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ONS EERSTE KONGRES
door Prof. D r W A L T E R
De
binnenlandse
politieke
o n t w i k k e l i n g in België na de
tweede wereldoorlog is voor de
Vlaamsgezinden een harde leerschool geweest. De uitschakel i n g van de Vlaamse n a t i o n a listen op het politieke vlak en
de
verregaande
onverschilligheid van socialisten en liberalen
ten aanzien v a n het Vlaamse
probleem hebben de b e h a r t i g i n g
der Vlaamse belangen tot p a r t i j monopolie der C.V.P. g e m a a k t .
Mede g e p r i k k e l d door het voorbeeld van enkele Vlaamse n a t i o nalisten, die m het kader der
v e r r u i m i n g de gelederen der
C V . P . , i n de p a r t i j en i n de
pers, z i j n gaan versterken, hebben de Vlaamse n a t i o n a l i s t e n
b i j h e r h a l i n g hun v e r t r o u w e n
en h u n stem aan de C.V.P. geschonken, m de hoop, dat een
p a r t i j w a a r v a n het z w a a r t e p u n t
m Vlaanderen ligt, inderdaad
een Vlaamse politiek zou voeren
Het Vlaamse tieleid der
C.V.P. IS evenwel van die aard
geweest,
dat
haar
Vlaamse
m a n d a t a r i s s e n zich met langer
de waardige vertegenwoordigers
wan het Vlaamse volk mogen
noemen. De slaafsheid van de
Vlaamse C.V.P.-leiding ten opzichte van de Brussels - Waalse
p a r t i j m i n d e r h e i d , het
politiek
gesjacher eerst met de k o n i n g s kwestie, t h a n s met de schoolkwestie, levert het ontstellende
bewijs van Vlaamse machteloosheid en politieke onbekwaamheid. Is m e t de brute a f w i j z i n g
van het lederalisme dat toch
de enige u i t k o m s t biedt aan de
Vlaamse sociaal-ekonomische en
t a a l k u l t u r e l e n o d : n alsook aan
het netelige school- en repressievraagstuk, k e n m e r k e n d voor
de
geesteshouding
van
BER O E P S p o i i t i c i , die h u n V l a a m se o v e r t u i g i n g veil hebben voor
een politiek m a n d a a t en alle
dringende Vlaamse problemen
verlegen van zich a f s c h u i v e n .
Zo heeft de C.V.P. t i j d e n s haar
vierjarige homogene regering,
— m o g e l i j k gemaakt door het
verkiezingspotentieel der V l a a m se n a t i o n a l i s t e n . — steeds verwaarloosd een rechtvaardige en
duurzame oplossing van het
schoolvraasstuk, zoals in H o l l a n d , na te streven. De voor^
keur der C V . P p o l i t i c i gaat i m mers n a a ' gedeeltelijke en voorlopise oDiossmsen
zodat
de
nooit
behoorlijk
opgeloste
schoolkwestie b i i e l k e verkiezing
als
propagandamiddel
dienst
kan doen Dat h i e r b i j de godsdienst tot p a r t i j p o l i t i e k e pasm u n t w o r d t verlaagd, is helaas
n o r m a a l vo r p o l i t i c i , voor wie
politiek
geen roeping
maar
slechts een winstgevend beroep
IS. I n m i d d e l s
is de schoolkwestie, hoe g e w i c h t i g ook, met
het dringendste Vlaamse probleem en in elk geval m i n d e r
b e l a n g r i j k dan de op'ossmg der
werklooshe'd, de redding van
Brussel voor de Vlaamse stam.
de u i t r o e i i n g van het f r a n s k i l jonisme in Vlaanderen, de vernederlandsing van het b e d r i j f s leven, de oplossing der repressie
enz. Gebonden door p a r t i j p o l i tieke belangen z i j n de Vlaamse
mandatarissen in de drie t r a d i tionele p a r t i j e n met m staat
gebleken deze problemen oo te
lossen
Alleen
de
politieke
zweepslag
van
de
Vlaamse

COUVREUR

n a t i o n a l i s t e n , die in de periode
tussen de twee wereldoorlogen
de stuwende k r a c h t z i j n geweest
in K a m e r en Senaat, is b i j
m a c h t e aan het Vlaamse s t a n d p u n t in het kader der t r a d i t i o nele p a r t i j e n opnieuw recht te
laten wedervaren.
Bewijst niet de m i s l u k k i n g
der zogenaamde
driepartijenaktie, dat deze p a r t i j e n u i t zich
zelf niet de k r a c h t tot een vernieuwde Vlaamse a k t i e k u n n e n
p u t t e n ? A a n k n o p e n d b i j de
vooroorlogse
nationalistische
t r a d i t i e beoogt de jonge, m a a r
levenskrachtige Volksunie een
grondige reorganisatie van de
Vlaamse s t r i j d naar de zijde
v a n het federalisme en het bevorderen van een eigen Vlaamse
politieke
macht.
Onverwijld
dienen alle nog overvloedig a a n wezige nationalistische k r a c h ten in V l a a n d e r e n op d i t grote
doet gericht.
Het

op 26 A p r i l te

Gent

te

a l g . v o o r z i t t e r ó«r

Volksunie.

dige n a t i o n a l i s t i s c h e p a r t i j v o i ^
m m g zowel van de zijde der
nationalistische
« defaitisten »,
die de p a r t i j s t r i j d hebben opgegeven om zich m een u i t e r a a r d
onvruchtbare «beweging» terug
te t r e k k e n , en die van de « bev r i j d e » f l a m i n g a n t e n , voor wie
het
nationalistische
beginsel
heeft afgedaan, met w o r t e l r n
tak uitgeroeid. Aan het n a t i o nalisme als levenwekkend beginsel m de Vlaamse s t r i j d dienen z i j n vroeger moreel aanzien
en verloren w a a r d i g h e i d t e r u g geschonken. A a n de vele jonge
entoesiaste
medewerkers
en
p r o p a g a n d i s t e n der Volksunie
zullen de sektievergaderingen,
g e w i j d aan de
t>elangrijkste
Vlaamse problemen en h u n oplossing, de onmisbare technische
voorlichting verschaffen.
Aan
het Vlaamse volk, dat meer d a n
ooit betioefte heeft aan n a t i o nalistische bezieling, zal het
kongres het onweerlegbare bew i j s brengen vati z i j n politieke

Definitief

programma

VOORMIDDAG:
SEKTIEVERGADERINGEN
Algemene l e i d i n g : M r . F r a n s
van der Eist.
1./ Sociaal - ekonomische V r a a g stukken o
1. M i d d e n s t a n d s p r o b i e m e n
( l a a i «Zwarte Kat», Vrijdagmarkt).
Voorzitter: Ir. van Waeyenberge.
I n l e i d e r : René Proost.
2. L a n d b o u w p r o b l e m e n
(Lokaal
« A f s p a n n i n g »,
Zandberg).
V o o r z i t t e r : Ludo Sels.
I n l e i d e r : Frans Boogaerts.
3. Arbeidsproblemen
( i n een der bovenzalen van
lokaal > Roeland »).
V o o r z i t t e r Rik B a l t h a z a r .
Inleider : A. Bombeke.
I I . Politieke V r a a g s t u k k e n :
1. T a a l p o l i t i e k e problemen
( i n een der bovenzalen v a n
lokaal < Roeland >i).
V o o r z i t t e r : Ir. J a n de B o n d t .
Inleider : Prof. Dr. W a l t e r
Couvreur.
2. Schoolkwestie, epuratie,
repressie en ander problem e n v a n binnenlandse a a r d
(lokaal « Roeland »).
V o o r z i t t e r ; Drs. A. Goeyens,
Inleider :
Volksvertegenwoordiger
en
advokaat
H e r m a n Wagemans.
3. Buitenlandse politiek
( l o k a a l ( Roeland »).
Voorzitter :
Dr.
R.
van
Leemputten.
Inleider : A d v o k a a t Frans
v a n der Eist.

— I n t r e d e der muziekkapel
— Intrede der leeuwenvaan
— I n t r e d e der provinciale afvaardigingen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen, A n t werpen, L i m b u r g en B r a b a n t

— Marsj door de muziekkapel

houoen kongres der volksun.e
w i l het verbroken k o n t a k t met
het vooroorlogse Vlaamse n a i i o nalisme herstellen en het s l u i merende
Vlaamse
bewustzijn
opnieuw tot o n t w a k i n g brengen
Hierbij
dienen
allereerst
de
vooroordelen tegen een zelfstan-

GEXT:

24

h e r o p s t a n d i n g . 24 A p r i l 1955
worde de dag der n a t i o n a l i s tische
doorbraak.
Moge
het
n a t i o n a l i s t i s c h beginsel dat de
Vlaamse beweging schiep, sterker dan voorheen nog tot beziel i n g brengen. Het zou ras beteren in V l a a n d e r e n .

APRIL

het

OP ZONDAG 24 APRIL 1955
Zaal « Roeland », Korte Kruisstraaf 3, Gent

T e 14.30 uur : A L G E M E N E
S L O T V E R G A D E R I N G met v o l gend p r o g r a m m a ;

van

van

eerste Volksuniekongres te Gent

T e 13 u u r v i n d t het gezamenl i j k m i d d a g m a a l plaats onder
voorzitterschap van Prof. Dr.
Walter
Couvreur,
algemeen
voorzitter
der
Volksunie
De
p r i j s bedraagt slechts 25 Fr. en
het m a a l w o r d t opgediend in de
v e r b r u i k z a a l « Roeland ».

HET POSTZEGELiyCIDENT
OP 31 MAART
O! Socialist en Katholiek ts slechts ome voornaam, tmannen
zonden»
is ome
famil-enaam

24 APRIL 1955

— Samenzang
< Groeninghe »
(Jef van Hoof)
^
Bazuingeschal
— W e l k o m w o o r d door Prof. Dr.
Couvreur : h e r d e n k i n g van
W i l l e m van O r a n j e , wiens
geboortedag (1533) samenvalt
met ons kongres — Rouwhulde ter nagedachtenis van
Dr. j u r . Spincemaille, Jozef
Lootens oud-senator Marcel
van den Buicke, Dr. Med.
Laureys en Dominee Domola
Nieuwenhuys Nyegaard
— Samenzang ; < Vaarwel, m i j n
Broeder
— Voorlezing
door
advokaat
Frans- van der Eist van de
konklusies der sektievergaderingen
— Samenzang :
Vlaanderen n
(Renaat Veremans)
— Spreekbeurt door de heer
Ludo Sels

— Samenzang : « W i j z i j n bereid »
— H u i d e w o o r d door Prof. Dr.
Walter
Couvreur
aan
de
meest v e r d i e n s t e l i j k e p r o p a g a n d i s t e n i n de a b o n n e m e n tenslag
— Spreekbeurt door
volksvertegenwoordiger H e r m a n W a gemans

— Samenzang
— Spreekbeurt
Jorissen

door

Drs.

