaande pohtieke partijen, 
waarvan de structuur elke 
medezeggenschap der midden
klasse als dusdanig praktisch 
uitsluit en die — bewust of onbe
wust — het stelsel van de klas
senstrijd huldigen of in de 
-hand werken Deze partijen 
hebben geen oog meer voor de 
belangen der middenklasse die, 
numeriek en oiganisatoiisch be
schouwd, te zwak is, en steeds 
te zwak zal blijven zolang zij 
ongeorganiseerd blijft of gedeel
telijk blijft vastzitten m organi
saties die geen invloed op de 
politieke partijen kunnen noch 
moge 1 dcen gelden 

Opdat de middenklasse, tegen
over de thans geldende macht 
van het aantal haar recht op 
bestaan zou kunnen doen eel-
den zijn er op het sociaal-
economisch plan diepgaande 
structuurhervormingen nodig, 
waai van de publiekrechterlijke 
bedrijfsorganisatie een eerste 
etape is 

Zoals de Staat de rechten van 
de verschillende volksgemeen
schappen moet kunnen verzeke
ren, zo moet hij eveneens de 
sociaal - economische belangen 
en de ontwikkelingsmogelijk
heden van alle klassen kunnen 
waarborgen 

Deze structuurhervormingen 
kunnen alleenlijk verdedigd en 
doorgevoeld worden door een 
nieuwe politieke beweging, die 
de «gelijkheid in rechte en in 
feite» vooistaat tussen de volks
gemeenschappen en tussen d*" 
sociale klassen en die niet af
hankelijk IS zoals de thans be
staande politieke partijen, van 
de gevestigde syndicale en geld
machten 

Op het gebied dertberceps-
orgamsaties bestaan er m den 
lande honderden bei oepsvereni-
gmgen die tienduizenden mid
denstanders groeperen doch 
geen enkele dezer beroepsvereni
gingen beschikt over voldoende 
macht om een beduidende in
vloed op de politiek te kunnen 

rechten 4 Zondagsrust en wm-
kelsluitmg 5 Gelijkheid inzake 
kindertoeslagen 6 Gelijkheid 
inzake ouderdomspensioenen 7 
Eigen ziekteverzekering met 
staatstoelagen 8 Hervorming 
van de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid 9 Uit
breiding van de wet De Taye, 
tot alle middenstanders 10 Her
vorming van het handelsregis
ter 11 Hervorming der han-
delspolitie 12 Hei vorming van 
het kredietwezen 13 Herziening 
der wetgeving inzake oorlogs
schade voor middenstanders 14 
Invoering ener vestigingswet 
15 Oplossing van het probleem 
der grootwarenhuizen 

Van al deze programma
punten, waarvan de oplossing 
alleenlijk afhankelijk was van 
de goede wil der C V P , werd 
er geen enkel verwezenlijkt. 
Het blad van het Algemeen 
Christen Middenstandsverbond 
(ACMV, Kipdorp 61, Antwer
pen) melkte hierbij terecht op 

«Wat IS van dit programma 
terecht gekomen ' Ondanks de 
knechtenrol die door de N C 
M V leiders ten opzichte van 
de C V P werd vervuld werd er 
van deze vijftien programma
punten van het NCMV geen 
enkel, maar volstrekt geen en
kel, gerealiseerd Ais een nuch
ter zakenmens dan aan die 
almachtige NCMV -leiders en 
leidertjes de onschuldige vraag 
stelt « Waarvoor dient het nog 
dat WIJ bij het NCMV zijn en 
daaraan tiid en geld verspillen, 
wanneer dit onder een eig'en 
katholieke homogene regering 
geen enkel onzer progiamma-
punten kan verwezenlijken' 
Wat zal het NCMV dan nog 
kunnen onder een linkse rege-
r m g ' Zullen alsdan met alle 
deuren van alle Ministeries 
voor ons hermetisch gesloten 
blijven, omdat het NCMV een 
deel IS van de CVP ' » 

Hoezeer het NCMV ook 
poogt om door allerlei kracht
patserij en door spitsvondighe
den zijn totale machteloosheid 
te verbei gen toch ziet elk ver
standig zakenman in dat het 
NCMV machteloos is en uit

gediend heeft en dat het zich 
nog alleenlijk kan handhaven 
door de kunstmatige steun van 
een aantal geestelijken die 
zich met hart en ziel inspannen 
doch die niet bij machte zullen 
blijven om de flaters goed te 
maken die dooi eei onbekwame 
en veipolitiekte NCMV-leiding 
worden begaan 

En nu mogen de heren van 
het NCMV er nog m slagen, 
om, onder zedelijke dwang deze 
of gene A C M V - afdeling, te 
dwingen cm naar het NCMV 
over te gaan , zij zullen alzo 
wat meer geld kunnen verspil
len, maai het emdresaltaat zal 
hetzelfde blijven » 

DE M I D D E N S T A N D 
IS HET BEU 

De noodlottige middenstands-
politiek die dooi de verschillen
de naooilogse legeiingen en m-
zandeiheid dooi de CVP-iege-
ring weid gevoeld hebben bij 
onze middenstanders een atkeer 
doen ontstaan tegenover de be
staande politieke partijen en 
me„ honaeiddui/ienden hebben 
ZIJ ofwel hun stem uitgebiacht 
op de jonge C VV - partij die 
slechts enkele weken vooi de 
veikiezmg tot stand kwam, of
wel Zich onthouden 

Het gevolg daaivan is geweest 
dat de C V P hare meerderheid 
verloor en dat geen enkel oor
deelkundig middenstander nog 
vertrouwen kan stellen m een 
politieke middenstandsol gani'a-
tie zoals het N C M V , die nog 
enkel dient vcoi steramenion-
selarij voor de C V P en als 
wipplank voor enkele would-be 
politiekers a la Pairon De 
N C M V-leiding, die thans tot 
het besef gekomen is dat de 
middenstanders dit bedrog be
ginnen in te zien, weet dat zij 
met meer bij machte is om nog 
krediet m te boezemen, vermits 
iedereen weet dat de enige ge
legenheid die ZIJ ooit kieeg om 
iets te verwezenlijken thans 
definitief voorbij is Nu heeft 
deze leiding evenwel haar toe
vlucht gencmen tot een zeer 
vernuftig maneuver zij heeft 
namelijk een schrijven weten 
te bemachtigen van het Episco
paat, waarm de katholieken 
aangezet worden om het N C 
M V te steunen En nu beleven 
we het feit dat onze brave 
dorpspastoors, onderpastoois, 
pastoorsmeiden, leden van H 
Hartbonden Maria Legioen, 
enz enz oveial moeten gaan 
bedelen om de lidgelden 1955 te 
innen en om tombolabriefjes te 
verkopen ' 

Deze toekomst van het N C -
M V IS VOOI zeker met rooskleu
rig en beter ware het voor de 
middenstand geweest dat deze 
politieke NCMV -organisatie 
met hadde bestaan 

DE M I D D E N S T A N D KIEST 
EEN N I E U W E WEG 

De middenklasse moet andere 
wegen op en daartoe biedt de 
Volksunie ruimschoots de gele
genheid ZIJ breekt af met een 
verderfelijk verleden waaraan 
alle bestaande partijen schuld 
hebben , zij erkent naast de 
arbeiders- en boerenstand het 
bestaan der middenklasse . zl] 
wil aan deze middenklasse de
zelfde medezeggenschap ver
zekeren als aan de andere klas
sen 

De Volksunie roept alle raid-
denstandeis op voor medewer 
king laat de NCMV -bondjes 
m hun machteloosheid stikken 
en steun uitsluitend midden
standsbewegingen die de behar
tiging uwer sociaal-economische 
belangen kunnen waarborgen 
In elke piovincie in elk gewest, 
m elke belangrijke gemeente, 
moeten wij eerlang een besten
dig secietaiiaat met een vast 
secretaiis bezitten wie zich in 
staat acht deze functie te ver
vullen en wie aan de oprich
ting in elke gemeente wil 
mede wei ken melde zich onmid
dellijk • 

