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DE 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. 

350 miiiioen per jaar 

voor de landbouw. 

• 

3.500 miiiioen in ééns 

voor de Waalse industrie ! 

• 

Het landbouwprobleem 

in België is een 

Vlaams probleem ! 

De Partijpolitieke Strijd 
door Mr FRANS VAN DER ELST 

Onze lezers zullen van ons 
venoachten dat wij hier bondig 
ons standpunt ten overstaan 
van de partijpolitieke strijd 
toelichten. 

Het weze dan dadelijk gezegd 
dat wij iedere beslissing om 
het partijpolitieke strijdperk te 
ontruimen als een betreurens
waardige vergissing beschou-
tcen. Onze houding is klaar en 
duidelijk: de Volksunie is een 
politieke parti], wij streven 
doeleinden na die slechts te 
vericezenlijken zijn langs poli
tieke weg. door politieke mid-
deleji. Daar ivij niet akkoord 
gaan met en geen vertrouioen 
ku7!7ieJ! stellen in de politiek 
der bestaande traditionele par-
tijen moeten wij de moed op
brengen om zelfstandig de 
strijd aan te gaan. Wij menen 
dat dit een logische en konse-
kwente houding is die eenieder 
moet kunnen eerbiedigen. Het 
is alleszins ons volstrekt recht. 
Zo niet is de demokratie een 
i]del woord. 

Gewis eenieder moet voor 
zichzelf uitmaken of hij al dan 
niet eifa vertrouioen-k(^ teh^-

hiberale Partij — dixk Het toe-
se terloops toch gezegd dat al
leen een idioot een partij 
steunt omwille ran haar kies-
béloften of programma, maar 
dat een verstandig mens. de 
spreuk indachtig «Woorden 
ziin geen oorden». een partij 
beoordeelt naar haar daden. 
Wij hebben — loat de C V P-
betrett — rui7nschoots de gele
genheid gehad om hare ta da
den » te beoordelen vermits zij 
vier jaar lang alleen aan het 
bewind icas en dus ongehitiderd 
haar programma kon verwe
zenlijken. Deze ervaring was 
voor de meesten van ons overi
gens overbodig : ons oordeel 
was sedert lang gevormd Wij 
hebben nooit, op geen enkel 
ogenblik in de C.V.P gestaan. 
Overbodig eraan toe te voeoen: 
evenjnin in de B.S.P. of in de 
Liberale partii De geest en de 
zeden die in deze partijen 
heersen scheppen er een atmos
feer die r-oor ons ondragelijk 
is. die wii niet kunnen inade
men Ds hypokrisie. de matelo
ze zucht naar nersoonlijke eer 
en voordeel, de principeloos-
heid. de immoraliteit van de 
bonzen dezer partijen vervuHen 
ons met afkeer En evenzeer de 
knechtenmentaliteit de slaafse 
onderworpenheid aan deze bon
zen bij hun volgelingeti. Het 
verschiinsel is niet tot één 
partij beperkt maar is alge
meen Daarbij komt dat trou
wens ook het programma dezer 
WrtÜPU ons niet kan bevredi
gen Wij hebben bewezen bij 
de laatste verkiezingen dat 
meer dan 100 000 kiezers onze 
vienina delen en unj zijn over
tuigd dat het er in de toekomst 
nog veel meer zullen ziin 

Er moet ernstig gewaar
schuwd worden tegen de illuzies 
die sommige mensen zich noa 
maken. Een iiluzie is het te 
gelovenf of voor te wenden te 
geloven ?) in de mogelijkheid 
van de verovering van een be
staande partij of minstens ran 
het verwerven van een beslis
sende invloed in deze partij. 
Wie zo iets vooropstelt miskent 

volledig de werkelijke toestand 
in de schoot dezer partijen en 
geeft blijk van een naïef opti-
misme. In de praktijk kotnt deze 
taktiek er trouwens zeer een
voudig op neer dat men deze 
partijen gaat versterken. Al
leen reeds om er toegelaten en 
geduld te worden moet men 
zich aanpassen en fltnk braaf 
zijn. Dat door die taktiek niets 
te bereiken is hebben, in het 
verleden, op Vlaams gebied vele 
VIaamsgezi7iden die deze weg 
opginge7i proefondervindelijk 
bewezen en dat bewijzen op 
dit ogenblik een Leemans en 
een Custers Op het gebied van 
de middensta7idsbelangen heeft 
de oud-se7iator Clyma7ts het
zelfde ondervo7ide7i. Vooral van 
toege de Vlaamsnatio7ialisten is 
het volko77ien verkeerd iets te 
verwachten van dergelijke tak
tiek die neerk077it op een poli
tieke zelfmoord. 

Een iliuzie is het ook te gelo
ven dat 7nen door een a-poli-
tiekc bewegi7ig (een organisa
tie die buiteti de politiek staat) 
de politiek der partijen op 
daeltreftende wijze kan (tetn* 

".^gpd<M|v-4ftemeer fieae'Tirtó-
KiSig niet gepaard gaat met een 
zeer reèle bedreiai7tg is het 
resultaat nul. In klare en nuch
tere taal: een tastbaar verlies 
aan stemmen is de enige i'onre 
ton bedreiging die va7i aard is 
de politiek va7i een partij te 
be\nvloede7i £n dat is ook nor-
7naal dat is de wet van de 
parlementaire demokratie. Waai 
geen opbod is stijgen de prijzen 
niet Het opbod tussen A.B V.V. 
en A CV. verplicht de CVP 
voor de arbeiders iets te doen. 
Het opbod tussen het V.N.V en 
de a7idere partijen in Vlaande
ren verplichtte hen op Vlaams 
gebied iets te doeii. Waarom 
venvaarloost de C.V.P. steeds 
de boerenbelangen. niettegen
staande de machtige Boeren
bond ? Omdat er geen opbod is 
voor de boerenste7nmen. De 
boere7i stemmen toch voor de 
CV P De houdiiig van de drie 
traditionele belgische polit'eke 
partijen t.o.v. de Vlaa7nse pro-
bleme7i is van die aard dat 
hier l an geen opbod kan ge-
svroken worden. Zoals de toe
stand is wordt lafheid op 
Vlaa7ns gebied op geen enkele 
tciize gesanctionneerd. De Stan
daard maa dan daoelijks drei
gen en de Vlaamse kultuur-
verenipingen motie op motie 
publiceren. Men ziet toch wel 
dat dit geen resultaten afwerpt. 
Het is trouwens naïef iets te 
venvachten van bedreioingen 
waarvan eenieder weet dat zi7 
nooit door enige doeltreffende 
sanctie zullen gevolgd worden 

Politiek '<r een hard en nuch
ter spel. Wie de moed mist 0771 
de reaels va7i het spel te aan
vaarden moet zich niet inbeel
den als toeschouwer het spel 
te kunnen beïnvloeden. Waar 
het op aankomt is : te vechten 
en een, zij het ook bescheiden 
plaats te veroveren in de poli
tieke arena. Dan kan men een 
rol spelen. 

Ten overstaan van de Vlaam
se noden en problemen, ten 
overstaan van de achteruit-
goTig op Vlaams gebied is er 
dan toch in brede kringen in 
Vlaanderen een zekere onrust 

(Vervolgt Mz. 4) 

VOOR WANNEER EEN LANDBOUWPOLITIEK? 
De eerste, die het hoofdzake

lijk Vlaams uitzicht van het 
Landbouwprobleem behandelde, 
als een aspekt van de Vlaamse 
Bewegmg was Lodewijk De 
Raet In het Vlaams-nationalis-
me na de eerste wereldoorlog 
bleef die belangstelling door
werken. Na de tweede wereld
oorlog had men weer jarenlang 
mmder zicht op het vraagstuk. 
Er was trouwens ook geen poli
tieke Vlaamse Beweging meer. 

ontving van de huidige regering 
een geschenkje van drie en half 
milliard voor haa r wederuitrus-
ting of tien maal zo veel als het 
totaal bedrag voor alle land
bouwers 

Vier Waalse koolmijnen in de 
Borina^e werken met verlies. 
De s taa t heeft van 1949 tot 1954 
gemiddeld 500 miiiioen toelagen 
per jaar gegeven Vier mijnen 
kregen dus jaarlijks nog 150 mii
iioen meer als meer dan 200 000 
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INDUSTRIE EN LANDBOUW 

Om een goed zicht te hebben 
op de karikatuur van een land
bouwpolitiek, om niet te zeggen 
hetgeen de waarheid dichter 
benadert, het volledig gebrek 
aan landbouwpolitiek m ons 
land. Is het goed enkele cijfers 
met elkaar te vergelijken. 

Zo ontvangen de landbouwers 
jaarlijks aan toelagen van de 
staat ongeveer 350 raiUioen. De 
zware industrie daarentegen 

landbouwbedrijven samen ! 
Is de landbouw dan wat be

legd kap'.taal en tewerkgestel-
aen betreft zo weinig belangrijk? 
Volstrekt niet. Er zit meer geld 
in onze landbouwbedrijven (ge
bouwen, uitrusting, veestapel, 
land) als in onze industrie ! En 
meer dan 1 persoon op 8 is In 
ons land bedrijvig op het gebied 
van de landbouw. 

Op een totaal budget (gewoon 
en buitengewoon* per jaar van 
ongeveer 100 milliard, krijgt de 

door Drs. Wim Jorissen 

landbouw ongeveer 700 miiiioen 
(ongeveer de helft voor wedden 
aan ambtenaren, de rest toe
lagen) het zij 70 centiem op 
100 Fr. 

In Nederland bedraagt het 
ongeveer het vijfdubbel. 

En de toestand voor de land
bouw verslecht nog steeds van 
jaar tot jaar De algemene in
dex s taa t nu op 422.9 tegen 100 
voor 1940. Voor de niet-eetbare 
produkten bedroeg hij in De
cember 11 443,6. Voor de land-
bouwprodukten was het in de
zelfde maand slechts 365 9 ! 
Vergeleken met het cijfer van 
December 1953 was er steeds 
verdere daling. Toen was het 
368. 

LANDBOUWPOLITIEK IN 
ANDERE LANDEN 

De andere landen oesteden. 
wat trouwens maar natuurlijk 
is. heel wat meer zorg aan de 
belangrijke sociale groep die de 
landbouwers overal uirmaken. 
Zo .moest onze huidige niinister 
van Ian(!lKmw 'óji e6u pö»-
samenkomst enkele weken ge
leden, zei ' toegeven da t verge-
'«^ken met Nederland wij slechts 
"n schimbegroting hebben 
In Nederland s taan 5.900 a.-nb-

tenaren ter beschikking van de 
landbouwers, verklaarde hil I n 
ons land zijn er maar 2 000 In 
Nederland wordt evenveel aifc-
gegeven aan toelagen voor ver
mindering van de boterprijs als 
gans onze begroting voor land
bouw bedraagt, en dat is 700 
miiiioen ! De stikstof, die in 
België gefabriceerd wordt kun
nen de Nederlandse landbou
wers beterkooD kriigen, dan 
onze landbouwers die in het 
land zelf wonen dat de ."^tikftof 
vervaardigt ! 

En we kunnen bet Iij=t1e ver
der voeren. Eenzelfde t raktor 
kost in Nederland meer uan 
10 000 Fr bet«rkoop als in ..ns 
land Profielonderzoek van de 
bodem is er gratis. Een mini
mumprijs voor de landbouwpro-
dukten wordt vastgesteld zodat 
de boeren zeker ziin van de 
\Tucht van hun werk. 

Vaak komt men dan aandra
ven met het argument da t 
Nederland uitsluitend een land-
bouwland is en dat wij "en 
industrieel land zi;n 

Dat argument Ls onjuist om
dat de industrialisatie van Ne
derland steeds verder schriidt. 
maar Nederland verwaarloost 
daarom de belanden van ' i i n 
landbouwbevolking niet De re
geringen le^een daar bezorgd
heid voor alle maat'=chaDDeli'ke 
klas,«en aan de dag 

Het argument wordt volledig 
onhoudbaar wanneer we kiiken 
naar het industrieel land bi) 
uitstek, de Verenigde Staten. 
De regering heeft daar grote 
helonostelling ook vxir de 
sociale groeo van de landbou
wers Om de oriis van beopalde 
voorname landbcuwnrodukten 
op Deil te houden koont de =:t!iat 
zelf het teveel van die oroduk-
ten op aan de vastgestelde 
priis Vernamen we onlangs 
niet dat de stok van tarwe leli jk 
was aan de produktie ran een 
jaar ? Is er ook geen grote voor
raad boter gestokkeerd ? 