Wim

— Samenzang
— Optreden der m u z i e k k a p e l
— Oproep
door
Drs.
Wim
Jorissen
— Slotwoord door Prof. Dr. W.
Couvreur

— Vlaamse Leeiiw
O n m i d d e l l i j k na deze algemene vergadering v i n d t i n één
der bovenzalen van het lOkaal
n Roeland >i een korte, m a a r belangrijke
vergadering
plaats
v a n alle arrondissementele t>esturen.
I n l i c h t i n g e n in verbarw
met
reismogelijkheden
naar
het
kongres k u n n e n genomen « o r den b i j volgende adressen
— Algemeen sekretariaat
aer
Volksunie K i p d o r p , 61, A n t werpen ( t e l . 31.01 53 : iedere
dag van 19 tot 21 uur de
Z a t e r d a g van 14 tot 18 u u r )
— Lokaal
( Roeland n. K o r t e
Kruisstraat
3, Gent
(tel.
23.28.28)
— Lokaal «Breughel», L a k e n s t r .
87, Brussel ( t e l . 17.81.93)
— Boekhandel
Eeuwige Mei »,
Oudaan i s , A n t w e r p e n ( t e l .
32.85.12)
— Renaat Bosmans. Vrouw v a n
Mechelenstraat, 23 Mecheien
— Ludo Sels M u g g e n b e r g 3,
D u f f e l ( t e l . Mecheien 312 25)
— Louis Thoelen, Groenstraat,
Hoeselt ( t e l . Bilzen 94)
— Theo
Voickaerts,
Grote
M a r k t , 4, Lier ( t e l . 70.09 93)
— L a m b e r t Jorissen, Viséweg,
Mal bij Tongeren
— Advokaat Jat Libens Steenweg, 38. St T r u i d e n (Tiense)
— Dr,
R.
van
Leemputten,
Dorp, Velzeke ( t e l . Z o t t e g e m
70.08.32)
— V i k t o r Bouckaert
Kokeiarestraat,
13
Roeselare
(tel.
212.70)
— Pol T a l l i e r , IJzerenwegstr. 5,
Aalst.
— Jos Peeters, Steenweg, 384,
Kumtich
— Mevrouw J a n van T u l a e n ,
Lange
Vesting,
lOO, S i n t
Andries - Brugge
— Marcel Senesael, l a n d b o u w e r
Sint Rijkers-Alveringem
— Rik
Nachtergaele
Markt,
Oudenaarde
NADERE I N L I C H T I N G E N
IN V E R B A N D
M E T ONS K O N G R E S
Alles w i j s t nu reeds op eer»
grote b e l a n g s t e l l i n g voor ons
kongres. D i t
is bemoedigend
voor degenen die belast z i j n
met de organisatie van dezs
manifestatie.
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WAAROM EEN NATIONALISTISCHE PARTM?
De Staatsmtnister
van
de
ChTistelnKe
Voikspartij,
De
Scfiriiver,
verklaarde
te Gent
op en meeting
dat men een
linkse
scnoolpotitiek
opdrong
aan de 60 % katholieken,
die
er UI ons lana zijn.
Staatsminister De ScfirijveT heelt
eens
te meer bewezen dat de naoorlogse christelijke
politiek
verkeerd toas Men heelt
steeds
maar over «.eenheidii
gezcvamd,
zodat die « eenheid » haast een
dogma geworden is Dan komt
het grote bedrog
Men
gaat
iedereen die akkoord is om de
christelijke
beginselen te verdedigen verplichten
een sociaalekonomisch
program te onaerschrviven dat door een bepaalde
kliek opgedrongen
wordt.
En
evenens dringt men het unitanstisch
beginsel
met
WaalsBrusselse
overheersing
op als
oplosing
voor
het
volkerenvraagstuk in ons land.
Welnu zowel voor het etnisch
vraagstuk als voor het socuiaiekonomisch
program ts er grote
verscheidenheid
van
opvatting
in de christelijke gelederen. Ook
bil de' linksen is er grote verscheidenheid
van opvatting voor
het
sociaal-e konomisch
program Maar zi] tossen dat op
de enige verstandige manier op.
Bii hen is er geen
verstikkende
« e e n h e i d » naar ruime
«eendracht 11 waar het tegen
de
rechtse vijanden
gaat
Zij willen echter niet komen
tot een linkse
eenheidspartij
omdat ze dan weten dat ze veel,
eer veel stemmen
zouden verliezen. Links is veel
verstandiger dan rechts zodat ze 10 'ol
15 % christelijke
stemmen
tot
zich trekt
stemmen
ran '•lezers die. hoewel '•hristeliik
nut
akkoord gaan met het so-'iaatekoncmtsch
program
van de
Christelijke
Volkspaitij
En de
linksen
handelen
verstandiger
dan de rechtsen omdat ze iuist
• de Roomse wijsheid * een in het
noodzakelijke
verscheidenheid
in het betwistbare » tot de hunne maken en de rechtsen daar
nog niet aan toe zijn De enige
oplossing om het rechtse
element tot zijn volle
ontplooiing
te doen komen is dan ook de
toepassing
van het
wezenlijk
christelijk beginsel van het p/uralisme ol de
verscheidenheid
En voor het noodzakelijke
de
godsdien':t.
dan
een-drachtige
samenwerking
van de verscheidene rechtse
partijen.

DE VIJAND IN EIGEN H U I S )
Minister Collara heelt er zich
op een samenkomst
te Bi-igen
over beklaagd het te
moeten
dulden dat de chr.steliikf. leraars aan de
STAATSscholen
verklaren niet akkoord te gaan
met hem HUN minister t Wiren dan de linkse
leerkrachten
aan diezelfde staatsscholen
akkoord met de voorgaande
minister Harmei ? En staken zij
hun mening onder stoelon ot
banken ?
De anti-demokratische
strekking zit er bij de socialistisch-',
ministers
toch wel diev
in
Sinds wanneer is een
STAATSschool niet meer de s hooi voor
iedereen ? Het is waar, liat de
Christelijke
Volkspartij
zich
nooit erg om de
staatsschool
bekommerd heeft zodat de linksen merkelijk beginnen te denken dat de staatsschool
een
linkse school moet zijn > Nochtans volgen drie vierden r.on de
leerlingen
van de Atenea
de
godsdienstlessen.
Geelt men die
zo maar prijs ?

VOLKSDEMOKRATISCHE
RADIO
De wedijver tussen de locialistische ministers om de beste
diktatoriale
stunt uit te halen
gaat haar gang
Anseelc.
de
man van de nieuwmodische
toren van Babel. heelt
alleszins
een
hoojdvogel
algeschoten.
Achiel van Brugge reikte
hem
de pijl aan Het N.1 R heelt de
volle maat van haar
obiektiviteit gegeven. Volgens haar was
er geen betoging te Brussel op
26 Maart I Anseele heelt dan

toch zijn reis naar
Duüsland
gedurende de oorlog niet voor
mets gedaan. Ook de socialisten
hebben er wat geleerd. O/ gingen ze in de leer bij de Marxistische broeders van
SovjclRusland ?
Ondertussen
zullen vele onkritische volksmensen
toch eens
vastgesteld hebben dat alles wat
de radio bericht niet jutst is.
Op' een brutale
wijze
heelt
men hen laten zien hoe men de
leugens van de enen laat horen
en de waarheid van
nnderen
verzwijgt
Voor ons,
Volksunio.
nisten. is dit geen nieuwi
Ook
onze stem mag niet
weerklinken in de vrije politieke
tribune Trouwens alle
Vlaims-nationale gebeurtenissen
iiyjrden
stilzwijgend
voorbijgegaan
Ook
het Vlaams-nationaal
Zangleest
vorig mar konden we loe.l beluisteren langs Radio
Hilif^sum
doch niet langs Radio
Brussel.
Waarom hebben wij ten slotte
een uitzendpost
nodig I

LEUVENSE EN BRUSSELSE
STUDENTEN
De socialistische
pers
heelt
lustig zitten schimpen op onze
studenten omdat ze op de betoging te Brussel hun pet met op
hadden. De Brusselse
studenten waren volgens hen heel wat
moediger en wandelden ner als
pauwen te midden van de betogers De linkse bladen ziin van
hun eerste leugen niet aebarsten l
We begrijpen wel dat ze onze
studenten niet in het hart dragen Zij immers waren net gelijk bij de betoging van de Fostielen van vorig jaar de spits
van de strijd Zij brachten het
spel op de wagen Dat de studenten
uit Leuven
en
Gent
thans hun petten niet
opzetten
pleit voor hun verstand
Men
zou ze vlug ingerekend
hebben
en dan waren ze
ititgeschakela
geweest! Zonder pet konden ze
met minder risiko de strijd mede leiden
En wat de paardenleugen
van
die paraderende
Brusselse studenlenhelden
betreft, wii hebben er geen gezien temii
»
avonds wanneer het veld vrij
was Toen kwam een groepje
van 500 naar het centrum
algezakt De socialisten
mnikten
er 1500 van. volgens hun rekenkunde die het getal
katholieke
betogers deelt door drie en dat
der socialisten
vermenigvuldigt
met drie Het gevaar was toen
echter geweken I Overigens weten deze linkse studenten
dat
al hun
dwaasheden
glimlachend geduld worden door de
linkse politie van Brussel, Wat
de zaak niet lastig
maakt!

geld genoeg hebben om duur
eten te betalen ! Voor socialistische
multi-miljionnairs
als
Spaak, Brunfaut, Anseele en anderen bestaan er inderdaad geen
bezwaren om zich rijke diners te
veroorloven.
Zij hebben
zich
vetgemest op de rug van de arbeiders, die hen hun
vertrouwen
geschonken
hebben en ffifi zij
thans ~ misprijzen
Walgelijke
kommedianten
zijn die socialistische bonzen, vooral de Brusselse. Af en toe. zoals nu. praten ze hun mond eens voorbij.
Dan leert men hun ware gevoelens voor de mindere man kennen.

LONDEN EEN
Minister
Anseele, die reeds
door de C.V.P.er Delport er aan
herinnerd werd dat hij van hem
een bewijs kreeg dat ziin reis
rlaar Duitsland
gedurende
de
oorlog
om
«verzets tredenen
gemaakt werd, wat
christelijke
geloofsbroeders van voornoemde
Delport niet kregen zodat ze er
achter gedraaid werden
speelde het klaar een « ongehoorde »
stommiteit
uit te steken
Hii
deed een aanval tegen een Londenaar en beschuldigde
«baron»
De Vleeschamoer
er van dure
Kongolese zegels verduisterd
te
hebben op zijn
oorlogsmmisterie Minister Anssele is wel }ong
in de politiek om de breuk tussen links en rechts als volstrekt
op te vatten I De loge van de
Londenaars
trekt zich van die
taktiek voor de galerij
echter
niets aan
Dadelijk
beleelden
we een roerende eenheid Spaak •
Van Cauwelaert - De Vleeschauwer - Huysmans.-De
kamervoorzitter behandelde minister
Anseele als een kumjongen en deed

CENSUUR
Ie Redakteur

DE GEUR VAN HUNSTALLEN
Voor dezelfde krant en voor
dezeltde « meneer» hing gedurende de betoging te Brussel de
geur van de Vlaamse
stallen.
Het is toch maar spijtig dat die
meneer boter, melk, eieren, varkens- en rundsvlees eten moet,
allemaal produkten
die komen

'au

T N 1 R.

tot 2de . Zeg zou er weer iets op handen
't Comité voor Vrijheid en
Democratie?

hem herhaaldelijk
terug
naat
de tribune komen om zijn woorden
in
te
trekken
I
THEO WAS VERMAKELIJK
Wanneer zullen we eens de
Wie in zijn studententijd
bewaarheid kennen over de Lontogingen
en relletjes
meegedense verspillingen
en verduismaakt
heelt
met politie
en _ teringen 'i In Nederland
heeft
rijkswacht
weet dat het oeval
een bijzondere
kommissie
het
bij enkele wederzijdse
klappen
beleid van de Lonaenaars
onblijlt. Hij is sportief, tracht zijn
derzocht en verslag
opgemaakt
plan te trekken om de klappen
Hier wordt angstvallig het doek
te vermijden,
maar
inkasseert
voor dat beleid gehouden
De
waar hij niet anders kan l
misbruiken moeten wel erg geWij ivaren lange tijd in TheO's
weest zijn
buurt en hebben niet weinig
moeten lachen, niet alleen met
zijn dramatisch gezicht — genDE BOERTJES EN
re Frans treurspel — maar voorHUN BOTERHAMMEN
al met zijn groot
driekleurig
parlementair
lint dat hij over
( Le Peuple », het Brussels sozijn schouder gehangen had Zo
cialistisch blad liet na de marsj
zou politie en rijkswacht
hem
op Brussel een
schimpartikel
wel dadelijk herkennen als parverschijnen
dat de volle maat
lementair
onschendbaar I Foei
gaf
van
haar
onnozelheid
en
wat een schrik voor een mawaanwijsheid.
Zij vond er niets
trakslag
of een spuitje I Hij
beters op dan onze Vlaamse boehad daarbij gezorgd voor een
ren te verwijten dat ze hun bolijfwacht
van een paar propaterhammen
naar Brussel meegandisten
die hem af en toe
brachten in plaats van in de
eens omhoog staken. Zo konden
hotels te gaan dineren.
Een
we zijn gezagaldwingende
neus
pracht van een socialistisch arbewonderen I Zo heeft ook de
gument is dat I Ze gaan thans
voorzitter
van de
Christelijke
onze minder gegoede
Vlaamse
Volkspartij
het zijne
bijgedramensen verwijten dat ze geen
gen tot een prettige
atmosjeer.

ziin

met

uit dte stinkende Vlaamse stallen I
En jcaarom
blijft
diezelfde
« meneer > gedurende de naweken en gedurende zijn verlolperiode dan met in zijn welriekend Brussel en komt hii ov ons
Vlaams platteland de geur van
onze stallen opsnuiven ?

