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DE ÏOLKSUNIE 
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. 

ARBEIDERS! 
Voor vier Waalse mijnen in 
de Borinage die met verlies 
werken : 500.000.000 Fr. 
per jaar of meer dan 40 
millioen per maand ! Voor 
de industrialisatie van de 
Vlaamse gewesten ter oplos
sing van de werkloosheid : 

Niets! 

ARBEIDERSPROBLEMEN IN VLAANDEREN 
Het lijdt geen twijfel dat de 

toestand der arbeideis geduren
de de laatste vijftig jaar fel 
verbeterd is. en dat is in alle 
opzichten zeer verheugend De 
welvaart van de arbeidersstand 
moet overigens m noimale om
standigheden ook ten goede ko
men aan de overige standen 
van de maatschappij De aibei-
ders hebben zich georganiseeid 
m machtige syndikaten die hun 
belangen verdedigen en die een 
giote machtspositie innemen in 
ons politiek leven 

Dl betekent evenwel niet dat 
ei geen arbeideispioblemen 
meei zouden zijn dat de aibei-
deis, vooial dan oize Vlaamse 
aibeiders op hun syndikaten in 
alle cpzichten mogen rekenen 
en geen redenen tot mistevie-
denheid hebben Verte vandaari 

Er is een eeiste probleem dat 
alle Vlaamse aibeiders en be
dienden rechtstieeks aanbe
langt het loonniveau en de 
levensstandaaid m Vlaandeien 
Het is een vaststaand en bewe
zen feit dat de Waalse aibel-
deis e.en hoger loon trekken 
Qdii de Vldajnbe aibeiueiö voor 
hetzelfde werk en dat dus hun 
levensstandaaid hogei ligt flan 
die van de Vlamingen Deze 
kwestie is m de schoot van het 
Centrum Haimel ondei zocht ge
weest en het besluit is dat de 
Vlaamse arbeiders per jaar tus
sen de vier en de vijf milliard 
Irank te weinig veidienen in 
veigelijking met de Waalse ar-
beideis d w z dat indien de 
Vlaamse aibeiders betaald wer
den zoals de Walen zn dan 4 tot 
5 milliard meei zouden vei die
nen per jaar In een land zoals 
België dat een ekoncmische 
eenheid vormt is dit op zichzelf 
een merkwaaidig vei schijnsel 
Er is geen redelijke verklaung 
vooi te vinden buiten de alge
mene verwaarlozing van de 
Vlaamse ekonomie Een zaak is 
zekei en dat is dat de veiant-
woordelijkheid van de giote 
syndikaten hier in het gedrang 
komt Zij zijn het die in de 
paritaire comité s met de pa 
tioons de lonen bepalen Het is 
duidelijk dat zij de belangen 
Tan de Waalse arbeiders beter 
verdedigen en behartigen dan 
de belangen van de Waalse ar
beiders Vooral de verantwoor
delijkheid van het A C V , dat 
hoofdzakelijk de Vlaamse arbei
ders vertegen» ooi digt s taat 
hier op het spel Waarom woidt 
voor hetzelfde werk niet het
zelfde loon betaald in Vlaande
ren en in Wallonië ' Hier heb
ben \Mj het bewijs dat de 
Vlaamse arbeiders door hun 
svndikaten en svndikale leiders 
verwaarloosd en benadeeld wer
den WIJ zullen met aflaten dit 
ongehooid schandaal aan de 
kaak te stellen en ook alles 
doen wat we kunnen om de 
ogen der arbeiders te openen 

Deze benadeling van de 
Vlaamse arbeideis gaat ook 
onze boeren en middenstanders 
aan wanneer onze arbeiders 
per jaar 5 milliard meer zouden 
verdienen dan betekent dat een 
hogere levensstandaard d w z . 
dat ZIJ ook 5 milliard meer kun
nen uitgeven, waarvan de boe
ren en middenstanders recht
streeks zouden profiteren 

Er Ls een tweede arbeiders-
piobleem dat wij hier willen 
naar voien brengen ruim 
135 000 Vlaamse aibeiders en 
bedienden moeten hun brood 
gaan verdienen in Wallonië, 
Nooid-Frankiijk en te Biussel 
Dit zijn de zogenaamde «mo
bielen » dagelijks of wekelijks 
moeten zij een dikwijls verre 
leis afleggen naar hun weik 
Wanneer men er lekening mee 
houdt dat het totaal der m 
Vlaandeien tewerkgestelde ar-
beidski achten ongeveer 742 000 
bedraagt dan is du cijfer van 
135 000 hoog Deze mensen moe
ten niet alleen him vei plaat
singskosten betalen, waardoor 
hun loon veiminderd woidt en 
dus hun levensstandaaid, maar 
hun arbeidsdag is in feite veel 
meer dan acht uur i Het zijn 
nog dikwijls echte arbeidsslaven, 
met een zeer ha id leven Nog 
niet zolang geleden heeft een 
ongeval met een autobus die 
dergelijke arbeiders vervoerde 

tot een openlijke protestaktie 
ovei gegaan zijn 

Het lijdt geen twijfel dat de 
omvang en de omstandigheden 
van deze zgn mobiliteit ei een 
plaag van maken die met man 
en macht zou dienen bestreden 
te worden Dit zijn ongezonde 
toestanden De Vlaamse arbei
ders worden in Wallonië en 
Frankrijk beschouwd en behan
deld als goedkope arbeidskracht, 
als koelies Deze mensen heb
ben echter cok recht op ee.i 
menswaardig bestaan Zij ver
dienen dat WIJ ons hun lot aan
trekken het zijn moedige men
sen, die dit ha ide leven verkie
zen boven weiklozensleun het 
zijn Vlaamse mensen die trouw 
blijven aan hun geboortestieek 
en hun familie die liever op en 
neer ieizen naar hun werk dan 
in Wallonië of Noord-Fiankiijk 
of zelfs Biussel te gaan wonen 
met hun gezin 

De Volksunie is vast besloten 
alle aandacht aan dit probleem 

DE MOBILITEIT 
Jozpf Vlaanderen, door zipi broeders aan de vreemden verkocht 

de aandacht gevestigd op deze 
toestanden De recente staking 
der Limbuigse arbeidere uit de 
Luikse zware industrie heeft 
oixs geleerd dat deze arbeiders 
zich bewust zijn van hun ellen
dige toestand en sterk miste-
VI eden Mistevreden ongetwij
feld ook over hun syndikaat 
dat hen aan hun lot overlaat 
Inderdaad deze staking werd 
met georganiseeid door de syn
dikaten maar is spontaan uit
gebroken Het IS pas nadien dat 
het A C V deze stakmg heeft 
t rachten uit te buiten Maar 
het is een feit dat ook het 
A C V voor deze arbeiders mets 
gedaan heeft zolang zij zelf met 

te wijden en de oplossing ervan 
na te streven Deze oplossing 
Uangt nauw samen met een der
de arbeiderspiobleem dat even
eens een eigen Vlaams piobleem 
is, en dat nog veel belangt ijker 
is WIJ bedoelen de werkloos
heid m onze Vlaamse gewesten 
De weikloosheid in België is 
voor 80 '"o ten noorden van de 
taalgiens, in de Vlaamse ge
westen dus, gelocaliseerd In 
Wallonië is er praktisch geen 
werkloosheid deze is er zo ge
ring dat het een normaal ver
schijnsel is In Vlaanderen 
daarentegen is de toestand t ra
gisch er zijn sedeit jaren en 
bestendig ver over de 100 000 

volledig werklozen en dit aantal 
neemt veeleer toe dan af Het 
IS een uitgemaakt feit dat deze 
werkloosheid geen konjunktuur-
verschljnsel is dat verband 
houdt met een krisistoestand, 
maar dat er geen arbeid genoeg 
IS voor onze arbeidskracht Onze 
ekonomie is niet in staat onze 
arbeidskiachten te werk te stel
len ZIJ heeft zich niet ontwik
keld, is met meegegioeid met 
de bevolking Er is geen kapi
taal genoeg geïnvesteerd m de 
Vlaamse industrie 

Sedeit jaren heeft men het 
werkloosheidsprobleem nu reeds 
bestudeerd Men weet zeer goed 
langs welke weg de oplossing 
moet nagestreefd worden Doch 
et werd en er wordt letteilijk 
mets gedaan E>e schaamteloze 
bevooi deling der Waalse indus
trie gaat verder, of nu de C V P 
of een hnkse coalitie aan het 
bewind is In december 1953 — 
drie maand \ocr de verkiezin
gen — maakte het A C V een 
Economisch Urgentieprogiam 
bekend, waarin ongetwijfeld 
interessante voorstellen gedaan 
worden. De voorzitter van het 
A C V , de heer Cool, stelde ech
ter bij die gelegenheid ook vast 
dat de C V P - regering tekort 
geschoten was in de bestrijding 
der werkloosheid Maar dal kon 
hij van zijn eigen organisatie 
dan ook zeggen Want zonder de 
steun van het A C V kon deze 
regeling niet regeren Het 
A C V kon dus eisen stellen In 
december 1953 echter was het 
te laat en kon alleen de indruk 
verwekt worden van een \ e i -
kiezingsmanoeuvre Neen nog
maals beloften en programma s 
van die zijde klinken zeer leeg 
en hol nadat gedurende vier 
jaar de daden uitbleven 

Het spijt ons het te moeten 
vaststellen, maar het bewijs 
weid geleverd dat de Vlaamse 
arbeiders op het A C V niPt 
kunnen rekenen, dat in de 
schoot van de C V P de invloed 
van de « haute finance » groter 
IS dan die van het A C V en 
dat de sjndikale leiders de 
moed missen om te vechten 
voor de belangen die zij tot 
plicht hebben te verdedigen 

Een doeltreffende aktie van 
wege het A C V ter verdediging 
van de Vlaamse arbeideisbelan-
gen wordt overigens geremd en 
tegengewerkt door het feu dat 
ook het A C V een unitaire ge

mengde oiganisatie is waarin 
de Walen medezeggingschap 
hebben en een rol spelen buiten 
verhouding zoals da t overal de 
gewoonte is 

Ongetwijfeld zijn er nog an
dere ar^eldersploblemen die on
ze aandacht en onze belangstel
ling waard zijn Fundamen ele 
problemen ook die verband hou
den met de tiedrijfsoiganisatie 
en het statuut der arbeiders 

W I J wensen een vooruitstie-
vende sociale politiek maar wij 
zijn gekant tegen tedere vorm 
van klassenstrijd en marxisme 

Alle klassen alle standen van 
de maatschappij hebben een 
gelijk recht op welvaart en 
levenszekerheid Zij zijn zoveel 
geledmgen van eenzelfde volks
gemeenschap die WIJ zien als 
een geheel een gemeenschap 

W I J hopen dat wij het ver-

VOLKSUNIE-
KONGBES 

GENT — 24 APRIL 

De Voorzitter en de leden van 
het t>estuur van de Volksunie 
nodigen alle l&den en sympatt-
santen uit om deel te nemen 
aan de werkzaamheden van het 
eerste kongres van de Volksunie 
te Gent op Zondag 24 April a.s. 

PROGRAMMA 

VOORMIDDAG : AFDELINGS
VER GAOERIN GEN 

Algemene leiding : Mr. F. VAN 
DER ELST 

1. SOCIAAL-EKONOMISCHE 
VRAAGSTUKKEN 

1 Middenstandsproblemen. 
Voorzitter: Ir. VAN WAEYEN-
BERGE (Antwerpen) 
Inleider : R. PROOST. 

2. Landt>cuwprobicmen. 
Voorzitter: LUDO SELS 
Inleider: F BOOGAERTS 
(Brabant). 

3. Arbeidersprobtemen 
Voorzitter : H. BALTHAZAR 
(Antwerpen). 
Inleider: Dhr. BOMBEKE 
(Oost-Vlaanderen). 

I I . POLITIEKE VRAAGSTUK
KEN 

1 Taalpolitieke problemen. 
Voorzitter: Ir J. DE BONDT 
(West-Vlaanderen) 
Inleider : Prof. Dr W. COU-
VREUR (Antwerpen). 

2. Andere problemen van t)in-
nenlandse politiek. 
Voorzitter: A. GOEYENS 
(Brabant). 
Inleider : Mr. H. WAGE-
MANS (Antwerpen). 

3. Buitenlandse politiek. 
Inleider: Mr. F. VAN DER 
ELST. 

NAMIDDAG : ALGEMENE 
SLOTVERGADERING 

Voorzitter : 
Prof. Dr. W. GOUVREUR. 

Sprekers : 
LUDO SELS. 
Mr. HERMAN WAG.EMANS. 
Drs. WIM JORISSEN. 