(Vervolgt biz, 5) 
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In de Kamer bekloegen Ta-
hon libeiaal, en Eyskens CV 
Per er zich over dat telkens 
loanneer er Ncdcrla7ids gespro
ken werd de Walen en Frans
kiljons luidop onder elkaar be-
ginncn te praten Klaarblijke
lijk willen aie daardoor de 
hoogstaande Franse wellevend
heid beklemtonen ' 

Typisch IS echter weer dat 
geklaag van onze Vlaamse lum
mels van de drie Fransgezinde 
partijen Waarom niet overge
gaan naar de enige passende 
daad "> Waarom met evenveel 
«geroezemoes» maken als er 
Frans aesproken wordt' Het 
zou wel spoedig beteren ' Een
maal dat er enkele Volksunie 
volksvertegenwoordigers z t? n, 
zal dit systeem toegepast UJOT-
den 

CVP kranten beklagen er 
zich over dat de linkse rege
ring een dubbelzimiige politiek 
voert ten overstaan van de 
nieuwe bedrijven m Vlaande
ren Ongetwijfeld hebben ze 
gelijk als ZIJ menen dat de 
linksen mets voor Vlaanderen 
zullen doen Voor Van Acker is 
het al toel dat met zijn systeem 
van mobiliteit de arbeiders een 
14 uren daq krijgen door de 
urenlange verplaatsingen naar 
Wallonië die ze moeten doen 
Daarbij zijn de Brusselse en 
Waalse kapitalisten goede geld
schieters voor de « bestrijders » 
van het kapitalisme tn de ver
kiezingsperiode 

Maar wat we niet begrijpen 
is dat de CV P de linkse rege
ring dat vcrmjt Tijdens de 
vier jaar homogene regering 
werd er op hetzelfde gebied 
nog mirider dan niets gedaan 
ZIJ hebben inderdaad dezelfde 
geldschieters ' 

Maai ze kunnen thans weer 
enkele kortzichtige Vlaamsge
zinden bedriegen En voor dat 
bedrog zit de CVP niet ver
legen 

Lowietje Kiebooms sprak 
naast onze voorzitter te Gent 
voor de Stichting Lodewijk De 
Raet over de Vlaamse Bewe
ging De taalmtnnaars en ro-
mantiekers zouden volgens hem 
schade berokkend hebben aan 
de Vlaamse Beweging Koddig 
IS dat omdat alles wat vroeger 
aktiej was in de Vlaamse Be
weging taaiminnaar en roman-
tieker was Zijn CVP voorza
ten waren net zo weinig 
Vlaamsqezind als de huidige 
C V «Peekes» Alleen zijn de 
huidige CV Pers wat grotere 
komedianten Thans hangen ze 
een groot aanplakbord op borst 
en rug met vermelding aVlaams-
gezind» en dit met de bedoe
ling argeloze Vlaamsgezinden 
te misleiden Tot nog toe zijn 
ze er vrij goed in geslaagd 
Maar zal hun volledig gebrek 
aan Vlaamsgezinde daden op 
de duur ook de onnozelste 
Jlamingant met opvallen ^ 

In dezelfde gedachtenorde 
profeteerde Lowietje dat een 
eigen Vlaamse partij niet leef
baar is Dat Vlaanderen zelf 
dan zou sterven heeft hij er 
niet bijgevoegd We zijn echter 
nog met eerlijke Vlaamsgezin
den genoeg om Lowietje eer
lang te logenstraffen en zo
doende de ondergang van 
Vlaanderen te beletten 

Op dezelfde bijeenkomst 
waarschuwde Lowietje tegen de 
overdrijvingen waarnaar tede-
ralisme kan leiden Waarschijn
lijk voorzag hij de reacties lan 
sommige CVPers, die omwille 
van de schoolstrijd volgens de 
CVP krant «De Standaard» 
ons land willen in twee split
sen I 

't Is erg dat wij die gezonde 
aanpassing van onze staat aan 
de beide volksgemeenschappen 
willen en voor federalisme 
Ijveren soms door de huidige 
profiteursbende voor «ekstre-
misten-n gescholden worden In 
het licht van het nieuwe pro
bleem dat naast zovele andere 
vraagstukken de verwaarlozing 
en onderdrukking van Vlaan

deren laat uitschijnen zijn wij 
nu plots de «minimal i s ten» 
geworden ' 

Een' van de « Vlaamse » ge
kozenen van de C V P in het 
arrondissement Brussel is de 
heer Vergels, burgemeester van 
de Vlaamse gemeente Dilbeek 
Deze gemeente richt een jaar
markt m en gaf ter dezer gele
genheid een programmabrochu
re uit waarin eentalige Franse 
aankondigingen staan Goede 
Vlamingen uit Dilbeek die dat 
— en terecht ' — nogal kras 
vinden knipten deze aankondi
gingen uit en stuurden ze terug 
naar die handelaars met de 
vermelding «Geen Vlaams, qeen 
centen » 

Vergels. die zich ook uitgeeft 
voor een Vlaamsgezinde en 
hierbij door «De Standaard» 
gesteund wordt, drukte daarop 
een omzendbrief op kosten van 
de gemeente in het Nederlands 
en IN HET FRANS — en m 
wat voor Frans ' — waarin hij 
deze mensen uitmaakt voor 
«dwazerikken i> (het staat er 
inderdaad met twee kas) en 
ruziestokers die «geen ver
standhouding samenwerking 
rust en vrede onder de bevol
king willen» Rust en vrede 
onder de bevolking heersen er 
in ons land natuurlijk slechts 
als alles Frans is 

Dit incident maakte echter 
ook indruk op de «gematigde f> 
Vlaamsgezinden, die voor Ver
gels en voor de CVP kiezen 
èn de «flamingant» (ja, ja, 
dat IS hij volgens « Standaard»-
maatstaven ') Vergels moest 
zich hei pakken Daarom moest 
hij deze «fout», die hem in 
zijn juist kader plaatste, zo 
vlug mogelijk herstellen Daar
om protesteerde hij in het par
lement tegen de nieuwe rege
ling van de telefoonoproepnum-
mers in het Brusselse die 
nadelig is voor de Nederlands
sprekenden welk protest de 
Standaard dan in vetjes liet 
verschijnen 

Vergels is een voorbeeld van 
een CVP «Vlaamsgezinde» 
Zi? dansen eerst eens op het 
ene been en daarna eens op het 
andeie Ztj zijn Franskiljons 
met de Franskiljons en Vlaams-
gezind met de Vlaamsgezinden 

huidige linksen En Jef stond 
paf ' De Haspengouwse boeren 
zijn al zo mak met meer als de 
Kempische -Maar ook daar 
zullen ze wakker worden ' 

« Het Volk » tracht het links 
argument te weerleggen dat de 
CVP m 1949 toen ze samen 
met de linksen regeerden met 
een miljard toelagen minder 
tevreden was dan thans iri zake 
schoolkwestie, door er op te 
wijzen dat toen zoals nu Lie-
baert met meer ivou geven ' ' ' 
Waarom regeerden ze dan toen 
met de linksen ' Ze moesten 
toen reeds uit de regering ge
treden zijn Het bewijst eens te 
meer dat het de CVP geen 
ernst is met het bevechten van 
de volstrekte gelijkheid tussen 
beide takken van onderwijs 
Het probleem bestaat slechts 
als ze in de oppositie zitten I 
De wonde moet bloedend blij
ven Dat ze door zo een politiek 

Vergels is een voorbeeld van 
de talrijke knulletjes, die het 
m de CVP tot volksvertegen
woordiger kunnen brengen en 
die bij de gewone man alle 
achting voor een parlementair 
doen te loor gaan Hoe geraken 
ze er "^ In de C V P zwaait een 
kliekje potentaatjes de plak Zij 
dulden geen mededinging 
Daarom moeten alle verstan
dige en zelfstandige personen 
geweerd worden Men zoekt 
dan «ongevaarlijken » en men 
bindt hen door hen een flink 
inkomen te geven Wanneer een 
van die kereltjes nu eens wat 
zou willen doen wat de bonzen 
met aanstaat dan vliegt hij de 
verkiezing nadien Het gevolg 
IS dat die volksvertegenwoordi
gers hun huidige welstand met 
hun vroeger bekrompener be
staan vergelijken en zwijgen 

Een andere opgeblazen kikker 
van dat soort is de Limburgse 
volksvertegenwoordiger en via 
de BJB melkerijdirekteur Du-
pont Te Hoeselt sprak hij op 
een feest van de Boerenbond 
HIJ ging te keer tegen de linkse 
regering Het zou anders moe
ten gaan ' Een eenvoudig 
boertje wees hem terecht door 
te zeggen dat het nu al schoon 
en wel was maar dat hij al 
die heftige woorden vergat uit 
te spreken als de CVP regeer
de en dezelfde politiek op 
landbouwgebied voerde als de 

dienen Dat ze daarvoor tot 16 
uur per dag weg zijn mag geen 
hinderpaal zijn Eigenaardige 
verdedigers van de arbeider I 
E''n Vlaamse arbeidersbeweging 
bestaat bij de socialisten net 
zo weinig als bij de CV P ers 
De Waalse kapitalisten die hen 
linancieren mogen met «bena
deeld » worden. 

De schilderachtige voorzitter 
van de fossiele Katholieke 
Landsbond de voormalige 
CVP senator Bouweraerts, 
•slaakte voor enkele dagen weer 
eens een noodkreet omdat Brus
sel totaal verfranst werd De 
CVP kan net zo goed als de 
socialisten aan deze schanda
lige toestand een einde stellen, 
maar de franskiljonse besturen 
van deze beide partijen vinden 
dat het zo uitstekend gaat 
Sinds tientallen jaren voeren 
2IJ hun politiek zo dat Biussel 
verder ver fransen MOET. 

DE TORENBOUWERS 
Anseele tot koning Aziel: 't Gaat goed, allemaal enthousiaste 
vrijwilligers 

de kwestie zelf vertroebelen 
schijnen ze met te bevroeden 
Onrechtstreeks bevorderen ze 
de linkse politiek 

In de senaatkommissie van 
Justitie werd de grondwette
lijkheid besproken van het 
wetsvoorstel-Missiaen, de ver
woed anti-Katholieke socialist, 
waarbij voor de benoeming van 
onderwijzers door de gemeente
besturen de voorrang zou moe
ten gegeven worden aan gedi
plomeerden uit het staatsonder
wijs Dit voorstel kon m de 
kommissie goedgekeurd worden 
omdat niet minder dan zes 
CV Pers afwezig waren ' Zo 
behartigen die heren de belan
gen van de vrij gediplomeerden 
en zo verdedigen zij de gemeen
telijke zelfstandigheid ' 

Op een vergadering te Lter 
sprak de socialist Petit over 
het vraagstuk van de verplaat
sing van de Vlaamse arbeiders 
naar Wallonië — wat men de 
mobiliteit noemt — Ook deze 
socialist vond daar geen graten 
m I De Vlaamse koelies moeten 
de Waalse meesters blijven 

Waarom klaagt een CV Per 
over zijn eigen stommiteiten 
Waarom handelt hij met be
ter "> Slechts met het federa
lisme IS Brussel nog te redden. 
Maar liever Brussel verloren 
voor hen dan federalist wor
den I 

In het laatste nummer van 
«Het Vlaams Verzet» lezen we 
een stuk proza van Frantz(sic) 
p Van Dorpe, majoor 1 AA, 
getitelt «Vlaamse Eer en Vlaam
se Beweging» Vol minachting 
fulmineert hij tegen de Vlaam
se leiders «die zich vergrepen 
hebben aan de Vlaamse eer op 
een wijze die zonder weerga is 
in onze geschiedenis » 

In 1940, na de kapitulatie, 
schreef deze zonderlinge majoor 
ander proza, o a in deze aard 
«Duurbare kameraden vielen 
en werden in woeste wanhoop 
medegesleept door de verslagen 
knechten van een regime dat 
rot was tot in de vezels en dat 
nooit meer terug zal komen» 
«Het kapitalisme, het liberalis
me de democratie, de vrijmet
selarij, de joderij zullen hier 
met verslagen zijn zolang het 
nieuwe huis met stevig is opge
trokken, zolang geheel nieuwe 

iiistellingen geleid door geheel 
nieuwe mannen de Nationaal 
Sohdaristische Orde in dit land 
met hebben verwezenlijkt » 
(«Hier Dinaso'» 24 VUI 1940) 
In het^eljde nummer wordt 
een vergadering te Di"St aan
gekondigd waar Frantz Van 
Dorpa zal spieken over «Het 
nieuwe Vaderland» En in het 
nummer van 23X11940 begroet 
hij «met grote vreugde» de 
versmelting van Verdinaso Ne
derland met de NSB van 
Mussert De redding is nabij ' 
besluit hij 

Gelukkig maar heeft onze 
majoor op tijd kazak gekeerd 
en IS hij naar de weerstand 
over gelopen, de door hem op
gehitste volgelijigen aan hun 
lot overlatend Hoed af voor 
zulke helden Zij weteri wat 
« eer » is 

Bladerend in de nuniers van 
«Hier Dinaso '» lazen we van 
een andere held van hetzelfde 
kaliber, Jef Van Bilzen, de ge
wezen rechterarm van minister 
Harmei, volgend proza «Een 
teken staat brandend m oeze 
grote tijd geschreven de volkse 
revolutie slaat zich thans door
heen de totale ineenstorting van 
het ondeugdelijke, voze, vuile 
demo-liberale tijdvak ter red
dende verovering van Jong 
Europa Het doel is de Dietse 
bevrijding en de volkse orde 
Een ontzaglijke taak wacht de 
Leider van het Groot-Duitse 
Rijk » 

Er zijn onderwijzertjes die 
voor minder dan dat afgezet 
geweest zijn ' Maar het is waar 
ook in hun eenvoud en hun 
oprechtheid wisten zij met tij
dig de huik naar de wind te 
hangen > 

DE SAMENSTELLING VAN 
HET NATIONAAL COMITÉ 

VAN DE C V P 

De dagbladen gaven onlangs 
de definitieve samenstelling van 
het nationaal comité van de 
CVP, ttz de partijleiding Is 
het U ook opgevallen dat in 
de partijleiding evenveel Walen 
als Vlamingen zetelen ' Om 
juist te zijn 16 vertegenwoor
digers van de Vlaamse vleugel 
(waaronder een paar Franskil
jons) 16 vertegenwoordigers 
van de Waalse Waalse vleugel, 
plus de nationale 'voorzitter, 
Theo Lefevre (wiens degelijke 
ilanmsgpzmdheid algemeen ge
kend is I) Beantwoordt deze 
paritaire samenstelling ook aan 
de werkelijke machtsverhouding 
tussen beide « vleugels » van de 
partij f Er is reden te over om 
er aan te twijfelen En wan
neer WIJ eens nagaan hoeveel 
stemmen de C V P bij de laat
ste verkiezingen behaald heeft 
in Vlaanderen en in Wallonië 
dan komen we tot volgend re
sultaat, mits de stemmen van 
het arrondissement Brussel m 
twee te delen m Vlaanderen 
werden er 1 460 231 stemmen uit
gebracht op de CVP-lijsten m 
Wallonië 663177 Hetzij 65 
Vlaamse CVP -gekozenen en 
30 Waalse Een klein verschil 
dus dat ons een juist idee geeft 
van de verhouding tussen de 
Vlaamse en de Waalse vleugel 
van de partij en van de be
schamende positie die aan de 
Vlamingen toegemeten wordt 
De Vlaamse vleugel wordt wel 
erg « gekortwiekt » immers m 
de CV P IS een Waal bijna 
drie Vlamingen waard ' In dat 
fameus nationaal comité vor
men Walen en franskiljons een 
bestendige coalitie en kunnen 
de Vlamingen de knechtenrol 
spelen Dat verklaart ook enig-
zms de vooruitstrevende Vlaam
se politiek van de CV P < Erg 
demokratisch is dit ook wel 
met maar het zijn toch maar 
Vlamingen die er onder te lij
den hebben en die zijn dat 
gewoon 

Maar a propos weet gij dat 
een van de grote argumenten 
van de Vlaamse CVP -kens 
tegen het federalisme is dat m 
een federaal parlement de Vla
mingen en de Walen jaaritair 
vertegenwoordigd zouden zijn ^ 

Hoe kcnsekwent en hoe eer
lijk toch deze CV Perst 
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Binnenlandse Politiek 

Nu de schoolkwestie nog 
steeds aan de dagorde is in de 
binnenlandse politiek is dit een 
gelegenheid om het standpunt 
van de Volksunie t.o.w. dit pro
bleem nader toe te lichten. Ons 
Manifest eist op onderwijsge
bied de algemene en wettelijke 
gelijkstelling van het bijzonder 
of vrij onderwijs met het offi
ciële. Ons principieel standpunt 
IS dus de gelijkstelling. Wi j 
menen dit eerlijk en wij wensen 
dat zo spoedig mogelijk en voor 
goed een einde zou gesteld wor
den aan de ongelukkige school
kwestie — door de katholieke 
part i j steeds uitgebuit om er 
politieke munt uit te slaan, 
doch nooit opgelost wanneer zi j 
de gelegenheid er toe had. Want 
de schijnheiligheid van de 
katholieke partijleiders mag en 
moet aangeklaagd worden. Zi j 
willen klaarblijkelijk geen rede
lijke oplossing omdat z i | de 
schoolkwestie als wapen in de 
politieke strijd wensen te be
houden Z IJ heeft hen in het 
verleden immers reeds goede 
diensten bewezen. 