LEVE DE

BLAUWVOET

Volgens hetzelfde
blad was
het ie Brussel een uitshuitend
«Vlaamse»
betoging.
Daarin
hebben
ze gelijk.
Het deed
Brussel deugd eens een paar
uren de « Vlaamse Leeuw» te
horen
weerklinken.
Op de betoging te Gent riep
men voortdurend
volgens « L e
Peuple»;
«Leve de
Blauwvoet-n. Inderdaad, vrienden, de
Vlaams-nationalisten
herleven
en krijgen langs de
jongeren
om, zeer veel nieuw bloed En
voor het overige, wat een pracht
van onwetendheid
o « Peuple »
De kreet is niet «Leve de
Blauwvoet»
maar « Vliegt de
Blauwvoet.'»
— « S t o r m op
Zee I»

HET ZIJN MAAR BOERTJES
Ze waren er inderdaaa
te
Brussel, onze boertjes
Z( waren gekomen om hun bedreigd
geestelijk
erfgoed te
verdedigen. Al hun eigen stof lelijke
zorgen hadden ze vergeten om
op te gaan in de strijd van het
christelijk
volksdeel
Zullen de
politiekers,
wier mandaten
en
ministerzetcls
se voor een nabije toekomst veilig stellen, hun
opotfcring
niet spoedig
vergeten zijn ? Het misprijzen ran de
socialisten voor wie deze maatschappelijke
groep moet uitgeschakeld
worden, kennen
we.
Het zijn de vijanden met het
open vizier op dit punt. Maar
wat te zeggen van een «christelijke » sociale politiek,
die
achteloos
voorbijgaat
aan de
grootste
dompelaar
van
het
Viidden van de twintigste
eeuw,
de kleine boer ? Wat gezegd van
een «christelijke»
gezinspolitiek, die juist aan de grote gezinnen, de
landbouwersgezinnen,
maar de helft geelt van de kindervergoeding die bepaalde andere maatschappelijke
groepen
toebedeeld krijgen ? De kleine
boer blijlt het slachtoller
van
zijn eigen
braafheid.
VLAANDEREN NU.
WALLONIË LATER
« Het Laatste Nieuws» is terecht ongerust over de toestand.
Zij houdt zich bezig met veronderstellingen
over de toekomst. Thans onder een linkse
regering staat Vlaanderen overhoop Onder een vroegere of
toekomstige
C.V.P.
regering
gaat Wallonië in
revolutionnair
verzet En «Het Laatste
Nieuwst
heft een klaaglied aan I
Inderdaad
reageren de Vlamingen, die hoofdzakelijk
christelijk zijn, anders dan de Walen, die hooldzakelijk
onkerks
en antikerks zijn. Vroeger toen
de Vlamingen steeds maar toegaven
ging alles goed
Als
Vlaanderen dat sjaelletje- eindelijk moe begint te worden, dan
wordt het
gevaarlijk
Er is maar één oplossing, dat
is zelfbestuur voor ieder der beide volkeren. In Zwitserland,
dat
ook een federalistisch
land is,
gaat het uitstekend.
Zo lang
een vorm van zelfbestuur
niet
doorgevoerd wordt zullen de zaken in het honderd
lopen
DE WIJSHEID KOMT NIET
VOOR HAAR TIJD
Vlaamsgeztnde
betogers
te
Hasselt waren
verontwaardigd
over de weinig wijze
woorden
van volksvertegenwoordiger
Dupont toen hij de Walen verwelkomde. Naar Dupont
beweerde
bewezen de Walen weer eens dat
Vlamingen en Walen elkaar nodig hadden ;
Dit te zeggen op het ogenblik
dat het Waals-Brussels
bondgenootschap optrekt voor de belemmering
van ons
christelijk
onderwijs, onderstreept
'iet grote politiek doorzicht van voornoemd volksvertegenwoordiger
I
Indien de Walen hun neus met
konden steken in Vlaamse aangelegenheden
zouden
we nu
geen schoolstrijd
kennen
Het
zijn de Waalse socialisten
als
een Buset en een Collard vooral die Vlaanderen
willen verplichten onkerks te worden gelijk Wallonië. Inderdaad,
daarvoor zijn de Walen nodig I
OOK DE WAALSE MINISTER
VOOR LANDBOUW !
De Waalse minusters weten in
tegenstelling
met de
Vlmmse
de belangen van hun volksgenoten goed te verdedigen Er is
thans sprake van een paar nieuwe wetten. De ene wet tietrelt
de verplichte
inenting
tegen
mond- en klauwzeer waarbij de
termijn voor V^allonié zes maanden langer zou zijn dan voor
Vlaanderen.
Een tweede
wet
zou de uitroeiing van de tuberkuloze dieren beogen. Zij zou
eerst slechts in enkele
streken
van toepassing zijn. « Toevallig »
zijn dit echter alweer uitsluitend Vlaamse streken Wat doen
de Waalse ministers al niet voor
hun volk. De Vlamingen
zullen
dat slechts doen in een lederalistische staat.
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DE PERiODIEKE OVERSTROMINGEN
L A N G S DE Y Z E R
door J A N

De gronden in de Yzerstreek
die periodiek door overstromingen geteisterd worden zijn gelegen :
a) langs de rechter oever van
de Yzer. tussen Diksmuide
RousbiTjgge ;
ö) en langs de linker oever van
het Handzamevaardeke. tussen Diksmuide en Zarren.
Bedoelde gronden hebben een
totale opper%'lakte van rond de
10.000 ha. De meest geteisterde
wateringen in d a t overstromingsgebied gelegen zijn :
1) de watering van Woum^en
(1150 ha 13) ;
2) de watering van Merkem
(686 h a 83) ;
3) de watering van Noordschote
(512 ha 19) :
4) de Beth-Oosterse Broeken
(751 h a 07).
Sedert jaren en jaren wordt
er veel aan discussies, ja a a n
gekibbel gedaan onder de «bevoegdheden » die geroepen zijn
om in die slechte afwaterin^stoestanden te verhelpen, doch
de zo dringende absoluut nodige
verbeteringen blijven uit en intussen hebben de bewoners der
streek het onheil- der soms zo
geweldige overstromingen van
de laagliggende gronden van
Renmge, Noordschote. Merkem.
Woumen, Esen en Zar:en. te
dragen.
We zullen niet trachten een
beeld te ontwikkelen van de
daardoor voor millioenen en
miüioenen franken schade aan
de landbouw berokkend. Evenmin zullen we trachten de ontstellende gevolgen van die overstromingen te beschrijven onder oogpunt van de volksgezondheid.
Toch wil ik er op wijzen d a t
het arrondissement Diksmuide
het hoog.ste sterftecijfer (14 08)
van het Vlaamse land heeft en
aan de spits komt met zijn
kindersterftecijfer (zie statisch
Bulletin nf 4 April 1948).
Treurig is het, om geen sterker woord te gebruiken, te moeten vaststellen d a t sedert 1830
om zeggens niets gedaan werd
tot het bekampen der ovt-^t-ominj^en langs de Yzer. Wel integendeel. Naarmate de toi.nem a a t der schepen vermeerdTde
weid het waterpeil in de Yzer
hoger gehouden, in plaa'-, van
de rivier te verdiepen. De
scheepvaartbelangen
kregen
steeds de voorrang op de belangen van de landbouw
Als men nu bedenkt d a t de
.scheepvaart vooral de belangen
dient van de groot-industrie en
van het groot kapitaal dan valt
het gemakkelijk te begrijpen
d a t in de belangenstrijd tussen
scheepvaart en landbouw, de
boerkens het onderspit moeten
delven. Dat de grote inspanning die de bewoners der streek
zich in de loop der tijden hebben getroost, ten koste van veel
geld en ten koste van aanhoudende noeste arbeid om de .?ronden op het water te veroveren,
opgeofferd werd en nog wordt;,
aan de
scheepvaartbelangen,
aan het groot kapitaal, ten
bate dus van hen die nooit
m a a r een frank van die ko.sten
hebben gedragen.
Is h e t dan niet mogelijk
beide tegenstrijdige 'jelangen.

scheepvaart en landbouw te verzoenen ?
Toch wel !

De o''£rstromin^en
kunnen
geweerd, om niet te zeggen
totaal voorkomen worden zonder aan de belangen van de
scheepvaart te tornen.
Daarvan het herwijs te leveren
valt buiten het bestek van een
doodgewoon
krantenartikel.
Het bewijs moet steunen op
technische beschouwingen en

DE

BONDT

De noodzakelijkheid vooropstellen en aanvaarden van genoemde uitzetkoirtmen is op
zijn minst gezegd een technische aberratie. Is wellicht ook
te beschouwen als adiniai,-,f,ratieve sleur en gemakz irlit. Er
waren altijd overstromingen in
het Yzerbekken. fr is niets
aan te doen zegt de administratieve inertie. Dus... boerkens ge moogt veismoren..
De bevoegde diensten moeten

JAN DE BONDT
Studeerde aan de universiteit te Gent (Bizondere school tan Burgerlijke Bouwkunde).
Trad in dienst bi} Bruggen en Wegen stond
aan het hoofd van de distrikten Hasselt. Kortrijk, Gent Te Diksmuide werd hij tot kondukteur pnncipaaUbevorderd
en nadien tot
technisch direkteur bij ak diensten der verwoeste gewesten te leper
enz... Op verzoek van Z.E.H, dr vander Espt en
priester-dichter
Cyriel Verschaeve, aanvaardde hi] het lidmaatschap
van het Nationaal IJzerbedevaartkomitee.
Het ontwerp van de gebroeders van
Haverbeke tot het bouween van een kleine arduinen zuil wist Jan
de Bondt te omvormen (met goedkeuring van de heren van Haverbeke) tot een toren van 36 m hoogte, waarvan hij
lastenboek
bestekken, enz... opstelde. Een toren van 36 m hoogte kon hem
nog niet bevredigen en de plannen en berekeningen
werden nog
eens gewijzigd voor een toren met wenteltrappen
(hoogte • ó? ni)
klokkamer en krypte. Terecht wordt hij genoemd de bouwer van
de eerste IJzertoren. Hij was ontiverper (met de medewerking
van
zijn broeder, kunstschilder
Karel de Bondt) van de Paxpoórt en
herstelde de vernielde krypte. Nadien nam hij ontslag bij het Bedevaartkomitee,
wiens iierking hij te ver zag afwijken
van de
geest der vooroorlogse bedevaarten. Hij is thans lid van het Hoofdbestuur en arrondissementeel
voorzitter
Diksmuide-Veurne-Oostende
der
Volksunie
Cïiekenin^eT die ons mei te
^er zouden leiden.
Steeds hebben de bevjeede
overheden het verkeerde standp i n t ingenomen l a t de Yzer
uitzetkommen nodig heeft om
lijdelijk de cveivloèdige waters
te bergen. Die uitzi;rkommea
zijn de lage gronden tu.ssen
Reninge-Diksmuide en Zarren
gelegen.

dat standpunt, die vooringenomenheid laten varen en zich
laten leiden door de bevindingen die een grondige studie van
de afwatering in het Yzerbekken zou opleveien.
Eens die studie gemaaKt zou
weldra de mogelijkheid, ja de
volkomen zekerheid aan het
licht komen dat, mits het laten
uitvoeren der nodige werken de