Met de Volksunie gaat de 
middenklasse naar de zege ' 

SPECTATOR 
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LANDBOUWPOLITIEK IN BELG! 
WANNEER WIJ hier de 

teim « landbouwpoli
tiek » gebruiken is d't 
bij manier van spre

ken want feitelijk voert België 
geen politiek op landbouwge
bied Wel worden er sommige 
maatregelen getioffen welke de 
agrarische sector aanbelangen 
en hem ten goede komen, wel 
is er een ministene van land
bouw, doch^ een gezonde, realis
tische en degelijke landbouw
politiek kennen we niet in ons 
land 

Waai om heeft men bij ons 
geen landbouwpoluiek ' 

Er IS geen belangstelling noch 
voor de landbouw, noch voor 
hen die de grond bewerken, 
vruchtbaar maken en er voor 
zorgen dat er brood is en boter 
en vlees De mentaliteit bij het 
gios der bevolking is nu een
maal zo dat het meent dat die 
zaken, brood, vlees en botei ei 
moeten zijn Hoe zij tot s tand 
komen, welke arbeid, i isicos, 
beioepskennis e r a a n verbonden 
zijn laat de massa koud, ze be-
gnjpt er ten andere niets van 
en meent dat dit alles er zo 
maar van zelf komt 

Ook de politiekeis hechten 
bitter weinig belang aan de 
landbouw en de bcei Hiei zijn 
echtei penodische uitzondei m-
gen nl wanneer de verkiezin
gen m aantocht zijn Dan komt 
men plots tot de vaststelling 
dat boeien en plattelandeis 
ook stemgerechtigden zijn en 
dan IS men wel verplicht reke
ning te houden met deze groep 
kiezers Verder wordt regelma
tig eenmaal pei jaar het econo
misch en financieel belang van 
de land- en tuinbouw onder
streept en dat is bij het opma
ken van het verslag over de 
begroting Dat is een soort 
t iaditie gewoiden, maar die ten 
slotte weinig om het lijf heeft 
Men constateert het feit, conse
quenties worden er niet uit ge
trokken 

Van overheidswege wordt de 
landbouw dus stiefmoederlijk 
behandeld, de andere standen 
van de bevolking zien op de 
boeren neer behalve in tijd van 
oorlog dan s elt plots iedereen 
veel belang in landbouwzaken 
maar dan is het niet het ver
s tand dat spreekt wel de maag 

Maar de bceren en tuinders 
zelf dragen er ook schuld aan 
dat de landbouw m dit land 
met geteld wordt De boer doet 
zich met gelden Hij is en blijft 
een individualist Wij zijn niet 
tegen het individualisme m-se 
maar het individualisme bij de 
boer IS veel meer het gevolg 
van een soort minderwaardig
heidscomplex dat hij moeilijk 
van zich afschudden kan Dat 
IS niet heel en al zijn schuld 
De stedehngen, de buieaucratie, 
de zogezegde inLcllectuelen, 
hebben de boer steeds voor een 
minderwaaidig wezen aangezien 
en als dusdanig behandeld Hij 
is er aan gewoon gewerden en 
heeft weinig of niet gereageerd 
Heel anders is het gesteld met 
de werklieden Ook deze werden 
eens voor mmderwaardigen ge
houden, zo vreselijk lang is dat 
nog niet geleden Maar zij 
reageeiden en werden hierm 
geholpen door volksmenners, die 
vlug ingezien hadden welke po
litieke macht ZIJ hierdoor kon
den bereiken Daarenboven was 
het solidariteitsgevoel bij de 
arbeiders veel levendiger Zeer 
spoedig erkenden zij het nut 
en het grote belang van de 
vereniging, van het syndicaat 
van de vakbond Waren zij bij 
de aanvang dezer eeuw loon
slaven met de nadruk op slaaf 
want hun loon was zo mmiem 
thans zijn de arbeiders de 
meesters van het ogenblik Geen 
enkele regermg in geen enkel 

demokratisch land zal iets dur
ven ondernemen zonder reke
ning te houden met de macht 
van de georganiseerde arbei
dersstand Weliswaar hebben de 
aibeiders afstand moeten doen 
van zekere vrijheden maar hun 
lot als arbeider en als mens is 
er niet slechter door geworden, 
wel het tegendeel is waai 

Er zijn landen m Europa 
waar de boerenstand het voo»--
beeld van de arbeiders heeft 
gevolgd, ten minste in zekere 
zm Ook ZIJ hebben het grote 
nut van de samenwerking, van 
de coöperatie begrepen en het 
is vooral in die landen we noe
men hier slechts Denemarken, 
Zweden, Nederland, dat de 

ontbreken van een degelijke 
landbouwpolitiek m België 

Dit maakt dat de toestand 
voor de landbouw steeds ernsti
ger wordt zo ernstig dat de 
huidige minister van Landbouw 
dhr Lefebvre get iacht heeft in 
een uitvoerige rede uitgespro
ken in de Senaat deze toestand 
te sltueien Zijn uiteenzetting 
was een schei pe diagncstiek 
van de kwalen waaraan de 
landbouw lijdt Het geneesmid
del heeft hij echter met be
paald Niec dat hii d u genees
middel met kent, maar hij be
vindt zich m een eigenaard'ge 
positie Dhr Lefebvre kent het 
landbouwvraagstuk daar hij 
zelf een groot boerenbedrijf 

worden weet hij dat een gezon
de landbouwpolitiek noodzake
lijk IS. maar hij s taat tegenover 
socialistische collega s in de 
regenng die van landbouw geen 
het minste benul hebben er 
zelfs vijandig tegenovei s taan , 
hij weet dat zijn departement 
niet geteld wordt, dat de geld
middelen die hij ter beschikking 
heeft onvoldoende zijn om iets 
te verwezenlijken Als boer wil 
hij hiertegen reageren als poli
tieker moet hij rekening hou
den met de huidige regerings
constellatie en ten slot e is het 
de politieker die de bovenhand 
haal t OOK dhr Lefebvre zal 
zijn ministeiportefeuille niet in 
de weegschaal werpen en de 

boelenstand een zeer hoge 
levensstandaard heeft bereikt 
H I J wordt er door iedereen als 
volwaardig beschouwd Ock po
litiek heeft de boer zich m die 
landen ontwikkeld en in Dene
marken bijvoorbeeld is de boe
renpartij een regeringspartij 
geworden 

In België blijft de boer het 
bij het oude slameur houden 
Vakkundig moet hij voor geen 
enkele standgenoot in de an
dere landen onderdoen, maar 
in de maatschappij blijft hij 
vooralsnog op de laagste trede 
staan 

Dit alles heeft zijn weerslag 
op de landbouwpolitiek van dit 
land of beter gezegd op het 

exploiteert, hij is echter ook 
politieker Tijdens de vorige 
regering was hij de leider van 
de liberale parlementaire groep 
en telkens hij als dusdanig op
trad was hij sectair en onuit
staanbaar, maar wanneer hij 
echter m besprekingen over het 
landbouwvraagstuk 'ussenkwam, 
was het de boer die sprak en 
dan gaf hij blijk van grondige 
kennis van de zaak en cok van 
welwillendheid tegenover de 
toenmalige minister alhoewel 
hij in de oppositie stond Nu 
hij minister van landbouw is m 
een socialis ' isch-liberale rege
ring IS zijn positie nog delicater 
geworden Boer zijnde weet hij 
zeer goed wat er moet gedaan 

landbouw zal het moeten stellen 
zonder een degelijke pohtiek 

IS DE TOESTAND VOOR DE 
BOER DAN HOPELOOS? 