Aan de grond van de school
kwestie in ons land ligt echter 
een probleem waarover beide 
partijen zoveel mogelijk en zeer 
voorzichtig zwijgen, maar waar 
WIJ de aandacht willen op ves
tigen W I J bedoelen de verhou
ding tussen de politieke par
tijen en het onderwijs Het is 
tijd dat de verpolitisering van 
het onderwijs m ons land open
lijk aangeklaagd wordt. Dit is 
overigens slechts een onderdeel 
van het streven der politieke 
partijen om de hand te leggen 
op alle maatschappelijke instel-
Ingen, om alles in dienst te stel
len van de parti j , alles te over
woekeren. In zover dat zelfs de 
Staat dooi de politieke partijen 
verdrongen en in de hoek ee-
duwd wordt. 

Het lijdt geen twijfel dat het 
de geheime (?) bedoeling is van 
de linkse partijen het officieel 
onderwijs in dienst te stellen 
van hun politiek : de staats
scholen zien ZIJ als partijscho-
len waarin de kinderen, onder 
de mom van een vage neutrali
teit, in feite opgevoed worden in 
een sectaire, linkse geest. Deze 
scholen moeten kweekscholen 
worden van linkse kiezers. Daar 
streven zij naar. De officiële 
school als een wapen in hun 
politieke strijd tegen de katho
lieke parti) Anderzijds is het 
een feit dat, door de betreurens
waardige vermenging van gods
dienst en partijpolitiek, de vrije, 
katholieke scholen over 't alge
meen al te zeer C V. P.-scholen 
zi jn, waar aan C. V. P.-propa-
ganda gedaan wordt. Ook de 
C. V. P. streeft dit bewust na. 
Welnu gans c'eze ontwikkeling, 
gans deze politiek is verkeerd 

De politiek, vooral de part i j 
politiek moet buiten het onder-
wiis gehouden worden. Het is 
volkomen fout de kinderen van 
jongsaf op te voeden om in een 
partiigeest te denken en in het 
partijgareel te lopen. De door 
de C V. P. op touw gezette sta
king der schoolkinderen is een 
typische manifestatie van deze 
politiek De verpolitisering van 
het onderwijs moet streng afge
keurd en t)estreden worden, met 
ai wat er mee samenhangt, o.m. 
een l>enoemingspolitiek die de 
partij l idkaart als enige maat
staf vooropzet 

Er IS m dit verband nog een 
andere opmerking te maken. 
W I J weten allen dat de stelling 
van de linksen is: het onderwijs 
ingericht door de Staat moet 
« neutraal > z i jn, de staatsscho
len moeten toegankelijk zijn 
voor iedereen. Nu wete;i we wet 
wat ze in feite bedoelen met 
deze zgn. neutraliteit. Neutraal 
onderwijs is onzin. Maar waar
om toch protesteren de kriste-
nen niet tegen deze voorstelling, 
waarom eisen zij met dat het 
officieel onderwijs in kristelijke 
geest zou gegeven worden in 
die gemeenten, steden, gewesten 
waar de meerderheid van de 
ouders dit wenst ? 

DE SCHOOLKWESTIE 
Laat de vrijzinnigen aldaar, 

indien ze het wensen, vrije 
scholen oprichten. Het gaat een
voudig niet op dat gans het 
staatsonderwijs zo maar over
gelaten wordt aan de linksen. 
Het IS onredelijk en ondemo
cratisch dat daar waar de meer
derheid der bevolking kristelijk 
IS en een onderwijs in kriste
lijke geest wenst, omwille van 
een vrijzinnige minderheid gans 
het staatsonderwijs, op kosten 
van de gemeenschap g^even, 
onder de mom van neutraliteit 
vrijzinnig zou zi jn. Maar waar
om verdedigt de C. V. P. dit 
standpunt niet, dat ons toch 
redelijk schijnt ? Is het niet 
orrHtat de C. V. P.-ers vrezen dat 
de officiële scholen niet zouden 
voldoen aan hun wens naar 
partijscholen ? dat hun greep 
op dit onderwijs niet sterk ge
noeg zou zijn ? 

hier tekort geschoten aan / i j n 
taak waar hij niet ingegrepen 
heeft tegen dergelijke wantoe
stand. Het volksbelang eist dat 
bij ons zoals overal ter wereld 
de kinderen onderwezen worden 
in de volkstaal Zo ook mag en 
moet de staat eisen dat het 
onderwijs op degelijke wijze en 
in fatsoenlijke voorwaarden ge
geven wordt. Om dit mogelijk 
te maken moet hi j financiële 
steun verlenen. Zonder onder
scheid te maken tussen vrij en 
officieel onderwijs. Doch wat 
ook niet opgaat is van de staat 
te eisen dat hij blindelings en 
zonder enig toezicht grote be
dragen ter beschikking zou stel
len, die zich trouwens dikwijls 
komen voegen bij subsidies ver
strekt door de provincies en 
gemeenten. 

Het IS helaas een feit dat in 
het vrij onderwijs al te lang 

VAN GLABBEKE IN 'T ZUIDEN VAN FRANKRIJK 
Adolf op uitnodiging van portier . Allee nu zouden ze me hier 
ook al kennen ' 

De wending die de zaken in 
België genomen hebben is ook 
van nationaal standpunt t>etreu-
renswaardig : de indeling der 
jeugd in twee «kampen i> die 
tegen elkaar opgehitst worden. 
Geen enkele gezonde staat zou 
dergelijke toestand laten voort-
t)estaan. Maar dit t>ewijst nog
maals dat in België het par-
tijt>eiang boven het nationaal 
belang gesteld wordt ! 

De staat heeft een plicht en 
een taak te vervullen in zake de 
opvoeding der jeugd. Hi j moet 
er over waken dat de jeugd een 
goede opvoeding ontvangt. 

Dit betekent niet dat de staat 
daarom zelf het onderwijs moet 
inrichten en verschaffen Waar 
het privaat initiatief op bevredi
gende wiize in de opvoeding van 
de jeugd voorziet kan en moet 
de staat er zich toe beperken 
dit privaat initiatief te •steunen, 
mits een zeker toezicht Slechts 
waar dit privaat initiatief tekort 
schiet of niet voldoet moet de 
staat zelf optreden en onderwijs 
inrichten. De aantasting van de 
vrijheid van onderwijs is een 
uiting van het linkse totalitaris
me. Doch de vrijheid van onder
wijs mag ook geen aanleiding 
geven tot misbruiken of onduld
bare toestanden De staat moet 
alti jd waken over Ijet algemeen 
volksbelang : hij kan niet dul
den dat de vrijheid van onder
wijs misbruikt wordt om b v b . 
een denationaliserend onderwijs 
in te richten, zoals in Vlaande
ren het geval was en nog is met 
de Franse scholen. De staat is 

misbruiken bestaan hebben. Wij 
wensen daar niet op in te gaan, 
maar stippen slechts terloops 
aan : het schandaal van het 
slechts gedeeltelijk uitbetalen 
van de wedden aan het onder
wijzend personeel ; het aan
werven van ontievoegde, niet-
gediplomeerde, maar goedkope 
leerkrachten; ook het uitbuiten 
van de leerlingen (of t>eter : 
hun ouders) door sommige 
nonnenkloosters die dnnk zij 
het onderwiis grote winsten 
verwezenlijken. 

Dergelijke toestanden zijn al
les behalve kristelijk en de 
staat mag niet dulden dat aldus 
misbruik gemaakt wordt van de 
vrijheid. 

W I J kunnen niet in alles ak
koord gaan met de C. V P., die 
met opzet overdrijft en zaken 
eist die ZIJ zelf niet heeft kun
nen of durven verwezenlijken 
toen ZIJ aan het bewind was. 
Men moet redelijk zijn Maar 
WIJ protesteren met evenveel 
klem als de C, V. P tegen iedere 
aanslag van wege de linkse 
regering op het vri j , katholiek 
onderwijs, tegen iedere sectaire 
politiek. W I J zullen steeds in de 
bres staan om het vrij onder
wijs te verdedigen. 

Maar anderzijds is het ook 
onze wens dat alle mistoestan
den in het katholiek onderwiis 
zouden verdwijnen. O m. dat de 
Franse pensionaten m Vlaande
ren zouden afgeschaft worden ; 
dat de Vlaamse afdeling aan de 
Universiteit te Leuven op de
zelfde voet zou gesteld worden 
als de Waalse, dat m het beheer 
der in Vlaanderen gelegen Uni-

Bij het Debat over de 
Begroting van Justitie 

Onze volksvertegenwoordiger. 
Mr Herman Wagemans, nam hel 
wooid in de Kamei bij d" be
spreking van de begroting van 
justitie Hij zegde o m 

(t Miinheer de minister men 
heeft hier gesproken over de ma
teriele organisatie van h-t ge
recht in ons land over de urjze 
van rechtspraak, men heeft zeer 
teel geiproken over de voorlovi-
ge fiechtenii over verfoeilijke 
pobtiemethodes Men sprak heel 
lang over de kinderbescherming 
en zekere beruchte instituten 
Men zou eveneens moeten spre
ken over de toestanden die heer
sen in de psychiatrische afdelin. 
gen van sommige gevangenissen 
Men sprak ook over de dierenbe
scherming en zeer terecht 

Dit alles mndt zijn grond m 
de bekommernis van ons allen 
om het grootste goed dal er be-
ttaat namelnk de menselnke 
persoonliikh''id zijn integriteit 
en zijn vr.'jheid te beveiligen te
gen elke willekeur Met reden 
nordt b"tracht de rechtszeker
heid gaaf te houden 

Ook België ondcr<sc/ireel « De 
Rechten i'an de MensT> uaar-
door om de i^riihcid van gods-
aiewst i-fln mening en de mje 
menmgiuiting werden gtwaar-
borgd 

In dit verband mijnheer de 
min's'cr en mii'sch pn nog meer 
lan algemeen standpunt uit bc-
fchoun d 1? het meer dan be-
trcurenswaardig te noemen eer-
sfPTC! dat 7ioch m de regerings. 
vcrktartna noch m de bearotmg 
i nn Juttitie of m het verslag 
geii (7(7 werd gemaakt ove'' het 
probleem van de revre^^ie en 
cpuratie en twedeni is het 
betreuren'<n aard g dat er leden 
m deze Kamer zijn die zich 
hierover verheuad hebben Ik 
weef het men heelt zeer iro
nisch een vaar woorden aewitd 
aan Degrelle goed wetende dnt 
deze persocm toch met naar Bel
gië zal komen zoaU trcniu ens 
ook door de heer Jan-iienf werd 
opgemerkt Maar men heeft 
zorniufdig verzwegen dat m 1146 
de heer Svaak vnn DenreUe met 
iv'lde neten alhoewel hn hem 
toen ook had kunnen krnnen 
zoolt Lai-nl m 1946 aan Frank
rijk irerd utfneleverd T" d'en 
Ujifp verklanrde d" heer Spaak 

Mme Fontam-' Borenet — One 
voulez 7 ous dtre ie n'ai pa'> sai-
si In traduction ' 

M Tahon rapvortevr — 
L'orateur pretend au'en 1946 M 
Snaak n a pas cstime "ionhaifa-
ble 'e retour en Belgigue de De
grelle 

Mme Pontiine-Borguet — Ce 
n'est na? se^intT de raconfer de? 
chntc: semblablas 

De h Wafeman"; — De heer 
Snaak heeft >n 1946 verkJnnrd 
dat hn aan Franco neen dmlo-
mniiok voordeel v ilde b^zo^-nen 

Maar wnarmn dvrft h-er nie
mand onrlerlnven dat een na-
burin land zoals Frankn-k w?-
temattsch weigert gestrafte per

versiteit het Nederlands als 
administratietaai zou gebruikt 
worden ; dat er deeeliike 
Vlaamse professoren zouden be
noemd worden in olaats van 
franskilions, 7oals than<: al te 
veel het geval is Vooral ook : 
dat de nartiioolitiek buiten dit 
onderwijs zou eehouden worden. 
Katholieke scholen, maar geen 
C V P.-scholen ! 

Een rechtvaardige oplossing, 
een redelijke oolossin? moet na
gestreefd worden : dit t»etekent 
dat er enerzijds rekening ge
houden wordt met de rechten 
en de noden van het vrii onder
wijs dat dit onderwijs in staat 
gesteld wordt zich te ontwikke
len op dezelfde voet als het 
officieel onderwiis ; maar dat 
anderzijds ook rekening gehou
den wordt met de rechten en de 
plichten van de staat en de 
|M-aktische mogelijkheden. 

Voor dergeliike rechtvaardige 
en redelijke oploss'ng zullen wij 
niet ophouden te iiveren. 