«Enfenfe Cordiale»...
spijt de sclioolstrijd
De heilige schoolstrijd is ontbrand in ons land en deze keer
is het menens. De C.V.P.-leiding gaf bevel alle kontakten
te verbreken met de ministers
en de leden van de linkse partijen. Er moest een « z u i v e : e »
houding worden aangenomen,
de publieke opinie zou immers
met aanvaarden d a t men enerzijds oproept tot de onverbiddelijke strijd
en
anderzijds
handjes zou uitsteken n a a r de
linksen of met hen nog samenwerken. De
driepartijenaktie
ter verdediging van de Vlaamse belangen werd dan ook « cito
presto » stop gezet. De Vlaamse
Delangen moeten eens te meer
wiJken voor de hoge: e belangen die op het .spel staan en
die voorgaan. Maar wat zien
wij ? In het parlement werd
een wetsvoorstel t)e.sproken d a t
ingediend en gesteund werd
door leden van de drie grote
partijen ija. j a ! ook de C.V.P.).
Rood, blauw, geel : broederlijk
eensgezind ter verdediging van...
k^pitalistusche belangen Inderdaad : m«n wil een wet doen
uitvaaidigen om een gunsttarief in te voeren voor de versmelting
van
vennootschappen... want twee kapitalistische
mastodonten. C o c k e r 111 en
Ougrée-Mariha.ve. zijn van plan
samen te smelten tot éen reusachtige. hoogkapitalistKsche onderneming. Deze arme sukkelaars zijn natuurlijk niet in
s t a a t om. zoals een gewone middenstander of een gewone vennootschap, de belastingen te
betalen die geheven worden bil
dergelijke
versmelting.
Dus
moet er vlug een speciale wet
gestemd worden om een gunstregime voor hen in te voeren.
En aangezien de belangen der
kapitalisten vóór alles gaan,
ook vóór de schoolstrijd, is er
geen bezwaar d a t C.V.P mandatarissen samenwerken m e t
socialisten en liberalen om dit
hoogstaand doel te bereiken.
De C.V.P.-leiding heeft d a a r
geen bezwaar tegen. Zij zwijgt.
Dat ook socialisten op de barn k a d e staan ter verdediging
van het kapitalisme in een voor
de demokratie uiterst gevaarlijke vo.m, moet ons niet verwonderen. Het socialisme is
niet meer wat het geweest is
en de huidige socialistische bonzen zijn niet meer te vergelijken met de voorvechters van
h e t socialisme in de heroïsche
periode, toen er moed en zelfopoffering vereLst was De socialistische leiders van nu zijn

overtollige waters van de Yzer
kunnen afgevoerd worden zonder de aanpalende landen, in
het Diksmuidse te laten overstromen.
Er dient echter opgemerkt
dat de Yzerstreek wellicht te
ver van Brussel ligt om een
spoedige verbetering in de aangeklaagde toestanden te mogen
verhopen.
Alleen met zelfbestuur in een
gezond federalisme, zullen de
belangen der Yerstreek waarlijk behartigd worden.

bourgeois zijn zelf kapiUli»ten geworden, die de arbeidersbeweging slechts gebruiken en
misbruiken om er te komen en
een rol te spelen. Bij iedere
gelegenheid bewijzen zij d a t zij.
even goed als de liberalen, ten
dienste s t a a n van het groot ksipitaal. Wie ziet niet in d a t dergelijke overmachtige kapitalisti-sche tru.sten een bedreiging
vormen voor een waarachtig demokratisch regime ? Hendrik
de Man heeft in zijn mémoires
een hoekje van de sluier opgelicht en een en ander verteld
over de invloed van de groot
finantie op h e t staatsbeleid in
België. Het wordt echter van
langs om erger.
Men zal er eens ernstig moeten a a n denken de geschiedenis
van de na-oorlog in ons land te
onderzoeken van dit s t a n d p u n t
uit : de schaamteloze bevoordeling der kapitalisti.sche belangen, vooral dan natuurlijk
de Waalse en de Brussel.se.
Men kan beginnen met de geschiedenLs van de Emissiebank
en het verloop van de bestraffing der ekonomische collaboratie, de inning der speciale belasting op cte oorlogswinsten,
de Marshall-kredieten, de subsidie aan de Waalse mijnen,
en'^...
Het liJdt geen twijfel d a t wij
ook met instellingen zoals de
Euiopese Gemeen.schap
voor
Kolen en Staal in feite volledig
ontsnappend a a n iedere volkscontróle. verder en verder de
weg op gaan die de demokratie
in het gevaar brengt en ondergraaft.
Maar iedereen awijgt.. mits
de koek broederlijk verdeeld
wordt en ieder op tijd en stond
zijn deel krijgt.
Het is hoog tijd dat zelfstandige men.sen en een nieuwe, onafhankelijke
politieke
partij
aan het woord zouden komen
om te reageren tegen deze gang
van zaken Voor de bestrijding
van de uitwas.sen van het kapitalisme kan op de socialistische
partij niet meer gerekend worden. En oc* niet op de twee
andere, trjulitionele partijen.

In het kader van haar federalistische actie geeft het secretariaat
der
Heelnederlandsa
Beweging een reeks propagandazegels
uit
met
volgende
teksten :
Zelfbestuur door Federalisme I
Zelfbestuur : Arbeid in Vlaanderen !
Eigen Lot in eigen Hand i
Zelfbestuur !
Voor een Vlaamse Industrie i
Federalisme !
De zegels kunnen
besteld
worden op ons secretariaatsadres : G. Longinstraat, 78,
Zeliik, door overschrijving of
storting op postcheckrekening
4930.42 van L. Van Caick. De
verkoopprijs t>edraagt 2 fr. per
blad van 16 kleefzegels. Met
honderd bladen besteld, wordt
er een korting gegeven van
0,50 fr. per blad.

SCHOOLGELIJKHEID DOOR FEDERALISME
(ZELFBESTUUR) IS ONZE LEUZE!
GENT, 24 APRIL: KONGRES DER VOLKSUNIE
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DE S T R U D ROND HET
Krachtige wind in EE\
de z e i l e n !
WIM

JORISSEN

allerlei drogredenen werpt anionic beseffen de nuchter politiek denkende kiezers dat het
derzijds zijn vruchten af. Het
sprookje van de «veroudering»
van het nationalisme heeft afgedaan. De opzettelijke verwarring en vermenging rond en
van volksnationalisme en staatsnationalisme raakt geleidelijk
aan opgehelderd. Het «eenheidsdogma » verliest grond ten
overstaan van het echte christelijke beginsel van het pluralisme. Het idioot verhaaltje vao
de kleine partijen die geen kans
meer bieden, werd door de feiten zelf gelogenstraft en dit in
gans West-Europa.
Er is tenslotte de organisatie
zelf. Het vuur van de Vlaamsnationale idee bleef smeulen
onder de asse. Er moest slechts
nieuw hout komen om het te
doen oplaaien. Dat nieuwe hout,
de jongeren en hun geestdriftige aktie, begint thans het
breed oplaaien van het Vlaamsnationale vuur te bewerken.
We stonden na de oorlog voor
een abnormaal laagtepunt in de
ontwikkeling van de Vlaamse
Beweging. De organisatorische
krachten waren uitgeschakeld.
Thans meldt zich de steeds
strijdbare jeugd. De Volksunie
is grotendeels een partij met
zeer jonge krachten. Dit houdt
alle beloften in voor de toekomst. We zien thans echter
ook geleidelijk aan ouderen
terugkeren. Het oude hart van
Vlaanderen voelt zich aangetrokken tot het jonge leven.
Vlaanderen wachtte op het sein.
De Volksunie heeft dit sein gebracht. Stad voor stad. gemeente voor gemeente worden thans
de kernen gevormd en uitgebreid. Zij zijn de onontbeerlijke
en vaste grondslag voor alle
verdere werking. Het is een
grondslag die men niet meer
zal afbreken, ook al mogen er
nog een paar
tegenslagen
komen !
De Volksunie groeit tot een

De omvorming van de Volksunie van zuivere verkiezingskoalitie tot een eenheidsformatie
is nauwelijks enkele maanden
oud, maar toch heeft ze reeds
flink wortel geschoten in het
Vlaamse land. De uitbouw gaat
ontzettend vlug zodat velen er
door verrast worden
Verrast zijn vooral diegenen
die dachten dat de schoolstrijd
onze groei zou belemmeren. Het
blijkt een vergissing te zijn.
Vooreerst is ons volk politiek
reeds beter voorgelicht dan dat
grove demagogie nog zoveel vat
zoü hebben als vroeger. Men
begint drommels goed te begrijpen in steeds ruimere kring,
dat voor een gezonde oplossmg
van het schoolvraagstuk het
program van de Volksunie meer
waarborgen biedt dan dat van
andere rechtse partijen. De
Volksunie is de enige partij die
niet alleen schoolvrede vraagt
maar schoolvrede door volstrekte schoolgelijkheid, zoals we dat
kennen in Nederland Daarbij
blijkt dat in de strijd voor
schoolgelijkheid het nationale
Vlaanderen weer de spits aan
het afbijten is. In de strijd laat
vooral de «Vlaamse Leeuw»
zich op de voorposten horen. Al
de opgekropte Vlaamse volkswoede omwille van de koningskwestie, omwille van de jongste
strijd om de talentelling, kortom
voor de bestendige achteruitstelling, verwaarlozing en bespotting van Vlaanderen laat
zich thans mee gelden
Daarnaast en voor een groot
deel door de schoolstrijd biedt
het federalisme zich als op'ossing steeds meer en meer aan.
Wallonië wil van geen C. V. P.
politiek en staat in rep en roer
ais die partij het roer in handen probeert te nemen. Vlaanderen gaat van langs om meer
de links - Waalse opgedrongen
politiek verfoeien. Bij de bestendige en steeds verscherpende
tegenstelling Vlaanderen - Walzo niet langer kan gaan. Slechts

CULTURELE AUTONOMIE OF FEDERALISME?
Hierover debateren Volksvertegenwoordiger Van Eisiande
en Prof. Couvreur op Dinsdag 26 April, te 20 u., in de zaai
van V.T.B., St Jacobsmarkt 45, Antwerpen.,
Dit debat verdient de belangstelling van alle vlaamsgezinden !
Inrichter is het Nieuw Verbond V.O.S. Antwerpen.
Toegang vrij en kosteloos.

voor de grote gemeenschappelijke belangen als onder andere
voor buitenlandse politiek en
voor Kongo wordt de eenheid
bewaart, voor andere innferlijke
vraagstukken als een schoolstrijd, als het gebruik van talen,
de industrialisatie, de mobiliteit, de oplossing van de werkloosheid, de eigen middenstandsen landbouwbelangen moet élk
van beide volkeren zijn eigen
pot koken. Het veld winnen van
de
federalistische
gedachte
moet de enige partij in Vlaanderen, die het federalisme voorstaat, de Volksunie, beoordelen.
Het begin van opruiming van

Eigen

hand :

Zelfbestuur

Niet

langer
geaarzeld !

Sluit aan bij de
Volksunie !

lot

in eigen

geestdriftige, krachtige en jonge groep. Zij draagt de enige
hoop van de vernieuwing in
Vlaanderen in zich. Met het onwrikbare geloof in de waarheid
van de eigen beginselen en met
de aanstekelijk laaiende geestdrift schiet de non-korformistische jonge groep op en vooruit. Met krachtige wind in de
zeilen !
WIM JORISSEN

!

Lees en verspreid
ons blad !

NATIONALISME

LEZER

Wil hebben thans vastgesteld
dat de Volksunie een doordach-~
te en degelijk voorbereide en
georganiseerde poging doei om
een ruime beweging, ja en rvaarom niet, om een werkelijk veel
omgrij-pende politieke partij op
poten te stellen.
Het dynamisme en het realiteitsbegrip van de nog betrekkelijk jonge ploeg die zich voor
de icagen heeft gespannen, doet
zelfs in ons, voor wie het sop
de kool niet meer waard was
en die gezvxn-eri hadden nooit
meer te zullen aan politiek
doen, veel sluimerende verlangens naar de strijd heropleven.
Voor het eerst sedert lange tijd
halen wij niet verveeld en moe
de schouders op. Voor het eerst
sedert lang luisteren wij, lezen

«Het zal voor velen als voor
mij een even verheugende als
bijna verrassende vaststelling
zijn geweest dat, om het te zeggen met de woorden van Wies
Moens «de oude gewaden zijn
afgelegd.»
Het kon inderdaad de ouderen onder ons, evenmin als ons
de jongeren, door de omstan-

Zelfbestuur

:

Arbeid
in Vlaanderen

SCHRIJFT

I

BUSET OP CIVILISATIETOCHT
om 't achterlijk Vlaanderen tot het socialisme te bekeren met de
hulp der liberalen
digheden in hart en geest oud
geworden, noch meeslepen noch
enthousiasmeren heel de strijd
voor het volk van Vlaanderen
beperkt te zien tot een zeer gebrekkige en dikwijls onhandige
en vrij ongelukkige ongeveer
twee maanden lange kiesstrijd.
Ja wij loeten wel dat hier en

Zelfbestuur

:

door
Federalisme

!

daar een schuchtere poging gedaan werd om vlam in het
smeulende vuur te blazen, maar
zonder iemand te willen kwetsen moet het gezegd worden dat
meestal gevochten werd tegen
windjnolens en dat nimmer zo
sterk de behoefte gevo?ld werd
aa7i een realpolitiek doorzicht
en betracahten. De ideën, het
programma en betrachtingen,
hoe rijk misschien ook in zichzelf, lagen te ver, te veel buiten
de massa om te kunnen leiden
tot een efficiënte politiek.