De toestand voor onze boe
renstand IS zeer moeilijk, hope
loos echter niet Maar dit zal 
m de eerste plaats afhangen 
van de boeren zelf Wij schre
ven reeds dat onze boeren en 
tuinders vakkundig onder de 
besten van Europa mogen ge
rekend worden Die kennissen 
hebben zij niet te danken aan 
voorlichting aan hulp en steun 
van overheidswege want wat 
op dit gebied in ons land ge
daan wordt IS zo miniem, als 

men het vergelijkt met wat. er 
in het buitenland gebeurt Dit 
betekent echter niet dat onze 
boeren zich niet verder moeten 
ontwikkelen De landbouwweten
schap evolueeit zo snei dat het 
voer een vooruitstrevende ooer 
zelf heel moeilijk is alles big te 
houden Vakkunde 1- een ter 
niet alles ook de algemene ont
wikkeling mag met uit het oog 
verloren worden Dit geldt voor
al voor de boeren- en platte-
landsjeugd Deze zou heel wat 
meer interesse aan de dag moe-
^ n leggen voor het werk van 
de Vlaamse Volkshogeschool-
Stichting Lodewijk De Raet 
Als men nagaat welke diep
ingrijpende invloed er van de 
Volkshogescholen uitgegaan is 
op de ontwikkeling en de gioei 
van de plattelandscultuur m 
Nederland en de Scandinaafse 
landen dan is het zeer jammer 
dat m ons land de jeugd van 
het platteland zo weinig profi
teert van de gelegenheid die 
haa r geboden wordt dcor het 
Volkshogeschoolwerk om zich 
algemeen m^n^^elijk te ontwik
kelen 

Er IS ten slotte nog de poli
tiek Hoe sceptisch onze boeren 
ook s taan tegenover de politiek 
tcch is het noodzakelijk dat zij 
er zich aan inteiesseren Op 
het laatste congres van de 
C E A (Confederation Euro-
peenne d'Agnculture) werd ook 
m die zin aangedrongen Bij de 
laatste verkiezingen heeft het 
Boerenfront candidaten gesteld 
pp de lijsten van de Chiis 'e-
lijke Vlaamse Volksbeweging 
De omstandigheden in aanmer
king genomen, waarin deze 
strijd gevoerd werd waren de 
resultaten (het aantal behaa'de 
stemmen) met zo slecht De 
kiescampagne was nochtans ge
voeld geworden met uiterst be
perkte middelen er was geen 
ernstige voorbereiding geweest, 
men had geïmproviseerd eni 
men was slechts op het laatste 
nippertje begonnen Het was 
echter een experiment waaruit 
wel enkele lessen te halen zijn 
Mits een flinke een aanhouden
de propaganda zijn de boeren 
wel te vinden om hun stem te 
geven aan echte boerencandida-
ten Men mag echter met wa»h-
ten tot enkele weken voor de 
verkiezingen om de boeren wak
ker te schudden 

Ook het aanduiden van can
didaten IS van zeer groot be
lang E>e boeren moeten ze ken
nen en er vei trouwen in hebben 
Wil de C V V of onder welke 
benaming deze beweging ook 
aan een eventuele nieuwe kies-
strijd zou deelnemen met kans 
op succes beroep doen op de 
boerenmedewerkmg, dan moet 
van nu af aan met dit alles 
worden rekening gehouden Ten 
andere geldt dit niet alleen voor 
de boeren Wil men aan politiek 
doen d w z wil men er toe ko
men afgevaardigden naar het 
Parlement te zenden, en daar 
komt het op aan dan mag men 
niet improviseren, dan moet 
men lang on voorhand de strijd 
voorbereiden dan moet er ee-
zorgd worden voor een kies-
fonds dan moet er gewerkt 
worden aanhoudend en zonder 
verpozen aan de propaganda 

We willen nu niet beweren 
dat de pohtiek het enige en uit
sluitende redmiddel is om het 
landbouwvraagstuk in ons land 
op te lossen Zij kan er toe bij-
draeen Wat er echter vooral 
nodig IS IS dat de boeren zich 
organiseren dat zij z'ch vereni
gen en blok vormen dat zij 
solidair zijn en coopereren dat 
ZIJ het vcorbeeld van de werk-
heden indachtig, door hun soa-
dariteit een macht vormen 

M JAENTJES 
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KATHOLIEKEN EN 
DE PARTIJPOLITIEK 

« Het Handelsblad » het enig 
politiek onafhankelijk Ch iü te -
lijk V aams Qlad naaU .n haai 
nummer van 19 November U 
de uitspiaak aan van Kardi
naa l Feltin, aartbbisschop van 
Parijs, waarin hij het wezen
lijk recht van een Katholiek 
op vnje keuze van de ene of 
van de andeie chriölelijke par
tij bevestigt 

De titel luidde «Katholieken 
en Politiek» en het aitikel had 
volgende inhoud «KARDI
NAAL FELTIN heeft ter gele
genheid van de opening van 
het Franse Parlement gister 
in een kanselrede onderstieept 
dat de katholieken het recht 
hebben een verschillende poli
tieke overtuiging te hebben 
Het Ls niet noodzakelijk zo 
zei hij dat de katholieken zich 
In een enkele partij groepe'on 
De Kerk wier voomaamste 
taak er een is van geestelijke 
aard is niet belast met de tij
delijke zorg van de gemeen-

Niet langer 
geaarzeld ! 

Sluit aan bij de 
Volksunie ! 

Lees en verspreid 
ons blad ! 

schap Zij laat haa r zonen op 
politiek gebied de volledige 
vrijheid op voorwaarde dat zij 
t iouw blijven aan de beginse
len van het geloof en de chris
telijke zedenleer 

Deze thesis verschilt nogal 
van de opinie van de C V P . 
kopstukken en hun propagan
disten die er voor en na 11 
April jl el zo na aan toe waren 
om de katholieken die him 
stem aan christelijke kandida
ten op een andere dan een 
C V P -lijst gaven als ketters en 
schismatieken te banvloeken » 

Het zal slechts de met-na
denkenden verwonderen dat de 
« S t a n d a a r d » en andere door 
dik-en-djn C V P kranten geen 
woord over deze uitspraak ge
rept hebben Voor de waarheid 
hebben zij die zich zo dikwijLs 
als de kinderen van het licht 
la ten doorgaan klaarblijkelijk 
grote schrik Nochtans LS de 
stelling van Kardinaal Feltin 
keikeiijk de enig juiste Waar 
de Katholieken en andere op
vatt ing als « d e » juiste vooiop-
zetten plegen ze bediog Hoe 
oneerlijk onchrLstelijk en be-
dnegehjk was dan ook het Pa
rochieblaadje niet dat de dag 
voor de verkiezingen een brief 
van een missionaris en van een 
bisschop te voorschijn toverde 
om aan goedgelovigen valse 
stellingen wijs te maken, door 
de zaken zo voor te stellen als
of men m geweten verpUcnt 
was voor de C V P te kiezen 
Op dei gelijke wijze ondergraaft 
men het geloof 

In een artikel van «OSSER-
VATORE ROMANO» de offi
ciële spieekbuis van het Vati-
kaan werd m 1931 aan de Ka-

thol'cke Aktie volgende onder-
iichlingen gegeven 

« I n een land w aar de Ka
tholieke Aktie zich tegenover 
verschillende politieke partijen 
bevindt welke s teuren op gods-
aienstige of zedelijke giondbe-
ginselen cii voldoende waarbor
gen geven vooi het behoud der 
Rechten van de H Keik heb
ben de katholieken het recht 
de ene of andeie partij toe te 
treden de Katholieke Aktie 
mag zich ten dienste van geen 
enkele dezer partijen stellen, 
want ze zou de schijn hebben 
de voorrang te geven aan het 
een of ander stelsel voor de 
oplossing van politieke sociale 
of ekonomische vraagstukken 
waaiovei de katholieken viije-
lijk mogen redetwisten en van 
gedachten verschillen » 