DE V O L K S U N I E 

sonen die bij verstek veroor
deeld werden, uit te leveren ^ 
Omdat in onze wetgeving de 
monstruositeit opgenomen is dat 
zes maanden na de betekening 
en/of de publicatie van een ver-
stekvonnis geveld door een 
knjgsgerecht geen verzet meer 
mogelijk is Dit heeft zich ook 
voorgedaan bij het geval De 
Bodt die alleen uitgeleveta werd 
op voorwaarde dat de tegen he-n 
bij verstek uitgesproken dood
straf niet uitgevoerd zou wor
den 

Hel IS algemeen aangenomen 
(Onderbreking van Mevr Fon-
tatne-Borguet) U zult mij da
delijk begrijpen. Mevrouw 

Het IS algemeen aangenomen 
dat itok de meest verfoeilijke 
misdadiger recht heft op ee i be-
handeling bij tegenspraak Dit 
ts een van de pijlers van ons 
maatschappelijk stelsel Ik be
klemtoon onmiddellijk dat de 
persoon van De Bodt mij niet 
interesseert Integendeel Men 
moet mij niet spreken over Ges
tapo enz Ik heb m mijn eerUe 
tussenkomst m deze Kamer 
reedt duidelijk mijn stfliuig uit
eengezet Een miidadiger lan ge. 
meenrccht blijft een misdadiger 
van gemeenrecht en wanneer 
men hem onder de politieke col
laborateurs heeft gerangschikt 
dan if dat m feite een grove 
onjuistheid en onrechtvaardig
heid geweest 

Het probleem van de repressie 
ev van de eouratie is i er van 
opgelost Mijnheer de Minister 
Het spijt mij aan U — die toch 
een humanist zijt — het i erv ijt 
te moeten toesturen dat op som
mige gebiederr de Minister zijn 
lerantiioordclijkheid afwentelt 
op organismen die geen enkel 
politiekrechtelijk statuut bezit
ten On dit oaenblik nordt geen 
enkel ivi rijheidstelling meer ge
daan zonder de « zegen » van d'e 
bijzondere mstelhng de commis
sie van de weerstand 

Dan moet ik U toch mijn gren
zeloze verbazina uitdrukken over 
het feit dat misdadigers van ge
meenrecht vrijgelaten worden, 
maar dat veroordeelden om lou
ter pol'tieke delicten blijven zit
ten 

Het probleem is met onnelost. 
Mijnheer de Minister Er be
staan noa wraakroepende toe
standen die elke wederonvceding 
als het ware belachelijk maken. 
Er zijn veroordeelden en fami
lies i an 7 eroordeelden die moe
ten voortlei en als paria's met 
het merkteken van het b'-rwh-
te art t^3 sexies van het "Straf
wetboek dat hen berooft van 
burnerliike en -nnlitieke rechten, 
op het voorhoofd 

Het moet elkeen tegen de 
borst stu'ten fe moeten vaststel
len dnt ovd-str-jders tan de oor-
loa 19t4-191K veroordeeld voor 
polHieke feiten gedurende de 
oorlog 1940-1945 zelfs zonder 
enige wtteksf dienaangaande, 
van de voordelen van hun vuu''-
kaart en hun pensioen beroofd 
uorden d'e hun wrden toeoe-
kend voor het decelijk en held
haftig werk dnf ZIJ ra 1914 ISli 
hadden verricht 

Ik meen toch Mijnheer de Mi
nister dat wn nu een streep 
zouden moeten kunnen trekken 
over het verleden Het i" toch 
duidel ik dat de oorzaken mn 
de roflaboratie alles beha'te 
een^vdia manen nezocht worripn 
er dat ook d" wetaever tan Mei 
1940 het klimaat gescha-^'-n 
heeft en zijn houding on dnt 
ooenbhk de col''^horatie rn e^n 
zekere mate heeft b''ïntlo''d 
Draaat ook de renerinn van 1940 
aeen schuld in die toestand door
dat zn eerst de Duitse ovc^v in
ning als een vaststaand fe^t 
heeft beschrnnnd en ne'-^<^"'h* 
heeft naar België terua te keren'' 
Daarvan bestaan getuigenissen 
en brieven En moeten iim ook 
met wijzen naar de wetrievng 
van de regering van l ond^n 
waar enige taste rechtsbe^tinse-
len overboord werden gerooid ' 

(Vervolgt biz. 4) 
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PARTIJPOLITIEKE STRIJD 
(Vervolg van biz. 1) 

ontstaan. Alarm werd geblazen, 
een petitionnement op touw 
gezet Ten overstaan van de 
noodtoestand predikt men een 
gemeenschappelijke aktie, die 
de ongelukkige naam van ndrie-
partijenaktie » kreeg. 

Dat dit alarm moest gebla
zen worden onmiddellijk na 
vier jaar C.V.P.-beioind bewijst 
enerzijds de volslagen carentie 
van de C.V.P. op Vlaams ge
bied en anderzijds de volkomen 
onbetrouwbaarheid der linkse 
partijen. Men had ons noch
tans op alle tonen voorgezon
gen dat de C.V.P. «het schild 
en het zwaard» vaii Vlaande
ren was; dat de plaats van 
alle Vlaamsgezinden in de 
rangen der C.V.P. was : de een
dracht moest verwezenlijkt 
worden en de C.V.P. aan het 
bewind gebracht door de Vla-
minaen. De C.V.P. zou dan de 
Vlaamse problemen oplossen. 
Van haar alleen was het heil te 
verwachten. Wie dit niet ge
loofde zonder tegenspraak werd 
als II. scheurmaker •!> verketterd. 
Het resultaat was ontnuchte
rend. De voorvechters van deze 
taktiek zitten dan ook in «zak 
en asr> en schrijven verbitterde 
artikels «De C.V.P. alleen is 
onbekwaam om aan de Vlaamse 
problemen een bevredigende op
lossing te geven» schrijft nu De 
Standaard (16-12-54). De Fei-
ten-en-Beschouwingen-man van 
hetzelfde blad stelt nu nuch
ter vast dat de Vlamingen voor 
niets tellen in de C.V.P., dat de 
Waalse minderheid er de plak 
zwaait. Wanneer de CVP. aan 
het bewind is zijn de Vlaniin-
gen overgeleverd aan de wille
keur van de heren van «Ie 
Mouvement des Provinces Wal-
lonnesï). Wanneer de linksen 
regeren zijn de Walen van het 
«Congres National Walloniy de 
baas. (o.a. De Standaard, 13-
11-54). Schoon vooruitzicht voor 
de Vlamingen ! Wat dan ? De 
nieuwe marsjrichting die aan
bevolen werd was de gemeen
schappelijke aktie. Maar ae 
gemeenschappelijke aktie had 
noqal wat vlug lood in de vleu
gels De voorzitter van de 
C V.P wachtte niet lang om 
zijn veto uit te spreken. 

Het is dan ook een feit dat 
er niets meer gehoord wordt 
van die gemeenschappelijke 
aktie Het schijnt wel waar ie 
zijn dat men langs C.V.P.-zijde 
geen sprekers meer kan vinden 
om op gemeenschappelijke ver

gaderingen op te treden. Voor
lopig alvast is de aktie dus lam 
gelegd. Het zou overigens ook 
weer mateloos naïef zijn grote 
verwachtingen te gaan bouwen 
op dergelijke gemeenschappelij
ke aktie. Wij weten toch dat in 
de toekomst zoals in het verle
den het partijbelang in laatste 
instantie steeds de doorslag zal 
geven. Onder het C.V.P.-bewind 
werden er onder de 74 Vlaamse 
volksvertegenwoordigers van 
deze partij geen 4 gevonden om 
het Vlaams belang boven het 
partijbelang te stellen en de 
regering te verplichten op 
Vlaams gebied iets te doen. 
Deze 4 waren voldoende ge
weest om de regering te dwin
gen. Dit zegt genoeg. 

* * * 

Niet alleen de Vlaamsgezin
den, ook de bedrogen boeren, 
middenstanders, arbeiders, moe
ten eindelijk inzien dat het 
een verkeerde taktiek is de 
zgn. grote partijen te steunen. 
Deze partijen zijn verworden 
tot belangen-syndikaten van be-
roepspolitiekers, die in de eer
ste plaats op hun eigen belang 
bedacht zijn. Het verschil in 
het praktisch politiek beleid 
dezer partijen is gering. Zij 
zijn grotelijks afhankelijk van 
dezelfde — in de eerste plaats 
finantièle — machten. Waar 
het op aankomt is een nieuwe 
politieke machtsfaktor te vor
men. Een onafhankelijke, klei
ne, maar stevig uitgebouwde 
partij. Deze partij ktin een niet 
te onderschatten rol vervullen 
op de markt van de parlemen
taire demokratie, door als ko
per op te treden, door een ak-
tive opbod-politiek in te zetten 
die de andere partijen zal ver
plichten te volgen. Zij kan en 
zal als stuwende faktor, als 
aanvallende groep een grote in
vloed kunnen uitoefenen. WiJ 
moeten niet vrezen dat onze 
aktie een rem zal zijn, inte
gendeel het zal een zweepslag 
zijn én voor de politieke par
tijen én voor hun sociale orga
nisaties Er werd te veel geaar
zeld, te veel ter plaatse getrap
peld", tien jaar zijn aldus ver
loren gegaan sedert het einde 
van de oorlog 

Het is nu wel geweest. De 
Volksunie is vast besloten tot 
de aanval over te gaan en 
doet dan ook beroep op al de 
mensen in Vlaanderen die in 
onze rangen thuishoren en die 
bereid zijn met ons de strijd 
aan te gaan. 

V O O R L O P I G H O O F D B E S T U U R DER V O L K S U N I E 
Het voorlopig Hoofdbestuur der volksunie ziet er als v ' p t " ' ' • 

Prof. Dr. Wa l t l r Couvreur (voorzitter), volksvertegenwoordiger en 
advokaat Herman Wagemans (provincie Antwerpen), advokaat 
Frans van der Eist (provincie Brabant), Drs. Wim Jorissen (pro
vincie Limburg), Dr. van Leemputten (provincie Oost-Vlaanderen), 
de heren Ingenieur Jan de Bondt, Marcel Senesael en Viktor 
Bouckaert (provincie West-Vlaanderen), Rudi Van der Paal (alge
meen sekretaris en organisatieleider). Dolf Cuypers (penning
meester), en de heren Ludo Sels, René Proost, Rik Balthazar en 
Bob Maes (leden). _ _ _ 

Het algemeen sekretariaat der Volksunie is gevestigd te Ant
werpen, Kipdorp, 61 (eerste verdieping). Telefoon : 31.01.53. 

Het sekretariaat is open de vijf eerste werkdagen, telkens van 
19 tot 21 uur, de Zaterdag van 14 tot 18 uur. Men ontvangt ook 
op afspraak. 

Alle betalingen kunnen steeds geschieden door storting op 
postrekening n' 885.72, Volksunie, Kipdorp 61, Antwerpen. 

Bij het debat over de 
(Vervolg van bIz. 3) 

Er is ook de invloed van de oor
logvoering tegen Rusland. In dit 
verband wil ik nog wijzen op 
een verklaring die onlangs een 
grote weerklank heeft gehad, de 
ophefmakende verklaring van 
Churchill. 

Het is onmogelijk een scherpe 
en juiste verdeling van de ver
antwoordelijkheid te maken, 
maar meer dan tien jaar gingen 
er over heen. Is de tijd nu niet 
gekomen dat al de eerlijke men
sen elkaar zouden kunnen vin
den en de handen in elkaar zou
den kunnen slaan ? » 

De heer Wagemans doet dan 
een beroep op de Minister van 

begroting van justitie 
Justitie om het beruclit artiKel 
123 sexies af te schaffen en cm 
zonder verwijl de politieke delin
quenten die zich nog in de ge
vangenissen bevinden in vrij
heid te stellen. 

Hij eindigt met aan de Minis
ter de vraag te stellen wat de 
burgers in oorlogstijd moeten 
doen : welke zijn hun verplich
tingen, bestaan de Conventies 
van den Haag en van Gsnève 
nog of zijn die afgeschaft? Moet 
men deze conventies eerbiedigen 
of moet men aan gewapende 
weerstand doen? Het is het een 
of het ander en de regering 
heeft tot plicht deze zo belang
rijke vraag eindelijk eens te be
antwoorden. 

AMNESTIE 

In zijn boodschap voor het Heilig Jaar en wel OV^^^^^^'^^,ZJ^f. 
sprak Zijne Heiligheid de Paus volgende ontroerende woorden . 

Wanneer wij zien hoe In 
de laatste ti jd, onder het 
motief van een ongelukkige 
oorlog of van politieke fou
ten golven van wraaknemin
gen zich aaneenrijgen, (on
gekend tot nu toe in de ge
schiedenis, tenminste wat 
betreft het aantal slachtof
fers), dan wordt ons hart 
vervuld van B I T T E R E 
D R O E F H E I D , niet slechts 
om die ramp, die nieuwe 
rampen voortbrengt, en die 
duizenden families vaak on
schuldig in rouw dompelt, 
doch omdat wij met de 
grootste spijt daarin onder
kennen H E T T R A G I S C H 
BEWIJS VAN H E T VER
RAAD AAN DE C H R I S T E 
L I J K E GEEST. 

Wanneer billijke motieven 
aanwezig zijn, zijn liefde en 
barmhartigheid n i e t in 
strijd met de juiste toepas-

Het orgaan van het Katho
liek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond Leuven «Ons Le
ven» dat enige tijd geleden 
die tekst overdrukte, voegde 
er volgend kommentaar bij : 

« V I J F JAAR GELEDEN 
heeft de Paus gesproken. Na
drukkelijk en plechtig. Vier 
jaar lang hadden in ons 
l a i d de CHRISTELIJKE 
GEZAGDRAGERS gelegen
heid een voorbeeld van 
volgzaamheid t e geven... Die 
vier j aa r vormen het groot-

sing van de rechtvaardig
heid, wH echter de onver
standige onverdraagzaam
heid en de geest van wraak
neming, vooral wanneer de 
wraak wordt uitgeoefend 
door de openbare macht 
tegen hem die eerder ge
dwaald dan misdreven heeft, 
of wanneer de terecht opge
legde straf zelf boven iedere 
redelijke maat is verlengd. 

Moge de Heer aan allen 
die de publieke verantwoor
delijkheid dragen, besluiten 
ingeven van verzoening en 
van eendracht, en moge, 
zonder schade voor het alge
meen belang, een einde wor
den gemaakt aan wat er nog 
over is aan buitengewone 
wetten, die geen betrekking 
hebben op de gewone mis
drijven, die gerechte straf 
verdienen, en die, nog jaren 
na de beëindiging van het 

ste deel van dit EERSTE 
LUSTRUM DER WEER
SPANNIGHEID ! » 

En verder : 
«Al onze BUITENGEWO

NE WETTEN bestaan NOG, 
NIET VIJF, MAAR TIEN 
JAAR na het beëindigen van 
het konflikt. ONZE wetge
ving strafte bijna nooit t i j 
delijk, de meeste kregen IN 
FEITE. . LEVENSLANG». 