wil en volgen wij terug met
aandacht wat er aan het oebeuren is. En al waagden wij misschien nog niet de duiksprong
Mag ik aan deze die nog aarzelen enkel dit zeggen : «Laat
V niet afschrikken door vroegere ontgoochelingen of vergissingen, wil geen onoverkomelijke
bergen zien daar waar heuvels
oprijzen — ik denk hierbij aan
de anti-Philippische redevoeringen van Demosthenes, lees of
herlees ze — Gaat niet zoeken
of er in het programma van de
Volksunie niet een of ander
punt is dat niet helemaal overeenstemt met uw eigen opvatting daaromtrent. Gaat in Gods
naam niet piekeren over details
en leer aanvaarden dat het onmogelijk is een beweging of politieke partij op te bouwen die
uit de aard van de zaak zelf
moet gericht zijn naar de massa, en die voor allen en in alles
precies aan al hun eigen verwachtingen en ideén zou beantwoorden. Geloof in onze eerlijke
bedoelingen, aanvaard dat er
geen andere weg bestaat om de
ware strijd te vechten. Zie dan
tooch in dat men dikwijls de tegenstanders moet
bekampen
met hun eigen middelen en methodes, ook dan wanneer deze
op zichzelf al minder of hele-
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maal niet sympathiek zijn. Verdedig bij ons ure eigen standpunt en ideën maar vecj^t samen met ons tegen de tegenstanders van ons en van het
volk van Vlaanderen. En mocht
het dan tocoh zijn dat gij te
moe geworden zijt om nog te
kunnen
anthousiast
worden,
mocht het verleden in u zulke
diepe sporen hebben nagelaten
dat gij niet meer in staat zijt
nooch te geloven noch ie ho- .
pen, denk dan aan deze zo heerlijke als tragische kernspreuk
van Willem van Oranje dat het
niet nodig is te hopen om te
ondernemen, nooch te slagen
om te volharden.
Tenslotte dan nog dit tot hen
die de moed hebben gehad de
leiding te hebben op zich genomen. Bewaar voor alles uw huidig dynamisme en geestdrift,
verwacht geen mirakels maar
hardt U tegen zeer vele ontgoochelingen en bereidt U voor op
een zeer moeizame en langzame
opgang. Laat U niet misleiden
door al te ver liggende doelstellingen, ze ontaarden te gemakkelijk in utopiën. Laat U niet
verkankeren in een te ver gedreven intellectualisme dat de
ideën verstart en ontaard in
vitterij. Zijt en blijft voor alles
realpolitiekers.»

HERUITGAVE
VAN DE
KONINCSKWESTSE?
Vele mensen beginnen wantrouwig te worden ten overstaan van de houding van de
CVP in de schoolkwestie. Bij de
betoging te Brussel was het
reeds opgevallen dat het enig
ordewoord van de CVP-voormannen was: «en nu terug
naar huis», en dit vóór dat de
betoging goed begonnen was.
Sedert de betoging en de interpellatie in het parlement wordt
er thans in de CVP-bladen zoveel mogelijk gezwegen over de
schoolkwestie. Het heet thans :
dat de Paasvrede moet in ere
gehouden worden. Maar in de
Senaat kondigde de voorzitter
van de CVP in deze kamer
Struye, reeds aan dat de CVP
zal stemmen voor de regering
inzake de buitenlandse politiek.
Dat is heel wat anders dan
een krachtdadige oppositie en
geen betrekkingen meer met de
regering. Kortom de algemene
indruk is, dat de C.V.P. reeds
aan 't terugkrabbelen is en
handjes uitsteekt. Zo komt er
zeker geen afdoende oplossing
aan de schoolkwestie... tenzij in
de aard van de oplossing van
de koningskwestie.
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HANDEL EN MIDDENSTAND
door
Voor de handeldnjvende middenstand die door alle partijen
en alle regeringen uit ons land
sedert geruimen tijd
alleen
gepaaid werd met helofen afgelegd gedurende enkele kiesmetingen, zaL h e t niet van Delang ontbloot zijn eens van wat
naderbij de problemen a a n te
snijden die hem in het bijzonder aanbelangen. Alle wmkeliers
en verdelende handelaars van
consumptie-goederen weten d a t
we op heden in de distributieschakel een scherpe crisis doormaken.

zeker blijft. Op heden zijn er
voor de handelaar weinig hoogten doch veel laagten.
Iedereen weet d a t altijd net
diuu-verworven bezit, met alle
risico's er a a n verbonden, verder moet in d e weegschaal
geworpen worden, om winst te
realiseren. Deze winst moet ten
minste de optelling zijn van
een menswaardig loon, benevens
de interest van het ingezet
kapitaal en een bedriifswinst

VIKTOR

E KOlS

OMIE

BOUCKAERT

denkt zich erdoor te slaan
met eigen middelen, eigen
werklust, eigen vindingrijkheid. Hij is h e t in zijn
zaken zo gewoon, en d a a r o m
verenigt hij zich zo schoorvoetend.
— de middenstand als klassegroep reeds te klein, is daarenboven nog verspreid door
godsdienstige of wijsgerige
overtuigingen in diverse partijen, die zoveel te gemakke-

EEN HERVORMING ONZER INKOMSTENBELASTINGEN IS NOODZAKELIJK
Sedert het invoeren der inkomstebelastingen in België, in
de jaren 1919-1920, bleek het
heihaaldelijk d a t h e t in voege
zijnde stelsel grote leemten vertoonde en h e t is er n a de oorlog 1940-1945 zeker niet op verbeterd.

ontduiking bij de h a n d e l a a r s ,
doch zij vergeten d a t een massa loon- en weddetrekkenden
inkomsten
en
vergoedingen
ontvangen voor zwartwerk en
d a t d a a r o m t r e n t niet de geringste controle wordt uitgeoefend.

Onder de vele ooi-zaken van
deze crisisperiode moeten we
zeker en vast noemen :
— het bestaan en de snelle uitbreiding der grootwarenhuizen ;
— h e t opkomen t a n allerhande
économaten en syndikaatwinkels ;
— de krediet verkoop uitgevonden en ondersteund door de
kapitaalkrachtigen ;
— het korting- of premiestelsel
bij de verkoop ;
— de warboel der rijkmaatschappelijke afpersingen ged a a n op het patronaat en de
werknemer met daarbij een
driedubbele ongelijke
verhouding ten nadele van de
werkgever ;
— h e t gebrek a a n effectieve beschei-mende en bestraffende
wetten in geval van oneerlijke concurrentie gepleegd
door h e t personeel of andere
firma's ;
— de abnormaal zware bedrijfslasten wegende op de werkgeverhandelaar met de heersende ongelijkheid in het
belastingssysteem d a t toegepast wordt op de verschillende verdelingsorganismen in
de handel betrokken.

Intgendeel. op h e t gebied der
lnkom.stenbeIastingen,
werden
wij in België met een wetgeving bedeeld die in geen enkel ander land ter wereld h a a r
gelijkenis vindt. De wetten van
Oktober 1945, waarbij de taxatie op de vermogensaccressen
werd ingevoerd, hebben de nootlottigste gevolgen gehad : de
vermogenstoestand einde 1944
wees doo: gaans op betrekkelijk
hoge bedragen van bankbiljetten die voortkwamen van de
stocks en het niet op peil houden van de bedrijfsuitrusting.
terwijl de vermogentoestand begin 1940 tot een vermoedelijk
minimum werd herleid. Daarenboven hebben de taxatiediensten, op de meeste plaatsen
misbruik gemaakt van de mogelijkheid
die hen
geljoden
werd om de activa tot maxima
op te drijven en de passiva te
minimaliseren. Vooral op gebied der leven.sondeihoudskosten werden onredelijke en soms
immorele praktijken toegepast:
voor een gewoon h a n d e l a a r of
a m b a c h t s m a n werden door het
Beheer de levensonderhoudskosten
geschat op 200 tot
500.000 f. voor de vijf oorlogsjaren, terwijl een staatsambten a a r der eerste categorie het
somes moest stellen m e t 125 a
200.000 frank.

Voor de handelaars en nijver a a r s daarentegen bestaat wel
de mogelijkheid inkomsten te
onderschatten, doch de controlemaatregelen zijn zo veelvuldig en de macht van d e
laxatiediensten is zó groot d a t
de taxatie der kleine en middelmatige
middenstandsbedrijven
doorgaans zeer hoog liggen.

I n een reeks bijdragen wensen we deze problemen a a n te
snijden enkel en alleen beoordeeld door de handelaar zelf.
We geloven d a t het voor deze
laatste zekerlijk zijn goed recht
ie vi-ijelijk zijn mening over
deze problemen uit te drukken,
zonder zich te moeten bekommeren om wat somnTige theoretici er over geleerd hebben of
zelf verkondigen. W a n t zelden
hebben de geleerde professoren,
syndikalisten en advokaten die
de wetten maken, proefondervindelijk voor h u n eigen geldbeugel bestatigd, hoe zwaar de
strijd is om een middenstandersbestaan te veroveren als
handelaar.

Er zijn gevallen bekend, waar
men de levensonderhoudskosten op 20.000 f. per j a a r — of
100.000 f. voor de oorlogsperiode
— geschat heeft, indien het een
gezin zonder kinderen betrof en
waar dit bedrag elders opgevoerd werd tot 450.000 f., op
grond van het feit dat er 6 kinderen moesten gevoed worden :
op grond d a n dergelijke willekeurige schattingen werden er
d a n soms honderduizenden inkomstenbelastingen en extrabelastingen meer geheven

De handelaar wordt door de
fabrikant, door de consument
en door de staat al te dikwerf
beschouwd als een geldjood, een
nutteloos tussenpersoon of een
meesterlijk belastingsontduiker.
Nochtans niet beschermd door
doeltreffende wetten, machteloos tegenover het anoniem
groot-kapitaal, hals over kop
gewikkeld in een dodende concurrentie-strijd,
evolueren de
meeste handeLsfirma's zonder
voldoende
rendement.
Hun
voortbestaan is nochtans een
onmisbaar element in de samenleving.
De middenstander weet zeer
goed, d a t de welstand van de
arbeiders hem eerst en vooral
zelf ten goede komt. H ij is
derhalve de eerste voorstaander
der verheffing van de arbeidersklasse ; m a a r hij vraagt zich
niettemin af, indien voor deze
«tand van ons volk in de laatste
tien j a a r honderden wetsbesluiten konden getroffen worden
ter bescherming van h u n rechten waarom geen tientallen besluiten konden getroffen worden ten zijnen gunste.
Voor handelaar en winkelier
zijn de enige middelen die hem
overblijven om een goed eindresultaat te bekomen, zijn ongemeten
werkzaamheid,
zijn
zoekende geest, en een onderlinge
scherpe
concurrentie.
Vandaar d a t dit goed eindresult a a t steeds bedreigd is en on-

Nijveraar

VIKTOR
BOUCKAERT
te Roeselare. Lid van het Hoofdbestuur en
arrondissementeel voorzitter Roeselare - Tielt der Volksunie

als handelaar. Dit wordt in de
meeste gevallen nooit door de
middenstander bereikt.
Hoe komt het nu, dat na zoveel sociale ontwikkeling, vooruitgang of etatisatie, zoals ge
het ook noemen wilt, de. middenstand nog zoveel grieven
heeft ?
De
bijzonderste
oorzaken
daarvan kunnen wij herleiden
tot de volgende
— de inertie van de middenstand zelf op politiek gebied.
Hij kan a a n geen politiek
doen omdat hij de tijd ertoe
niet heeft, hij m a g a a r geen
politiek doen om zijn klienteel niet te schaden Voor
het overige, wordt hij in de
politieke
arena
verdedigd
door mensen die van handel
weinig benul hebben.
— de invloed die de middenstand uitoefent in een partij
is van te weinig belang en
kracht, om een richting te
geven a a n deze partij, die
liefst h a a r netten uitwerpt
in middens waar meer buit
kan gevangen worden. De
handeldrijvende
middens t a n d is klein in aantal.
— de kortzichtigheid van de
middenstand zelf, die veelal

lijker de rechten van dit
klein getal absorberen in de
grote richtlijnen die ze trekken voor h u n grootste a a n t a l
kiezers.
In de volgende bijdragen zullen we, het s t a n d p u n t uiteenzetten dat de Volksunie inneemt
in de bovenaangehaalde problemen.
Wij erkennen de fondamentele verscheidenheid der diverse
standen, en zonder hun zeer
uiteenlopende belangen te versmelten in een kleurloze partijen-brei, die alleen als etiket
d r a a g t « Godsdienst » of « geen
Godsdienst», « m a r x i s m e » of
«collectivisme»,
stellen
wij
voorop : orde in de verscheidenheid, rechten m a a r ook plichten
voor alle sociale standen, volledige onderlinge harmoniering
onder de standen.
Er is rangorde in de waarden,
doch bij de traditionele partijen
zien we alleen mengelmoes,
klassenhaat of machtmisbruik.
Benevens de kristelijke, de
nationale,
de
vlaams-economische redenen, zijn daar ook
de sociale redenen
waarom
« Volksunie » doorbreken zal.