Verdere inlichtingen op de 
'aatste bladzijde. 

trouwen van de arbeiders zullen 
kumien winnen Wij onder
schatten de macht en de in
vloed der syndikaten niet maar 
de arbeiders hun ogen zullen 
open gaan en zij zullen h u a 
ware vrienden leren kennen 

De Volksunie rekent op de 
Vlaamse arbeiders 1 
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De Waal Collard heeft te St 
GtUts (Brussel) verklaard dat 
het neutraal onderwijs m 
Vlaanderen moet uitgebreid 
worden om het socialisme in 
Vlaanderen lolledig te doen 
doorbreken Want in Vlaande
ren liqt de toekomst tan de 
partijen Dit laatste is onge
twijfeld juist De Volksunie is 
nog geen machtige partij maar 
toch zal Collard het met onze 
mensen niet zo gemakkelijk 
hebben als met makke CVP 
lammetjes, dte wel veel blaten 
maar de moed tot de offerende 
daad gewoonlijk missen Thans 
bhjkt duidelijk welke fatale 
vergissing men in Vlaanderen 
de laatste dertig jaar gemaakt 
heejt door steeds maar de per
sonen met een sterk karakter 
buiten de meeste christelijke 
organisaties te houden Men 
wenst « gewillige » meelopers, 
geen mannen van de daad Men 
vergeet echter dat K gewillige» 
mensen ook gewillig zijn voor 
de linksen Knullen blijven 
knulleii Was er voor het ogen
blik een sterke Volksunie nooit 
zouden de linksen het geioaagd 
hebben een schoolkwestie te 
lanceren Tegenover de verre
gaande lankmoedigheid en het 
karakteronvermogen van de 
CVP denken ze het te kunnen 
halen Zij zullen zich echter 
vergissen want waar de chris
telijke levenswaarden bedreigd 
worden zullen wij in de bres 
springen en al zijn wij nog zo 
talrijk met degenen die u e heb. 
ben zullen met laten begaan 

De laste borstioeer voor de 
bedreigde christelijke waarden 
zijn geen ventjes van karton 
gelijk de CVPers maar karak
ters van beton En die vindt 
men hoofdzakelijk bij de radi-
kale Vlaamsgezinden 

—o— 

Op het Kongres van het Boe-
renfront sprak ook de heer 
Vermeire, direkteur' van de stu
diedienst van de Bond van de 
Grote Gezinnen Hij wees op 
het ab7iormale en het asociale 

' van het feit dat de landbouw-
gezinnen waarvan het inkomen 
vaak lager is dan dat laii de 
iverklieden niet eens de helft 
van de kindervergoeding van 
de andere maatschappelijke 
klassen ontvangen 

Het IS inderdaad onvergeef
lijk dat een organisatie als de 
Boerenbond die steeds zo «ont
roerend » over de schoonheid 
van onze grote christelijke ge
zinnen kan spreken en over de 
grote landbouwersgezinnen als 
«ruggegraat» van de natie 
deze grote gezinnen laat stik
ken en zo zelf grotendeels er 
toe b.jdraagt de ruggegraat van 
ons volk te breken 

Minister LeburtoJi meent 
klaarblijkelijk dat de a slaten
geest » van ome Vlaamse men
sen hen alles zal doen slikken 
Met zijn gewone zelfoverschat
ting e?i brutaliteit kwam hij on
ze mensen weer uitdagen op 
het Kongres van de Bond van 
de Grote Gezinnen Het be
kwam hem echter minder goed 
want hij werd duchtig uitge
jouwd 

Het wordt ook meer dan tijd 
dat men die Franssprekende 
beunhazen op vergaderingen 
van Vlaamse of hoofdzakelijke 
Vlaamse mensen eens aan het 
verstand brengt dat we met 
hun dwaasheden niet gediend 
zijn Veel te goed is buurmans 
gek, luidt een oud Vlaams 

spreekwoord Laten wi] Vla
mingen daar aan denken Reeds 
meer dan honderd jaar houden 
de Franssprekenden ons voor 
de zot en leven gemakkelijk 
dank zij het Vlaamse zweet 
Laat het nu eindelijk uit zijn 
WIJ moeten ze van onze tribu
nes wegjouwen 

Het gebeurt m geen enkel 
fatsoenlijk land meer dat men 
nog kongressen houdt met 
volksmensen waarvan de ene 
groep de taal van de andere 
niet verstaat en dat men op dat 
kongres sprekers van de twee 
taalgroepen laat spreken Het 
IS een typisch «Belgisch r> ver
valsingsverschijnsel Men wil 
ten koste van alles bew.jzen 
dat er in ons land maar een 
soort mensen woont « Belgen » 
Iedereen weet nu echter wel 
dat Vlamingen en Walen twee 
afzonderlijke volkeren zijn 
Daaroin valt het beslist af te 
keuren dat ook het Kongres 
van het Komitee voor Vrijheid 
en Demokratie dat daarbij nog 
in twee zalen moest gehouden 
worden tweetalig was Waarom 
de Franssprekenden niet in een 
zaal en de Vlamingen m de 
andere Was dat te lastig' De 
Vlamingen moeten leren zich 
met hand en tand tegen die 
methodes weren want de Frans
kiljons hebben er een handje 
van weg om overal de baas te 
spelen 

kans geven De schoolkwestie 
m Vlaanderen zou vlug opgelost 
zijn in de federalistische staat 

De linkse diktatuurregermg 
is bezig zich de strop rond de 
eigen hals te hangen Thans 
wil ze de eeuwenoude zelfstan
digheid van de Vlaamse ge
meenten en provincies vernie
tigen De gemeenten in Vlaan
deren zullen met meer de on
derwijzers kunnen benoemen, 
die ZIJ best oordelen voor hun 
gemeenten' Onze provincies, 
steden en gemeenten zullen 
geen toelagen meer mogen ver
lenen aan die scholen die zij 
nuttig oordelen voor het wel
zijn van hun bevolking De 
eenheidsstaat wordt onverza
digbaar Zal men eindelijk in
zien dat alleen wij met de 
federalistische oplossing, dit is 
een vorm van zelfbestuur, het 
bi] het rechte eind hebben Dan 
pas zullen we verschoond blij
ven van de diktatuurpraktijken 
van de linkse machtwellustelm-
gen 

«De Boer» het orgaan van de 
Belgische Boerenbond schrijft 
in verband met de schoolstrijd 
« het wordt mettertijd schier 
onafwendbaar dat het separa
tisme m brede kringen uit zijn 
asse zal verrijzen liever chris
telijk zonder dan goddeloos 
met het huidig staatsverband '» 

Ook de meest gematigde krin
gen zullen tot ons inzicht ko
men dat het met het huidig 
regime in het land met kan 
blijven duren Het gaat niet op 
dat de Walen en de Fransspre
kenden tn ons land de Vlamin
gen steeds hun wil opdringen 
Ze ontroven ons Brussel en 
ganse brokken van de taal
grens ze doen niets voor de 
Vlaamse landbouw, ze doen de 
Vlaamse middenstanders de be-
lastigen betalen, vertikken het 
iets te doen voor de Vlaamse 
werklozen en mobielen en hou
den alle goedbetaalde betrek
kingen voor zich en thans wil
len ze de godsdienst in Vlaan
deren uitroeien De Vlaams-
nationalen hebben steeds tegen 
de verderfelijke eenheidsstaat, 
trouwens steeds voorgestaan 
en door socialisten en door 
liberalen en door CVP-ers in 
Vlaanderen gewaarschuwd en 
zelfbestuur geëist Thans gaan 
talrijke stemmen op ook in het 
CVP kamp om ons gelijk te 
geven Laten we hopen dat die 
mensen ook zullen inzien dat 
het niet gaat met Franskiljons 
als Lefevre en hooghartige 
Brusselse imperialisten als Van 
Zeeland om van de Waalse 
imperialisten als Phtlippart en 
Harmei maar te zwijgen Laten 
ze thans de Volksunie haar 

De CVP-pers maakte veel misbaar rond de aanwezigheid 
van 300 rijkswachters op de eerste steenlegging van een 
rijksschool te Brugge en de preventieve aanhouding van 
enkele studenten 

Bedoelde n assistentie» bij het bezoek van een minister 
aan een Vlaamse stad is inderdaad belachelijk en be
schamend 

Maar wat betekent dit echter vergeleken bij de 3 000 en 
meer, van top-tot-teen gewapende gendarmen die onder een 
CVP -regering de uitdagende Fogty-betoging moesten 
beschermen en de honderden willekeurige aanhoudingen 
die dan gebeurden "> 

Eens te meer verieijt de pot de ketel 

loyebroeders, zouden ze zich 
toch met moeten kunnen thuis 
voelen ' 

Ons standpunt ten overstaan 
van de schoolkwestie werd m 
ons blad reeds bekend gemaakt 
WIJ zijn de enige partij die een 
volledige gelijkheid van alle 
scholen wensen en dit ten bate 
van het kind Dergelijk sys-
teem wordt in Nederland tot 
ieders bevrediging toegepast 
Ons verwondert het dat de 
CVP dat niet durft te eisen 
in haar program Ztj vraagt 
tteeds een gedeeltelijke oplos
sing, nooit de volledige Is het 
waar, het woord dat men de 
vroegere Katholieke voorman 
Woeste toeschrijft, dat als er 
geen schoolkwestie was voor de 
Katholieke partij, ze moest 
uitgevonden worden ^ 

}n elk geval snellen we vast 
dat telkens wanneer deze partij 
een kans kreeg om de school
kwestie op te lossen ze het 
met gedaan heeft 

In 1884 kwam na een ver
kiezing die volledig in het teken 

DE DRIE NATIONALE PARTIJEN BIJ HUN LEVENSWERK 
Vrije bewerkmg naar de Romeinse wolvin en ROMULUS en 

REMUS 

Minister Rey heeft ook zijn 
hartstocht tegen de Katholie
ken moeten luchten Het staken 
van het schoolsparen, dat een 
zeer ruime bijval geniet zit 
hem dwars Het gebruikelijke 
middeltje, schrikaanjaging van 
onze Vlaamse mensen, wordt 
gebruikt Dat «heertje» dreigt 
met straffen, en meent zo een 
ideale schoolmeester te zijn ' 

Laten we dat heerschap maar 
razen Niemand kan ons ver
plichten ons geld naar de spaar
kas te dragen noch op de posf-
check te laten Ook Rey zal 
wel vlug een toontje lager zin
gen en Achiel zal er zijn dom
me glimlach bvj verliezen 

In dit verband moeten we 
nog opmerken dat het ons ver
wondert dat de protestanten 
in ons land — Rey is de zoon 
van een Luikse dominee — lie
ver met de anti-christelijke 
partijen samenwerken dan met 
de christelijke en dit m tegen
stelling tot sommige andere 
landen Protestanten zijn toch 
ook christenen En bij de 
vijanden van het geloof, ae 

stond van de schoolstrijd de 
Katholieke partij — die toen 
praktisch alleen de liberale 
partij tegen had — aan de vol
strekte meerderheid en behield 
die gedurende 30 jaar tot aan 
1914 Nooit heeft ze gedurende 
die tijd er aan gedacht die 
kwestie op te lossen 

In 1932 — onze oudere lezers 
zullen het zich herinneren — 
werd andermaal de verkiezings
strijd in het teken van de ziel 
van het kind geplaatst Een 
paar dager, na de verkiezingen 
vormde eerste minister De Bro-
gueville een nieuwe regering 
met de liberalen zonder dat er 
nog sprake was van de ziel van 
het kind Jongere lezers, die dit 
zou verbazen, nemen best eens 

üe gedenkschriften «Tussen 
Staat en Volk» van de Katho
lieke oud minister Van Isacker 
(blz 109 113) Het heette toen 
dat de rust in het land moest 
terugkeren en dat het tot een 
verzoening tussen de twistende 
partijen diende te komen ' 

Met dat soort politiekers, dat 
ook de koning het vallen, na 
op alle manieren gezworen te 
hebben hem m zijn rechten te 
herstellen zal het nooit gaan 

De strijd wordt thans ook 
niet hoofdzakelijk door die 
mensen gevoerd Gelukkig 
maar Het werd opnieuw eert 
nederlaag 

Gans Vlaanderen staat thans 
in het verzet Laten we er voor 
zorgen dat het verzet zich groe
peert rond die mensen die eens 
en voor goed een radikale op
lossing zullen brengen de fede
ralisten 

«De Standaard» beklaagt 
er zich over dat «sommige» 
tegenstrevers haar een «CVP-
krant» noemen ' Zij schijnt 
het met op prijs te stellen dat 
men de dingen met hun naam 
noemt Kan men dan zo weinig 
fier zijn een C V P-krant te 
heten ' 

Maar kan «De Standaard» 
ons al een verkiezing opnoemen 
waarin 2ij met door dik en dun 
de CVP gesteund heeft "> Dan 
IS ze toch wel een CVP -krant 
zouden we menen Te meer 
daar gans het jaar door haar 
litanie luidt dat alhoewel de 
CVP niet volmaakt is( ze is 
er inderdaad ver van ') het 
toch de enige politieke moge
lijkheid is BIJ de verkiezingen 
vond men bij haar zelfs geen 
spoor van de zelfstandigheid, 
die «La Libre Belgique» ken
merkte die twee partijen steun
de Desondanks en juist omdat 
ze niet slaafs is heeft deze 
laatste krant heel wat meer 
invloed dan de «Standaard» 
kruipers 

«De Standaard» is daarbij 
veruit de minst oprechte C VP-
krant Andere kranten zoals 
« De nieuwe Gids » verdedigen 
het CVP program en bluven 
daarbij «De Standaard» daar
entegen tracht mensen met een 
ander program, de radikaal-
Vlaamsgezviden en de Vlaams-
nationalisten naar het CVP. 
moeras te loodsen door hen 
luchtspiegelingen voor te scho
telen De CVP heeft immers 
geen uitgesproken Vlaams pro
gram, dat aan de uitgesproken 
Vlaamse noden beantwoordt 
Ook voor de getroffenen van de 
repressie zet de CVP niets 
degehjks voorop en doet ze nog 
minder dan mets Dan mocht 
de heilige Vader, Pms XII, zich 
nog zo dringend tot de Christe
lijke gezagvoerders richten om 
meer christelijke liefde en om 
amnestie Onze naam-christe
nen van de CVP bleven stok-
doof m hun haat en m hun 
politieke berekening 

« De Standaard» moet zich 
voortdurend misbruik van het 
vertrouwen dat goedgelovige 
Vlaamsgezinden en goedgelovi
ge getroffenen in haar stellen 
Zn dnjven deze argelozen wel 
als vulgair kiesvee naar de 
CV P-stal maar laat ze daar 
afslachten 

«De Standaard» moet zich 
met voortdurend huwhelachtig 
beroepen op haar «zelfstandig
heid » en op haar «vrijheid », 
daar waar ze vast « gebonden » 
ligt aan de Franskiljonse C V 
P bazen Zij versterkt die 
franskiljons door Vlaamsgezin-
de stemmen en schaadt op die 
manier de Vlaamse belangen, 
die ze toch beweert voor te 
staan 

ZIJ moet zich dus met kamoe-
fleren als een zelfstandige 
krant want we zullen niet na
laten telkens weer haar masker 
af te rukken Het is met altijd 
karnaval' 

Schrijf dadelijk in 

te Gent op 

voor ons Kongres 

24 April 
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Binnenlandse Politiek 

door Mr Frans VAN DER EUST 

De ondeiwijskwestie is voor 
het ogenblik (en voor hoelang 
nog ?) het allesbeheersend pro
bleem in onze binnenlandse 
politiek en in alle opzichten be
langrijk genoeg om er .log eens 
op terug te komen. 

Ons basis-artikel over hetzelf
de onderwerp in het vorig num
mer van ons blad bevatte een 
principiële stellingname. Wij 
herhalen hier nogmaals dat wij 
de schoolstrijd betreuren en ten 
strengste laken en afkeuren, 
omdat de opvoeding van de 
jeugd belangrijker is in onze 
opvatting dan de kleingeestige 
partijpolitieke strijd, omdat wij 
niet aanvaarden dat de politie
ke parti jen het onderwijs be
trekken In hun onderlinge strijd 
om de macht. 

De S taa t zou in de eerste 
plaats moeten zorg dragen voor 
een goed. een degelijk onder
wijs voor gans de jeugd, of dit 
onderwijs nu in officiële of 
vrije scholen gegeven wordt. 
Daarom zijn wij voorstanders 
van de principiële gelijkstelling 
van vi-ij en officieel onderwijs. 
De regering, in de plaats van 
het vrij onderwijs te willen af
takelen, zou er beter aan doen 
wat meer aandacht te besteden 
aan de wantoestanden in het 
staatsonderwijs, o. m. aan de 
wi-aaki-oepende verwaarlozing 
van de Vlaamse Rijksuniversi
teit te Gent, zo pas nog aan
geklaagd aan de hand van 
onomstootbaar bewijsmateriaal 
door Prof. Massart . 