Wij hebben aan dit kom
mentaar van onze jonge 

t-I 
I 

gewapend conflict, in zovele 
families en bij zovele per
sonen gevoelens opwekken 
van verbittering tegen de 
gemeenschap waarin zij ge
dwongen worden te lijden. 

Wi j richten ons derhalve 
tot de hoogste gezagdragers 
van de Staten, vooral van de 
C H R I S T E L I J K E , en in de 
naam van Jezus-Chritus zelf, 
die rs voorafgegaan met zijn 
voortweld door zich te offe
ren voor zijn eigen moorde
naars, S M E K E N WIJ HEN, 
dat zij grootmoedig gebruik 
willen maken van hun gra-
tierecht en dat zij bij de zo 
plechtige en gunstige gele
genheid van het Heilig Jaar, 
T E N U I T V O E R BRENGEN 
D IE M A T I G I N G E N aan de 
straffende rechtvaardigheid, 
die in de wetten van IEDER 
BESCHAAFD LAND Zijn 
voorzien... 

vrienden niet veel toe te 
voegen. Alleen maar dit, dat 
wij die gewoonlijk uitge
maakt worden voor christe
nen van tweede rang door de 
part i j van achterklap en 
lastertaal, van het kwaad 
vermoeden en het lichtvaar
dig oordeel, praktisch altijd 
dichter bij de Pauselijke 
richtlijnen .staan dan die 
alleen zaligmakende part i] . 

WIJ KOMEN UIT VOOR 
AMNESTIE ! ZIJ KEUREN 
ZE AP ! 
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VOOR WANNEER EEN LANDBOUWPOLITIEK? 
(Vervolg van biz. 1) 

Vernamen onze fruitkwekers 
voor enkele maanden niet voor 
Duistland dat toch ook een 
sterk geïndustrialiseerd land is 
dat bepaalde variëteiten peren 
slechts binnen mochten zolan? 
de prijs in Duitsland niet zakte 
beneden de vier frank ? Ook 
daar gelijk in Nederland zijn de 
landbouwers verzekerd dat de
gelijk werk hen ten minste zal 
toelaten behoorlijk te leven. 

In ons land daarentegen 
plaatst men door een onverant
woorde invoerpolitiek en door 
een gemis aan ondersteuning 
van de eigen kuituur en van het 
eigen produkt onze lahdbouwers 
voor onoverkomelijke moeilijk
heden. 

Typisch is hier de politiek in 
zake varkens, van grote beteke
nis voor de kleme en middel
matige boer. Stijgen de prijzen, 
zodat de boer enigermate be
loont wordt voor zijn werk. a a n 
zet men de grenzen wijd open, 
zodat de prijzen vaak instorten. 
Maar als de prijzen zo laag 
s taan dat de landbouwer verlies 
lijdt dan doet men niets om 
hieraan te verhelpen. « Het zijn 
toch maar boeren en ze klagen 
alt i jd». luidt het dan ! 

De vergelijking met andere 
landen leert ons onze landbouw
politiek in haar juist licht zien. 
In andere landen stelt men 
minimumprijzen vast. In ons 
land gelden alleen maximum
prijzen ! 

VERWAARLOOSDE SOCIALE 
GROEPEN "ït , . 

Ook op andere gebieden 
wordt de boer - verwaarloosd. 
Het meest kenschetsend w da t 
op het gebied van de gezinspoli
tiek, met de kiodertoes&gen. 
Het kinderaantal l a p ^ op "peil " 
gehouden worden oiB.-«Qldioende 
produktieve krachtef t -soar de 
toekomst voor te ^ h o u d e n . 
Welnu het is juist bij de land
bouwers dat dit kinderaantal 
het hoogst is. Volgens de telling 
van 1947 waren er per 100 ge
zinnen in de landbouw 271 kin
deren. In de nijverheid is da t 
cijfer 160 kinderen en in de 
handel 152. 

Men zou nu logisch verwach
ten dat de landbouwere het 
meest kindervergoeding zouden 
uitbetaald krijgen, gezien zij 
het meest bijdragen om een ge
zonde gezinspolitiek te doen 
slagen. Men is weer mis. De 
landbouwer krijgt niet eens 50 % 
\'an hetgeen bijvoorbeeld een 
ambtenaar of een ander loon
trekkende krijgt ! 

Dezelfde achteruitstelling zien 
•wij op het gebied van de pen
sioenen. Daar waar een ambte
naar of een loontrekkende een 
pensioen krijgt, onafsezien ^'an 
het feit of hij bezittend is of 
niet — wat trouwens maar nor
maal is. men betaalt er ook 
voor — daar kriigt een boer dit 
in tal van gevallen niet. alhoe
wel hij ook verplicht is te be
talen. Heeft hij een huis waar
van het kadastraal inkomen 
wat te hoog is dan kri iat hij 
geen pensioen ; heeft liij een 
autootje, het mag dan gelijk 
welk oud model zijn, dan krijgt 
hij niets : heeft hij wat spaar
centjes, geen pensioen : heeft 
hij een meid. als hij zich nog 
moeilijk behelpen kan. geen 
F>ensioen. En erger nog. heel t 
hij een kind waarvan het in
komen per jaar bijvoorbeeld 
70.000 Fr. hoog is, hij wordt 
uitgesloten van pensioen! Noch
tans zijn helaas niet alle kinde
ren bereid voor hun ouders in 
te springen in geval van nood ! 
Voor de gezinsvergoeding en 
voor het pensioen geldt voor de 
middenstanders trouwens de
zelfde € regehng ». 

SCHULD VAN DE BOEREN
BOND 

Wanneer we het ellendig lot 
Tan de meeste werklozen en van 

de mobiele arbeiders in ogen
schouw nemen, dan moeten we 
in de eerste plaats de steen 
werpen naar de beide grote 
arbeidersorganisaties, het Alge
meen Belgisch Vakverbond en 
het Algemeen Christelijk Vak
verbond die deze kategorieën 
arbeiders aan hun lot overlaten. 
Die groepen zijn hoofdzakelijk 
Vlamingen en de syndikaten 
worden — natuurlijk — be
heerst door de Franssprekenden. 

Wanneer we het gebrek aan 
landbouwpolitiek zien dan zijn 
we gerechtigd een dV^e steen 
door de ruiten van de Boeren
bond te werpen. Wel komt men 
aandraven met het argument 
dat de Boerenbond heel wat 
voor de boeren gedaan heeft 
« vroeger». Wij willen dit voor 
waarheid aannemen, alhoewel 
we toch ook weten dat ze de 
boeren vroeger hun spaargeld 
afgenomen hebben. De Boeren-

verdedigen zo heeft een poli
tieke parti j dezelfde plicht 
tegenover de volksbelangen. De 
Boerenbond heeft de meeste 
boeren tot lid, maar ze maakt 
misbruik van hun vertrouwen 
en laat hen schandelijk in de 
steek. De C. V. P. heeft de over
grote meerderheid van de boe
ren tot kiezer want ook de 
Boerenbond ijvert uitsluitend 
op politiek plan voor de C. V. P. 

We kunnen uitrekenen dat de 
C. V. P. een derde van haar 
stemmen krijgt van de boeren, 
ruim een derde van ambtena
ren. t)edienden en middenstand 
en een klein derde van de arbei
ders. Socialisten krijgen prak
tisch geen boerenstemmen en 
de liberalen zeer weinig. Men 
zou dus vooral van de C. V. P. 
het vooropzetten van een dege
lijke landbouwpolitiek moeten 
verwachten. Zij krijgen immers 
een 30 zetels voor de Kamer en 

LAISDBOUWERS! 
Slechts één partij 

VECHT voor U 1 
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boeren, kunnen ze gerust de 
slechtste waar geven, die komen 
toch naar hun winkel. 

Om dezelfde reden trekt ook 
de Boerenbond zich weinig aan 
van de landbouwbelangen Want 
als ze nu toch eens werkelijk 
gewild hadden dan hadden ze 
onder de homogene legering 
toch veel voor de boeren hebben 
kunnen doen. Zij moesten maa r 

bond beschikt over een groot 
aanta l leden en over veel geld. 
Al te geredelijk maakt hij ech
ter van het bekende geduld van 
de boeren misbruik om hen vol
ledig in de steek te laten. Zij 
rekenen er al te zeer op da t 
Kerkelijke hulp er toch wel zal 
voor zorgen dat de boeren hun 
lidmaatschapsgeld betalen. En 
dat is toch het voornaamste ! 

Verder zijn ze uitsluitend be
kommerd dat hun zaken een 
flinke winst afwerpen ten bate 
van zichzelf natuurlijk, niet 
van de boeren. De Boerenbond 
is eigenlijk geen landbouws^Ti-
dikaat meer. maar vooral een 
zaak. Wanneer er nu een kon-
flikt ontstaat tussen de land
bouwbelangen die ze zouden 
moeten behartigen en de zaken, 
die ze degehjk behartigen, dan 
kiezen ze het tweede. De boeien 
zijn toch kalm of worden toch 
wel gekalmeerd door de pas
toors, die zich spijtig genoeg 
wat te naiëf. met de bedoeling 
goed te doen. voor de kar van 
de Boerenbond laten spannen. 

Verder zet de Boerenbond een 
groot kruis op de zakken waar
in ze de waar aan de man 
brengt, en dan kan er toch geen 
bedrog zijn ! Zij doen echter 
sterk denken aan de wisselaars 
en sjacheraars. die hun tafels 
plaatsten in de tempel. Niemand 
minder dan O. L. Heer ranselde 
die echter buiten ! 

SCHULD VAN DE PARTIJEN 
EN VOORAL VAN DE C. V. P. 

Is het de taak van een land
bouworganisatie haa r leden te 

een 25 voor de Senaat door de 
boerenstemmen. Welnu men kan 
de C. V. P. volksvertegenwoor
digers die zich beijveren voor 
de landbouwbelangen op de vin
gers van een hand tellen. En 
even dikwijls als zij het Minis
terie van Landbouw in handen 
gehad hebben, even dikwijls 
hebben ze de belangen van de 
« boerkes« aan hun zolen ge
lapt. 

WAAROM ? 

Men kan zich de vraa^ stellen 
waarom een C. V. P. zo iets doet. 
De redenen zijn echter vrij een
voudig. Het landbouwvraagstuk 
is eerst en vooral een Vlaams 
probleem. Zestig op honderd 
landbouwers wonen in Vlaande
ren en ook in Wallonië zijn de 
Vlaamse landbouwers talrijk. In 
de C. V. P. nu zijn de Frans-
sprekende Brusselaars en de 
Walen steeds baas geweest 
samen met de neo-sanskulotten. 
de Franskiljons, die sinds hun 
voorouders onder Napoleon sa
menwerkten met onze grootste 
vijand, het verraad in het bloed 
hebben. Die c Vlaamse boeren-
pummels » zoals ze ze binnen
kamers noemen zijn maar net 
goed om hen hun stem te 
geven. 

Een andere rede is da t ze 
zeker zijn van de stemmen van 
de boeren. Voor de arbeiders 
hebben ze de geduchte mededin
ging van de socialisten. Daar 
moeten ze zich bijzonder in
spannen om wille van de kon-
kurrentie. De vaste klanten, de 

dreigen de C. V. P.-reger.ng haar 
steun te onttrekken en ze had
den gekregen wat ze zouden ge
vraagd hebben, want de C V P. 
had hen nodig. Ze heben het 
niet gedaan en zolang de boeren 

bij hen blijven zullen ze het 
niet doen. 

DE HANDEN AAN DE PLOEG! 

Is er voor de boeren een uit
weg ? Ja. Uit hetgeen vooraf
gaat kunnen ze het reeds weten. 
De Vlaamse boeren moeten zich' 
verenigen in een boerenvereni-
ging, die zuiver syndikale vere
niging blijft, die dus geen 
belangen heeft in de industrie. 
Die landbouworganisatie is er. 
Het is « Het Boerenfront », da t 
zich met man en macht inzet 
om de boerenstand voor onder
gang te behoeden. Zij heeft heel 
wat duizenden leden en kan dus 
reeds iets doen. En zij doet he t 
ook. Wanneer die organi.satie 
nu voortdurend leden bijwint 
kan ze steeds meer doen. En 
vooral zal de Boerenbond aan 
haar ledenverlies bemerken, da t 
de boeren hun spelletje door
zien en het beu worden Zij zul
len zich dan eens gaan inspan
nen want ledenverlies is he t 
begin van de wijsheid bij alle 
organisaties. 

Hetzelfde is waar op het vlak 
van de partijpolitiek. De Volks
unie heeft reeds heel wat boe
renstemmen gekregen. Wij zet
ten ons ook met man en macht 
in op alle vergaderingen waarop 
we komen, ook in de steden, 
aandacht en «teuii ' voor een 
gezonde landbouwpolitiek te 
krijgen. En de belangstelling er 
voor groeit reeds. 

Vooral de C. V. P. echter wan-
_lieef ze voelt dat de boeren

stemmen hun ontglippen ten 
voordele van de Volksunie, zal 
verplicht worden wat anders 
voor de boeren beginnen te 
doen dan ze af en toe wat siroop 
aan hun baard te smeren 

Boeren, de redding lig bij u 
zelf. En gij zijt sterker dan gij 
zeli denkt want elke boer is een 
lid en elke stem is macht . 
Tieedt toe tot de enige groepen, 
Boerenfront en Volksunie, di» u 
uit al hun krachten helpen 

Laat het bedrog uit zijn. 
Vecht met ons en werft voor 
ons Het zal wel beteren. 

De Nationale Zuiveldienst 
70 % van de zuivelprodukten in België 

morden in de V laamse gewesten 

geproduceerd. 