De tekst is klaar en duidelijk 
en kan geen aanleiding tot 
diskussie geven ' 

We zien dan ook dat in de 
meeste landen zoals Italië. 
Duitsland Fiankrijk, Neder
land en andeie twee of meer 
pai tijen bestaan die de chrus-
telijke giondbeginselen aan-
vaaiden zonder dat de Kerke
lijke overheid de voorkeur 
geeft aan de e r e boven de 
andeie 

In sommige landen als de 
Verenigde Staten of Engeland 
waar zelfs geen enkele parti j 
voor Katholieken bestaat zien 
we dat de Katholieken politiek 
in twee groepen verdeeld zijn 

De echte leer van de Rooinae 
Keik >aat de gelovigen vuj in 

politifke sociale en ekonoml 
sche viaagslukken Het is een 
bedenkelijk iets voor de gee.v 
telijke gezondheid in de chris
telijke geledei en dat men ver
warring tl acht te zaaien om
trent zulke belangrijke aange-
kgeiiheden om er vulgaire 
partijpolitieke munt uit te 
slaan Kan de C V P dan wer
kelijk geen kwaliteiten van 
vei stand en kaïakter naar voor 
biengni dan dat ze steeds de 
Kerk en Kerkelijke bedienaars 
moet mLsbruiken om h a a r 
macht te handhaven ' Beden
ken de C V P ers dan niet dat 
/ e op die wij/e het gelooi dat 
toch ver boven hun stoffelijke 
belangen — hun zetel — staat 
schade beiokkenen "> Of besef
fen ze het wel en kan het hun 
niet schelen dat het geloof 
kwantitatief en kwalitatief veld 
veiliest als zij maar vooi delen 
hebben ' 

WIM JORISSEN 

H U I Z E PROF. Dr. FRANS 
DAELS TE W A K K E N . 

Alle Vlamingen steunen d't 
enig mooi Vlaams initialiel da t 
naast het sociale ook heel wat 
andeie aspecten vertoont Als 
centrum voor l-'iderswerking en 
algemene jeugdopleiding biedt 
het enorme mogelijkheden Aan 
de Vlamingen te zoigen dat het 
groeit en bloeit ' Al'e geldelij
ke steun op P R 42 3126 van 
«Jeugdzorg» V Z W , Wapen-
plaats te Wakken 

•De werkloosheid opgelost 
Aziel Van Acker Ktik die gelukzakkenkuvnen weeral vroeg aan 

't werk dank mtjn vernu/ttge mobiltteit 

Ongeveer 200,000 of 80 % van de iverklozen 
in Vlaanderen, 

Ongeveer 200.000 iverklieden moeten buiten 
Vlaanderen werken,^ 

ls er een Vlaams arbeidersprobleem ? 

Voorlopige samenstelling van hel bestuur 
van de Volksunie : 

Voorzitter : Prof. Dr W. Couvreur. 
Voor Antwerpen : Mr H. Wagenians. 
Voor Brabant : Mr Fr. van der Eist. 
Voor Limburg : Drs W. Jorisscn. 

Voor Oost-Vlaanderen : 
Dr Van Leemputten. 

Voor West-Vlaanderen : 

dhr V. Bouckaert en dhr Mareel Scnesael. 

Sekretariaat en organisatie : 

dhr Rudi Van der Paal. 

Leden : de H.H. L. Sels, R. Proost, 

H. Balthazar, Ir J. De Bondt, Bob Macs. 

EN THANS AAN 'T WERK 

(Vervolg van blz 3) 

tieke partijen Wii hadden 
niets, tenzij de vastberaden wil 
en de geestdrift, hoojdzakelijk 
van de jongeren En dank 
daaraan kwamen tn die uiterst 
moeilijke omstandigheden hon
derd vijftien duizend kiezers 
hun stem uitbrengen op onze 
lijsten 

BIJ een strikt evenredige 
verdeling der kamerzetels, vol
gens het aantal behaalde stem
men, moest de CVV tn plaats 
van een, VIJF z»tels behaald 
hebben 

Viij danken die 115 000 om 
hun vertrouwen dat niet ver
geefs werd geschonken De 
Volksunie in haar eerste sta
dium Slechts een verhiezings-
coalitie IS thans uitgegroeid 
tot een werkelijke politieke 
partii die beginselvast haar 
programma zal uitwerken 

De Volksunie zal ook met 
doen zoals anderen hebben ge
daan alleen werken wanneer 
de verkiezingen voor de deur 
staan Wij willen nu de uitbouw 
bewerken van de organisatie 
om onze leden te vormen en 
sterk te staan op het gepaste 
ogenblik Wtj blijven iiiet teren 
op het behaalde aantal stem
men maar zullen over heel 
Vlaanderen de schakels smeden 
die een keten zullen vormen 
die allen boeit die Vlaanderen 
en znn volk groot en schoon 
willen op het politieke het 
kulturele het ekonomische 
plan In de Volksunie hoort 
thuis de arbeider de boer de 
middenstander de uitoefenaar 
van een vrij beroep de student 
en de geestelijke 

WIJ gaan de kamp aan tegen 
de schijnheiligheid die het 
grootste kwaad ts van deze tijd 
Die schijnheiligheid uit zich op 
elk gebied men ondertekent 
de Verklaring der Rechten van 
de Mens die vrijheid van me
ning lan meningsuiting van 
godsdienst waarborgen maar 
men ontneemt aan duizenden 
mensen hun rechten en ver
laagt ze tot paria s men waar
borgt de vrijheid van onder
wijs maar ontneemt aan de 
ouders de mogelijkheid hun 
kinderen naar de vrije scholen 
te sturen voor onderwijs naar 
hun keuze door de subsidies te 
verminderen . men komt op 
voor de rechten van de werk
nemer maar ontneemt aan de 
onderwijskrachten hun verwor
ven rechten men praat over de 
noden lan de middenstand en 
de handelaar maar laat zich 
paaien met een nietszeggend en 
nietsdoend ministerie van de 
Middenstand men belooft de 
boer bijstand en beschermmo 
om de produkten van zijn werk 
aan de man te kunnen brengen 

en zo een menswaardig bestaan 
te h'-bb-'n maar men brengt 
de uitheemse produkten aan 
dumpingprijzen binnen , men 
belooft aan de arbeider werk, 
maar verzuimt natuurlijk werk
gelegenheid te scheppen in 
eigen streek zodat de werk
loosheid bijna structureel ge
worden IS terwijl ettelijke dui
zenden arbeiders in mensonte
rende voorwaarden uren ver 
van huis moeten reizen 

Vrienden in Vlaanderen, uw 
plaats is bij ons Helpt mee aan 
de grootse taak Ook gi] zm 
nodig om te komen tot een 
gezonde en welvarende samen
leving waarin iedereen, met een 
wederzijds begrip van de rech
ten en de verplichtingen van 
elke stand der maatschappij op 
de best mogelijke wijze zijn 
geestelijk en stoffelijk welzijn 
kan behartigen 