Wij gaan ook niet akkoord 
met de typische klerikale poli
tiek die er in bestaat het offi
cieel onderwijs te saboteren, 
over te leveren aan de link.=en 
Ons s tandpunt is dat in de 
officiële scholen onderwijs in 
kristelijke geest moet gegeven 
worden daar waar de meerder
heid van de bevolking kristelijk 
is en een kristelijk onderwijs 
wenst Het s taa t de vrijzinnige 
minderheid vrij eigen, vrije 
scholen op te richten en wi] 
aanvaarden dat de Staat deze 
scholen volledig steunt Dit 
schijnt ons een gezonde toepas
sing van de demokratische be
ginselen 

De grote hinderpaal op de 
weg naar een dergelijke, gezon
de politiek is echter de unitaire, 
gecentraliseerde staatsvorm De
ze staatsvorm maakt de huidige 
politiek mogelijk en laat aan de 
linksen toe zich te bero?uen op 
hun meerderheid in het parle
ment. Deze linkse meerderheid 
is reel in Wallonië, .maar be
s taa t niet in Vlaanderen. Het 
Vlaamse volk moet thans een 
politiek ondergaan die gedragen 
wordt door het linkse .Valloniè 
en een kleine linkse minderhPid 
in Vlaanderen zelf. 

In de politieke soanning 
rondom het onderwijsprobleem 
vinden wij de tegenstelling 
Vlaanderen-Wallonië weer Het 
federalisme, minstens een kon-
sekwent stelsel van effectieve 
kulturele autonomie, zou hier 
zoals op alle gebieden de oplos
sing brengen en de weg effenen 
voor een aangepaste, demokra
tische politiek in Vlaanderen én 
in Wallonië. Wanneer ae Vla
mingen onder mekaar, zonder 
inmenging of medezeggingschap 
van de Walen, het onderwijs
probleem in Vlaanderen zouden 
kunnen oplossen dan was dit 
probleem morgen reeds opge
lost. Dit kan niet betwist wor
den. Doch de waarheid is dat de 
C. V. P., halstarrig vasthoudend 
aan een door de Paus veroor
deeld staatsnationalisme. als 
verdedigster van de belangen 
van een franskiljonse kliek en 
van de katholieke Waalse haut-
finance, niet alleen het federa
lisme afgewezen heeft en af
wijst, maar zelfs de invoering 
van een stelsel van effectieve 
kulturele autonomie op voor
hand onmogelijk heeft t rachten 

. te maken door een wijziging 
van onze Grondwet op dit punt 

LKWESTIE 
uit te sluiten bij de aanduiding 
van de artikelen der Grondwet 
die zouden herzien worden. Het 
doet dan ook potsierlijk aan 
een C. V. P.-volksvertegenwoor-
diger beroep te horen doen op 
de federalistische overtuiging 
der Walen, daar waar hij zelf 
en zijn part i j het federalisme 
afwijzen en bestrijden. 

• 

Het is ons duidelijk da t de 
kwestie niet van de baan is 
voor ons met een principiële 
stellingname. 

Reeds wordt de leuze gelan
ceerd van de noodzakelijke een
dracht der kristelijke krachten 

domper opgezet door de parti j
leiding) om op federalisme te 
roepen. Dit is nu duidelijk : of
wel is de C. V. P. zelf niet kon-
sekwent en acht zij haar eng 
partijpolitiek s tandpunt t o, v. 
het federalisme belangrijker 
dan heel het onderwijsprobleem 
en de godsdienstige oelangen 
die op het spel staan, weigert 
zij de voor de hand liggende 
middelen aan te wenden om net 
gevaar te weren, ofwel schroeft 
zij om partijpolitieke redenen 
dit « dreigend gevaar » op maar 
gelooft er zelf niet in. 

Wij zijn in principe niet 
tegen de eendracht in de af-
weerstrijd tegen de linkse, sek-

>\**.\.^-:^ V 

Mr. FRANS VAN DER ELST 

Advokaat bij het Hof van Beroep te Brussel : Lid van het 
Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond te 's Gra-
venhage ; Sekretaris van het Algemeen Vlaams Oud-hoogstudenten 
Verbojid; Sekretaris van het Vlaams-Waals Kollege. Sekretaris 
van het Algemeen Syndikaat der Middenklasse , Ondervoorzitter 
van de V. Z. W. « De Volkswiie» ; Proviiiciaal Voorzitter Brabant 

der Volksunie; Hoofdredakteur van ons blad. 

De ' Volksunie is te vinden 
voor een eendrachtige, gezamen
lijke aktie tegen de link.se 
schoolpolitiek, maar met in 
dubbelzinnigheid. Wij zijn be
reid om met (niet in) de C V.P. 
de strijd te voeren voor het 
federalisme als enig afdoend 
middel ter oplossing van de 
schoolkwestie. Indien de C V P 
daar niet voor te vinden is dan 
moeten wij hare oprechtheid in 
twijfel trekken. Nu reeds kun
nen wij vaststellen dat het 
Comité voor Vrijheid en Demo-
kratie, aks verkapte C. V P.-
creatie, alleen beroep doet op 
C V. P.-ers en C. V. P.-organisa-
ties. Indien men het eerlijk 
meent met de gemeenschappe
lijke aktie dan moet men 
logischerwijze ook beroep doen 
op hen die, buiten de C V P . 
s taande, de huidige schoolpoli
tiek van de regering bestrijden 

Tenslotte moet ons toch nog 
een bedenking van het har t In 
scherpe bewoordigingen wordt 
door C. V P.-personaliteiten ge
protesteerd tegen de aanslag op 
onze traditionele vrijheaen. o m 
de vrijheid van mening Mnar 
wi) kunnen niet vergeten dat 
deze zelfde personaliteiten pre
cedenten ge.schapen heoben • is 
een der meest beruch^e epr.ra-
tiewetten van Londen niet ver
schenen boven de handteke
ning van staat.smini-ter De 
Schrijver ? 

De C. V. P. draagt door hare 
repressie en epuratiepolitiek een 
grote verantwoordelijkheid voor 
het scheppen van een Klimaat 
in dit land waarin de linkse 
sektaire en totalitaristi'^che poli
tiek mogelijk geworden is Zo 
ook is het niet zonder ironie ,-at 
wij thans de C V P beroep 
horen doen op de provi; ciale en 
gemeentelijke autonomie en 
protesteren tegen de centralis--
tische politiek van de regering. 
daar waar de C V. P zelf de 
grote verdedigster is van het 
unitarisme en de central'sti^-che 
politiek 

Op het partijkongres van 
N o v e m b e r 1953 verklaarde 
staatsminister De Schrijver 
plechtig dat hij niet aUeen ge
kant was tegen het fede'-ali.-:me 
maar ook wantrouwig stond 
tegenover decentralisatie ! De 
unitaire Belgische Staat zou 
volgens hem beter de belan?en 
dienen van de Vlamingen de 
Walen en de Brusselaars..-

ter afwering van het dreigende 
gevaar. Dit gevaar wordt ons 
afgeschilderd in de somberste 
kleuren : wat op het spel s taa t 
is niets minder dan het lot van 
het kristendom in Vlaanderen. 
Men ontwaart achter de linkse 
schoolpolitiek het sp)ook van ae 
ontkerstening van ons Vlaams 
Volk. Een ware godsdienstoorlog 
zou voor de deur staan. Wij 
mogen ons niet van de wijs 
laten brengen door de C. V. P.-
propaganda, maar moeten nuch
ter overleggen hoe de toestand 
er uit ziet en wat wij moeten 
doen. 

Het weze dan vooropgesteld 
dat indien de toestand inder
daad zo somber is als ons'voor
gehouden wordt, men ook de 
plicht heeft naar afdoende mid
delen te grijpen om het drei
gend gevaar te weren. 

Het enig afdoend en doeltref
fend middel, ook met het oog op 
de toekomst, en daar kan wel 
niemand aan twijfelen, is het 
federalisme. Dit is zó voor de 
hand liggend dat ook in C.V.P.-
middens stemmen opgegaan 
aijn (er werd echter vlug de 

taire schoolpolitiek. Maar wij 
v/en.sen ons ook niet als naïeve
lingen te laten beetnemen aan 
een grof politiek spel. Wij wil
len wel vechten voor het vrij 
onderwijs m zover dit werkehjk 
bedreigd wordt, maar met om 
voor de C. V. P.-bonzen enkele 
ministerportefeuilles te verove
ren. Er zijn Immers preceden
ten ! Nadat in 1932 een heftige 
kiesstrijd gevoerd geweest was 
in het teken van de schoolstnid, 
werd de schoolkwestie de dag 
na de verkiezingen in de kar
tons begraven en een coalitie
regering met de liberalen ge
vormd. Wie verzekert 'jns da t 
wanneer de huidige regering 
morgen moest uiteenvallen (wat 
geenszins denkbeeldig is, gezien 
de elektorale angst dei libera
len) de C. V. P. overmorgen niet 
bereid zal gevonden worden om 
de schoolstrijd voor enkele 
ministerzetels stop te zetten. 
Wij wensen dus waarborgen 

Men moet ook eendracht niet 
moedwillig verwarren met een
heid op het enge partijpolitieke 
C. V. P.-standpunt en in slaafse 
onderworpenheid. 

Wij weten niet hoe de poli
tieke toestand zal evt.luëren 
KlaarblijkeUjk Kan men reed.^ 
een terugtrekkende beweging 
vaststellen bij de liberalen An
derzijds maken wij on= geen 
illusies over het fanatisme van 
zekere marxisten in hun heime
lijk streven naar een tntall tau 
r e g i m e . Emile Vanaervelde 
schreef destijds : «Tout soca-
liste, par cela seul au'il est 
socialiste est et doit être logi-
quement anti-parlementaire» 
(ledere socialist omdai hij 
socialist is, is en moet Icgiscner-
wijze anti-parlementair zijn). 
Ik meen niet dat Max Buset 
een andere mening zal toege
daan zijn. De linksen mogen er 
echter van vei-zekerd ziin dat 
zij op deze weg niet alleen met 
de C. V. P.-lammeren zullen at 
te rekenen hebben, maar dat er 
in Vlaanderen nog andere 
krachten aanwezig zijn om hen 
de voet dwars te zetten. 

DE LINIE EN 
KARD. FELTIN 

De uitspraak van Kardinaal 
Feltin waarin hij de echte 
Kerkelijke opvatting van de 
meervoudigheid van christelijke 
politieke organisaties bevestigde 
en bijgevolg de alleenzaligma
kende ene christelijke part i j 
verwierp was niet alleen een 
steen in onze C.V.P kikkerpoel. 
Ook de (Nederlandse) Linie 
die in Nederland de grootste 
van de twee Katholieke par
tijen aldaar steunt, stelde die 
uitspraak minder op prijs We 
zien a l thans dat ze krampach
tige pogingen gedaan heeft om 
van Kardinaal Feltin te ver
krijgen dat hij zou zeggen da t 
in andere landen de ene Ka-
thelieKe parti j wel noodzakelijk 
kon zijn ! Als omwille van de 
anti-christelijke drijverijen de 
politieke eenheid van de Katho
lieken in een land vereist wa
re dan zou die eendracht toch 
in de eerste plaats in het hevig 
anti-christelijke Frankrijk nood
zakelijk zijn ! En juist daar Is 
de verscheidenheid zeer groot 1 

Kardinaal Feltin wil aan
vaarden dat het mogelijk is da t 
alle christelijke groepen in een 
partijverband kunnen staan, 
maai hij s taat zeer sceptksch 
over die mogelijkheid want hiJ 
drukte er op dat elke schake
ring met alleen een theoreti.sch 
recht op een eigen opvatting 
binnen de parti j moest hebben, 
maai een werkelijke Dit noem
de hu wezenlijk ! Als men aan 
die uitspraak afmeet wat we
zenlijke rechten een radikale 
Vlaamsgezmde in een C V P . 
ooit gehad heeft of kan heboen 
dan kan men zo al besluiten 
hoe Kardinaal Feltin de toe
standen hier zou zien. 

Citeren we tot slot enkele 
uitspraken van Kardinaal Fel
tin 

«Getoojseenlieid en politieke 
eenheid liggen niet op hetzelf
de vlak » • 

«Ik koester geen enkel be
zwaar tegen een pluralisme lan 
opinies binnen een eenheids
partij op voorwaarde echter — 
en dit is wezenlijk — dat deze 
vorm van pluralisme met louter 
theoretisch zij maar werkelnk.» 

(Hieruit blijkt dat Kardinaal 
Feltin één christelijke partij 
eerder ongewoon vindt dan 
meerdere) 

« Aan de Katholieken moet 
het recht voorbehouden worden 
afwijkende politieke opvattin
gen te hebben en uit te drukr 
ken » 

Men kan eens te meer be
treuren welk misbruik de C V.P. 
gemaakt heelt van het christe
lijk geweten van vele geloiiaen 
waar ze openlijk en bedekt lie
ten verstaan dat de Katiwlie-
ken in geweten verplicht waren 
voor hen te kiezen Het is een 
echt schandaal de goedgeloviOr 
heid van onze mensen op een 
dergelijke wijze te eksploiteren. 
Zo dreigt men het geloot zelf 
een knak te geven Wanneer 
zullen zij het geloot buiten nun 
vulgaire politieke winkel hour 
den ? 

Niet langer 
geaarzeld ! 

Sluit aan bij de 
Volksunie ! 

Lees en verspreid 
ons blad ! 

Gans Vlaanderen 

van de 

naar het Kongres 

Volksunie 

http://link.se
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DE STRIJD ROND HET NATIONALISME 
c door Wim JORISSEN Zl 

De laatste jaren is er heel wat 
geschreven rondom het natio
nalisme. Dwaasheden werden er 
alleszins genoeg verteld 

Zo vernamen we met grote 
verwondering dat het nationalis
me zou « voorbijgestreefd » zijn. 
Vooral de Europese nieuwlichters 
en fantasten, al te gehaast om 
zich in de dure Europese organi
saties als ambtenaar een fabel
achtige wedde veilig te stellen, 
kwamen er mee voor de pinnen. 
Voorwaar vernieuwers, die vin
den dat de voortroepen nu eens 
goed moeten betaald worden, 
daar waar de echte voortrekkers 
altijd veel hebben te lijden gehad 
en gewoonlijk armoede kenden. 
Het verwondert ons trouwens 
niet dat die heren sinds de op-
stopper, die ze gekregen hebben 
bij de verwerping van de Euro
pese Verdedigingsgemeenschap, 
al heel wat stiller geworden zijn. 
Waarschijnlijk kijken ze alweer 
naar andere paarden uit. 