Raad van beheer : 

13 Walen en 5 Vlamingen l 

Bestendig comité : 

4 Weden en 1 Vlaming ! 
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Kanttekeningen bij de brochure 

" H e t V loamse Federal isme, , 

door 
Prof Dr Walter COUVREUR, 

Voorzitter van het 
Vlaams - Waals Kollege 

Zo juist verscheen de brochu
re Het Vlaamse Federalisme 
Met een ontwerp van federale 
grondwet voor België, uitgege'vn 
vanwïge het Vlaams Comité 
voor Federalisme en het Vlaams-
Waals Kollege 

Behoudens een histonek van 
de aktiviteit van het in J u m 
1950 opgericht Vlaams Comité 
voor Fedeialisme b^vat deze 62 
blz tellende brochure een volle 
dig ontwerp van federale grond
wet voor België (blz 50-62). uit . 
gewerkt door een V.aams-Waal-
se kommissie van onderhande
laars behorend tot voornoemd 
comité en het Congres National 
Wallon 

Deze door Vlamingen en Walen 
gemeenschappelijk uitgewerkte 
grondwet beoogt de omvor
ming van de bestaande eenheids
s taa t tot een TWEELEDIGE 
FEDERALE BONDSSTAAT, be 
s taande uit twee gelijkgerech-
tigda gewestelijke staten Vlaan. 
deren en Wallonië die hun eigen 
belangen zelfstandig en de Bel
gische belangen onder.ing ge
lijkwaardig behartigen 

De grens tussen ds belde ge
westelijke staten wordt gevormd 
doo. dP WETENSCHAPPFLIJK 
VASTGELEGDE TAALGRENS, 
terwijl de Brus-else agglomera
tie of bondsgebied e^n Vlaams-
Waals condomm'um wordt 

Aan een gewestelijk Vlaams 
'(en Waal=> pailement of GE
WESTELIJKE RAAD (bestaan
de uit 140 Vlaamse en Waalse 
afgevaardigden waarvan telkens 
15 uit Brussel) wordt de rege
ling van de huishouding in de 
beide gewestelijke s taten over
gelaten De Gewestelijke Raden 
zijn derhaiVe bevoegd op alle ge
bieden, die een strikt Vlaams of 
Waals karakter vertonen, zoals 
onderwijs radio-omroep, volks
gezondheid handhaving van de 
orde (art 50) 

BONDSAANGELEGENHE-
DEN, zoals buitenlandse betrek
kingen overzeese gebiedsdelen, 
landsverdediging, muntwezen, 
s ta tuut van kerkgenootschappen 
en drukpers ressorteren krach
tens art 55 onder een paritair 
samengestelde BONDSRAAD, 
terwijl een aantal aangelegenhe
den zoals de rechterlijke in-
r ichtmg de openbare werken, 
sixx>rwegen zeewezen, de so-
ciaal-ekonomische wetgeving en 
de landbouw tot de gezamenli] 
ke bevoegdheid van de Geweste
lijke Raad en de Bondsraad be
horen met dien verstande dat 
de bondswe'gevme voorrang 
heeft OD de gewesteliike 

De Bondsraad bestaat uit 70 
Vlaamse en 70 Waa'se afgevaar
digden door de Geweste'tjke 
Raad uit en buiten deze Raad 
gekozen 

Als korrektief op de regel der 
pari tei t geldt de bepaling van 
a r t 58 dat geen besluit van de 
Bondsraad rechtskrachtig is 
wanneer het met tegeluk door 
de meerderheid van de Vlaamse 
en Waalse afgevaardigden is 
aanvaard 

De artikelen 119 127 regelen 
het STATUUT VAN HET 
BONDSGEBIED BRUSSEL. 
steunend op het principe der 
VERPLICHTE VLAAMSE OF 
WAALSE NATIONALITEIT der 
ingezetenen (met verplichte Ne 
deilandse of Franse schooloplei
ding, ten dele m aansluiting met 
de r 'chtlijnen van het studie
centrum - Hai m •^l). van de 
STRIKTE VLAAM';-WAALSE 
PARITEIT IN ALLE BE
STUURSORGANEN en de VOL
STREKTE GELIJKWAARDIG
HEID VAN NEDERLANDS EN 
FRANS m het bondsgebied 

Het bondsgebied wordt be
stuurd door een paritair .samen, 
gestelde STADSRiAD die een 
aanta l gemeentelijke bevoegdhe
den verwerft (openbare werken, 
gas en elektriciteit politie enz ) 
Alle bestuursorganen alsook alle 

officiële en semi-officiele dien
sten in het bondsgebied worden 
eveneens paritair samengesteld, 
terwijl een GEMENGDE KOM
MISSIE VAN TAALTOEZICHT, 
waai van de leden door de Ge
westelijke Raden worden be
noemd belast is met het toe
zicht over de toepassing der 
taairegeling in het bondsgebied 

Het moet voor eenieder duide. 
h]k zijn dat een dergelnk sta
tuut voor Brussel een einde 
maakt aan de voortschrndende 
verfransing der hoofdstad en 
meteen een reële grondslag 
vormt voor de hervernederland
sing van Brussel, aangezien de 
Vlaamse inwiiking thans ster
ker IS dan de Waalse 

Wat h ' t TAALGEBRVIK IN 
VLAANDEREN betreft bepaalt 
a i t 25, dat het Nederlands de 
officiële taal is welker gebruik 
door de Vlaamse Gewestelijke 
Raad wordt geregeld De Vlacm-
se Geiuestelijke Raad is derhal-
v bevoegd tot alle wettelijke 
voorzieningen, die voor de wet
telijke algehele vernederlandsing 
van het onderwijs het bedrijfs
leven en het pubheke leven in 
Vlaanderen onmisbaar zijn 

Een afzonderlijke regeling in 
Vlaanderen en Wallonië van 
het net-lige REPRESSIEPRO
BLEEM wordt mogelijk ge
maakt, doordat krachten^; ar t 
113 AMNESTIE voor politieke 
deukten bi] een gewestelijke wet 
wordt toegestaan 

Voorts werden regelingen ge
troffen om de INDUSTRIALI
SERING VAN VLAANDEREN 
(art 113) de EENTALIGHEID 
DER KRIJGSMACHT f art 140) 
en het BEHOUD VAN DE SUB
SIDIERING VAN "ET BIJ
ZONDER OF VRIJ O^'PE^-
WIJS IN WALLONIË (ar t 19) 
mogelijk te maken 

Ten aanzien van het 7^^^- -
GEBRUIK IN BELGISCH-KON-
GO geldt een gelijkaardige re
geling (art 143) als voor het 
bondsgebied Bruss»! 

Het taalgebruik voor de m-
landse bevolking in Kongo en 
dat van de Duitse minderheid in 
Oost België zal later worden ge-

Voor verdere bijzonderheden 
zii verwezen naar de brochure 
Het Vlaamse federalisme ver
krijgbaar rechtstreeks bij het 
sekretariaat van het Vlaams-
Waals Kollege door ovei schrij
ving van 25 - P r op de girore
kening nr 47 79 64 van de sekre-
taris Mr F van der E s t Bey-
s lghemstraat 20 Neder-Over-
Heembeek Brussel 

Het kongres van de Volksunie! 
Gent 24 April a.s. 

Op Zondag, 24 April e k (ge
boortedag in 1533 van Willem 
de Zwijger, « Vader des Vader
lands ») plant de Volksunie 
haa r eerste groot kongres in 
zaal Roeland, Korte Kruissti 3, 
Gent 

Voor deze gelegenheid zal de 
zaal speciaal opgesmukt wor
den Van 10 uur af reeds wordt 
voor stemmige muziek gezorgd 

AGENDA VAN HET KONGRES 

VoomiHMag ; ' (aanvang 10 u ) 
Zes sektievergadenngen, m 

Walter Couvreur, algeiheen 
voorzitter der Volksunie, waarna 
vier sprekers, kort en bondig, 
het woord zullen voeren 

Twee ervan werden reeds aan
geduid volksvertegenwoordiger 
Wagemans en Drs Wim Jons -
sen Het slotwoord met de 
mededeling der besluiten van 
het kongres wordt uitgesproken 
door Prof Dr Couvreur 

De algemene organisatie van 
het kongres berust bij de alge
mene sekretaiis en organisatie-
leider, de heer Rudi Van der 
Paal, bijgestaan door het vol-

nemen worden bij volgende 
adressen 

— Algemeen sekretariaat der 
Volksunie, Kipdorp 61, Antwer
pen (tel 310153 iedere dag 
van 19 tot 21 uur, de Zaterdag 
van 14 tot 13 uur) 

— Lokaal Roeland, Korte 
Krulsscr 3, Gent (tel 23 28 28) 

— Liokaal Breughel, Laken-
straat 87, Brussel (tel 17 8193) 

— Boekhandel «Eeuwige Mei», 
Oudaian 15, Antwerpen (tel. 
32 85 12) 

— de heer Renaat Bosmans, 

VLAAMSE 
ONDERTEKENAARS VAN 

• HET FEDERALISTISCH 
MANIFEST VAN 3 DECEMBER 

1952 
Het federalistisch manifest 

der Vlaamse en Waalse intellek-
tuelen opgesteld door de onder
handelaars van het Vlaams Co 
mite vooi Federalisme en het 
Congres National Wallon werd 
van Vlaamse zijde ondeitekend 
door 50 vooraanstaande Vlamin-
een waaronder de heren Drs A 
Aemouts rektor J B-rnaer ts 
Prof Dr Blockmans (hoogl 
Gent archivaris Antwerpen). 
Drs E Brieven E H J de Brou
wer (sekretaris Recht en Naas
tenliefde) Ernest Cla-s •iCor,-
tens Pi of Couvreur Mr P van 
der Eist Ig H Faure Prof 
Grootaers (Leuven) Prof Hev-
mans (Nobelprij-winnaar) Em 
HuUebroeck Drs Wim Joi-issen 
Dom Isidorus Lambrecht (abt 
Steenbrugge) Dr J Lebeer, Prof 
Meeussen (Leuven) L van 
Mierlo Prof Muls Drs J van 
Overstraeten (voorzitter V T B ). 
Z E P Schiltz Prof Schoep 
((jent) Renaat Veremans Prof 
d.' Wa°le (Nijmeg n) Mr H 
Wagemans (eerste volksverte-
genwoordieer der Volksunie). 
Z E P Wildiers 

Voor de tekst van het mani
fest en de namen der Vlaamse 
en Waalse ondertekenaai-; zie 
de brochure Het Vlaamse Fede
ralisme, blz 8-11. 

^EÏi ^vZindlri;'^'wLtr''LfTJ^^^^^^^^ ie Volksunie natuurUjk , 

zes verschillende zalen, behan
delen de volgende problemen : 
— Het boerenprobleem 
— Het middenstandsprobleem 
— Het arbeidersprobleem 
— Repressie, epuratie, school-

kwestie 
— Taalpolitiek 
— Buitenlandse politiek, Bene

lux en Europese integratie 
De algemene leiding van de 

sektievergadenngen werd toe-
ve i t rcuad aan advokaat Frans 
van der Eist 

Op ieder der sektievergadenn
gen hoort men een degelijk 
voorbereid leferaat gevolgd 
door bespreking en opstelling 
der besluiten 

Voor iedere sektievergadering 
zal een voorzitter en een refe-
raathouder aangeduid worden 
WIJ kunnen nu reeds enkele 
namen vooropzetten 
—- Het middens'andsprobleem 

(voorzitter dhr R Proost) 
Taalpolitiek (referaat door 
prof Dr W (Douvreur) 

— Repressie, epuratie, school-
kwestie (voorzitter Ingeniej r 
Jan de Bondt — referaat 
door volksvertegenwoordiger 
Herman Wagemans) 

— Het arbeidersprobleem (voor
zitter dhr Rik Bal thazar) . 

— Het boerenprobleem (voor
zitter dhr Ludo Sels) 

— Buitenlandse politiek, Bene
lux en Europese integratie 
(referaat door advokaat 
Frans van der Eist) 

* * « 
Te 13 uur verzamelen voor 

het middagmaal al degenen, die 
betrokken zijn bij de organisa
tie van de studievergaderingen 
en van de algemene vergade
ring Dan wordt de laatste hand 
gelegd aan het opstellen der 
besluiten 

Namiddag : 

Te 14 30 uur vangt de alge
mene vergadering aan met een 
inleidend woord door Prof Dr. 

ledig arrondissementeel bestuur 
Gent-Eeklo der Volfcsunie 

In het spijshuis van het 
lokaal Roeland is er gelegenheid 
tot middagmalen Prijs 25 fr. 

De sektievergadenngen grij
pen plaats in de bovenzalen van 
het lokaal «Roeland » en van 
het lokaal « Afspanning », Zand
berg te Gent 

Voorbehouden plaatsen : Ver
mits het nu reeds vaststaat dat 
autokars met kongressisten ko
men uit Roeselare, Antwerpen, 
Diksmuide Aalst, Limburg, Leu
ven Kumtich, Mechelen, Brus
sel, Nevele en Brugge verzoe
ken WIJ al degenen, die het kon
gres wensen bij te wonei onder
staande strook te verzenaen 
aan ons algemeen .seki " tar iaat 
Kipdorp 61, Antwerpen 

Aanplakbrieven voor het kon
gres kumien nu reeds aange
vraagd wolden op het algemeen 
sekretariaat 

Inlichtingen in verband met 
het inleggen van een autokar 
na^r het kongres kunnen ge-

Vrouw van Mechelenstraat 23, 
Mechelen 

— de heer Ludo Sels, Mug-
genberg 3, Duffel (tel Meche
len 312 25) 

— Thoelen Louis, Groenstr 
Hoeselt (tel Bilzen 94) 

— de heren Volckaerts Grote 
Markt 4, Lier (tel 70 09 93) 

— Jonssen Lambert, Viseweg, 
Mol 

— advokaat Jef Libens, Steen
weg 138, St Truiden 

— Dr van Leemputten Dorp, 
Velzeke (lel Zcttegem 70 08 32) 

— de heer Viktor Bouckarrt, 
Kokelarestraat 13, Roeselare 
(tel 212 70) 

— de heer Pol Tallier, IJze-
renwegstraat 5, Aalst 

— Drs Wim Joris.sen. Jean 
Notestraat 59, Anderlecht (tel. 
2184 21) 

— de heer Jos Peeters, Steen
weg 382, Kumtich 

— de heel J a n van 'I\ilden, 
Lange Vesting 120. St Andnes-
Brugge 

— de heer Marcel Senesaei, 
St Rijkers-Alveringem 

BIJ het ter perse gaan ver
nemen WIJ dat ook de streek 
van Duffel waar de onvermoei-
baie Ludo Sels werkt een a ito-
kar inlegt voor aet kongres 

NAAM 

ADRES 

werxst . .. . voorbehouden plaats(en) op het 

fcongres dec Volksunie te Gent op 24 April e k. 

en middagmaal (-malen) voor personen. 
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ARRONDISSEMENT 
ANTWERPEN 

Geregeld vergaderde onder 
voorzitterschap van advokaat 
en volksvertegenwoordiger Wa-
gemans de arrondissementele 
afdeling Antweiii.en. Nog in de 
eerstkomende maanden zal het 
gehele arrondissement van ge
meente tot gemeente georgani
seerd worden. Als arrondisse
menteel sekretaris werd beroep 
gedaan op dhr Rudi van der 
Paal. Het financieel beheer 
werd toevertrouwd aan Me
vrouw Ward Rolus. 