En nog een laatste woord m 
verband met de huidige school
strijd Het w vanzen sprekend 
dat de Volksunie opkomt voor 
een absolute genjkheid van het 
bijzonder met het officieel on
derwijs Wanneer de linksen 
manen dat zij ongestraft hun 
gangen kunen gaan door gewe-
tensdwang uit te oefenen en 
verworven rechten te ontne
men, dan bekampt ook de Volks
unie hen verbeten Maar ae 
CVP moet in deze zaak ook 
niet schijnheilig verontwaardigd 
doen Pas m December 1953 
heeft ZIJ de aanpassing van ae 
wedden der leerkrachten op de 
huidige basis doorgevoerd ter
wijl er in 1951 een lichte aan
passing was geschied Indien 
haar programma ernstig ware 
geweest dan zou zij op .a'^ 
punt reeds onmiddellijk hebben 
doorgedreven van 1950 al m 
plaats van nu. een paar maan
den voor de parlementsontbin-
ding de schijn te wekken van 
een manoeuver van het laatste 
uur met de verkiezingen in het 
verschiet En waarom heeft die 
Christelijke Volkspartij haar 
deelneming aan voorgaande 
regeringen ook niet afhankelijk 
gesteld van de gelijkstelling 
der scholen ' 

En men moet mij nu met 
komen beschuldigen van gemis 
aan eerbied ten opzichte van de 
irije scholen van mijn zes 
kinderen znn er iijf school
gaand c i a'-en gaan naar een 
irne school Dit geeft mn toch 
wel recht van spreken m die 
aangelegenheid 

En thans aan het werk ' 
Aarzelt met beroep te doen op 
de leiding op de mandataris-
S'n "LIJ staan ten dienst van 
de Volkinie ' 

'^^uokait Herman Wageman*. 
vc svcrtegenwoordiger. 
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De Sla7idaaid die zo boos 
nis na het mtenfW van Theo 
aan «De Ltiuc j> Incft de zo-
leclstc ezc'ss'ainp gckreaen 
Hn zal er noj vtel meer kri}-
iiert «71 ze wezen hem gegund 
Het IS mtsschteji de enige nia-
nx"r om er nog wat verstand 
171 te schoppen 

Antwerpen kende nu ueer 
het getal Diels Een hoog
staand Vlaams kunstenaar 
waartegen men mets gevonden 
hetit om hem te strat/en 
Nochtans wist men Item tien 
jaar buiten de Antwerpse 
schouwburgen te houden On-
(i( rtussen werd hij verder over
at opgezocht In Antwerpen 
was er niemand met voldoende 
talent om hem te vervangen 
Daarom vroeg de burgemeester 
hem thans opnieuw op te tre-
de7i Zonder de waard gere
kend ' Een kandidaat voor de 
post van Diels zonder noemens
waardig talent is een van de 
ijormannen lan het verzet 
HIJ trommelt enkele van die 
mejisen samen en dreigen met 
relletjes Zowel de CVP als 
burgemeester Lode Craej)beckx 
uaren natuurlijk laf Het zijn 
tceialhg die heren waarian de 
CVP de oplossing van het 
Vlaami probleem lenuacht Hij 
waarop de Stai^daard daaren-
tcqen steeds schimpt, onze 
volksi ertegeniLoordiaer Herman 
Wagemans eieneens gemeen-
teraadsli-l voor Antwerpen loas 
de enige die Diels bleef steunen 
Het kon niet helpen, de lam
lendige zogezegde Vlaanisgezm-
den ofjerden ivecr een groot 
talent op Alsof we er te leel 
hadden ' Zonder Diels zal het 
Antwerps toneel minderwaardig 
blijv'i Kan het die lummels 
schelm ' 

Minister tan Glabbeke (thans 
voor de zoveelste maal in een 
financieel schandaal betrokken) 
wiens naam herhaaldelijk ver
noemd werd in lerband met de 
aanslag op de IJzertoren, en 
die door zijn ophitsende radio
rede 171 Mei 1945 onbetwistbaar 
veel heeft bijgedragen tot de 
tweede plundertoclit i-an hon
derden woningen van «iTicine-
ken ï heeft een millioen staats-
toelage toegezegd aan het IJzer-
bedeiaartkomitee (voor de 
wederopbouw van de Toren) 
De voorwaarde echter luidt dat 
de aanstaande bedevaart braaf 
en deftig moet verlopen Wij 
zijn benieuiLd te lernemen hoe 
het IJ zer bedevaartkomitee, 
uaarin slechts enkele moedige 
mannen zetelen (en daarbuiten 
enkele betaalde CV Pers) gaat 
reaoeren op die vernederende 
voorwaarde 

Gaby Van de Putte sekreta-
ris van het Nationaal Christe
lijk Middenstands Verbond en 
lid lan het Nationaal Comité 
van de CVP betreurde op 
het jongste CVP kongres dat 
zijn partij tijdens fiaar vierja
rige alleenregenng toor de 
Middenstand mets gedaan 
heeft Dat is ongetwijfeld juist 
en Van de Putte als sekretans 
van die Middenstandsgro^pe-
rina die zich met handen en 
voeten door de C V P heeft la
ten binden kan het weten ' 
Maar icat maakt hij zijn mtd-
denstanders-leden wijs "> 

Het u leerrijk na te gaan 
welke proimcies naar verhou
ding het meest belasting beta
len De Waalse provincies staan 
ver beneden de Vlaamse Lim
burg betaalt naar vrhouding 
het meest Een kontroleur 
merkte daarbij op dat zij m 
Vlaanderen hun werk fatsoen
lijk deden en m Wallonië 
niet " WIJ hebben onze Waal
se vrienden nog nooit oier de 
tericaarlozing op dat gebied 
horen k'agen > En helaas de 
Vlamingen ook niet Wat heb
ben die 77ie7ise7i toch een onuit
puttelijk geduld ' 

Van onuitputtelijk geduld ge
sproken Ook de CVP krant 
«De Standaard > bezit die ver-

/ 
PEPERNOTEN 

meende deugd Haast dagclnks 
lezen we liun klaaglitanie dat 
de CV P niets toor de Vlamin
gen do-t ja zelfs in de oppo-
•iitie nog met lolop met Vlaam
se griei'cn durft uit te pakken 
Wat niet belet dat «De Stan
daard » eveneens betoogt dat 
we alleen van de CVP wat 
kunnen verwachten ' Hij lioudt 
heus alle Vlaamsgezinden voor 
nog dommer dan ze werkelijk 
zijn Toen de schild- en zwaard
schrijver zelf in het parlement 
zat voor de oorlog met de 
Vlaams-nationalisten uerd er 
nochtaris wel wat i oor Vlaan
deren gedaan ' Toen liadden ze 
schrik !)Oor hem nu niet meer 
Want to^n stond htj tegen hen 
en nu weten ze dat hij hen 
net als een hond die dagelijks 

de Paus — gedaan nu reeds 
enkele jaren geleden — 0771 
amnestie voor de politieke ge
vangenen De C V P die te pas 
en vooral te onpas liaar Cliris-
tendom belijdt met de lippen 
heeft nooit naar de oproep lan 
onze Paus geluisterd. Fari
zeeërs > 

* * * 
Des te misselijker wordt het 

CVP spelletje thans waar ze 
nu voortdurend achter liun 
vroegere slachtoffers aanzit
ten 0771 ze over te halen toch 
bij hen aan te sluiten Z17 hul
digen dezelfde taktiek als de 
kommumsten toen die nog met 
de C V P (ja ja >) en met de 
andere «nationale» partijen 
regeerden en die de gevangenen 
vnj lieten zo ze bereid waren 

Adolf Van Glabbeke Pater Familias 
Familie Van Glabbeke m koor Heer Bompa Vader, Oom en 
schoonvader Adolf, geef ons heden ons dagelijks brood en zegen 

deze spijzen die Uwe milde Hand ons geeft ! 