Hun beweringen zijn des te 
onnozeler daar we zien dat het 
nationalisme over heel de wereld 
een grote vlucht neemt. En niet 
alleen in Azië en Afrika ! Zowel 
Rusland, als de Verenigde Sta
ten als Engeland geven niets 
van hun zelfstandigheid prijs en 
zijn er om bekommerd hun land 
de grootst mogelijke uitstraling 
te geven ; kenmerken van het 
nationalisme ! 

Hoe dom ten andere te spre
ken van een idee die verouderd 
Is ! De meeste ideeën zijn eeu
wenoud en blijven hun waarde 
behouden Men kan ten slotte 
maar spreken van goede en 
slechte ideeën, niet van «te 
oude». En dan zeker niet van 
de nationalistisfihe. die zelfs jon
ger is dan de liberale of de so
cialistische 1 

Potsierlijk is het ook goede en 
brave Katholieken het argument 
te horen gebruiken. Door de 
mensen, die beweerden dat de 
wereld ook op het gebied van de 
ideeën, en niet alleen op het 
gebied van de techniek, besten
dig vooruit gmg. werd juist het 
Katolicisme. als bij uitstek ver
ouderd, bestreden ! Thans gaan 
zij hun belagers wat nabootsen 
Zo we met het « verouderd » zijn 
rekening moesten houden, zou
den dus niet alleen de nationa-

Het staatsnationalisme gaat 
gewoonlijk gepaard met een 
staatsegoïsme, dat geen rekening 
noudt met de persoonlijkheid van 
andere volkeren of staten. Ge
lijk het egoïsme tegen de chris
telijke beginselen indruist zo 
gaat ook een staatsnationalisme 
met zuiver egoïstische inslag te
gen die principes in. De Paus 
keurt dit nationalisme dan ook 
terecht af. Anders is het gesteld 
met het volksnationalisme, dat 
gewoonlijk en ook in Vlaanderen 
alleen de normale ontplooiing.s-
kracht van het eigen volk wil. 
los van vreemde dwingelandij. 
Dit nationalisme, dat ook het 
«gezonde» nationalisme genoemd 
wordt in christelijke kringen is 
in wezen christelijk. 

Onze huidige grote Paus kwam 
in een radioboodschap op 24 De
cember 1941. terecht voor een 
gezonde volkse ontplooiing op. 
Hij zei toen : 

«In een maatschappelijke or
de die gebaseerd is op de zede
lijke grondbeginselen Is er geen 
plaats voor openlijke of ver
momde verdrukking van de kul-
turele en linguïstische eigenhe
den van nationale minderheden 
noch voor het hinderen of be
krimpen van hun natuurlijke 
vruchtbaarheid. Hoe gewetens
voller het wettige staatsgezag de 
rechten van de minderheden eer
biedigt, hoe zekerder en hoe 
krachtiger tevens het van de 
leden dier minderheden een 
loyaal naleven van die burger
plichten mag eisen welke OOK 
door de ander burgers moeten 
worden vervuld.» 

Voegen we hier aan toe dat 
het in ons land geen mindwheid 
is die onderdrukt wordt, maar 
we! een meerderheid, iets wat 
slechts in de kolonies het geval 
is 1 

Elders heeft onze huidige Paus 
ook de meer positieve kant van 
deze gedachte verwoordt : «De 
volkeren, zoals de individuen, 
hebben een roeping. Zij zijn 
voorspoedig of ongelukkig, zij 
stralen uit of blijven onvrucht
baar naargelang zij gehoorza
men of weerstaan aan hun roe
ping.» 

Net zoals voor het Individu en 
voor het gezin bevestigt de Kerk 
dus de waarde van het volk en 
erkent ze voor het volk het recht 
en de plicht tot een gezonde 
ontplooiing. 

sche nationalisten. Ook de kom-
munisten steunen « officieel » dit 
Belgisch nationalisme. 

Het Vlaams nationalisme vindt 
zijn voorstanders in onze par
tij, da Volksunie. 

Het Belgisch nationalisme 
staat sterk onder invloed van 
Frankrijk en dient hoofdzakelijk 
de belangen van de verfranste 
Brusselaars, die zich de « goede 
Belgen» noemen. Tot na deze 
oorlog zagen we in ons land een 
bondgenootschap van de Belgi
sche nationalisten met de Walen 
tegen het nationale Vlaanderen. 
Dit heeft thans nog voor gevolg 
dat ons volk in al zijn standen 
benadeeld wordt. Onze arbeiders 
verdienen minder dan in Wallo
nië, Vlaanderen kent 80 % werk
lozen en heeft 200.000 « mobiele » 
werkslaven , onze middenstand 
betaalt meer belastingen, voor 
de landbouw die grotendeels in 
Vlaanderen gelokaliseerd is 
wordt niets gedaan, de hoge 
ambten (administratie, leger, ko
lonie) gaan hoofdzakelijk naar 

« Zoals, naar gezegd wordt, de vrees voor de kie
zer het begin der politieke wijsheid is. zo was nu, 
"bij de oude leiders der katholieke partij, de vrees 
voor het extremisme het begin van een beter begrip 
der Vlaamse Beweging.» 

Aldus het oordeel van M. Basse over de betekenis van de 
Frontpartij. (De Vh. Bew. II, 62). 

listen, maar ook de liberalen, de 
socialisten en de CV P. het par
lement moeten ontruimen. Dan 
sou het gebouw altijd leeg slaan! 

De diskussle moet dus op een 
ander terrein verplaatst worden. 

Is de Idee Juist of is ze het 
met? 

Op die vraag moeten we dan 
vooreerst een onderscheid maken 
tussen de verschillende soorten 
van nationalisme. Want het is 
met het nationalisme gesteld ee-
lijk met tal van andere geestes-
strwningen. Ook bij het humar 
nisme bijvoorbeeld onderscheidt 
men een christelijk humanisme 
en een vrijzinnig Het tweede is 
van christelijk standpunt uit on
aanvaardbaar omdat het de 
mens los van God ziet 

Bij het nationalisme kimnen 
we een onderscheid maken tus
sen het staatsnationalisme en 
het volksnationalisme. 

Dit nu Is de inhoud van het 
volkse nationalisme in Vlaan
deren. 

Er zijn In ons land drie natlo-
nalismen. Er is het Vlaams na
tionalisme, er Is het Waals na
tionalisme en er is het Belgisch 
nationalisme. De eerste twee 
behoren tot de groep van de 
volksnationalismen, het laatste 
behoort tot de kategorie van de 
staatsnationalismen De grote 
meerderheid van de liberale en 
socialistische volksvertegenwoor
digers in Wallonië zijn Waalse 
nationalisten; de Vlaamse socia
listen en liberalen, de Vlaamse 
en Waalse C.V.P.ers zijn Belgi-

de Franssprekenden. Wij zijn de 
enige partij in Vlaanderen die 
daaraan een einde wil stellen. 

Na deze oorlog is het natio
nalistisch Wallonië deze gang 
van zaken beu geworden omdat 
het vindt dat de Brusselaars en 
franskiljons in de eerste plaats 
zichzelf bedienen en daarna 
slechts de Walen. Zij zoeken 
thans toenadering tot en samen
werking met de Vlaams-nationa
listen om de «goede Belgusche.) 
profijtjagers uit te schakelen als 
superkategorie. Een Brusselaar 
is ofwel Vlaming ofwel Waal be
togen ook zij thans terecht en 
niet een aparte Belg. 

Thans ook kunnen we elkaar 
verstaan en in onderlinge sa
menwerking het zelfbestuur voor 
beide volkeren in ons land be
werken. Tegenover het buiten
land blijven we natuurlijk geza
menlijk optreden. 

Dat is trouwens de enige op
lossing die het gezond verstand 
kan voorschrijven ! 

Dr R. VAN LEEMPUTTEN 
Lid van het Hoofdbestuur en provinciaal voorzitter 

Oost-V laander en der Volksunie. 

Een belangrijke motie 
van het Vlaams-

Waals Kollege 
Het Vlaams-Waals federalis

tisch studiekomitee, waarin van 
Vlaamse zijde de heren Prof. 
Couvreur, Mr. F. Van der Eist, 
Drs. Aernouts, Prof. Slockmans, 
Mr. Braeckman, Prof, Celen, 
Clottens, Goeyens, Drs. .Jorissen, 
Z. E. P. Schiltz, Welvaert en 
Z. E. P. Dr. Wildiers zitting 
hebben, heeft ter vergadering 
van 5 Maart de hiernavolgende 
motie aangenomen : 

Het Vlaam-Waals Kollege, 
vergaderd te Brussel op 5 Maart 
1955, onder voorzitterschap van 
de heren Prof. Dr. Walter Cou
vreur, voorzitter van het Vlaams 
Comité voor Federalisme, en 
Mr. Pernand Schreurs, sekre-
taris-generaal van het Congres 
National Wallon, 

Bevestigt zijn overtuiging, 
dat het federalisme de enige 
oplossing is voor de Vlaamse 
en Waalse grieven en met na
me de mogelijkheid inhoudt 
om aan de schoolkwestie, die 
thans Vlamingen en Walen 
tegenover elkander stelt, de 
door elk getcest gewenste oplos
sing te geven 

Verwijzend naar zijn motie 
van 24 Oktober 1954, dringt 
andermaal bij de regering aan 
op een spoedige verwezenlij
king van de kulturele autono
mie voor Vlaanderen en Wal
lonië, de splitsing van het 
ministerie van Openbaar On
derwijs, de definitieve vaststel
ling der taalgrens en van de 
grenzen der Brusselse agglo
meratie, de aanpassing van de 
bestuurlijke en rechterlijke 
grenzen en van de kieskringen 
aan de taalgrens, de invoering 
m de Brusselse agglomeratie 
»an een taalstatnut, dat de 
etnische kenmerken van Vla
mingen en Walen in de hoofd
stad erkent en bekrachtigt, de 
oprichting van eên Vlaamse en 
Waalse adviesraad met sociaal-
ekonomische bevoegdheid. 

Betuigt zijn instemming met 
de onlangs afgesloten recht
streekse akkoorden tussen Ant
werpen en Luik inzake de wa
terwegen en tussen het Vlaams 
Economisch Verbond en het 
Conseil Economique Wallon 
met betrekking tot de Heizel-
toren, werktuig der Brusselse 
centralisatie. 

Spreekt zijn vertrouwen uit 
in de door het Kollege gevoerde 
gemeenschappelijke V l a a m s -

• Waalse aktie waarvan voor
noemde akkoorden een zicht
baar uitvloeisel zijn 

HET VLAAMSE 
PROGRAMMA VAN 

DE VOLKSUNIE 
BENADELING VAN DE VLA
MINGEN IN DE BELG. EEN

HEIDSSTAAT. 
Weet gij dat de magistratuur 

in Vlaanderen (m de Vlaamse 
gerechtelijke arrondissementen) 
150 magistraten telt, die ieder 
238 correctionele zaKen per jaar 
behandelen. Maar cat de ma
gistratuur in Wallonië (met 
meer dan een half miljoen in
woners minder dan in Vlaande. 
ren) 174 magistraten telt die 
ieder 127 correctionele zaken per 
jaar behandelen. Te Brusse; zijn 
er niet minder dan 63 magistra
ten die ieder ongeveer 100 zaken 
per jaar te behandelen hebben. 
De parketten tellen in Vlaande. 
ren 87 ledsn, m Wallonië 108 en 
te Brussel 49 leden. 

Dit betekent dat een arrondis
sement zoals Dendermonde met 
440 000 inwoners 9 magistraten 
heeft, maar dat het arrondisse
ment Bergen, met 428166 uiwo-
ners. 20 magistraten heeft, en 
dat het arrondissement Hoei, 
met slechts 145.338 inwoners, 
evenveel magistraten heeft als 
Dendermonde. namelijk 9 Het 
arrondissement Veurne met 
92 447 inwoners heeft 6 magis
traten, maar Marche, met 
slechts 58.872 inwoners, heeft er 
9 en Neufchateau met slechts 
70 684 inwoners 10. 

Dat noemt men gelijkheid in 
rechte en in feite 

Over de oenoemingsn m de 
magistratuur in Vlaanderen zuL 
len we dan maar zwijgen : 
vlaamsgezinde magistraten zijn 
« witte raven », wat niet te ver
wonderen is wanneer men weet 
dat de openvolgende ministers 
van Justitie (noofdzakeliji O v.. 
Pers) stelselmatig de gewezen 
krijgsauditeurs en hun substitu-

Schoolvrede door Federalisme is onze leuze l 

ten bij wijze- van beloning be-
no3ma hebben In de magistra
tuur Of ons Gerecht daar wel 
zal mee varen is een andere 
vraag 

Trouwens in alle instellmgen 
en commissies die afhangen van 
het Ministerie van Justitie wor
den de Vlamingen, en zeker de 
bewuste Vlamingen, zoveel mo
gelijk geweerd. De Hoge Raad 
der Gevangenissen, om één voor
beeld te geven, telt 21 leden De 
C.V.P minister heeft er wel aan 
gedacht de communist Pon'eyne 
te benoemen tot lid van deze 
raad. De Vlamingen zijn er in 
vertegenwoordigd met ongeveer 
4 leden op de 21. Deze benoemm. 
gen dateren van Februari 1953. 
(Staatsblad van 6.2.1953) 

De Vlamingen die het ongeluk 
hebben terecht te komen in de 
Brusselse gevangenissen St Gil
lis en Vorst worden er behan
deld door Nederlands-onkundige 
geneesheren: zij moeten ver. 
schijnen voor de leden van de 
« Administratieve Comnxissie » 
die haast allen Nederlandson
kundig zijn Er zijn staaltjes te 
vertellen van wat er zich daar 
voorgedaan heeft,,, maar Ja, ge. 
vangenen hebben geen rechten. 
Wanneer het Vlamingen zijn. 
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REEDS M^ER DAN TIEN 
JAAR IS HET GELEDEN... 

Hst is nu reeds meer dan 
tien jaar geleden dat de grond
slag werci gelegd van de Bene
lux Immers, dit gebeurde nog 
tijdens de oorlog, nl. te Lon
den, waar de uitgeweken minis
ters van België en Nederland 
het eens werden om na het be
ëindigen van de oorlogsverrich
tingen hun economische poli
tiek te coordmeren. 