In het bestuur namen o. a. 
plaats : de heren Ferdi van de 
Vijver (Borgerhout), J. Le-
froid (Deurne), Peeters (Merk-
sem). Drs. Remi de Vis( Ber-
chem), B. Ceuppens (Antwer
pen), Proost (Zwijndrecht). 

De federalistische bijeenkomst 
In zaal «de Boeck» op 11 Ja 
nuar i kende een prachtig suk-
ses. De vergadering werd voor
gezeten door Prof. Couvreur. 
Als sprekers traden op advo
kaa t van der Eist, Drs. Jorissen 
en dhr Staf Verrept. 93 bro
chures «Het Vlaams Federa
lisme » werden verkocht. 

Te Borgerhout spraken volks
vertegenwoordiger Wagemans 
en dhr Ferdi van de Vijver, ge
meenteraadslid, op een uiterma
te geslaagde voorlichtingsver
gadering In deze gemeente, 
die zich mag verheugen in een 
toegewijde voorman als dhr van 
de Vijver, zullen voortaan gere
geld zitdagen gehouden worden 
iedere tweede Dinsdag der 
maand in het lokaal «Worsten-
pan» . 

Het arrondissement Antwer
pen nam het initiatief om een 
vergadering samen te roepen 
ter bespreking van de sociaal-
ekonomische aspekten van he t 
Volksunie-programma. • 

Op het suksesrijk feest, inge
richt door de sympathieke 
Antwerpse vereniging «De Pal-
lieters» werd het woord ge
voerd door onze gekozene, 
Mee.ster Wagemans. 

ARRONDISSEMENT 
MECHELEN 

Na een ernstige voorbereiding 
vond op 9 dezer de eerste arron
dissementele vei-gadering plaats, 
welke bijgewoond werd door 
ruim veertig Vlamingen. Prof. 
Couvreur. volksvertegenowordi-
ger Wagemans. advokaat van 
der Eist en dhr Rudi van der 
Paal . hadden er prijs op gesteld 
op deze belangrijke bijeenkomst 
aanwezig te zijn. 

Drs. Wim Jorissen .sprak over 
de strijd voor ons volksbestaan'. 
Spreker mocht zich aan het ein
de van z'n enthousiaste spreek
beurt verheugen, in een dave
rend applaus. 

Het voorlopig arrondissemen
teel bestuur zier er als volgt uit : 

Ingenieur ALFRED STEVENS 
•uit Duffel (voorzitter) — bijge
staan door de heren Frans de 
Prins. Ludo Sels. Renaat Bos-
mans (sekretaris). A u g u s t 
Adriaenssens. vader en zoon 
Volckaerts uit Lier en de heer 
Peetei's (Puurs). 

Op 14 dezer spraken de heren 
Jorissen en Ludo Sels op boeren-
frontteerfeesten te Duffel (135 
aanwezigen) en te Itterbeek (70 
toehoorders) 53 abonnementen 
werden geworven. 

Ook te Lier werkt een uiterst 
aktieve groep jongeren o.l.v, de 
heren Volckaerts. Zij brachten 

— vrij sjxiedig een aanta l abonne
menten aan. 

ARRONDISSEMENT 
TURNHOUT 

In dit arrondissement, waar 
te kampen valt met vele moei
lijkheden, werden verschillende 
kontakten gelegd. 

BRABANT 

Een voorlopig üestuur voor 
het arrondissement BRUSSEL 
werd gekozen op een vergade
ring onder voorzitterschap van 
Mr. F van der Eist, lid van 

het hoofdbestuur en voorzitter 
van de provincie Brabant . Dr. 
jur. Robert Agneessens werd 
tot voorzitter gekozen. Bob Maes 
tot ondervooi-zitter. Sekretaris 
is A van Malderen. Het bestuur 
heeft reeds meerdere vergade
ringen gehouden om de werking 
in het arrondisement voor te 
bereiden en te organiseren. De 
kern Brussel van de Volksunie 
vergadert geregeld in het Lokaal 
Breughel, Lakenstraat, en sloeg 
de handen aan het work voor 
de verspreiding van ons blad, 
V De Volksunie». De abonne
mentenslag is ingezet en de 
vooruitzichten zijn zeer bemoe
digend. 

Op 17 November 11. vindt te 
BRUSSEL een openbare voor
lichtingsvergadering g e w ij d 
aan het federalisme plaats (de 
eerste van een ganse reeks over 

Er was grote gee.stdrift en de 
grote bekken, die weken op 
voorhand aangekondigd hadden 
dat er tegenspraak zou zijn, 
lieten zich — spijtig genoeg — 
niet zien. De plaatselijke voor
mannen halen eer van hun 
werk. Zij hebben bewezen goede 
organisatoren te zijn en hun 
tegenstanders schaakmat te 
kunnen zetten. 

HALLE 

Dit stadje, waar nooit veel 
Vlaamse werking geweest is. 
schijnt beslist met die onzalige 
traditie te willen afbreken. Een 
reeks jongeren heeft daar me
de de hand aan de ploeg ge
slagen. In aanwezigheid van 
een meerderheid jongeren gaf 
Dr. Wouters een uiteenzetting 
over federalisme. De s tar t is te 
Halle gegeven ! 

RUDI VAN DER PAAL 
Algemeen sekretaris & organisatieletder der Volksunie. Voorzitter 
van het Algemeen Nederlands Zangverbond • Antwerpen. Mede
stichter & oud-sekretaris van het Grammensfonds. Voorzitter 
van het Landdagkomttee 1953 Sekretaris Paaskongres Vlaamse 

Jongeren Antwerpen 1951. 

heel het Vlaamse land). Voor 
een talrijk en aandachtig ge
hoor van een 125 man spraken 
Stal Verrept, Mr. F. van der 
Eist en Wim Jorissen. Deze 
vergadering liet bij de aanwe
zigen de beste indruk na. 

Ook te LONDERZEEL spra
ken Staf Verrept en Mr. F. van 
der Eist op een voorlichtings
vergadering over het federalis
me, voor een 40-tal aanwezigen. 

Op een studieweekend voor 
jongeren te LIEZELE sprak Mr. 
van der Eist over «Ons Natio
nalisme». Een twintigtal jon
geren waren opgekomen. 

GOOIK 

Voor 110 aanwezigen spraken 
Ludo Sels, Wim Jorissen en 
Louis Van Kerckhoven. Deze 
vergadering kende weken op 
voorhand een geweldige tegen
kanting. Alle verdachtmakingen 
waren goed. Doch de inworers 
van Gooik lieten zich niet om 
de tuin leiden en kwamen zo 
talrijk op dat men zich m het 
lokaal nauwelijks roeren kon. 

ZELLIK 

OOK t t Zellik had een geest
driftige vergadering plaats 
waarop onder meer Ir. De Vo-
gelaere, Louis Van Kerckhoveii 
en Drs. Wim Jorissen het woord 
voerden over de landbouw en 
over politieke vraagstukken. 
Op deze vergadering waren 
hoofdzakelijk «boerkozen» de 
groentenkwekers rond Brussel, 
aanwezig. Uiterst tevreden ver
lieten ze de vergadering omdat 
zij aangevoeld hadden dat er 
toch nc^ mensen waren, die 
hun noden begrepen en die 
bereid waren voor gezonde op
lossingen in de bres te sprin
gen 

ANDERLECHT 

Ook hier s tar t een kern en 
werd de abonnementenslag 
dapper ingezet. 

KUMTICH 

Voor ruim 150 boerenfronters 
sprak Drs Wim Jorissen een 
fel gesmaakte en minutenlang 

toegejuichte strijdrede uit. Hij 
werd ingeleid door de heer Jos 
Peeters, beheerder-kommLssaris 
van het Boerenfront. De raad 
van leiding was vertegenwoor
digd door Prof. Dr. Couvreur 
en de heer Rudi Van der Paal. 

LEUVEN 

Een eerste grote arrondisse
mentele vergadering kende hier 
een onbetwistbaar sukses. De 
bijeenkomst werd voorgezeten 
door advokaat Frans van der 
Eist en bijgewoond, namens 
het hoofdbestuur der Volks
unie, door de heren Prof. Cou
vreur, Jorissen en van der Paal. 

Een voorlopig arrondissemen
teel bestuur werd gekozen. Het 
ziet er ais volgt u i t : Louis 
Pans (voorzitter), Segers (on
dervoorzitter). Jos Peeters (se
kretaris) . Dr. Clem. Daenen, 
de heren Van den Dries.sche, 
F rans Vandeplas. Albert Van 
Craen, Jef Vermijlen en Emiel 
Van Looy. 

De ijverige sekretaris, dlir 
Jos Peeters, beloofde alle moge
lijke steun aan de Volksunie, 
en riep alle aanwezigen op om 
in groot getal aanwezig te zijn 
op het GALABAL. INGERICHT 
DOOR DE VOLKSUNIE -
KUMTICH OP ZATERDAG. 26 
DEZER. TE 20 UUR IN ZAAL 
«VANDEPUT» TE KUMTICH. 

Op 7 dezer spraken, op uitno
diging van het Katholiek 
Vlaams Hoogstudentenverbond-
Leuven, Prof. Dr. Couvreur, 
voorzitter van het Vlaams Ko-
mitee voor Federalisme, en 
advokaat Pernand Schreiirs. 
vooraitter van het Waals-Vlaams 
Kollege en sekretaris-generaal 
van het «Congras National 
Wallon». Beide sprekers weid
den uitvoerig uit over het pro
bleem van het federalisme en 
mochten een dankbaar applaus 
oogsten vanwege de honderden 
aanwezige studenten. 

HASSELT 

Sinds de verkiezing vergader
de Limburg geregeld om de 
maand te Hasselt Telkens werd 
de agenda voor de volgende 
weken vastgelegd Geregeid 
werd de bewerking van nieuwe 
dorpen vooropgezet en even 
geregeld kon men de maand 
nadien de resultaten bespre
ken ! De vergaderingen, die 
steeds voorgezeten werden door 
de Limburgse voorzitter Drs. 
Wim Jorisen. verliepen immer 
in uitstekende groepsgeest De 
heer Van Kerckhoven. voorzit
ter van het Boerenfront en de 
heer Lambrechts, direkteur van 
het Algemeen Christelijk MiQ-
denstanos Verbond en van net 
Nationaal Syndikaat van de 
Middenklasse waren vaak aan
wezig om mede de uitbouw van 
hun organisaties in Limburg 
te bespreken. Op de laatste 
vergadering spraken Prof. Dr. 
Couvreur, algemeen voorzitter, 
en de heer Rudi Van der Paal, 
sekretaris van de Volksunie. 
Limburg kreeg de gelukwensen 
van de Algemene Leiding om 
haa r grote bedrijvigheid Men 
werd verder aangespoord onver
poosd voor abonnementen en 
leden te werven. Beroep werd 
gedaan op de Limburgse leden 
om zo talrijk mogelijk het 
Vlaams-nationaal kongres van 
de Volksunie bij te wonen. 

BILZEN 

Kanton Bilzen kwam samen 
in de kantonnale hoofdplaats. 
De laatste hand werd gelegd 
aan het inzamelen van de adres
sen van goedgezinden en sym-
patisanten over heel het kan
ton. Propagandisten uit Bilzen. 
Beverst. Hoeselt en Munster
bilzen waren aanwezig. De heer 
Louis Thoelen uit Hoeselt 

neemt hier de koördinatie op 
zich. 

Te Bilzen werd ook een volks-
vergaderiiig belegd waarop een 
25-tal personen aanwezig wa
ren. Een verkeerde mental i tei t 
van passiviteit beheer.ste lot 
nog toe dit .sympatieke en sinds 
lang Vlaam.s-nationale stadje. 
Zo spelen ze in de kaar t 
van de vijanden van ons volk. 
Op onze vergadering waarop de 
heren Jorissen en Van Kerck
hoven spraken mochten we 
vaststellen dat er een kente
ring was ten gunste van de 
aktiviteit. Ook te Bilzen wordt 
een nieuw Vlaams gebouw op
getrokken. 

HOESELT 

Een hoge vlucht heeft echter 
het nabijgelegen Hoeselt, he t 
dorp van Dr. Duchateau en van 
schepene Thoelen genomen. Bij 
de verkiezingen kreeg de be
stendig afgevaardigde Nar tus 
er duchtig klop van onze kan
didaten. Onze lijst haalde im
mers te Hoeselt meer dan 1 000 
stemmen en het getal voorkeur
stemmen van Dr. Duchateau 
overtrof ruim het aanta l van 
de heer Nartus. Dat zal Nar tus 
wel afleren te knoeien bij he t 
burgemeesterschap te Hoeselt 
en in de omliggende dorpen 

Na de verkiezingen werd er 
niet gerust Een drietal verga
deringen grepen er plaats waar
op de heren Boogaerts. Jos 
Peeters, Van Kerckhoven en 
Jorissen het woord voerden. 
Een 70-tal toehoorders waren 
op de grote vergadering aan
wezig Ondertussen werd er een 
afdeling van het Boerenfront 
gesticht en werd de propaganda 
voor de abonnementenslag voor 
de Volksunie ingezet. De aktie 
is bij Dr. Duchateau. Louis 
Thoelen en Willem Boelen ui 
goede handen. 

BEVERST 

Te Beverst werd kontakt ge
zocht met de krachten die zich. 
bij de verkiezingen lieten gel
den. Een vergadering werd be
legd waarop de heer Van Kerck
hoven iprak over landbouw
problemen %n Drs. Jons.sen 
over de algemeen politieke 

• problemen. 

KORTESSEM 

Een eerste vergadering werd 
te Kortessem belegd waarop de 
voorzitter van het Boeren
front en de voorziter van de 
Volksunie Limburg het woord 
voerden. Na de vergadering 
werd per.soonlijk kontakt geno
men met de aanwezigen. Onze 
sociale dien.st werd hier a a n 
het werk gesteld. Er werd van 
Kortessem een prettige indruk 
meegedragen 

JESSEREN 

Voor een 25-tal aanwezigen 
spraken onze twee vertegen
woordigers van het Algemeen 
bestuur van de Volksunie de 
heren Ludo Sels en Wim Joris
sen. Naast getrouwen van he t 
eerste uur waren er ook heel 
wat jongeren van Zammelen 
opgekomen. 