Het IS onze \ olksvertegen-
w oordiger ad\ okaat Herman 
Wagemans geweest die de 
eerste was om tot de kamer
voorzitter een verzoek tot m-
terpellatie te richten m ver
band met het schandaal van 
Glabbeke dat aan het licht 
» a s gekomen Eerst dagen na
dien zijn enkele C V P ers bij-
gesprongen Het uiteindelijk 
resultaat was het ontslag van 
Adolf Van Glabbeke als minis
ter \ a n Openbare Werken Pro-
ciat, Herman Wagemans ' 

E>e sinistere Van Glabbeke 
heeft eindelijk loon naar wer
ken gekiegen 

HIJ was de man die in Mei 
1945 acht maanden na de be-
\r i jaing de fameuze ophitsende 
radiorede uitsprak, die voor ae 
onderwereld het signaal was 
om heel Vlaanderen door voor 
de tweede keer in enkele maan
den tijds te herbeginnen met 
plunderingen en brandstich-
t m g e i Nadien werd zijn naam 
herhaaldelijk vernoemd m ver
band met de \er r ie l ing van het 

IJzermonument te Diksmuide 
(Maart 19461 En al t rachten 
onze hvsterische patriotten 
hem tot voorbeeld te stellen 
aan alle vaderlanders toch 
weet het kleinste kind in Vlaan
deren dat hij een beschermen
de hand hield boven de meest 
vulgaire ekonomisch koUabora-
teur In verband hiermede werd 
hij enkele jaren geleden ver
plicht ontslag te nemen als 
ministers 

Mijnheer Van Glabbeke is 
ook de burgemeester van Oos
tende die ieder jaar aan de 
autokars komende van de 
IJzerbedevaart verbod geeft 
stilstand te houden te Oostende 
op stiaf van boete 

De val van dit triestig ele
ment kan ons slechts met 
vreugde stemmen Hopentlijk is 
dit het einde van een al te 
smerig politiekerke 

En als men de Oostende niet 
te vies is DAN SMIJTE MEN 
HEM OOK DAAR NOG BUI
TEN ALS BURGEMEESTER 

R V D P 

van zijn vieester zijn portie 
trapoen krijgt toch trouw 
blijft De molm zit m ztjn liou-
ten schild en ztjn zwaard w 
bot I 

« • « 
De enige geleerde in Vlaan

deren die ooit de Nobelpriis 
verwierf Prof Dr Corneel 
Heymans kwam thans als voor
zitter lan het zo verdienstelijk 
Comité voor Recht en Naasten
liefde m een brief aan de eer-
ste-Minister Van Acker op voor 
amnestie toor de politieke ver
oordeelden Het IS met de eer
ste maal dat die geleerde zich 
aansluit bij de oproep van Z H 

btj hun partij aan te sluiten 
Wij hebben van het begin af 
aan de mensonterende repres
sie aangeklaagd Daarom me
nen we het recht te hebben de 
getroffenen thans de raad te 
mogen geven met de C V P ers 
te doen wat ze destijds met de 
kommumsten gedaan hebben 
ze buiten schoppen ' 

* « • 
De huidige liberale minister 

lan Landbouw maakte op een 
perssanienkomst ztjn beklag 
dat Nederland zo veel voor ztjn 
landbouiL deed en ttij zo weinig 
Eigenaardige handelswijze ' 
Toen hij 171 de regering trad 

wist hij toch welke landbouio-
politiek hier gevoerd werd 
Waarom heeft hij toen met 
met de imist op tafel geslagen 
en geëist dat het zou verande
ren Het IS belachelijk thans 
met een onnozel gezicht zijn 
eigtn karakterloosheid tentoon 
te stellen ' En wat daarbij te 
zeggen vart de Boerenbond en 

'van de C V P ers die erg uitva
ren tegen de Nederlandse rege
ring die zo veel voor haar 
landbouwers doet en die oTiie 
boeren proberen op te jagen 
tegen die « smerige Hollanders)» 
En dit omdat onze boeren toch 
maar met naar het Nederland
se voorbeeld zouden kijken en 
zicli met zouden afiragen 
waarom dat in ons land ook 
zo met zou kunnen gedaan 
worden En zeggen dat de meer
derheid van onze landbouwers 
al deze komedianten nog ern
stig opneemt ' 

« * * 
Ook de Limburgse kamerle 

den Bertrand en Germame 
Craeybecks kenden een onge
lukkige dag in het parlement 
en dit dan nog ter gelegenheid 
1071 het debat oier de school-
kwestie waar men toch gemak
kelijk baas had kunnen blij
ven ZIJ heten zich zelfs te
rechtwijzen door de • locialiiti-
sclie brulaap Van Eynde ' In 
een speech geschikt voor een 
nonnetjespensionaat zei Ger-
maine dat «alle» laders en 
moeders tegen de regertngspo-
litiek waren Het nel Van Eyn
de die toevallig ook rader 
schijnt te zijn niet lastig te 
zeggen dat hu daar niet tegen 
was ' Arme Germaine gevoel 
IS goed maar verstand moet er 
ook bij 

Eten erg werd Bertrand toe
getakeld toen dezelfde Van 
Eynde hem voor imbecile I 
domkop) uitschold Hij protes
teerde bij de voorzitter tegen 
dtt « hoedanig heidswoord» Van 
Evnde wist het dan toch nog 
beter en schreeuwde triomfan
telijk dat het een naamwoord 
was Fred moet opnieuw naar 
de lagere school 

* * • 
De burgemeester van Has

selt, Dr Bollen verkozene van 
de Hasseltse middenstand 
heeft i<x)r enkele weken de in
huldiging van een Hasselts 
grootwarenhuis geleid Voor 
waar een pracht van gekozene 
tan de Hasseltse burgerij ' Het 
is waar dat hij ook aangesteld 
IS tot dokter tan het personeel 
1071 dat grootwarenhuis ' En 
waar doet mevrouw haar bood
schappen ' Arme Hasseltse 
middenstanders met zo een 
vertegenwoordiger ' 

* * * 
Bert D Haese, die samen met 

Leemans en Custers tot het 
klem stelletje renegaten be
hoort dat het Vlaamse natio
nalisme 171 moelijke tijden in 
de steek lieten om althans toor 
zichzelf een goed baantje te 
krijgen zit om zijn geliefkoosde 
uitdrukking te gebruiken «in 
zak en as» Wij, die terecht 
geen vertrouwen kunnen heb-
ben 171 de politiek, die hij sinds 
ztjn verloochening voorstaat, 
zijn verkeerd omdat wij ook niet 
verraden Er gaat echter geen 
week torbij of hij zit zo ui het 
nauiL dat hij tn ztjn «Feiten 
en Beschouwingen» moet toe-
geten dat de CV P niets doet 
en hem zelfs met altijd het ge
noegen gunt van te zeggen 
dat ze binnen de eerstvolgende 
jaren eens aan de Vlaamse be
langen zal denken Toch wor
den wil dan telkens aange
spoord om de CV P te verster
ken en dus de Vlaamse men
den hun belangen te verraden 
Het wordt werkelijk hoog tijd 
dat aan dit zielig en onwaardig 
zottekensspel een einde wordt 
gesteld 

* • • 
De rode koppensnellers had 

den het op^ het socialistisch 
kongres weer kwaad om te 
schimpen op Franco-Spanje en 
om de Sovjetunie als iredelie-
vend voor te stellen " Dit werd 

zelfs de dikke profiteur Spaak 
wat te bar en tiij herinnerde 
aan de uitroeiing van de socia
listen acfiter tiet IJzeren Gor
dijn Inderdaad zelfs voor de 
Katholieken worden tn de kom-
mumstische landen de socialis
ten uitgeroeid En met al de 
gebreken van Franco is Spanje 
een draagbaar vagevuur verge
leken met de Sovjethel 

» * * 
Er heersen in de sektor werk

lozensteun heel wat misbruiken, 
die iedereen kent bclialve na
tuurlijk de demagogen van het 
officiële syndikalisme De mees
te ervan komen voor onder de 
rubriek gehuwde vrouwen of 
Inj personen die werken en 
desondanks van de werklozen
steun gemeten Hoe onbegrij
pelijk IS het dan ook dat men 
personeti die werkelijk werk
loos zijn en daarbij te oud om 
nog werk te vinden van hun 
steun beroofd ' 