De idee van deze economische 
samenwerking tussen de Lage 
Landen aan de zee was in zich-
ze.f niet slecht. Het zou natuur
lijk op de uitwerking ervan 
aankomen. En die uitwerking is 
een uiterst moeizame taak ge
bleken. Als wij ons niet bedrie
gen was de vader van deze ge
dachte dhr Spaak, iemand die 
sindsdien heel wat ophefmaken
de ideeën heeft gelanceerd, 
maar die de practische kant er
van niet steeds is meester ge
bleken. 

Het was vanzelfsprekend dat 
In een Economische Unie de 
landbouw een voorname rol te 
spelen had. De Nederlanders 
zullen daar wel in eerste mstan. 
tie aan gedacht hebben, toen 
zij het plan van dhr Spaak be
aamden. Voor deze laatste ech
ter is de landbouw steed.-̂  een 
gesloten boek geweest. Hoe wil je 
nu ook dat iemand die al maar 
door met «epochemachende» 
ideeën in zijn brein rondloopt, 
zich m het minste zou k'innen 
interesseren aan zo iets :aag bij 
de grond als de landbouw ? 
Neen, daartoe kon de « gewich 
t:ge» man zich niet verlagen 

Hier niet aan gedacht te heb
ben van Belgische zijde 'n 1944 
is dan ook naar onze mening 
de oorzaak dat in 1955, de Eco 
nomische Unie tussen de Bene-
luxlanden nog niet is verwezen-
hjkt. 

EN NOCHTANS HET WARE 
MOGELIJK GEWEEST... 

En nochtans er bestond een 
mogelijkheid. Indien men, laat 
ons zeggen, in 1945. na het be
ëindigen van de oorlog, de Eco
nomische Unie had dooi-ge-
\oerd, dan had dit weliswaar 
een pijnlijke toestand gescha
pen voor onze land- en tuinbou
wers, maar de crisis zou van 
korte duur geweest zijn. Onze 
boeren en tuinders zouden er 
zich spoedig doorheen geslagen 
hebben, het zou ten andere niet 
de eerste maal geweest zijn. dat 
zi] met hun taaie arbeidslust, 
hun gekende vakkunde en hun 
aanpassingsvermogen, aan de 
zogezegde onoverkomelijke moei
lijkheden, het hoofd zouden ge
boden hebben. Ten andere, bij 
de bevrijding bestond er in ons 
land een organisatie, de Natio
nale Landbouw- en Voedings
corporatie die. mits enke'.e 
noodzakelijke wijzigingen, door 
bet feit dat de oorlogstoestand 
voorbij was. de taak op zich had 
kunnen nemen van een soort 
toporganisme dat de gezamen
lijke Belgische landbouw zou 
vertegenwoordigen, een tegen
hanger, indien men wil. van de 
Stichting van de Landbouw in 
Nederland 

Men vond het echter patnotl-
scher in België, deze organisa
tie af te breken, de leiders er
van te vervolgen en de land
bouw aan zijn lot over te laten. 

In Nederland was men ver
standiger en vooral realisti
scher Daar werden de oorlogs
organisaties voor de landbouw 
behouden, de leiders ervan ge- • 
decoreerd en deze konden on
verpoosd hun taak voortzetten, 
zodat weldra de Neder.andse 
landbouw er weer boven op was 
en zijn taak als voornaamste 
exportsector weer kon hervat
ten. 

We zeiden reeds dat onze boe
ren aan hun lot werden over
gelaten. Wij hadden toen de 
grote « eer » met een communis, 
tisch minister van Voedselvoor-
aiemng gezegend te zijn, die 

^<,'ff! 

BENELUX EN DE LANDBOUW 
zich met politieke en propagan
distische doeleinden van de 
Corporatie had meester ge
maakt, en heerste bij middel 
van de Controlediensten, die tij
dens de oorlog al niet zeer sym
pathiek stonden aangeschreven, 
thans een waar schrikbewind op 
het platte'.and uitoefenden De 
reep naar vrijheid werd alge
meen in de boerenkringen, ook 
dit was begrijpelijk, echter niet 
altijd logisch, maar daarover 
straks meer. 

ONZE MINISTERS 
VAN LANDBOUW 

Er was toen ook een mi
nister van landbouw, dezelfde 
die we thans hebben, dhr LE-

die periode maakt«n onze in
dustriëlen flinke zaken, want 
Nederland was hun voornaam
ste afzetgebied. Onze Noorder
buren trachtten een compensa
tie te vinden door onze mark
ten te overstromen met hun 
spotgoedkope land- en tu:n-
bouwproducten, dit tot grote er
gernis van onze boeren en tuin
ders die hun eigen producten 
niet meer kwijt geraakten. 
Toen kwam het Landbouwpro-
tocol van Luxemburg tot stand 
en dit was, menen we. het werk 
van dhr Orban. Hierdoor wer
den onze boeren en tuinders tij
delijk gevrijwaard voor een on
gebreidelde invoer van Holand-
se agrarische producten. In alle 
objectiviteit dient erkend dat 
dhr Orban hierdoor de Belgi
sche landbouw een dienst heeft 
bewezen Maar veraer was zijn 
verblijf op het Queteletplein 

boer waarderen en had tiegrip 
voor diens zorgen en bekommer
nissen. Op zijn actief kan ge
schreven worden het invoeren 
van de landbouwkalender en 
een landbouwprogramma op 
lange termijn, waarin tevens de 
nadruk gelegd werd op een gro
tere technische ontwikkeling 
van de landbouwers en de uit
breiding en veralgemening van 
de voorlichting. Op gebied van 
de Benelux voerde hij een ta
melijk stugge politiek Als Waal 
volgde hij de ingeboren anti-
Holland-gezindheid in van de 
Waalse boeren en van de Wa
len in het algemeen, daarente
gen stond hij heel wat meer 
open voor het zogenaamde Groe
ne Plan of Integratie van de 
Europeses Landbouw. Als C.V.P. 
gemandateerde was hij het na
tuurlijk eens met de negatieve 
houding inzake Benelux van de 

LAND-

SLECHTS 

PARTIJ 

VECHT 
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PEBVRE, die wellicht met goe
de bedoelingen bezield, niet op
gewassen bleek tegen r.et des-
pctLsme van een LiALMAND. 

In 1947 verdween Lalmand 
en kregen we dhr ORBAN aan 
landbouw. De verwachtingen bij 
de boeren waren hoog gespan
nen e;i de roep naar vrijheid 
klonk steeds dringender, maar 
langs de andere kant werd ook 
de bescherming van de Over
heidsdiensten even dringend in. 
geioepen, en hier ligt juist het 
onlogische, waarover wij hiet 
zo even hadden, want ongtorej-
delde vrijheid en tevens be
scherming horen nu eenmaal 
niet bij elkaar. 

Tijdens het ministerschap 
van de heer Orban, die een be
kend rechtgeleerde was. maar 
van landbouw weinig of niets 
afwist, werd het vraagstuk van 
de Benelux zeer acuut gesteld. 
Allerlei besprekingen vonden 
plaats en de landbouw in het 
kader van de Benelux, bleek de 
grote struikelsteen te zijn. In 

niet gekenmerkt door grote her. 
vormingen De heer Orban was 
eerder een amateur-minister 
van landbouw, die deze «nieu
wigheid » weliswaar soms mte-
ressant vond, maar toch niet 
belangrijk genoeg om er geheel 
in op te gaan. Hij was katho
liek senator en als dusdarug 
stond hij aan de zijde van de 
Belgische Boerenbond. Wij dur
ven echter niet te beweren dat 
hij een « creatuur » van Leuven 
was. daarvoor was hij te zelf
standig en wellicht ook te ver
standig... 

Na hem kregen wij dhr HE-
GER, een Waals advokaat maar 
tevens exploitant van een met 
onbelangrijk boerenbedrijf. Een 
socialistisch volksvertegenwoor
diger heeft onlangs in de Kamer 
van hem gezegd, dat hij tot nog 
toe van al de slechte ministers 
van landbouw, de minst slech
te was. Deze boutade bevat heel 
wat waarheid. Minister Héger 
kent de landbouw, hij was dus 
Biet afhankelijk van zijn dien
sten, hij kon het werk van de 

Belgische Boerenbond. Want 
dit dient onderstreept, deze an. 
ti-Beneluxhoudmg van de B.B 
werd niet steeds ingegeven door 
een welbegrepen verdedigings
systeem van de Belgische boe-
renbelangen, maar vond eerder 
zijn ooi-zaak in een tjepaalde 
vrees.dat de boeren zich van de 
B B. zouden afkeren, indien zij 
op gebied van organisatie, coöpe
ratie en veilingwezen, de Ne

derlandse methodes moesten 
navolgen Daarom ook de boy
cot van de B.B van elke wer
king die voor doel heeft de Ne
derlandse en Belgische agrariërs 
nader tot elkaar te brengen. 
Nochtans een bestendige uitwis-
se.ing van gedachten tussen 
Vlaamse en Nederlandse stand
genoten, zou de beste resultaten 
kunnen afwerpen. In Nederland 
hebben enkele mensen van goe
de wil uit de landbouw A ereld 
en uit het Volkshogeschoolwerk, 
dit reeds lang ingezien: ook ten 
onzent zijn er die er begrip voor 
hebben (o.m de pogingen van 
de Lodewijk De Raet Stichting), 
Maar deze bestrevingen werden, 
om de bovenaangehaalde .'eden. 
stel.selmatig door de B.B ge
dwarsboomd Thans vernemen 
we dat dhr MANSHOLT. Neder
lands minister van Landbouw, 
eveneens op een vergadering 
van boeren, ten zeerste aange
drongen heeft op een Inniger 
contact tussen de agrariërs van 
Noord en Zuid. 

Het is een feit dat In alle be
sprekingen en onderhandelin
gen over Economische Unie, 
Europese Samenwerking op 
landbouwgebied e d.. zi) die er 
rechtstreeks bij betrokken zijn, 
over het algemeen niet gekend 
noch gehoord werden. Het zijn 
de ministers of de hogere amb
tenaren die alles bedis'-elen. 
Nochtans Benelux, de Eui'^pesc 
intesratie en dergel'jke zullen 
dan eerst ten volle kunn-'n ver
wezenlijkt worden en vruchten 
afwerpen, indien de eerste be
langhebbenden, dus de boeren, 
van de onderscheiden landen er 
voor gewonnen zijn Het neste 
middel om dit te bereiken is 
elkaar beter leren kennen en 
begrijpen door een steeds nau
wer kontact en door meofzeg-
gmgsschap m de besprekingen 
en onderhandelingen op het 
hoogste vlak. 

ZAL IN 1955 DAN TOCH 
DE ECONOMISCHE UNIE 

TOT STAND KOMEN ? 

Sinds vorig jaar hebban we 
een socialistisch - liberale rege
ring Aan het hoofd van het 
departement van landbouw 
staat weer dhr LEFEBVRE. dit
maal een boer, die in de Walen 
een groot bedril f van ca 100 ha 
exploiteert. Wanneer hij ver
geet dat hij een liberaal is. en 
voor hij minister werd. zelfs 
leider van de parlementaire li
berale fractie, mag men van 
hem zeegen dat hij een betrek
kelijk goed minister van land
bouw is. Maar zoals alle minis
ters van landbouw heeft hij in 
de schoot van de regering al 
te rekenen met de andere de
partementen, die wel eens me-
dezeegmgsschap opeisen in 
landbouwzaken, o m Economi
sche Zaken en Buitenlandse 
Handel Het is wel eigenaardig 
dat vooral in zake Benelux en 
Europese Integratie het de mi
nister van Buitenlandse Han
del is die op de voorgrond 
treedt en niet de minister van 
Landbouw Zo zou dhr LAROCK 
in de onlangs gehouden verga
dering te Parijs van het Mi
nistercomité van de E.O.E S be
slissingen aanvaard hebben, die 
men tot nog toe niet integraal 
heeft durven publiceren, maar 
die nochtans voor het bestaan 
van onze landbouw van leven*-

(Vervolg blz 6) 

De Brochure over het Vlaams Federalisme 

(25 fr.) is te verkrijgen hij Mr Frans 

van der Eist, Beyzeghemstraat 20, 

ISeder-over-Heembeek (P.C. 4779.64) 
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Bij een herdenking 
Veertig jaar geleden stierf de 

• r o t e Vlaamse voorman, Lode-
wijk De Baet Hem overkomt 
wat met Rodenbach, ^DosfeU 
Van der Hallen gebeurd ts en 
•wat binnen enige tijd misschien 
met Prof Daels en a r dere ge
beurd Men gaat hem «kontor-
miseren» De waarachtige per-
soonl.jkheid van De Raet heeft 
men gedeeltelijk angstvallig op 
de achtergrond gehouden Men 
huldigt hem alleen als de per
soon, die aan de verruiming 
van de Vlaamse Beweging tot 
h e t ekonomisch en sociaal ge
bied de grote stoot gegeven 
heeft 

Nochtans was De Raet heel 
•wat meer dan dat Zijn ge
schiedschrijver en neef Prof. 
Dr Max Lamberty heeft er in 
zijn geschriften over de Vlaam
se Beweging en in zijn dege-
hjke studie over De Raet zelf 
terecht op gewezen dat hij de 
eerste grote nationalist in de 
huidige betekenis van het woord 
was Centraal voor zijn denken 
was het begrip volk en wat hi] 
beoogde was het gaaf houden 
en versterken van de volks
krach t 

Doen niet alleen wat de be
ginselen betreft doch ook op 
he t gebied van de taktiek was 
h u de voorloper van onze rich
t ing Voor 1914 reeds was hij 
de grote bewerker van de stich
ting van de «Vlaamse Volks
pa r t i j » Buiten de traditionele 
par t i je r zag hij het heil van 
Vlaanderen in een afzonderlijke 
par t i l 

De Raet overleed in 1914 
W I J moeten er in dit verband 

op wuzen dat het geloof in de 
eigen Vlaamse Parti j niet bi] 
hem alleen voorkwam voor de 
eerste wereldoorlog Vóór hem 
•was reeds onze bekende grote 
schrijver Conscience kandidaat 
voor de Vlaamse Part i j , o a in 
1872 en zelfs te Brussel 

De eerste gebrekkige taalwet
ten die we verkregen voor 1914 

kwamen er vooral door de 
groep van de Meetmgisten, een 
groep Vlaamsgezinden te Ant
werpen die los van de giote 
partijen, stad en provincieraad 
gingen beheersen en die m het 
parlement voor het eerst sinds 
1830 Nederlands gingen spre
ken Het feit dat zij hun stem
men en dus hun zetel met te 
verwachten hadden van de 
part i jmachine van Katholieken 
of Liberalen liet hen toe vnj 
en ongedwongen op Vlaams ge
bied op te treden Zij beheer
sten persoonlijk en rechtstreeks 
hun kiezers Daarom komden 
ze iets bereiken 