ALKEN 

Te Alken werden sinds de 
verkiezingen door de prachtige 
Boerenfront afdeling aldaar, 
onder de bezielende leiding van 
de heer Clement Robben, een 
viertal vergaderingen belegd 
waarop de Limburgse voorzit
ter van de Volksunie herhaal 
delijk als gastspreker optrad. 
Een publiek van 30 tot 50 m a n 
woonde geregeld deze vergade
ringen bij 

HOEPERTINGEN 

Te Hoepertingen waar een 
flink verkiezingsresultaat alge-
dwongen werd grepen een drie
tal vergaderingen plaats waar
op onder meer de voornaamste 
personen van de plaatselijke 
politiek aanwezig waren Een 
20 tot 30-tal toehoorders waren 
telkens op post. Ook uit he t 
naburige Gotem en Berlingen 
waren sympatisanten aanwezig. 
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MAASEIK 

Te Maaseik werd door het 
Boerenlront eveneens een ver
gadering belegd waarop onze 
vnendpn Drs Jorissen en Mr. 
Piet Schroe als gasten uitgeno
digd werden Laatstgenoemde 
was echter op het laatste ogen
blik noodgedwongen verhinderd 
O u d - volksvertegenwoordiger 
Kut ten zat de vergadering voor 
Door de heren Boogaerts en 
Van de Kerckhoven werden de 
huidige landbouwproblemen be
handeld De flinke groep Maas
eik weet van aanpakken Een 
plan tot uitbouw van de wer
king m de streek werd opge
steld De partijwerking werd 
er eveneens aangepakt 

BEWEGINGSLEVEJS 
groep van ouderen en jongeren 
kwam er tot s tand Vooral biJ 
de Jongeren is er een krachti
ge Vlaams-nationale gezindheid 
Dat hoort ook zo De jongeren 
vooral moeten de toekomst van 
onze streek en van ons volk 
veilig stellen Er is te Tongeren 
geregeld kontakt onder de goed
gezinden De leden- en abonne
mentenslag werd ook. hier In
gezet. 

DE CVP POLITIEK IN DE SCHOOLKWESTIE 
Theo Le/evre: Hulp... Houdt me tegen af tk doe ongelukken. 

GRUITRODE 
Te Gruitrode grepen een paar 

vergadenrgei i plaats waarop 
onder meer de heren Lam-
brechts van het Algemeen Syn-
dikaa', der Middenklasse, de 
heer Louis Van Kerckhoven, 
voorzitter van het Boerenfront 
en Drs Wim Jorissen het wooid 
voerden Giuitrode heeft een 
bestuur van flinke werkers voor 
Landbouwers en Middenstan
ders Ook aan de uitbouw van 
de parti j wordt zorg besteed 

LAUW 
Na ae verkiezingen werden 

te Lauw de eerste opper
vlakkige kontakten uitgebouwd 
Met een vijftigtal toehoorders, 
waaronder de vooraanstaanden 
ui t het dorp kwam het tot een 
geestdriftige vergadering waar
op onze s tandpunten uiteenge
zet door Drs Wim Jorissen en 
de heer Louis Van Kerckhoven 
de haast algemene instemming 
wegdroegen Onze sociale dienst 
kon daar zoals elders enkele 
moeilijke zaken tot een oplos
sing brengen Lauw weet thans 
tot wi, zich wenden 

HEKS 
Het sympatieke dorpje Heks, 

waar de kasteelheer nog poogt 
een middeleeuwse diktatuur in 
s tand te houden — natuurli jk 
Is hij franskiljon en CV P e r 
— kwam eveneens aan de 
beurt Een dertigtal toehoorders 
luisterden naar de uiteenzet
t ingen van de heren Jos Pee
lers, Ludo Sels en Wim Joris
sen Onze eerste leden werden 
ook daai ingeschreven Hier ge
lijk in tal van andere dorpen 
werd het meeste werk van orga
nisatie en propaganda verricht 
door de heer Lambert Jorissen, 
neef van de Limburgse voor
zitter die van geen rust weten 
wil 
TONGEREN 

Het voorheen mmst Vlaams-
ge7inde deel van Limburg, de 
streek van Tongeren, kent thans 
een opbloei. Een flinke kern-

NEERPELl 
Medewerkers uit Lommei, 

Neerpelt en Overpelt kwamen 
samen te Neerpelt Moeilijker 
dan Haspengouw en dan het 
Maasland komt de Kempen 
onder stoom Nochtans is ook 
daar een kentering vooral on
der de jongeren zich aan het 
voltrekken Het bewijs werd 
geleverd door de aanwezigheid 
van enkelen onder hen op orze 
kantonnale kontaktvergadermg 
Anderen weten nog niet dat 
het verwezenlijken van Vlaam
se propagandapunten in de C. 
V P waar de franskiljons en de 
Wale i sinds 125 jaar de plak 
zwaaien en dit nog wel even 
lang zullen doen, uitgesloten is 
ZIJ zullen weldra tot inzicht 
komen en zich bij ons voegen. 
Ondertussen weten de voor
trekkers met de vasthoudend
heid de Kempenaar eigen van 
geen begeven en vorderen 
langzaam maar zeker 

MECHELEN AAN MAAS 
De heer Jaak Gilissen voert 

m gans zijn kanton een onon
derbroken propaganda De 
abonnementen- en ledenslag 
werd eveneens flink ingezet 
Si rds de verkiezingen komen er 
i r dit kanton geleidelijk nieuwe 
krachten las Het Maasland zal 
viue zijn leidende plaats in de 
n i van de Vlaamsbewuste stre
ken heroveren 

RiEMST 
Riemst kende een geestdrif

tige vergadering waarvoor een 
vijftigtal toehoorders, uit Zi-
chen-Zussen-Bolder, Herderen, 
Vlijtingen, Vroenhoven, Heuke-
lom. Millen en Riemst zelf de 
heren Lambrechts. Van Kerck
hoven en Jorissen het woord 
voerder) onderscheidelijk over 
middenstands- landbouw- en 
algemeen politieke problemen 
De propaganda voor deze ver
gadering werd hoofdzakelijk ge
voerd door de heren Duchateau 
en Peumans Ondertussen werd 
ook daar de leden- en abonne
mentenslag mgezet. 

PAAL 
Te Paal had de kantonnale 

vergadering voor het gewest 
Beringen plaats Bestuursleden 
uit Tessenderlo, Zolder, Koer-
sel en Paal zelf waren aanwe
zig De mogelijkheden in de 
streek werden onderzocht en 
een aktieplan ojjgesteld Onze 
medekandidaat Van Geel zal 
hier de aktie leiden 

Te Paal had ook een volks
vergadering plaats waarop de 
heren Van Kerckhoven en Jo
rissen het woord voerden Een 
dertigtal aanwezigen waren op
gekomen om te luisteren naar 
de uiteenzetting van onze stel
lingen 

KOERSEL 
Op een zitting van de sociale 

dienst van het Boerenfront 
waarop ook de heer Jorissen 
als gast uitgenodigd was had
den de kaderleden van Koer«!el 
er prijs op gesteld opnieu kon-
takt te komen opnemen De 
mogelijkheden tot uitbreiding 
van onze aktie tot andere dor
pen werden onder ogen geno
men 

ST TRUIDEN 
Mr Jef Libens riep te St 

Truiden zijn trouwe m e d e w r -
kers samen om de verdere wer
king in stad en omgeving te 
bespreken De abonnementen
slag werd ondertu.=sen met een 
daverend sukses ingezet 

PROVINCIE 
OOST VLAANDEREN 

GENT - EEKLO 
Gent kende eveneens een zin

derende vergadeiing gewijd aan 
het federalism» waarop achter
eenvolgens Staf Verrept, Mr 
Frans Van der E'st en Drs V/im 
Jorissen het woord voerden Een 
70-tal toehoorders woonden deze 
vergadaring bij Na de vergade
ring werd door het merendeel 
van de aanwezigen aangedron
gen op de uitbouw van een 
Vlaamse partij die voor zelfbe
stuur zou Ijveren 

Een drietal w'ken ee'eden 
star t te de Volksunie in het ar
rondissement Gent - Eeklo 

Onder leiding van Mr Wage-
mans Wim Jorussen en Rudi 
Van der Paal werden d" eerste 
kontakten gelegd waarbij een 
voorlomg komitee werd samen
gesteld 

Er werd besloten dat het ar
rondissementeel secretariaat on
dergebracht zal word'^n in het 
Vlaams huis «Roeland» dat 
sinds enkele maanden vernieuwd 
en gemoderniseerd werd en dat 
sedert de modernisatie het te
huis d ' r Gentse Nat'onalis '«n is 
geworden 

De werkme van het arrondis
sementeel komitee Gent -Eeklo 
zal zich de eerstvolsende maan
den volledig toespitsen on de 
abonnementenslag en op de or
ganisatie van het Volksuniekon-
eres in de feestzaal van «Roe
land » 

Elhc Zondaevoormiddae van 
10 tot 12 u alsmede elke Don-
d^rdaeavond van 20 tot 22 u zal 
een afgevaardiede van het ar
rondissementeel komitee ter be-
schikkin'? staan van alle belang
stellenden 

Wat betreft de abonnemen-
tens ' a" • deze kent een nnver
wacht sukses, daar er reeds 
vele tientallen een abonnement 
ger^^men hebben 

Wie zirh wil abonnerer kan 
dit rechtstreeks on het eironiim-
m^r van de «Volksunie» ofwel 
m het lokaal «Roeland» Korte 
Kruisstraat 3 Het blad kan t<X! 
gestuurd worden met de nost of
wel wordt het persoonlijk thui-
bezored 
NEVELE 

Voor ruim twintig aanwezigen 
sprak Drs Wim Jorissen, lid van 
het hoofdbestuur der Volksunie, 
over het doel en het programma 
der Volksunie Er werden twin
tig abonnementen gemaakt 

Op 24 Februari spreekt volks, 
vertegenwoordiger Wagemans 
aldaar. 

AALST 

Op de arrondisssmentele ver
gadering, voorgezeten door dh r 
Pol Tallier, werd een aandach
tig beluisterde uiteenzetting ge
geven door volksvertegenwooMl-
ger Wagemans Na de onder a J e 
opzichten geslaagde bijeenkomst 
werden ruim twintig abonn<^ 
menten geworven Te Kerksken 
bij Aalst vond eveneens een ge
slaagde vergadering plaats, door 
ruim 80 personen bijgewoond. 

AUDENAARDE - RONSE 

D J eerste kontakten werden 
hier door het hoofdbestuur ge 
legd Het zelfde geldt voor 
D E N D E R M O N D E Op de fede
ralistische vergadering te Aude-
naarde spraken d3 heren Joris
sen, Verrept en Van der Eist 

LAND VAN WAAS 

Op 22 December vond een bij
eenkomst plaats te Smt Niklaas, 
waar Prof Couvreur en volks
vertegenwoordiger Wagemans de 
aanwezigen uitvoerig voorlich
ten over de politieke toestand 

In zowat het hele ariondis.se-
ment werden vlaamsbewusten 
opgezocht Overal kends men 
een gunstig onthaal 

WEST-VLAANDEREN 

Op 15 Januar i vond te Roe-
selare een eerste provinciale 
bijeenkom.st plaats De raad 
van leiding was vertegenwoor
digd door Prof Dr Couvreur, 
volksvertegenwoordiger, Her
man Wagemans, Drs Wim Jo
rissen en Rudi van der Paal 
Het welkom woord werd uitge
sproken door de heer Viktor 
Bouckaert die er uitdrukkelijk 
op wees dat men eindelijk, tien 
jaar na de oorlog, ernst maak
te met de uitbouw van een 
Vlaams-Nationale politieke or
ganisatie Advokaat Wagemans 
sprak over de noodzakelijkheid 
van een Vlaams-Nationale pwli-
tieke parti j , wat nog bewezen 
werd, zeer onlangs, m verband 
met de likwidatie van Adolf 
Van Glabbeke 

Een geestdriftig slotwoord 
werd uitgesproken door Drs 
Wim JorLs.sen, waarna een 
openhartige gedachtenwisseling 
volgde Alles laat verhopen dat 
een flmke .samenwerking in de 
toekomst zal mogelijk zijn Er 
zullen verdere kontakten ge
legd worden 

De vergadering werd o a bij
gewoond door Ir Jan de Bondt, 
Me&ster Ghyssaert, Marcel Se-
nesael. Toon Desimpelaere en 
andere bekende nationalisten 
uit de streek 

In verschillende plaatsen 
werd reeds een flinke ubonne-
mentenslag ingezet 

Te Vladso vond een vergade
ring plaats, waarvoor het lo
kaal nauwelijks groot genoeg 
bleek Voor een aandachtig en 
geestdriftig gehoor spraken on
der meer Louis Van Kerckho
ven en Wim Jorissen Het was 
een meevaller over heel de MJn. 

Te Diksmuide, op initiatief 
van Dr Hosten en Ingenieur 
de Bondt, greep een geslaagde 
Vlaamse avond plaats onder 
het motto «Tijl herleeft ' » 
De abonnementenslag onder de 
zeer talrijke aanwezigen kende 
een goede bijval 

Met algemeenheid van stem
men besloot de Vlaamse Con
centratie, arrondissement Brug
ge, aan te sluiten bij de Volks
unie Die beslissing werd geno
men op 10 dezer tijdens een 
bijeenkomst, die door een flink 
aanta l personen werd bijge
woond 

Op 30 Januar i woonden ruim 
vijftig Vlamingen een federa
listische voorlichtingsvergade
ring bij te Wakken (huize 
EteeLs), waar Prof Couvreur 
en dhr Staf Verrept het wooro 
voerden 

In de tweede helft van Pe-
biuari en in de loop van Maar t 
zijn talloze kontaktvergaderin-
gen voorzien voor heel de pro
vincie 

Niet langer 
geaarzeld ! 

Sluit aan bij de 
Volksunie ! 

Lees en verspreid 
ons blad ! 

Ondergetekende : 

NAAM : 

ADRES: 

wenst een abonnement op De Volksunie. 

1) Stort 50 [r. (of ) op P. C. n' 885 72, 

Volksunie, Antwerpen. 

2) Abonnementsgeld mag ontvangen worden. 
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