Weliswaar werden er vanwege sommige parlementairen
pogingen
gedaan
om
deze
levensonderhoudskosten uit te
schakelen, doch op grond van
budgetaire overwegingen werden geen resultaten bereikt.
Gedurende de laatste jaren
doen de noodlottige gevolgen
van onze gebrekkige inkomstenbelastingen zich nog meer gevoelen.
Duizenden
middenstandsbedrijven zijn reeds verdwenen of zullen nog verdwijnen, tengevolge van de bestaande leemten in de wetgeving en
in h a r e toepassing.
In deze korte bijdrage weze
slechts gewezen op enkele belangrijke
punten.
Vooreerst
weze aangestipt d a t een hogere
belastingsvoet voor de taxatie
van de nijverheids-, handelsof landbouwwinsten niet verantwoord is : de wetgever en de
arbeiderssyndicaten wijzen op
de mogelijkheden der belasting-

De Brochure
(25

fr.)

Alzo kan men vaststellen d a t
de zelfstandigen op een systematische wijze belast worden,
overeenkomstig de bepalingen
van artikel 28 der samenge.schakelde wetten en dat h u n
inkomsten vergeleken worden
met deze van andere .soortgelijke schatplichtigen. Deze formule wordt te pas en te onpas
gebruikt en laat praktisch de
grootste willekeur toe : inderdaad, het volstaat dat er één
enkel
vergelijkingspunt
bestaat en dit vergelijkingspunt
kan bovendien a a n geen enkele
critisch onderzoek onderwoi-pen
worden. Het gevolg hiervan is
d a t men zich tegen de toepassing van dit artikel niet k a n
verdedigen en dat het Beheer
der bela.stingen almachtig is.
Alzo wordt in bepaalde controles de kleinste a m b a c h t s m a n , a l
verdient hij slechts 12.000 f.
per jaar. ge'takseerd op een bedrijfs inkomen van m i n i m u m
60.000 frank.
Een andere leemte heeft betrekking op de aftrekbaarheid
der bedrij fslasten : een bezoldigde mag 207c van zijn ontvangsten aftrekken als bedrijfsuitgaven, zelfs als er niet de geringste bedrijfsuitgave
gewettigd is : een handelaar d a a r e n tegen moet al zun bedrijfsuitgaven kunnen bewijzen, wat
volstrekt onmogelijk is.
Ook de bepalingen van artikel
55 der samengeschakelde wetten op de inkomstenl)elastingen
geven aanleiding tot zeer ernstige mistoestanden en de a m b tenaren der t)elastingen zijn
niet kieskeurig bij de keuze d e r
tekenen, waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt.
Alzo beschikken onze documentatiediensten over rectificatieberichten waarin de controleur
de belastingaangifte
verwerpt
om reden : d a t een auto in gebruik werd genomen ; d a t een
huis werd gebouwd : d a t een
nieuw uitstalraam werd aangebracht ; dat de kinderen nsiddelbaar
onderwijs
genieten ;
d a t men een bontmantel voor
vrouw en kinderen heeft a a n g e kocht ; d a t men op een bepaalde kermisdag een algemene
tournee heeft betaald in een
café ; dat men tot de burgerij
b e h o o r t : d a t men 's Zondags
zijn winkel s l u i t : d a t men in
het buitenland is geweest en...
last not least : d a t men hoge
bela.stingen heeft k u n n e n betalen.
(Vervolg blz. 7)

over het Vlaams

is te verkrijgen

van der Eist,

Federalisme

bij Mr Frans

Beyzeghemstraat
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JEF VAN DEN EYNDE, DE PRINS-STUDENT
Op woensdag 23 m a a r t 11. had
t e Vlierbeek bij Leuven een
indrukwekkende,
aandoenlijke
plechtigheid plaats. Het stoffelijk overschot van de te Maastricht — in ballingschap — in
1929 ovei leden Vlaamse studentenleider Jef Van den Eynde
werd n a a r Vlaanderen teruggebracht om er te Vlierbeek in
Vlaamse aarde te worden bijgezet, n a a s t Vliebergh Scharpé,
Sencie. Van Bauwel. Het is een
betekenisvol feit dat de huidige
studentengeneratie deze plechtige overbrenging, spiJt tegenkanting, doorgezet heeft
en
daardoor onderstreept dat zij
onze giote Vlaamse voormann e n uit het verleden niet vergeet of verloochent, d a t zij
bewust vasthoudt a a n de traditie. En d a t is goed : want de
traditie is een sterke kracht in
h e t leven van een volk en van
een beweging.
De afwezigheid van de academische overheid en van de
Vlaamse professoren van Leuven, op twee na. wiens n a a m
met ere dient vermeld : Prof.
Grootaers en Prof. Kan. Pinxten — is kenschetsend voor de
kloof die gaapt tussen deze
mensen — de profiteurs van de
Vlaamse Beweging, van
de
strijd gevoeld door Vlaamse
idealisten zoals Jef Van den
Eynde er een was — en de
levenwekkende Vlaamse traditie het gezonde Vlaamse leven
Etergehjke feiten zullen er ongetwijfeld toe bijdragen om de
ogen te openen
van
onze
Vlaamse studenten voor de

werkelijke toestanden in Vlaanderen en de valse positie van
vele mensen. Waar wü ons
neerbuigen over de nagedachtenis van een Jef van den
Eynde m zijn leven een toonbeeld van intellectuele moed,
eergevoel en waardigheid in de
moeilijkste, ja tragische levensomstandigheden, kunnen
wij
slechts misprijzen voelen voor
de intellectuele lafaards
ia
Vlaanderen.
Men is bij deze herdenking
misschien
wel
wat
al
te
schioomvallig
voorbijgegaan
aan een belangrijke episode in
het leven van Jef van den Eyn-

zegde Jef van den Eynde heeft
nooit verraad gepleegd tegenover zijn idealen, hij huldigde
in zijn leven de hoogste trouw
a a n zijn volk, volk d a t hij
schoner en beter wilde maken.
Daarom ging hij. een der velen
in dit land, ook nu nog, de weg
op van de ballingschap.
Jef van den Eynde is geen
profiteur van de Vlaamse Beweging geweest ! De studenten moeten dit eens goed overwegen.
De plechtigheid te Vlierbeek
werd gekenmerkt door ernst m
waaidigheid. Het was werkelijk
aandoenlijk op sommige ogen-

Lees en verspreid
de: 1914-1918. Daar is geen rede
toe : integendeel.. toen
ook
heeft Jef van den Eynde bewezen de moed te hebben om
te handelen volgens zijn overtuiging, zijn verantwoordelijkheid niet te ontvluchten, m a a r
dapper in het heetst van de
strijd te s t a a n Er zijn ook in
onze huidige wereld staatslieden genoeg — denken we
slechts aan Pandit Nehru, Soekarna. e a. — die in de strijd
voor h u n volk veroordeeld werden en jaren in de gevangenissen doorbi achten. Het was geen
schande m a a r een eer. zoals
Lodewijk Dosfel h e t terecht

ons blad

blikken. Wij danken en feliciteren van h a r t e de Vlaamse
studenten van Leuven voor
deze prestatie en wij drukken
de hoop uit d a t de idealen van
Jef van den Eynde hen meer
dan ooit, nu hij in h u n midden
is weergekeerd, zullen bezielen,
d a t in de Vlaamse strijd van
heden op hen zal kunnen gerekend worden. Dat zal wel de
mooiste hulde zun die zij a a n
de nagedachtenis van de Prins
Student kunnen bewijzen
Volksvertegenwoordiger
Herm a n Wagemans en Mr F r a n s
van der Eist waren te Vlierbeek aanwezig.

Nog de betoging van 26 Maart
De socialisten
kunnen zictf,
blijkbaar
geen betoging
voorstellen die tuchtvol en waardig
verloopt. Voor hen is betoging
synoniem met baldadigheaen
en
'uitspattingen.
Wanneer er geen
straten opgebroken worden ruiten ingewoorpen,
tramrijiutgen
beschadigd, auto's
omgekanteld.

helemaal geen heren. Hun poging om de maarheid een deuk
te geven, hun laffe
verdraaing
der feiten, het walgelijk
proza
in hun pers .. neen. geen enkel
fatsoenlijk
mens, waar hn ook
staat, kan dat goedpraten
Een
schone gelegenheid voor de linkse intellectuelen,
die zo graag

Geef het door aan uw vrienden
tegenstrevers
neergeslagen,
(zie
1950 .'), is er voor hen geen betoging, is de betoging
mislukt.
Dit is wel kenschetsend
voor
hun mentaliteit.
Zi)
begriipen
zllfs de houding van
fatioenlijke mensen
niet.
Maar waar waren zij op 26
maart 7 Zi] zetten wel een grote muil op; maar hun moed ts
klein wanneer er moet gevochten worden, tenzij zij in de overmacht zijn en een vrouw, een
priester, een student, een enkele
persoon kunnen overvallen. Dan
zijn zij inderdaad zeer moedig t
Waarom moesten zij de betoging
verbieden en alle wegen versperren wanneer zij toch zulke
helden zijn en de betogers maar
een hoopje snootneuzen en pummels 7
Men kan niet eens zeggen dat
het kleine heren zijn, het zijn

hun figuurtje op het voorplan
plaatsen, om hun
onafhankelijkheid en intellectuele
probiteit
te bewijzen. We weten echter al
lang dat deze linkse
intellectuelen schaamteloze
profiteurs
en
cumulaars zijn, die vooral de
kunst verstaan met de ellebogen te wérken om een goei
plaatsje aan de staatsruif te bemachtigen.
Het peil ivaarop de socialisten
gans het debat over de schoolkwestie neerhalen
is
tekenend
voor hun geestelijk
proletendom.
Bij een gelegenheid als deze
blijkt maar al te duidelijk hoe
de socio's met ongeduld zitten te
wachten op de kans om de nazi's na te volgen. Hun haat tegen fascisten en nazi's is verklaarbaar en voor ons steeds
zeer begrijpelijk geweest : hij is
ingegeven door nijd en afgunst!