Dit zelfstandig politiek optre
den werd hervat na de eerste 
wereldoorlog Dan pas komen 
we tot de eerste grootscheepse 
verwezenlijkingen En hadden 
Van Cauwelaert en de staats-
katholieken van toen de taal
wetten niet gesaboteerd door 
van geen sankties te willen ho
ren, we hadden nog heel wat 
verder gestaan 

Tien jaar lang na deze oor
log hebben de zogenaamde 
Vlaamsgezinden in wat zij noe
men de «tradi t ionele» partijen 
— beter ware de traditionele 
anti-Vlaamse partijen — de tijd 
gehad om iets voor Vlaanderen 
te Verwezenlijken Maar gelijk 
het traditie is hebben ze thans 
weer gefaald We hebben nu al 
125 jaar op hun verwezenlij
kingen gewacht en we kunnen 
met rustige zekeiheid aan hun 
supporters voorspellen dat ze 
nog 125 jaar of een veelvoud 
daarvan zullen mogen wachten 
om een gezonde oplossing van 
hen te verkrijgen De Vlaams-
gezinden die voor de kleurpar-
tijen propaganda maken maken 
propaganda voor de Franskil
jons tot groot genoegen van 
deze heren natuurlijk 

De Raet gelijk zoveel andere 
grote Vlaamse figuren heeft de 
goede weg gewezen Laten we 
hem wat minder vereren en 
wat meer volgen 

De hoogste politieke wijsheid in Vlaanderen : 
« Laten we bij de kudde bhjven, alleen daar is er 

misschien nog een minimum van veihgheid. » 
De Feiten en Beschoumngen-man tn De Standaard 

(2711.1951) _ _ _ ^ 

Overicinning van de grote partijen 

Voor en na de verkiezingen 
werd er in de CVP pers luid 
van de toren geblazen dat al
leen de grote partnen leejbaar 
waren en dat het kiezerskorps 
steeds meer zich concentreerde 
rand de BSP en rond de 
CVP 

Het was weer eens een van 
die grove onwaarheden waar
van men zich afvraagt hoe een 
gemiddelde lezer ze kan slikken 
Het volstond even naar de uit-
slagentabelletie te knken om 
te zien dat juist het tegenover
gestelde waarheid was 

Immers de CV P verloor 13 
zetels en de BSP won er 9 
De winst- en verliesrekening 
vpn de grote partijen eindigde 
negatief voor hen Samen boek
ten ze een verlies van 4 zetels 

Bn de kleinere partijen ver
loren de Kommunisten 3 zetels, 
wonnen de liberalen er 5 de 
CVV en de partij tan St 
Remy elk 1 Hier was dus een 
winstsaldo van 4 zetels 

Wat de percentage betreft 
verloor de C V P 6 54 en won 
de B SP 2 83 Samen dus een 
verlies van 3 71 De kleinere 
partnen loonnen dus bijna 4 % 
van de stemmen Over gans het 
land haalde de CVV 2 20 %, 
toat voor Vlaanderen ongeveer 

4 % van de stemmen betekende 
Voorwaar voor een eerste wei
nig voorbereid optreden niet 
slecht I De socialisten die thans 
een machtige partij zijn zijn 
met een geringer percent aan 
stemmen tn Vlaanderen begon-

De twee nieuwe partijen ate 
van St Remy en de onze haal
den onderscheidelijk 42 760 en 
113 785 stemmen of een ytaai 
van 156 545 ^ .. ^ 

Door de onrechtvaardigheid 
van ons verkiezingsstelsel kre
gen WIJ maar een zetel, daar 
waar we logisch gesproken er 
minstens vier moesten hebben 

Maar kom de jonge groep dte 
de verkiezingen gevoerd heeft 
en die in de strijd tot een 
flinke vriendengroep gegroeid 
IS en de kiezers anderzijds die 
weten dat er een vernieuwing 
nodig IS en dat wij die ver
nieuwing brengen kennen onze 
oude volkse spreuk dat alle be
gin moeilijk IS en dat langzaam
heid grote zaken past De strijd 
tegen de aderverkalking en het 
begin van verrotting bij de 
tradi'ionele partijen zal een 
poosje duren maar het gezon
de leven dat zijn weg baant 
zal logisch de plaats veroveren 
die het toekomt 

Verloren Stemmen 
Het kwakkeltje van de ver

loren stemmen dat het bij niet 
nadenkende kiezers nog eens 
gedaan kreeg dat ze ondanks 
hun gewettigde afkeer toch 
nog maar eens kozen voor die 
mensen, die hen telkens weer 
bedotten, begint met de voort
schrijdende ontwikkeling van 
het kiezerskorps van zijn be
lang te verliezen Het aantal 
blancostemmen ts weer eens 
gestegen Ongetwijfeld bevin
den zich daar velen tussen die 
het onvermogen en het bedrog 
van de oude politiekers beu 
zijn, maar die de Volksunie nog 
onvoldoende kenden Hen wer
pen we geen steen Het is veel 
verstandiger niet te kiezen 
wanneer men geen degelijke 
kandidaten ziet In die sektor 
IS voor ons, de vernieuwers, 
heel wat te doen 

Grove dwaling is het echter 
geweest van die kiezers die 
wisten dat wij wat program en 
personen betreft beter te bren
gen hadden dan de andere 
partijen en die toch nog maar 
eens voor die andere partijen 
kozen uit schrik a hun stem 
verloren te gooien» Elke stem 
voor ons is een protest geweest 
tegen de laksheid en het onver
mogen van de traditionele poli
tiekers en een uitdrukking van 
de wil tot gezonde vernieuwing 
Mensen met inzicht en karakter 
kozen voor ons De aarzelaars 
hebben de gelegenheid laten 
voorbijgaan om getuigenis af te 
leggen van een gezond inzicht 
en van karakter 

Elke stem voor de andere 
partijen is met all'-en een ver
loren maar erger nog een slectv-
te stem omdat de uitbrengers 
er van thans mede verant
woordelijk zijn voor de nieuwe 
stommiteiten van de onbekwa-
men en van de karakterlozen 
Voorwaar er wordt wat gela
chen door de profiteurs van 
het regime om de naieviteit 
van die kiezers die weten dat 
de grote partijen het verkeerd 
doen, maar die toch nog voor 
hen kiezen omdat ze het hoofa 
niet koel weten te houden bij 
de laatste propagandavloed van 
de kapitaalkrachtige grote par
tijen, gevoed met het geld van 
mensen waarvan de gewone 
kiezer weet dat het zijn ergste 
teaenstanders zijn ' 

Een stem ts altijd verloren 
als ze niet uitgebracht wordt 
op mensen of een groep van 
mensen met een juist program 
en met de nodige persoonlijk
heid om dat juist program te 
verwezenlijken 

Laten we ons de volgende 
maal met meer bedriegen Ook 
de laatste dagen voor de ver
kiezingen niet! 

Zo U niet het iniicht hebt dit nummer te 

bewaren, geef het door aan goedgeiinden 

die nog niet bij ons staan. — D a n k u . 

HET SCHANDAAL 

VAN GLABBEKE 
Hoe komt het dat het schan

daal Van Glabbeke zo kun=cig 
in de doofpot werd gestopt ' 

De C V P -pers, die eerst zo ge-
weldiig van stapel hen is zo kalm 
geworden dat zij zelfs aandr inet 
om het « kadaver» maar geru-,t 
te laten In de Kamer lieten de 
C V P -volksvertegenwoordigers 
hun vraag tot interpellatie val
len Onze volksvertegenwoordiger 
Wagemans houdt ziin vraa4? 
s teande maar knjgt met de ge
legenheid die interpellatie te 
houden „ „ a o 

Waarom zwiigt nu de C V P ' ' 
In en buiten Oostende doen al
lerlei geruchten de ronde C V P 
en Liberalen vormen daar nu de 
bestuuilijke meerderheid en m 
hoeverre zijn de CV P-schepe
nen mede verantwoordelijk voor 
de schandalen van Oostende ? 
Er is echter meer de lastkohie-
ren en bestekken voor de stad 
Oostende voorzien dat alle elec-
trische toestellen en appara tuur 
van het merk Philips moeten 
zijn , de vertegenwoordiging 
van dit merk berust bij de 
S E G E (Societe d 'Entrepnse 
Generale d'Electricite) waarvan 
een der beheerders is, de C V P 
schepene PIERS te Oostende 
(schoonzoon van de standaard-
familie SAP) 

Legt dtt niet aUes lüt» 

DE ABONNENTENSLAC 
in nauwelijks «eertien dagen t i jd werden 650 abanneinen

ten aangeworven. Wij rekenen er stellig op vóór midden 
Maart drieduizend abonnenten te tellen. 

Aarzel geen ogenblik ! Zet U onmiddellijk aan het werk I 
Spreek familieleden, vrienden en kennissen aan ! 

Abonnementsprijs : 50 fr. 
Steunabonnement : 100 fr. ("> ' '>""" ' ">• , _ , „ „ r f „ ___ 
wanneer gi j dit blad gelezen hebt, geef het Y f ^ f ' ?« " 

aan vriend of gebuur ! Zo draagt gij bij tot de uitbouw 
der Volksunie. 

Voorlopig Hoofdbestuur der Volksunie 
Het voorlopig Hoofdbestuur der Volksunie ziet er «'s, «ojSt 

u i t - P r o f . Dr. Walter Couwreur (voorzitter) volksvertegen
woordiger en advokaat Herman Wagemans (P"-*»"?*'» . ^ " J ^ 
w ^ e r o i advokaat Frans van der Eist (provincie Brabant) 
D r^Wim JorisUn (provincie Limburg). Dr. van Leemputten 
Tprovin^e oost-V laanderen), de heren Ingenieur Jan tte 
Bondt, Marcel Senesael en Viktor Bouckaert (Proy-nf'» W*»̂ »-
Vlaanderen), Rudi Van der Paal (algemeen secretaris en 
organ.satieleider). Dolf Cuypers <P«"r;"e'r'r''*',iu l a ^ 
hden Ludo Sels, René Proost, Rik Balthazar en Bob Maes 

*'Hlt"'algemeen sekretariaat der Volksunie >s Bevestied te 
Antweroen, Kipdorp, 61 (eerste verdieping). Tel : 31.01.53. 
* Het S t a n g t is' open de vijf eerste werkdagen telkens 
van 19 tot 21 uur, de Zaterdag van 14 tot 18 uur. Men onl-

"^AMe beUhngen "kunnen steeds geschieden door storting op 
postrekening n^ 885.72. Volksunie, Kipdorp, 61. Antwerpen. 

Benelux en de Landbouw 
(Vervolg van blz S> 

belang zijn Ook inzake Bene
lux en dan nog wel van de 
landbouw in dit kader is hij de 
woordvoerder en vo'gens zekere 
persberichten blijkt dat hiJ het 
best kan stellen met de Neder
landse minister van Landbouw, 
dhr Mansholt Nu dient erkend 
da t dhr Larock, alhoewel socia
list in zijn redevoeringen en 
tussenkomsten m het Parle
ment zijn best doet het land
bouwvraagstuk m ons land te 
begrijpen maar dat de titula-
rjs Kan Landbouw in deze op 
het achterplan bLjft of wordt 
gedrongen voorspelt n"-t veel 
goeds De huidige rezering voert 
een politiek van goedkoop leven 
en het vrijgeven van bepaalde 
landbouwproducten zou deze po
litiek weliswaar m de hand kun. 
n^n werken, maar voor onze 
boeren en tuinders een toe
stand scheppen die rampzalig 
zou kunnen worden Men 
spreekt m zekere middens met 
veel lof over de m Nederland 
gevoerde landbouwpolit'ek maar 
men veigeet er aan toe te voe
gen dat in Nederland het bud 
get van landbouw m de miUiar-
den loopt, terwijl h»t bij ons 
slechts een goede 700 millioen 
bedraagt dit op een totaal van 
ca 90 milliard Men spreekt over 
modemusering en voorlichtmg 
maar er is geen geld om onze 
voorachtingsdiensten uit te 
breiden Weliswaar werden de 
laatste weken enkele maatrege
len getroffen die de boeren ten 
goede komen maar we vragen 
ons af of dit n i n is om de pil 
van de Economische Unie en de 
liberalisaties m het kader van 
de E O E S gemakkelijker te 
doen slikken Onze boe-en en 
tumders dienen bijgevolg ten 
zeerste op hun hoede te zijrt. 
Wanneei dit nummer verschijnt 
zal de Ministervergadering van 
de Beneluxlanden plaats v mden. 
waar vooral het landbouwvTaag-
stuk zal behandeld worden Zo

wel dhr Larock als dhr Mans
holt hebben beiden over enkele 
dagen verklaard dat de defini
tieve totstandkoming van de 
Economusche Unie dit laar mo
gelijk IS Wij zijn uiterst be
nieuwd hoe dit zal geschieden 
en vooral welke maatregelen 
men m ons land zal treflen om 
het verschil dat er bestaat in 
de lonen, pachtprijzen en kost-
pujzen te overbruggen dermate 
dat onze landbouw een ?P1IIK-
waaidi?e positie z i ! kunnen in
nemen aU de Nedei-landse Vak
kundig staan onze boeren en 
tuinders omzeggens niet nee» 
ten achter bij hun Hollandse 
partners, maar op gebi^o van 
de kostprijzen, die beïnvloed 
worden door de lagere lonen en 
pachten in Nederland kunnen 
WIJ met wedijveren Alvorens dus 
tot de Economische Unie over 
te gaan moet de regsring dit 
verschil uit de weg helpen Hoe 
ZIJ het doen zal, weten we niet, 
maar er dient iets gedaan We 
kunnen moeilijk van de Neder
lands" boeren eisen dat ziJ hun 
kostprijzen zouden vei hogen, 
dat zi) hun levensstandaard zou-
oer verlagen Onze boeren neb
ben hun p.icht gedaan de pro
ducten die zii voortbrenger kun
nen op gebied van kwal teit, bsst 
de concurrentie dooi staan met 
al hetgeen er in het buitenland 
wordt geproduceerd Zonder 
daadwerkelijke steun van over
heidswege IS het onze boeren 
en tuind-rs echter onmogelijk 
hun kostprijs op het zelfde ni
veau te brengen als de Holland
se kostprijs ^ , 

Wat za 1 de regermg doen 7 
Lapmiddelen he'pen hier niet 
meer H»t gaat hier thaas wer
kelijk om het bestaan of niet 
bestaan van onze land- en tum-
bouw Daarom we herhalen het, 
moeten onze boeren bijzonder 
op hun hoede zijn 

M JAENTJES 

NAAM 

ADRES 

^^,enst voorbehouden plaafs(en) op hef 

kongres der Volksunie te Gent op 24 April e k. 

en middagmaal (-malen) voor personen. 
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NIEUWE DWAASHEDEN 
VAN THEO 

• 
Theo Lefèvre heeft ander

maal de volle maa t van zijn 
geestelijke leegheid gegeven, 
•wanneer hij sprak voor de po-
liieke studiekring van het Leu
vens studentenverbond. 