Die ouderen lan dagen zijn 
er werkelijk erg aan toe daar 
ZIJ gezien hun leeftijd geen 
werk meer kunnen linden Niet 
te verwonderen dat er liier of 
daar een zoals voor een paar 
weken gebeurde ten einde raad 
uit wanhoop zelfmoord pleegt. 
Dit heroien tan steun gebeur
de onder Van den Daele de 
C V P er en onder de huidige 
Imksc despoot Van «sociale» 
partijen gesproken ' 

* * • 
De man van de talrijke fla

ters Theo Lef ei re is weer tot 
loorzitter tan de CVP geko
zen Voor de Walen en Brusse
laars IS liet een uitstekend loor-
zitter vermits hij een franskil
jon IS die zijn kinderen nog 
naar een Fra\se school stuurt I 
De Vlaamse zoetwater flamin
ganten zijn ook tevreden ivant 
de partii die zij voor drie vier
den bevolken heeft dan tocfi 
geen Waal als voorzitter ' Een 
Franskiljon is toch iemand die 
171 Vlaanderen woont ' 

* * * 
De Waalse imperialist Har

mei betoogde bij de schanda
lige afstelling van de circa 100 
leerkrachten door de linkse 
diktators dat thans i oor het 
eerst tn de geschiedenis van 
ons land het memngsdelikt,, 
dus het straffen van een be
paalde gedachte (men weet dat 
lolgens de grondwet wtj de 
vrijheid van mening kennen) 
ingevoerd werd Hij wil klaar
blijkelijk iedereen doen verge
ten dat zijn partij broederlijk 
verenigd met de linksen het
zelfde spelletje gespeeld heeft 
maar dan op ontzettend teel 
grotere schaal na de jongste 
oorlog wanneer duizenden leer
krachten en ambtenaren uit 
hun ambt ontzet werden Voor 
de meesten was geen enkele 
andere reden voorhanden dan 
dat men een andere kandidaat 
had om dat plaatsjt te bezet
ten En er waren toen veel 
CVP kandidaten Of durft die 
huichelaar thans nog beweren 
dat er toen geen schreeuwende 
onrechtvaardigheden gebeurd 
zijn "> ZIJ ook hebben toen het 
slechte voorbeeld gegeten De 
linksen doen ru voort Een rot 
boeltje ' 

* * * 
Toe77 de socialisten m de op

positie zaten ontdekten ze de 
werkloosheid m Vlaanderen. 
De werkelijke oplossing ervan, 
het uitbrulden van de bestaan
de en het oprichten van nieuwe 
industrieën m Vlaanderen dur
ven ze echter met vooropzetten 
om hun kapitalistische geld/-
schieters met te mishagen 

Nu de C V P 171 de oppositie 
zit ontdekt de potsierlijke 
« Standaard » het vraagstuk van 
de mobiliteit dit is het tiidro-
lend urenlang heen en weer 
reizen tow 0712e werklieden Net 
alsof daf vraagstuk met reeds 
ttentalen jaren bestaat en onder 
hun homogene regering niet 
bestond ' 

De grote partijen ontdekken 
en misbruiken de achteruitstel-
Img tan Vlaanderen alleen 
maar wanneer ze met m de 
regering zitten en er dank zij 
de Vlaamse stemmen — die 
talrijk zijn ' — loeer willen in
komen Wanneer zal Vlaande
ren zich toch van die misleiders 
afkeren Van dal ogenblik af 
begint de redding 
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In memoriam 

D-̂  JUL SPINCEMAILLE 
Op 7 December U. overleed 

In zijn woning te Bercüem 
(Antwerpen) Dr. Jur. Jules 
Spincemaille. lid van de Raad 
van Vlaanderen, erevoorzitter 
van de Sabam-vrienden. en me
destichter van tiet Algemeen 
Vlaams oud-Hoogstudentenver-
bond. Met hem verdween één 
der schoonste figuren uit onze 
ontvoogdingsstrijd. 

« Volljsbewegmg », « Handels
blad » « Standaari » en « Ons 
Leven» (K.V.H V. - Leuven) 
brachten een unanieme ontroe
rende hulde aan de nagedach
tenis van deze voortreffelijke, 
nooit versagende strijder. In 
het « Pennoen » verscheen van 
de hand van « Waaslander » een 
heerlijk, wijdingsvol artikel, dat 
treffend het leven schetste vaa 
de overledene. 

De meest eenvoudige, maar 
toch zo schone hulde, kwam 
van het bekend weekblad 
« PALLIETERKE ». dat m zijn 
nummer van 16 December 
schreef : «Jules Spincemaille 
overleed dezer dagen, en daar
mede IS Vlaanderen weer een 
trouw dienaar kwijc. Een trouw 
dienaar en een oude wijze man. 
die vooral aezj laatste jaren 
(helaas zonder erg veel sukses) 
er zich op toelegd' om de een
heid te bewerken onder de reeds 
niet al te talrijke flaminganten. 
We zagen hem — tot het eind 
van vorig seizoen — geregeld in 
de K.N.S. en telkens nam hij 
ons bij de arm om ons m net 
oor te flui.steren ; schrijf toch 
dat ze geen ruzie mogen maken. 
Hij verdient de eeuwige rust en 
een rechtvaardige God zal hem 
die niet onthouden. » 

Ook de jongeren moeten Dr. 
Spincemaille dankbaar geden
ken. Nooit deden zij vruchteloos 
beroep op zijn n.orele en fi
nanciële steun. Ontmoediging 
en bitter'leid waren hem gans 
vreemd 

Ofscnoon vele jaren ziek trof 
men hem toch overal aan waar 
belangrijke oe-shssingen dienden 
getroffen te wordei . Hij behoor
de tot de weinige mensen oie 
na de mooraenae repressie van 
1944 de 'lag hoog hebben ge
houden. 

Wn -betuigen nogmaals jns 
diep mnig rouwbeklag aan Me
vrouw Dr. Spmcemaille. en ho
pen dat zi.i troost zal vinden oij 
de herinnering aan dit schone 
leven, dal geheel gewijd was 
aan zijn zo duurbaar Vlaamse 
Volk. „ , 

Hudi Van der Paal. 

Wetsvoorstel 

van Mr Wagemans 

Volksvertegenwoordiger Mr. 
Herman Wagemans heeft 
een wetsvoorstel ingediend 
strekkend tot terugkeer naar 
het gewone recht bestaande 
voor '40 in zake ontzetting 
van rechten. 

In de toelichting betreurt 
hij de onrechtvaardigheden 
die begaan werden en de 
wanhopige toestanden die 
werden geschapen. De rechts
zekerheid zelf, betoogt bij , 
ging teloor. 

Het wetsTOorsttl luidt als 
volgt : 

WETSVOORSTEL 

Art. 1. Zijn afgeschaft : 
a) art. 123sextles, art. 123 
septles, art. 123octies, en art. 
123nonies van het Strafvyet-
boek. 
b) het wetsbesluit van 21 
September 1945 nopens de 
epuratie. 
c) alle maatregelen houden
de uitvoering en/of toepas
sing van de onder a) en b) 
van huidig artikel vermelde 
bepalingen. 

Art. 2. Elke persoon, op 
wie één of meerdere der af
geschafte artikelen of bepa
lingen werden toegepast, is 
teruggeplaatst in d? toestand 
bestaande op het ogenblik 
dier toepassing. 

Art. 3. Deze persoon, en 
ingeval hij overleden is zijn 
echtgenoot(e) en/of één of 
meer zijner rechthebbenden. 
Beschikt over een termijn 
van zes maanden vanaf de 
inwerkingtreding van deze 
wet om zijn rechten te doen 
gelden in alle zaken waarvan 
hij geheel of gedeeltelijk was 
uitgesloten ingevolge de In 
artikel 1 vermelde bepalingen. 