BIJ DE PUBUKATIE VAN DE DOKUMENTEN OVER YALTA
De
Amerikaanse
regering
heeft dus, zoals men weet, een
aantal geheime
dokumenten
openbaar gemaakt in verband
met de conferentie van Yalta,
door Churchill, Roosevelt en
Stalin gehouden begin 1945.
Ook onze Vlaamse dagbladen
hebben zich beijverd om de aandacht van deze uiterst vervelende dokumenten af te leiden,
door te onderlijnen dat de openbaar gemaakte stukken niet
veel nieuws brengen, dat we
reeds wisten wat er te Yalta
zoal gebeurd was. Wij begrijpen
dat onze perslui die destijds
Churchill, Roosevelt (en ook
Stalin !) opgehemeld hebben en
tot in de wolken verheven, met
het geval verveeld zitten. Oe
perslui trouwens niet alleen :
werd Roosevelt niet plechtig
K doctor honoris causa» van
onze Katholieke
Universiteit
van Leuven benoemd ?
Het is nochtans een enige gelegenheid — niet om ons aan
leedvermaak te bezondigen —
maar om onze mensen voor t4
lichten en te waarschuwen.
Te waarschuwen tegen een
lichtzinnig vertrouwen in de
grote mogendheden
en de
vreemde staatslieden, wie zij
ook zijn ; tegen propagandaleuzen en ideologische kruistochten ; tegen een voorbarig
en lichtvaardig prijsgeven van
een deel der nationale soeverei-

niteit aan allerlei supra- of internationale
organisaties
en
instellingen.
De les van de geschiedenis is
dat de grote mogendheden en
hun staatslieden, ook wanneer
zij de mond vol hebben met
schone < leuzen, steeds zeer
egoïstisch denken en handelen
volgens
hun
eigenbelang.
« Right or wrong, my country »
was ook te Yalta de enige stelregel die Churchill toepaste.
Stalin deed voor hem niet onder. Roosevelt was wel wat

idealistischer aangelegd, maar
in de grond niet minder berekend : hij schrok er niet voor
terug met Stalin zaakjes te
doen op de rug van Churchill.
Wanneer men bedenkt dat de
oorlog zogezegd omwille van
Polen ontbrand is en gevoerd
werd, en men hoort Churchill
aan Stalin zeggen dat de Polen
hem niet interesseren, in de zin
dat Stalin er van zijn part
mag mee doen wat hij wil,
maar dat hij aan het Engels
Parlement een aanvaardbare
uitleg moet kunnen geven, dan
is de moraliteit van dergelijke
houding wel zeer bedenkelijk.
Het herinnert ons aan een
soortgelijke, hardvochtige uitlating
van
Churchill
over
Yougoslavië.
Het staat thans reeds vast
door een aantal historische publikaties in de V.S.A. dat Roosevelt een van de grote oorlogsstokers geweest is : hij heeft de
Polen, de Fransen en de Engelsen opgehitst in 1939 ; hij heeft
in 1940 ?l het mogelijke gedaan
om toen een vrede door vergelijk te verhinderen en Churchill
aangezet om voort te vechten.
Niettegenstaande de meest
stellige beloften door hem t i j dens de verkiezingscampagne in
het najaar 1940 gedaan dat hij
het land buiten de oorlog zou
houden, dat de U.S.A. neutraal
zouden blijven, dat nooit Amerikaanse jongens naar het bui-

tenland zouden gestuurd worden, heeft hij stelselmatig een
politiek gevoerd die er op gericht was zijn land in de oorlog
te storten. Het staat thans vast
dat hij de verantwoordelijke is
voor de oorlog met Japan, die
hij bewust uitgelokt en geprovokeerd heeft.
Oemokratisch is zijn houding
in geen geval geweest, wat ook
zijn inzichten en bedoelingen
mogen geweest zijn. Dat zijn
persoonlijke
politiek
geleid
heeft tot desastrauze resultaten

wordt zelfs niet meer betwist
dorr zijn partijgenoten.
Dit precedent is echter van
aard om ons ten overstaan van
de Amerikaanse staatslieden en
de Amerikaanse politiek tot de
grootste voorzichtigheid aan te
zetten.
Weliswaar is de periode van
de hoogconjunctuur van het
Europeanisme, dat op bepaalde
ogenblikken ook de Vlaamse
Beweging scheen te bedreigen
(we herinneren ons nog zekere
laatdunkende en misprijzende
uitlatingen aan haar adres),
voorbij. Men is teruggekeerd tot
een meer nuchter inzicht in de
toestanden en de mogelijkheden. Dit is maar best ook,
mede in het belang van een
gezond Europeanisme.
Wij wete.n wel dat een land
zoals België niet meer vrij, niet
meer onafhankelijk is in zijn
buitenlandse politiek en dat in
de huidige internationale situatie neutraliteit onmogelijk is
voor ons. Wij kunnen ons niet
isoleren. Maar wat ons tegen de
borst stuit is de slaafse mentaliteit bij onze ministers, het
gemis aan zelfbewustzijn en
-zelfrespect. Wij kunnen geen
vertrouwen opbrengen in onze
woordvoerders en vertegenwoordigers op internationaal vlak,
zeker niet wat onze volksbelangen betreft.
Ons land zou, in nauwe samenwerking met Nederland en
de Skandinaafse landen, en
aansluitend bij Engeland, er
naar moeten streven de gevaren
van de Amerikaanse buitenlandse politiek, waarin wij ingeschakeld zijn, te verminderen en
te voorkomen. Europa heeft nog
een rol te spelen in de geschiedenis, doch het zal deze rol niet
kunnen vervullen in slaafse onderworpenheid aan Washington.
Alleszins zijn wij niet bereid
nationale waarden te verkwanselen, alleen maar om Spaak
of Van Zeeland toe te laten een
« grote » rol te spelen in de internationale politiek, die hun
ijdelheid wel streelt, maar
waarmee wij niet gediend zijn.
De publikafïe van de dokumenten over Yalta is een waarschuwing voor eenieder di«
klaiu* wil zien.

LUDO SELS
(Duffel)
Lid van het Hoofdbestuur der
Volksunie. Een der sprekers op ons Kongrei
te 'Gent. Een naam
als een klok in het
hele
arrondissement
Mechelen en m alle
boerenmiddens.

De beste propaganda
is die van man tot man

NAAM
ADRES
"'^nst
voorbehouden plaats(en) op het
kongres der Volksunie te Gent op 24 April e.k.
en middagmaal(-malen) voor
personen.
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voor ons Kongres
Het Kongres van de Volksunie te Gent op 24 ^nril is
bedoeld als een eerste mijl naai
in de uitbouw van onze oarliiorganisatie,
als
een
eerste
wapenschouw Wij zijn wellicht
enigszins voortvarend coor dit
kongres te beleggen na slechts
enkele
maanden
geordende,
overlegde aktiviteit. Eh<;h wil
hebben vertrouwen : de menigvuldige kontakten die nii over
gans het Vlaamse land gehad
hebben met ontelbare mensen
leerden ons d a t de tijd gunstig
is, dat vooral krachten voorhanden zijn die niet beter vragen
dan zich met volle overgave te
kunnen inzetten, die het treuzelen en aarzelen moe zijn en
die verlangen naar ernstige,
degelijke aktie Ons kongres zal
de gelegenheid zijn om deze
krachten te mobiliseren en samen te brengsn uit eans het
Vlaamse land, om hen net bewustzijn bij te brengen dat zij
niet alleen staan, m a a r met
velen zijn en hen de richtlijnen
te geven voor de aktie gedurende de volgende maaden
In de voormiddag beleggen
wij een reeks studievergaderingen waaraan wij groot belang
hechten. Zij werden ernstig
voorbereid en zullen ongetwijfeld vruchtbaar zijn met net
' oog op het uitwerken en vastleggen van een uitvoerig partijprogramma. Ten einde slug en
degelijk werk te kunnen leveren
zullen gelijktijdig^ zes sektievergaderingen gehouden worden,
gewijd aan zes verschillende
sektoren van het maatschaopelijk leven. De deelnemers aan
het kongres zullen dus een
keuze moeten doen : zij zullen
die sektievergaderingen kiezen
en bijwonen waarop problemen
behandeld worden die hen bijzonder aanbelangen of interesseren

man Wagemans behandeld in de
vijfde sektie, die onder het voorzitterschap staat van de heer
Antoon Goeyens.
Ten slotte is de zesde en laatste sektis gewijd aan probi-?men
voorzitters der sekties en de referaathouders
vergaderen
te
13,30 u. met het oog op de koördinatie van de beslu'ten der vervan buitenlandse politiek Europese integratie en Benelux Het
referaat over deze problemen
wordt gehouden door Mr Frans
van der Eist. die ook de ilgemene leiding heeft van de sektievergaderingen.
Ieder referaathouder zal een
overzicht geven van de problemen en van de oplossing die
door de Volksunie voorgestaan
wordt. De referaten eindigen op
een aantal praktische besltiiteiL
Deze besluiten worden, na bespreking, aan de goedkeuring
van de deelnemers onderworpen. Wij doen een dringende oproep tot al de deelnemers aan
hst kongres om aktiet deel te
nemen aan het belangrijk werk
van de sekties, doch ook om de
bespreking te vergemakkelijken
door m h u n tussenkomsten bondig en klaar te zijn. niet In nerhalingen of nuttsloze uitweidingen te vervallen. De bespreking
moet ordelijk en tuchtvol geschieden. De voorzitters «allen
er over waken dat de tussenkomsten steeds in rechtstreeks
verband staan met de benai.delde problemen en zij hebben het
recht indien zij het nodig achten voor de goede gang van zaken iemand het woord te ontnemen
De sektievergaderingen
beginnen te 10 u en zouden

moeten klaar komen m?t hun
werkzaamheden tegen 12 u De
schillende sekties. De algemene
besluiten zuilen op de algemene
slotvergadering 's namiddags
voorgelezen worden Zij zullen
de grondslag vorm?n van het
programma van de Volksunie
voor de toekomst.
In de namiddag, te 14.30 u.
heeft de algemene slotvergadering plaats, die het hoogtepunt
van het kongres moet worden
De vergaderirn? wordt voorgezeten door de algemene voorzitter van de Volksunie. Prof Dr
W. Couvreur Mr F r a n s van der
Eist zal lezing geven 'van de algemene besluiten der sektievergaderingen. Als sprekers treden
op : de heren Sels, Wagemans
eCL Jorissen Zij zuilen de richtlijnen- geven voor de verdere
strijd
Deze grootse vergadering zal
ongetwijfeld van aard zijn om
de geestdrift en de strijdlust
van alle aanwezigen op te wekken !
Het Bestuur van de Volksunie verwacht veel van dit eerste kongres : het moet het uitgangspunt
worden van een
grootscheepse aktie ter verovering van ons volk voor de Volksunie en voor de Idealen van de
Volksunie
Wij rekenen er stellig op dat
al de leden en sympatisanten
aan ons kongres «uilen deelnemen en nodigen ook de be.angstellenden uit op onze air^emene slotvergadering opdat ziJ
daar de Volksunie zouden leren
kennen In h a a r geest en bestrevmgen
Met de Volksunie vooruit l

!

De misbnriken waartoe dit
wetsartikel
aanleiding
geeft
zijn zo groot en zij hebben zulkdanige noodlottige weerslag op
het economisch leven d a t het
algemeen Syndicaat der Middenklasse besloten heeft een
documentatie te verzamelen om
te kunnen aantonen welke zonderlinge praktijken
bepaaldeambtenaren er op na houden.
Naast de taxatie op grond
der indiciën wordt in voormeld
artikel eveneens de taxatie dooi
tussenkomst van de fiscale commissies voorzien. Deze proceduur is wellicht de onzinnigste
die men zich kan indenken en
als men hierover met buitenlandse juristen of fiscalisten
spreekt, dan kan men deze niet
doen geloven dat er nog zulke
onredelijke
instellingen
bestaan. Het geschil tussen controleur
en
belastingplichtige
wordt onderworpen aan een
commissie, waarvan
dezelfde
controleur de voorzitter is en
die meestal bestaat uit leden
die door dezelfde controleur getakseerd worden en zelfs grotendeels door dezelfde controleur gekozen worden Nadat de
belastingplichtige zijn
standp u n t verdedigd heeft moet hij
de vergadering verlaten en dan
'Wordt er door d h r controleur
een pleidooi gehouden voor zijn
stelling, zonder dat de betrokkene aanwezig is en zonder d a t
hij zich verdedigen kan Bovendien roept de controleur vergelijkingspunten in die door geen
lid der commissie mogen gekend zijn : hoe kunnen deze
leden dan enig oordeel vellen ?

de zaak j a dan neen aan de
.fiscale commissie zal onderworpen worden. Zulks komt hierop
neer, d a t meestal slechts die gevallen
worden
voorgebj a c h t
w a a n n weinig verdediging.smiddelen bestaan
Het wordt hoog tijd d a t de
wetgever zich ernstig
bezig
houdt met de hervorming onze
fiscaliteit : er moet
gestreefd
worden naar
vereenvoudiging
en n a a r rechtszekerheid
Vereenvoudiging :
waardoor
de innigskosten en de oetwis»
tingen kunnen verminderd worden en waardoor het economisch leven zou ontlast worden.
Door een grondige en goed Ingestudeerde
vereenvoudiging
kan men een derde van het personeel
der
belastingdiensten
uitsparen
Rechtszekerheid ;
waardoor
o m bij de taxaties overeenkomstig artikelen 28 en 55 alle
willekeur woidt vermeden Deze
kan niet uitgeschakeld worden,
zolang de bela.stingcontroleur
en de belastingdiensten rechter
en partij zijn in hun geschillen
met de belastingplichtigen
Het Algemeen Syndicaat der
Middenklasse heeft, dank ziJ
het begrip terzake van onze
huidige Minister van Financien de mkwisitoriaie m a a t regel der huiszoeking die in de
wet Jansen van 27 Juli 1953
werd
voorzien, kunnen doen
uitschakelen, nu verwacht het
d a t spoed *orde gemaakt met
een grondige hervorming onzer
inkomstenbelastingen
Daarvoor roepen wii de nonderdduizenden middenstanders
op om de rangen van n e t
« Algemeen Syndikaat der Middenklasse» te komen vervoegen I

« Het IS ook verkeerd te menen dat de Kerk principieel
op de vorming van katholieke partnev aanstuurt
De eenheid van de kerk ts van geesteliik en zells
boieiinatuurttike
aard en uit deze eenheid volgt geenszins rechtstreeks
dat
de katholieken
zich moeten verenigen in een oolitieke partij In 18S2 in de encycliek «Cuvi mulia sint» schree' Leo
XIII tot de Spaanse bisschoppen . « Men mag ook met de
opinie delen van hen. die de godsdienst met een ot mdere
politieke partij zodanig mengen en verwarren
dat zn diegenen, die tot een andere partij behoren bijna de naam
van katholiek niet meer willen toekennen. Dit betekent de
politieke functies tn de hogere sfeer van de godsdienst
binnenbrengen, de broederlijke overeenstemming
storen en vrti
spel laten aan talrijke nadelige gevolgen
Het enige wat
de kerk m alle omstandigheden
wenst is dat de katholieken waar dit nuttig o) noodzakelijk
is ook m de politieke
problemen, die met de vrijheid der kerk verband
houden,
eensgezind
hun invloed zullen laten
gelden.»
Z.E.P Prol F de Rademaeker
«.j
in « S t r e v e n » Januari 2955.