Om wille van zijn fransdol
heid s taat hij bij de studen
ten niet erg goed aange
schreven, maar toch hebben ze 
hem zijn opvattingen eens 
komen laten verdedigen. Het is 
dan ook wat geworden. Hij 
•wreef de studenten kleinburger
lijke opvattingen toe. hij de 
Gentse bourgeois die nog zo 
buiten zijn tijd leeft dat hij 
zijn kindpren naar een Franse 
school stuurt ! 

Waarom is Theo dan zo 
kwaad op de Ijeuvense studen
ten ? 

Wel hij heeft verschillende 
redenen. 

Vooreerst hebben de studen
ten de onjuLste weergave van 
sommige woorden van Z. H. de 
Paus gelaakt waai-aan het lijf
blad van Theo. «De Nieuwe 
Gids», zich schuldig gemaakt 
had. om de nationalisten in 
een verdacht daglicht te steKen. 
De Paus had terecht sommige 
vormen van nationalisme ver
oordeeld. Maar anderzijds heeft 
hij herhaaldelijk de juiste 
ideeën van andere vormen van 
nationalismen bevestigd. «De 
Nieuwe Gids» wist de zaken 
echter weer zo te draaien dat 
haa r tegenstrevers onfair ge
troffen werden. Dit feit. dat 
sterk naar kwade trouw riekt, 
werd door de studenten aange
klaagd. 

E>at past echter niet in Theo 
zijn pwlitiek kraam ! De waar
heid mag klaarblijkelijk volgens 
hem niet gezegd worden. Zijn 
houding typeert die van gans 
zijn part i j . 

Ten tweede hadden de stu
denten die andere woorden van 
Z. H. de Paus waarin hij oj> 
komt voor amnestie, aange
haa ld en geviaagd waarom de 
C. V. P. gedurende haar vier
jarig bewind dit verzoek van de 
Paus niet ingewilligd had. Toch 
maar een juiste vraag en een 
gefundeerd verwijt, menen we. 
Ten derde hebben de studenten 
Theo zelf om wille van zijn 
franskiljonisme aangek]aagd 
wanneer hij in zijn benicht 
vraaggesprek met « De Linie» 
zei dat er moest een einde 
komen aan de drie-partijen-
aktie, aktie waarvan de studen
ten voorstander waren. Ter dier 
gelegenheid hadden ze Theo in 
koorknapenhemd gezet en hem 
laten zwaaien met een Belgisch 
driekleurig vlagje solo-marga
rine, een heel aardige karika
tuur. Voor Theo was en is de 
schoolkwesie, net zoals vroeger 
de konigskwestie een prachtige 
gelegenheid om alle andere 
vraagstukken te verdoezelen. 
Klaarblijkelijk vinden echter 
de studenten ook dat hoe be
langrijk een schoolkwestie ook 
is. het Vlaams probleem even
eens de volle aandacht ver-
dient. Maar dat Vlaams pro
bleem zit Theo dwars. Hij vindt 
het wel goed natuurlijk da t de 
Vlaamsgezinden nog zo onno
zel zijn om voor zijn partij te 
kiezen Maar te veel daarover 
praten of er iets voor doen. .dat 
vooral niet. 

De studenden zijn volgens 

Theo kleinburgerlijk en veel 
te nationalist. Was het maar zo 
dat ze nationalist waren, dan 
zou de toestand vlug beteren. 
De verstandigsten zijn het ech
ter wel en de laatste jaren zien 
wij dat de studenten steeds 
meer in de gezonde richting 
marchei-en. Dat zit Theo en 
ook andere C.V.P.-ers geweldig 
dwars. Vandaar dan ook da t ze 
geen gelegenheid laten voorbij
gaan om die studenten op de 
kop te zitten. 

Nationalisme, orakelt ITieo, 
is als idee ontstaan in de geest 
van enkele intei;ektu?len, die 
weinig politieke scholing heb
ben ! Daarom waarschijnlijk 
da t he t nationalisme de laatste 
honderd jaar zo de geschiedenis 
gedomineerd heeft en het thans 
in nog sterker mate doet. De 
waarheid is dat het een kern
gezonde idee is waarnaar de 
wezenlijk idealistische jeugd 
steeds op nieuw zal grijpen. Het 
nationalisme leeft in ons land 
afgesneden van de grote mas-

Niet langer 
geaarzeld ! 

• 

Sluit aan bij de 

Volksunie ! 

• 

Lees en verspreid 
ons blad ! 

man niet dadelijk duidelijke 
stelling zelf vooropzet. Zij zaait 
bewust en gewild verwarring in 
de geest van de kleine man. die 
niet weet of het hem vrij s taa t 
op politieke plan eender voor 
gelijk welke christelijke part i j 
te kiezen. Op een vergadering 
van de C.V.P. leiding zelf deed 
de huichelaar het tegenoverge
stelde. Hij zei dat alle gelovigen 
zich als gelovigen moesten vere
nigen tegen de linkse school-
politiek EN OP HET C.V.P. 
PROGRAM. Dat zeg hij ook op 
zijn meetings, maar durft hij 
op een studievergadering van 
de studenten niet s taande hou
den omdat die stelling onver
dedigbaar is van Katoliek 
s tandpunt uit. De gewone man 
in de s t raat weei dat echter zo 
niet. Die wordt het dus wel wijs 
gemaakt. , 

Denkt iemand da t hij nu zal 
ophouden met die verwarring 
in s tand te houden en aan te 
wakkeren ? Volg hem dan maar 
eens goed op zijn meetings ! 

DE MOEDIGE C.V.P.'ers 
— Das kinderkens, hard schelden he... ik moet nu maken dat 

ik weg kom. Wij hebben beloofd nergens aanwezig te zijn waar 
linkse ministers komen ! 

sa. zegt Theo. Ongetwijfeld 
juist. Daarom dat wij het thans 
proberen opnieuw tot de massa 
te brengen omdat het de enige 
redding voor onze Vlaamse 
mensen is. Maar wat voor een 
dwaasheid uit het feit dat de 
idee de massa nog niet bereikt 
heeft, te besluiten dat de idee 
zelf niet goed zou zijn ! Het 
bewijs dat het nationalisme on
juist is hebben we echter ner
gens in de verslagen gevonden. 
Het zal voor Theo te lastig ge-
wees zijn. Wij begrijpen da t ! 

Wij moeten toch wel een ge
zonde liefde voor land en volk 
hebben, zegt Theo, Vandaar dat 
hij zijn kinderen van dat volk 
afzondert, door ze in een on-
vlaamse geest te laten opvoe
den. Men kent de vruchten aan 
de boom. 

Schijnheilig in hoge mate was 
hij daarbij toen hij in het de
bat betreurde dat de C V P . niet 
alleen een parti j is met een 
program, maar aan de andere 
kant ook wat vereenzelvigd 
wordt met de parti j van het 
geloof. Er is inderdaad nogal 
een grondig onderscheid tussen 
geloof en C.V.P. program ! 
Maar wat hij er niet bij gezegd 
heeft is dat de C.V.P. voort
durend deae voor de gewone 

Eenheid van de christelijke 
krachten ? 

Zij, die het politiek sp?l van 
de C.V.P. doorzien, zullen ge
walgd hebben bij de komedie 
die opgevoerd werd en word: door 
het th?ma van de « Christelijke 
eenheid». Zij weten immers 
maa r al te goed dat er van het 
«christel i jke» bij de C.V.P. 
profiteurs, die het ideeenerfgoed 
verkwanselen voor stoffelijke 
voordelen, maar weinig over
schiet. De herhaalde aanmanin
gen van Z.H. de Paus om meer 
menselijkheid tegenover de 
slachtoffers van de politiek en 
voor amnestie hebben ze in de 
wind geslagen en zo het voor
naamste christelijk gebod van 
de naastenliefde eens te meer 
met de voeten getreden. 

Hoe farizeïsch is dan ook hun 
oproep tot eenheid van «a'.le » 
christelijke krachten terwijl ze 
terzelfdertijd er wel voor zor
gen alle mensen met karakter 
ui t hun organisatie te weren. 
omdat hun duister profiteurs-
spelletje niet zou ontmaskerd 
worden in eigen kring. Zij 
verkiezen onbenuJigen, geven 
hun flink wat inkomen en 
zijn zo verzekerd onderda
nige dienaars te krijgen, die 

het hen niet lastig zullen 
maken uit schrik hun inkomen 
te verliezen en die knikker spe
len als de broodhersn spreken. 

Maar daarbuiten is die een
heid van de chi'istelijke krach
ten wenselijk in één enkele par . 
tij ? Is ze politiek nutlrg ? 

Even onderzoeken ! 
Iedereen weet dat er ïn ons 

land meer dan 50 r'r gelovigen 
zijn en toch zien we dat d^ 
C.V.P. nooit in s taat geweest is 
ooit de helft van de st. 'mmen 
in de wacht te slepen, terwijl 
de linkse partijen, die verdeeld 
zijn, steeds meer dan 50 ";; van 
de stemmen b 'ha len . Samen 
verkregen de linkse partijen bij 
de laatste verkiezingen meer 
dan 55 "'r van de stemmen. 
Nochtans zijn zij verdeeld ! 

En toch zijn er meer dan 
50 *•; christenen in ons land ! 

Het lijdt dus geen twijfel dat 
heel wat Katholieken voor de 
linkse partijen kiezen. Ti'ou-
wens iedereen kent er zo in zijn 
omgeving. 

Hoe komt dat ? 
De C.V.P.. die zogezegd alle 

belangen wil verzoenen... en 
voor de meeste groepen niets 
doe;, stoot vele Katholieken af 
door haa r karakterloos, door 
haa r onbekwaam politiek perso
neel en door haa r gebrek aan 
strijdvaardigheid. • 

De linksen, die over drie par
tijen verdeeld zijn. vertegen
woordigen beter de verschillen
de denkwijzen bij de niet-gelo-
vigen en trekken daarbij door 
hun sociaal-ekonomisch pro
gramma nog heel wat gelovi
gen aan ook. 

De kommunisten trekken de 
«rad ika le» arbeiders en de 
linkse mistevredenen aan. de 
socialisten de minder radikale 
werklieden, de liberalen meer 
de middenklasse en de kapitaal
krachtigen. 

Zo er slechts één linkse partij 
zou zijn. zouden er onvermijde
lijk ofwel radikale arbeiders, of. 
wel konservatieve middenstan
ders wegvallen. Het aantal link
se stemmen zou gevoelig ver
minderen. 

Het zou hetzelfde vei-schijn-
sel zijn als dat wat zich nu bij 
de C.V.P. voordoet. De C.V.P 
behartigt niet terzelfdertijd de 
arbeiders-, middenstands- en 
landbouwbelangen. Zij kan niet 
de franskiljons laten baas spe
len en toch de Vlaamse belan
gen dienen. Vandaar ook da t 
klaarziende Vlaamsgezinden in 
geen geval C.V.P.er kunnen 
zijn. en dat de werklozen, mid
denstanders en landbouwers 
waarvoor de C.V.P. helemaal, 
maar dan ock helemaal niets 

^doet. zich hoe langer hoe meer 
'van haar afkeren. 

Het is politiek normaal en ge
zond dat alle geestesstromingen 
en maatschappelijke gioeoen 
in het parlement «werkelijk» 
vertegenwoordigd zijn. Op het 
huidig ogenblik zijn ganse groe
pen katholieken praktisch niet 
vertegenwoordigd in het parle
ment omdat de C.V.P. volkomen 
bewust em opzetteüjk hun belan
gen verwaarloost. Daarom L<; een 
andere christelijke partij nood-
zakehjk tot gezondmaking van 
de toestand in ons land. 

VERKIEZINGSKOMEDIB . 
TE BRUSSEL. 

Bij de laatste verkiezingen 
werd er in het arrondissement 
Brussel — niet voor de eerste 
maal trouwens ! — een triestige 
komedie gespeeld waarop wel 
eens mag teruggekomen worden, 
opdat men in Vlaanderen zou 
weten hoe zwaar de vlaamsge-
z'ndheid van sommige mensen 
weegt en wat men er zo a! kan 
van verwachten. 

De Vlaamsgezinden van he t 
arrondissement Brussel worden 
bij iedere verkiezing aangespoord 
om een voorkeurstem uit te 
brengen achter de naam van een 
vlaamsgezind kandidaat die zo
gezegd op de stri jdplaats s taa t . 
Deze aansporing is niet overbo
dig daar op de lijsten-'zowel van 
de C V P. als van de B S.P en de 
liberale partij vooral kandidaten 
s taan die alles behalve vlaams
gezind zijn. ja tot onze ergste 
vijanden mogen gerekend wor
den. Men moet dus wel iets doen 
om de Vlamingen te lijmen. 

Zo wordt dan aan « de libera
le Vlamingen » de kandiaa taur 
aanbevolen van de heer Maer-
tens die de. . . 10e plaats bekleed 
op de lijst voor de Kamer en 
van de heer Schalekens die de . . . 
7e plaats inneemt op de lijst 
voor de Senaat. 

In 1950 behaalde de .iberale 
partij 6 zetels voor de Kamer, in 
19S4 eveneens 6. Het is dtLs dui
delijk dat de 10e kandidaat geen 
schijn van kans had. Voor d« 
Senaat hadden de liberalen in 
1950 slechts drie rechtstreeks ge
kozenen, in 1954 vier. 

De kandidaten die op de ver
kiesbare plaatsen stonden wa. 
ren : Devèze. Charles Janr iens , 
Demuvter. Mundeleer. Coore-
mans. Blum... voor de Kamer; 
Moureaux. Bossaert. Dierckx, 
Ciselet . voor de Senaat. Allen 
dus rabiate Vlamingen-haters. 
Het z'jn deze mensen die, dank 
zij de medeplichtigheid van een 
Maertens en een Schalekens, 
door de liberale Vlaamsgezinden 
van Brussel naar Kamer en Se
naa t gezonden worden ! 