Dr. Walter Mees 
Op 22 December 11. was net 

één jaar geleden dal wijien 
dr. Walter Mees, de « DOKTER 
DER ARMEN » te Niel overleed 
nauwelijks 49 jaar oud Op 
tweede Kerstdag vond een 
plechtige rouwdienst plaats, 
welke door vele vrienden van 
de betreurde bijgewoond werd 

Men is ihans bezig een hulde-
komitee op te lichten om een 
grootste manifestatie van er
kentelijkheid tf- organiseren. 
Vooraanstaanden uil alle krin
gen der samenleving zullen tot 
het komitee toetreden. 

Voor de jeugd 
DE BLAUWVOETVENOELS 

ROEPEN U 
Sedert Rodenbach heeft de 

volkse (Vlaams nationale) 
jeugdbeweging m het geheel der 
der Vlaamse Beweging een be
langrijke taak vervu.d. Uit de 
jeugd immers, groeit de toe
komst. Het IS dan ook een 
plicht voor de oudsren de ' 
jeugdbeweging daadwerkelijk te 
steimen, eerst en vooral dcxir 
er hun kinderen aan toe te 
vertrouwen. 

Het verbond der Blauwvoet-
vendels (ADJV) t)iedt op het 
terrein der jeugdopvoed'.ng alle 
waarborgen, zowel op godsdien. 
stig als nationaal srebied In de 
geest van Roden oach — Dosfel 
— Ernest Van Der Hallen. 
klapwieKt ook de blauwvoet in 
deze moderne tijd Opvoedkun
dige methoden veranderen, 
jeugdwerking past zich aan 
maar de geest van de olauw-
voetens de geest van strijd
vaardigheid en trouw aan eigen 
volk. Leeft voort in onze ran
gen. Daarom helpt de jeugdbfr 
weging vooruit ! Wanneer wij 
nu op u kunnen rekenen, zult 
gij later op deze jeugd Kunnen 
tallen. Alle inlichtingen te ver
krijgen op het secretariaat : 
Prinses Elisabethstraat, 29, St. 
Amandsberg/Gent. 

Het C.V.P. schandaal 
in Limburg 

Nog steeds zwijgt de C.V.P. 
pers over de twee senaat-szetels 
die aan de socialisten verkocht 
werden. Inderdaad werd een 
provinciale senatorszetel ver
kwanseld voor heel wat meer 
dan dertig zilverlingen aan de 
socialisten, wat met zich mee
bracht dat voor de landelijke 
gekoöpteerde senatoren de so
cialisten hierdoor ook nog een 
zetel bijkregen. 

Op de 60 zetels in de provin
cieraad had de C.V.P. er 42, 
de B.S.P. 9, de liberalen 4, de 
C.V.V. 3 en de afzonderlijke 
katholieken Bollen en de Mero
de elk 1. Deze laatste twee had
den hun stem toegezegd aan de 
C V.P. waardoor deze partij op 
42 +2 of 44 stemmen kon reke
nen, voldoende om de drie 
zetels in de wacht te slepen zo 
de C.V.V. onzijdig bleef. De 
C.V.V. stem-de voor haar eigen 
kandidaat. De C.V.P. kandida
ten kregen geen 44 stemmen 
maar slechts 41 ; de B.S.P. 
kandidaten geen 13 zoals nor
maal zou geweest zijn, maar 16 
Drie C.V.P.-ers stemden dus 
voor de socialistische kandi
daat. 

..«de cijfers tonen onbetwist
baar aan, dat er iets onbetame
lijks gebeurd is, dat uiterst zel-

• den op het politieke plan voor
komt... Uit het feit dat de 
C.V.V. drie gekozenen heeft, 
ook drie stemmen heeft ge
haald, mag men afleiden dat 
deze gekozenen niets gedaan 
hebben, dat oncorrekt was.» zo 
schreef «Het Belang van Lim
burg », en naar haar eigen 
partijleden verwijzend ging ze 
verder : «Al het commentaar 
helpt echter niets aan het bru
tale feit. Dat degenen, die hun 
principes hebben «verkocht» 
de wroeging van hun slechte 
daad tot aan hun dood meedra
gen. » 

J3e andere C V.F. krant « Het 
Volk » blokletterde de titel ,« Po
litieke omkoperij in Limburg? » 
en schreef : 

«Op het eerste zicht lijkt de 
uitslag van de verkiezing der 
provinciale senatoren m Lim
burg ongelooflijk. De G V.P. 
heeft 42 verkozenen op 60 en 
kon daarenboven va.st rekenen 
op de stemmen van de twee 
onafhankelijke katholieken Dr. 
Bollen en prins de Merode. 
Toch heeft de C.V.P. hjst 
slechts 41 stemmen behaald 
terwijl de socialisten en libe
ralen, die samen 13 raadsleden 
tellen, 16 stemmen konden vere
nigen op naam van hun candi-
daat. 

De drie C.V.V.-ers stemden 
voor hun eigen kandidaat. Het 
is derhalve onloochenbaar dat 
drie C V.P.-ers verraad hebben 
gepleegd en voor de socialisti
sche lij.st gestemd...» 

Er zou een streng onderzoek 
ingesteld worden naar de uit-
gekochten, klonk het eerst om 
de verontwaardigde kiezers te 
sussen. Van dat onderzoek is 
natuurlijk niets terecht geko
men Wie trouwens de toestan
den in de Limburgse C V P 
kent, weet dat er hier nog maar 
weinig christelijke idealisme 
valt te t>espeuren. Het is een 
g r o t e belangengemeenschap 
waaruit elk der deelnemers zo
veel mogelijk voordeel probeert 
te halen. Het lijgt niet buiten de 
logika der dingen dat men zich 
ook mits het nodige voordeel 
aan de tegenpartij verkoopt. 
Dat er maar drie uitgekocht 
werden kwam daardoor dat de 
socialisten maar drie stemmen 
nodig hadden. Hadden ze er 
tien nodig gehad, er zouden 
tien verkochten gewee.st zijn 
ook 

Een grondige zuivering blijft 
uit Het zal dus toch waar zijn 
dat er na die zuivering niet veel 
meer van de Limburgse C V.P 
zou overschieten. 

Arme C.V.P. kiezer, die zo 
voor de socialisten kiest. 

De Eenheidsstaat België 
Moeder België tot Vlaanderen : Handen af 'fc heb u al honderd 
keren gezegd dat als ge iets moet hebben, ge het in 't Frans moet 

vragen en niet te gulzig zijn. 

Rouw in de Vlaams- Nationale kringen 

Sinds midden November ver
loor de Vlaams-Nationale bewe
ging vier van haar trouwste 
leveraars : de heer RIK DE 
LEY, medestichter van de 
Vlaamse Voetbalbond ; Dr. jur. 
J. A SPINCEMAILLE, lid van 
de Raad van Vlaanderen en 
medestichter van het AK7emeen 
Vlaams Oud-Hoogstudentenver-
bond : de heer Leo Gerard VA •J 
DE STEEN, wisselagent. kom-
missaris der Gevaertfaoriekcn, 
regent der Bank van Kongo ae-

heerder der Antwerpse Taxi
maatschappij, beheerder, voor
zitter of kommis-saris van vele 
v o o r n a m e maatschappijen ; 
dominee DOMELA NIEUWEN-
HUYS NYEGAARD, één der 
meest omstreden en tevens de 
meest revolutionnaire figuur uit 
de periode van het aktivisme. 

«Volksunie» betuigt de be
proefde familiën van dez(- heer
lijke Vlamingen, die ons naar 
de eeuwigheid voorafgingen, 
haar diep innig medevnelen. 
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