Voorlopig

ISiet

!

(Vervolg van blz SI

Daarbij wordt nog aangestipt, dat de controleur eigenmachtig beslist of een bepaal-

Er zijn drie sektievereaderlngen waarop sociaal-ekd*m;sche
problemen
zullen
bestudeerd
worden. Middenstandsproblemen
staan op de dagorde van de eerste .sektie die voorgezeten wordt
door Ir K C Van Waeyenberge.
De heer René Proost zal het referaat houden De TWfvde sektie onder voorzitterschap van de
heer Ludo Sels b;handelt landbouwproblemen. Referaathouder
is hier de heer Prans Boogaerts.
Arbeidersproblemen worden onderzocht in de derde «ektie
Voorzitter is de heer Hendrik
Balthazar en referaathouder de
heei Bombeke
Specifiek politieke problemen
vullen het programma van de
drie volgende sekues Aan taaipolitieke problemen is de vierde
sektlevergadermg gewijd die zal
voorgezeten worden door Ir. J a n
De Bondt Onder taalpohtieke
problemen wordt verstaan ; de
taalwetgeving, de taalgrensKwestie, het statuut voor Brussel, de
kulturele autonomie, enz...
Onze voorzitter. Prof. Ui W.
Couvreur, treedt als referaathouder op in deze sektie.
Andere problemen van binnenlandse
politiek.
als
de
schoolkwestie, repressie en epuratie, e.a., worden door onze
volksvertegenwoordiger. Mr Her-

langer
geaarzeld
Sluit aan bij
de Volksunie

BEUSTINGEN IS NOODZAKELIJK

FERDI VAN DE VIJVER
Gemeenteraadslid
te Borgerhout. Voorzitter Volksunie - Borgerhout.
Lid van de Raad der Kommissarissen
van het Algemeen
Nederlands
Zangverbond
Stichter-Voorzitter
f1947) van het Nieuw
Verbond
van de Vlaamse Oudstrijders - Groot-Antwerpen
Lid van de Verkeerskonnnissie
Antwerpen
van de Vlaamse
Automobilistenbond.
Voorzitter van Ijzerstichting,
afdeling
Groot-Antwerpen

Hoofdbestuur

der

Volksunie

Het voorlopië Hoofdbestuur der Volksunie net er als volgt
uit : Prof. Dr, Walter Couvreur (voorzitter), volksvertegenwoordiger en advokaat Herman Wagemans (provincie Antwerpen), advokaat Frans van der Eist (provincie Brabant),
Drs Wim Jorissen (provincie Limburg), Dr. van Leemputten
(provincie Oost-Vlaanderen), de heren Ingenieur Jan de
Bondt, Marcel Senesael en Viktor Bouckaert (provincie WestVlaanderen), Ruöi Van der Paal (algemeen sekretaris en
organisatieleider). Dolt Cuypers (penningmeester), en ae
heren Ludo Sels. René Proost, Rik Balthazar en Bob Maes
(leden).
Het algemeen sekretariaat der volksunie is gevestigd te
Antwerpen, Kipdorp 61 (eerste verdieping). Tel. ; 31.01.53.
Het sekretariaat is open de vijl eerste werkdagen, telkens
van 19 tot 21 uur, de Zaterdag van 14 tot 18 uur
Alle betalingen kunnen steeds geschieden door storting op
postrekening rv 885.72, Volksunie. Kipdorp, 61. Antwerpen.

Verantwootdelijk »oot uitgave en Ofwtei :
Mr Rerman Wagemans. Stefaniestraat 14. Antwerpen.

B
Provincie
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ARRONDISSEMENT

BRUSSEL

BEWEGIISGSLEVEIS

PROVINCIALE

KADERDAG

WIJ achten iiet wenselijk nog
Op 26 Maart vond voor een
even terug te komen op de eeizestigtal kaderleden de eerste
ste arrondissemenfele vergadeprovinciale kaderdag plaats,
ri. g van de Volksunie te Bruswaar het wooid gevoerd werd
sel op 12 Maart 11, waarvan wij
door Prof Couvreur, algemeen
reeds melding maakten in het
wekkend
en
gaf
een
goed
idee
voorzitter, en Drs Wim Jonsvorig nummer van ons blad In
die de Volksunie moet volgen
van het federaal statuut voor
sen Verschillende leden van het
aanmerking genomen dat de
Het Maasland komt per bus
M O T I E VAN HET HOOFDBelgië zoals dit uitgewerkt werd
hoofdbestuur
woonden de geVolksunie slechts sedert korte
naar het kongres te Gent
B E S T U U R DER V O L K S U N I E
dooi Vlaamse en Waalse fedeslEiagde vergadering bij
tijd van awl gestoken is in het
Voor de abonnementenslag
ralisten
Een
der
aanwezigen
arrondissement en dat de uitMen besprak o a de abonnestaat St Truiden en omgeving
verklaarde na deze klare uiteenIn een communiqué bevestigt
bouw nog in een beginstadium
mentenslag en de deelname
aan de spits Mr Libens en de
zettingen
duidelijk
in
te
zien
de
leiding
van
de
Volksunie,
na
IS, was deze vergadering een
aan het kongres
Leenaerts uit Kerkom vei richdat federalisme geen separatisonderzoek van de binnenlandse
zeer bemoedigend sukses De
ten op dit gebied flink werk
me IS en wees er op dat er in
politieke toestand en bepaaldezaal was volledig bezet Het
ARRONDISSEMENT
dit opzicht bij vele mensen nog
lijk van de school kwestie, haar
arrondissementeel bestuur was
verwarring bestaat, die trouANTWERPEN
principieel standpunt inzake de
voltallig aanwezig Aan de groeweiis door de tegenstanders van
strikte gelijkstelling van het
ne tafel had naast Mr Frans
Provincie
Oost-Vlaanderen
het federalisme met opzet in de
bijzonder of vrij met het offivan der Eist, provinciaal voorEnkele dagen nadien vond onhand wordt gewerkt
cieel onderwijs, betreurt dat de
zitter, o m Dr Jur Robert
der voorzitterschap van kamerGENT
schoolkwestie door de politieke
Agneessens plaats genomen,
Het publiek was uiterst tevrelid Wagemans een arrondissepartijen naar het partijpolitieke
vocrziter, de heer Robert Maes,
den over deze schitterend gementele vergadering plaats, welZowel het organisatiekomitee
strijdtoneel werd verplaatst, beondervoorzitter de heer AchiUe
slaagde vergadering
ke zich vooral bezig hield met
voor het kongres als het provinveelt een duurzame en rechtVan Malderen sekretans, plaats
de schoolkwestie, de deelname
ciaal sekretariaat, alhier gevesvaardige oplossing aan naar het
genomen
aan
het kongres, de abormetigd, werkten onverdroten vervoorbeeld van Nederland, laakt
mentenslag en de uitbouw der
der
De algemene voorzitter van
de sektaire houding van de
Volksunie m ieder gemeente
Provincie West-Vlaanderen
Op 19 Maart vond een kaderde Volksunie Prof Dr W Couhuidige regering, die het offivan het arrondissement
dag plaats, waar Prof Couvreur
vreur, ga' een uiteenzetting over
cieel
onderwijs
voor
linkse
parDeze provincie komt langen Drs Wim Jorissen de aanhet doel en de organisatie van
Prof Couvreur woonde de vertijdoeleinden misbruikend, op
zaam, maar zeker in beweging
wezigen toespraken Bij de begadering bij
de Volksunie en deed een bedit onderwijs een overwegend
spreking
kwamen
vooral
de
roep op de aanwezigen X om tallinkse stempel drukt en het
DIKSMUIDE
heren N Kestermans Lode van
rijk deel te nemen aan het
katholiek
onderwijs
knevelt,
BORGERHOUT
de Walle, Callebaui en de arkongres Daar volksvertegenvertrouwt dat de zich «comité
De
eeuwig-jonge,
dynamische
rondissementele voorzitter tuswoordiger Herman Wagemans
voor vrijheid en democratie»
De tweede Dinsdag van iedere
Jan de Bondt werkt prachtig in
senbeide
door ziekte verhinderd was,
noemende
aktiegroep
even
maand houden kamerlid Wagehet ganse arrondissement Onsprak in zijn plaats Drs Wim
krachtdadig het ondemokratisch
mans
en gemeenteraadslid Ferdi
danks tegenwerking van de
Jorissen provinciaal voorzitter
DEINZE
franstalig katholiek onderwijs
van de Vijver zitdag in het
CVP-eis was de eerste ariondisLimburg, maar ook te Brussel
in Vlaanderen
met
inbegrip
lokaal «Worstenpan », te Borsementele vergadering een sukeen graag geziene figuur, met
Onder leiding van de vervan de Franse afdeling der
gerhout
ses Kamerlid Wagemans gaf
veel bijval een strijdvaardige
dienstelijke Bob Maes trok de
Leuvense universiteit zal beeen volledig overzicht van de
rede uit Hij onderstreepte
Vlaamse Militanteiiorde met
strijden, stelt vast dat m de
binnenlandse politieke toestand
w .arom de strijd gaat en nep
LIER
spandoeken naar Denize en de
schoolkwestie het linkse W a l De bijeenkomst werd o a bijallen op tot daadwerkelijke inomliggende gemeenten Aan de
lonië en Brussel andermaal de
gewoond
dcor
Dr
Verhelle.
zet De aanwezigen waien zeer
kerken werden duizenden strooiVlaamse
volkswil
miskennen,
Te Lier vond Zateidag 2 Apnl
Marcel Senesael, Cyriel Bultevreden over deze vergadering
biljetten uitgedeeld
beklemtoont
dat, alleen
het
een zeer geslaagde federalistynck Viktor Bouckaert en
en de meeste van hen die nog
federalisme
een
gewestelijke,
tische bijeenkomst plaats, waar
Rudi Van der Paal
met geabonneerd waren op ons
Vlamingen en Walen bevredio a de heren Volckaerts, Prof
DENOERMONOE
blad namen dadeluk een abonIngenieur Jan de Bondt, argende oplossing van het schoolCouvreur en advokaat van der
nement
rondissementeel voorzitter en
vraagstuk mogelijk maakt, beHier vond een eerste kontaktEist het woord voerden Na de
lid
van
het
hoofdbestuur,
sprak
sluit
daarom
tot
het
voeren
van
vergadermg
plaats,
waar
Prof
spreekbeurten
volgde een levenOp 16 apul a s , dus nog voor
het inleidend woord Weer wereen krachtige aktie onder de
Couvreur en de heer Rudi Van
dig debat
het kongres te Gent, zal waarden
de
laatste
weken
tal
van
leuze
:
«
Schoolvrede
door
fededer Paal het hoofdbestuur verDe samenstelling van het
schijnlijk reeds een tweede alabonnementen geworven
ralisme ».
tegenwoordigden
afdelingsbestuur verschijnt ia
gemene vergadering gehouden
Door
Prof
Couvreur,
Drs
JaHamme, Dendermonde en
ons volgend nummer
worden te Brussel
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