Bij de C V P . is het niet veel 
beter. Natuurlijk staan er oo i 
wel enkele Vlamingen op ver
kiesbare plaatsen bij de C V P., 
het zou moeilijk anders kunnen. 

Doch- een man als G. Van Wij-
nendaele. de overigens n-et on
sympathieke burgemeester van 
Asse. staat op de Senaatslijs: op 
de 8e plaats zonder redelijke 
kans om verkozen te worden c er 
waren slechts 6 gekozenen i. Mr. 
Leo Lindemans s taat op de 11e 
plaats op de kamerlijst .̂ 1 de 
katholieke Vlamingen worden 
aangespoord om te s temmen 
voor deze « Vlaamsgezinde kan
didaten ». Wat is het resultaat ? 
Dat een de la Vallée Pousin 
dank zij de stemmen van de 
vlaamsgezinden naa r de Senaa t 
gaat en een Nossent naa r de 
K a m e r ! Nossent stond op d e 
aanplakbrieven van de bei-uchte 
« Lieue contre la flamandisation 
de Bruxelles» als aanbevolen 
kandidaat, hebbende het pro
gramma van deze Ligue onder
schreven. 

De kiezers die in hun naïevi-
teit, gehoor gevend aan de aan
maningen van een « Standaard » 
voor Lindemans hun stem uit
brachten hebben in werkelijk
heid voor Nossent gekozen ! Zij 
die voor Van Wijndaele stemden 
kozen voor de la Vallée. 

Dat is het zottekensspel dat in 
Brussel bij de verkiezineen ge-
sneeld wordt. Men mag dat in 
Vlaanderen wel eens vernemen. 
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P R O V I N C I E A N T W E R P E N 

Oe Arrondissementele Verga
dering op 2 dezer voorgezeten 
door kameihd Herman Wage-
mans , besprak uitvoerig de 
organisatie van het aans taande 
kongres te Gent. van de eerste 
provinciale kaderdag op 26 de
zer te Antwerpen, alsmede de 
abonnementenslag 

De tweede Dinsdag van iedere 
maand houden kamerlid Wage-
mans en gemeenteraadslid Ferdi 
van de Vijver zitdag in het 
lokaal «Wois tenpan» , te Boi-
gerhout Ook deze maand was 
de zitdag een sukses 

I>e Bormsgemeente Merksem 
slcot op een onlangs gehouden 
algemene vergadering van 
Vlaams-Nationalisten met een
parigheid van stemmen bij de 
Volksunie aan Meiksem wordt 
weer de Vlaamse buicht van 
weleer De afdeling gaa t per 
autokar naa r het kongres In
schrijvingen van deelnemers 
kunnen van nu af aan onze 
propagandisten afgegeven wor
den 

Te Lier wordt koortsachtig 
gewerkt aan de voorbereiding 
van de federalistische avond, 
welke plaats vindt op Zaterdag, 
26 dezer, te 20 uur, in cafe 
«Belgrado» Lisp, 7 

In heel de provincie werden 
kontakten gelegd in verband 
met de provinciale kaderdag 
van 26 Maar t e k 

Zaterdag, 19 dezer, te 
17 uur in « Roeland», 
Korte Kruisstr., 3, Gent : 
EERSTE P R O V I N C I A L E 
K A D E R V E R G A D E R I N G 
OOST-VLAANOEREN. 

Sprekers : Prof. Dr 
Walter Couvreur, alge
meen voorzitter ; Volks
vertegenwoordiger Her
man Wagemans. 

Nadien te 20 uur in 
zelfde zaal : groot bal, ten 
voordele van Vlaamse 
verminkten. 

Zaterdag, 26 dezer, te 
19 uur in « Café de Com

merce », Zuidstraat, 16, 
Roeselare : 

A R R O N D I S S E M E N T E L E 
V E R G A D E R I N G . 

Sprekers : Drs. Wim 
Jorissen en Rudi Van 
der Paal. 

Zaterdag, 26 dezer, te 
17 uur in K Rubenssalon», 
Groenplaats, 9, Antwer
pen : 

EERSTE P R O V I N C I A L E 
K A D E R V E R G A D E R I N G 
A N T W E R P E N . 

Sprekers : Prof. Dr. 
Walter Couvreur ; Volks
vertegenwoordiger Wage-

Zaterdag, 2 April te 17 
uur in « Warson Hotel », 
Stationstraat, Hasselt: 

T W E E D E P R O V I N C I A L E 
K A D E R V E R G A D E R I N G 
L I M B U R G . 

Sprekers ; Volksverte
genwoordiger Wagemans; 
Advokaat Frans Van der 
Eist; Drs. Wim Jorissen. 

Het KOISGRES van de Vlaamse 
Partijpolitieke Eenheid op Zondag 
24 April te Gent zaal Roeland 

P R O V I N C I E BRABANT 
Het plaatselijk bestuur Brus

sel van de Volksunie vergadert 
geregeld en de abonnementen
slag heeft hier reeds prachtige 
resultaten beieikt Een arron
dissementele vergadering weid 
belegd ter voorbei eiding van 
ons kongres waar voor een flin
ke opkomst Prof Couvreur en 
Drs Wim Jorissen het woord 
voerden De vergadering werd 
voorgezeten dooi Mr P Van 
der Eist De Vlaamse politieke 
s tn jd in Brussel herleeft en 
krijgt grotere omvang 

Het galabal te Kumtich bij 

Op Zondag 24 Apnl 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 Kruisstr 3, 
Gent 

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

AGENDA VAN H E T KONGRES 

Voormiddag : (aanvang 10 u ) 
Zes sektievergaderingen 

• * « 

Te 13 uur verzamelen voor 
het middagmaal al degenen, die 
betrokken zijn bij de organisa
tie van de studieveigaderingen 
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 dooi Prof Dr. 
Walter Couvreur, algemeen 
voorzitter der Volksunie 

De algemene organisatie van 
het kongres beiust bij de alge
mene sekretaris en organisatie-
leider, de heer Rudi Van der 
Paal, bijgestaan door het vol
ledig arrondissementeel bestuur 
Gent-Eeklo der Volksunie 

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

De sektievergaderingen grij
pen plaats in de bovenzalen van 
het lokaal «Roeland» en van 
het Ickaal « Afspannmg », Zand
berg te Gent 

Besproken plaatsen : Vermits 
het nu reeds vaststaat dat auto-
kars met kongressisten komen 
uit Roeselare, Antwerpen, Diks-
muide, Duffel, Limburg, Leu
ven, Kumtich, Mechelen, Brus
sel, Nevele en Brugge, verzoe
ken WIJ al degenen, die het 

kongres wensen bij te wonen 
onderstaande strook te verzen
den aan ons algemeen sekreta-
naa t , Kipdorp 61, Antwerpen 

Aanplakbrieven voor het kon
gres kunnen nu reeds aange
vraagd worden op het algemeen 
sek ie tanaa t 

Inlichtingen m verband met 
het inleggen van een autokar 
naa r het kongres kunnen ge
nomen worden bij volgende 
adressen 

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

— Lokaal RoelanS, Korte 
Kruisstr 3, Gent (tel 23 28 28) 

— Lokaal Bieughel, Lakcn-
straat 87. Brussel (tel 17 8193) 

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

— de heer Renaat Bosmans 
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) 

— Jorissen Lambert, Viseweg, 
Mol 

— advokaat Jef Libens, Steen
weg 138, St Truiden 

— Dr van Leemputten, Dorp 
Velzeke (tel Zottegem 70 08 32) 

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

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

— Drs Wim Jorissen Jean 
Nctestraat 59, Anderlecht (tel 
2184 21) 

— de heer Jos Peeters, Steen
weg 382, Kumtich 

— mevrouw J a n van Tulden, 
Lange Vesting 100, St Andries-
Brugge 

— de heer Marcel Senesael, 
St Rijkers-Alveringem. 

Tienen kende een buitengewoon 
grote bijval De zaal was over
vol Benevens het volledig be
stuur van het arrondissement 
Leuven waren daar kamerlid 
Wagemans, en de heren Rudi 
Van der Paal, Omaar Mortier, 
Bob Maes en Lode van de Walle 
aanwezig Het werd een gezel
lige nacht waarop heel wat kon
takten gelegd weiden 

Het arrondissementeel bestuur 
Leuven kwam samen en besprak 
de verdere akrtie van de Volks
unie De abonnenten- en leden
slag zal hier ook onverpoosd 
dcorgezet worden 

K O N S R E S B O E R E N F R O N T 
Te Brussel vond op 20 dezer 

het jaailijks- Boerenfrontkon-
gres plaats, bijgewoond door 
ruim drieduizend boerenfronters 
uit alle Vlaamse gouwen 

Het kongres werd geopend en 
voorgezeten door de heer Frans 
Boogaerts, algemeen sekretaris 
van het Boerenfront Deze ver
welkomde de afgevaardigde van 
de Mmister van Landbouw ,de 
adjunkt-sekretans-generaal van 
de Nationale Federatie der 

Franse Landbouwers, alsmede 
de heren Prof Dr Walter (Cou
vreur, volksvertegenwoordiger 
Herman Wagemans en Rudi 
Van der Paal die het hoofdbe
stuur der Volksunie vertegen
woordigden op dit kongres On
der de aanwezigen vermelden 
WIJ verder de heren Marcel 
Senesael, Ludo Sels, Jos Pee
ters, Omaar Mortier en Daems 

Na de lezing der besluiten 
door de heer Frans Boogaerts 
kwamen achtereenvolgens de 
heren F Dierickx namens Jong-
Boerenfront. A Veimeire van 
de Studiedienst van de Bond 
der Grote Gezinnen Lion, afge
vaardigde van de Minister van 
Landbouw, en de heer van 
Graefschepe adjunkt-sekretans-
generaal van de Nationale Fede
ratie der Franse Landbouwers 
aan het woord 

Namens de Volksunie sprak 
Drs Wim Jonssen, die er cp 
wees dat de boeren m hun har
de strijd over twee machtige 
organisaties zouden moeten be
schikken, een syndikale, het 
Boerenfront, exi een politieke, 
de Volksume Eens te meer wist 

spreker de boeren te bezielen 
Na hem sprak de voorzitter van 
het Boerenfront, Louis van 
Kerckhoven Ook hij gaf eens 
te meer blijk van een groot 
oratorisch talent Sinds twintig 
jaar u hij nu reeds voorzitter 
van het Boerenfront Bij het 
lustrum van het Boerenfront 
volgend jaar hoopt men hem te 
kunnen huldigen als eerste en 
enige voorzitter van de mach
tige organisatie Dikwijls zal zo 
iets nog niet gebeurd zijn. 

L I M B U R G 
EISDEN 

Te Eisden greep een kader
vergadering voor het Maasland 
plaats De jongeren waren goed 
opgekomen Uit hun aktiviteit 
en hun voornemens blijkt de 
aktiviteit in het Maasland m 
goede handen De abonnemen
tenslag maakt hier flinke vor
deringen Van het hoofdbestuur 
waren de heren Van der Paal 
en Jorissen aanwezig 

LAUW 
Op een vergadering te Lauw, 

die zeer goed bijgewoond werd, 
hielden de leden van het hoofd
bestuur Ludo Sels en Wim Jo
rissen een uiteenzetting over de 
huidige politieke pioblemen en 
meer speciaal over het land
bouwvraagstuk Te Lauw ook is 
men er zich van bewust dat het 
hekken niet langer aan de oude 
stijl kan blijven hangen. 

V E C H M A A L 
Een eeiste vergadering werd 

in het dorpje Vechmaal belegd 
waaiop ook Wim Jorissen het 
wooid voerde Jongeren en 
oudere i waren opgekomen om 
kennis te nemen van onze stel-
1'ngen Uit gespiekken achteraf 
bleek dat ook Vechmaal niet 
wil ten achter blijven Daar 
eveneens grceit een groep doel
bewuste mensen 

NEERPELT 
Te Neerpelt en te Overpelt 

werd samen met de leden door 
Wim Jorissen en Rudi Van der 
Paal een plan voor de verdere 
werking opgesteld Ook hier 
lieten de eeiste abonnementen 
en leden niet op zich wachten 

E M E N B I L Z E N 

Een eerste kernvergadenng^ 
greep plaats te Eigenbilzen' 
waarop ook leidende elementen 
van andere dorpen uit het kan
ton Bilzen aanwezig waren De 
heren Joi-issen en Van der Paal 
gaven een uiteenzetting van op
zet en weikmg van de Volks
unie Een flinke kern zal daar 
de zaken ter hand nemen Zo 
krijgt stilaan elke gemeente van 
het ' kanton Bilzen zijn plaatse
lijke kern 

K A N T O N 
Z I C H E N ZUSSEN BOLDER 

Hier werden verscheidene 
dorpen bezocht om plaatselijke 
kerngroepen te stichten Binnen 
kort zullen hier in enkele dor-
f)en vergaderingen belegd wor
den 

K A N T O N MAASEIK 

Te Maaseik, te Neeroeteren 
en te Op)oeteren worden verga
deringen voorbereid Er komen 
hier geleidelijk aan meer krach
ten los De abonnementenslag 
werd ook hier ingezet 

PROV. OOST-VLAANDEREN 

Het arrondissement Gent-
Eeklo heeft de abcnnementen-
slag flink ingezet en staat hier 
aan het hoofd van al de Vlaam
se arrondissementen 

Men werkt tevens ernstig aan 
de oiganisatie van het aan
staande kongres 

Op 3 Maart spiak volksver
tegenwoordiger Wagemans te 
Nevele voor een aandachtig ge
hoor 

Op 23 dezer spreekt Drs Wim 
Jorissen naast de CVP-volksver-
tegenwoordiger Develter te Gent, 
op uitnodiging van het Katho
liek Vlaams Hoogstudentenver-
bond 

In de streek van Dendermon-
de, alsmede te Aalst en Ouden
aarde, werden talrijke kontak
ten gelegd 

PROV. WEST-VLAANDEREN 

In het arrondissement werkt 
zeer flink de sympathieke Inge
nieur Jan de Bondt Er werden 
vele abonnementen uit die 
streek aangebracht 

Te Brugge vond na een ge
slaagde kontaktvergadei ing, 
wa»rop de heer Rudi Van der 
Paal het hoofdbestuur vertegen-
wooidigde, een belangrijke ar
rondissementele vergade-ing 
plaats waar het woerd gevoerd 
werd door Drs Wim Jorissen en 
Prof Dr W Ccuvreur 

Ondergetekende : 

NAAM: 

ADRES: 

wenst een abonnement op De Volksunie, 

1) Stort 50 fr. (of ; op P.C n' 885 72, 

Volksunie, Antwerpen. 

2) Abonnementsgeld mag ontvangen worden. 
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