
1« JAARGANG M E I 1 9 5 5 N' 5 LOSSE NUMMERS : 5 Fr. 

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

ONS KONGRES: KEERPUNT EN BELOFTE 
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U hebt sympathie voor 

ons en voor ons i 

S T R E V E N . 

Laat ons N I E T 

A L L E E N VECHTEN. 

1 T R E E D T T O E . en 
1 

VECHT MET O N S ! 

Het behoort tot de joernalis-
tieke geplogenheden dat verga
deringen, optochten en kon-
giessen van het eigen kamp 
steeds uiterst goed slagen en 
als grote successen worden be
zongen. Wij gaan ons niet aan 
dezelfde overdrijvingen bezon
digen doch of wij het willen 
of niet, wij zijn het de waar
heid verplicht te schrijven da t 
dit eerste kaderkongres van de 
«jonge» Volksunie alle ver
wachtingen overtrof. Voor de 
eerste maal sedert het einde 
van de oorlog kwamen ruim
schoots duizend Vlaamsgezin
den, die niet beschaamd waren 
zichzelf Vlaams nstticnalisten 
te noemen, EENSGEZIND sa
men om te getuigen voor de 
noodzakelijkheid en de levens
kracht van een Vlaamse poli
tieke part i j . 

Het begon allemaal zeer zon
nig op die Zondagmorgen -van 
24 April : het weer en het kon-
gres. De zonnestralen speelden 
in de plooien van de wapperen
de leeuwenvlag, boven de ingang 
van het Vlaams Huis «Roe
land ». De zon verwelkomde 
ook de deelnemers, de oude en 
de jonge garde, die vroeg, tal
rijk en van overal te Gent toe
kwamen. Het gewemel in de 
s t raat voor het Vlaams Huis, 
de begroetingen van de strijd
genoten onderling waarvan er 
velen mekaar in geen jaren 
nog gezien hadden, deed fees
telijk aan 

Er hing geestdrift in de lucht, 
er was geestdrift in de har ten. 
Zolang was het al geleden dat 
men nog met zovelen bij elkaar 
kwam ter bespreking van de 
Vlaams nationale strijd, die in 
elk geval moet worden voort
gezet ook en vooral op het par
tijpolitieke plan. 

Naast sterke afvaardigingen 
uit de nabijgelegen provincies, 
was ook het verre West-Vlaan-
deren (de kust en het leperse) 
aanwezig beneveris het nog ver
dere Limburg. Waarlijk, de in
zet van dit kongres beloofde 
het allerbeste. Want als er vóór 
tien uur reeds honderden deel
nemers op het appel waren om 
de verschillende sektievergade-
ringen bij te wonen die uiter
aard geen grote aantrekkings
kracht uitaefenen, wat zou het 
dan in de namiddag worden 
voor de slotvergadering ! 

In de ruime verbruikzaal van 
het Vlaams Huis krioelde het 
van belangstellenden, die met 
moeite aan een verfrissing ge
raakten Mensen uit alle stan
den verbroederden er om het 
Vlaamse s tandpunt : arbeiders, 
boeren, middenstanders en m-
tellektuëlen. De begroetingen 
waren niet uit de lucht, hier en 
daar werd reeds geklonken op 
het succes van het kongres en 
niet voorbarig want het mocht 
terecht geslaagd - worden ge
noemd eer het b e g o n n ^ was. 
Het sekretariaat, bediend door 
zeer bedrijvige, frisse en glim
lachende juffrouwen en jonge
mannen die er al even opge
ruimd uitzagen, wist zich met 
veel moeite maar kranig in zijn 
hoek te handhaven. Het moet 
gezegd, de heren Van Der Paal 
en Godaert die het leeuwen
deel van de organisatie op zich 
namen haalden eer van hun 
werk en ook van hun helpers 
en helpsters. 

De grote feestzaal van huize 

«Roeland» was voor de gele
genheid smaakvol opgesmukt. 
De grijze doeken aan de muren 
getuigden van zin voor stijl en 
soberheid. De leeuwen klauw
den in 't rond en de groene 
voorzitterstafel ontbrak natuur
lijk niet. Het geheel werd be
heerst door een spandoek met 
de leuze : MET DE VOLKS
UNIE VOORUIT ! Prachtige 
muziek verwelkomde de deelne
mers die voortdurend in klei
nere of grotere groepen binnen 
vielen. 

Op de bovenverdiepingen wer
den ondertussen toebereidselen 
getroffen om met de sektiever-
gaderingen te beginnen. Hier
door werden het sekretariaat 
en de gelagzaal helemaal ont-

overschatting van de eigen in
vloed op de internationale evo
lutie. De 9pbouw van een eigen 
ïwlitieke Vlaamse macht bleek 
ook hier de noodzakelijke grond
steen te zijn om een rol te 
spelen op het Europese en ho
gere vlak. 

De schoolpolitiek en het fe
deralisme waren dé brandende 
problemen van de dag, ook de 
repressie behoorde tot de kern
vraagstukken. De mening inza
ke deze en andere bestudeerde 
vragen deden op geen enkele 
sektievergadering ernstige me
ningsverschillen naa r voren 
komen Nochtans werd de at
mosfeer van het kongres — 
spijt het gewauwel van Le Soir 
— bepaald door een ware vrije 

de geldt voor het sekretariaat 
dat met Oosterse kalmte doch 
met een Westerse glimlach, de 
moeilijkste toestanden wist op 
te lossen 

De namiddagzitt ing voldeed 
tenvoUe aan de verwachtingen 
d i r men terecht na de sektie-
vergaderingen 'koesterde. Uit 
alle hoeken van Vlaanderen 
kwamen nog steeds kongressis-
ten toe en de stemming m de 
zaal steeg, naa rmate de stoelen 
meer en meer bezet werden. 
Toen er geen zitplaatsen meer 
waren bleven de minder geluk
kigen met hetzelfde geduld als 
voormiddags betoond, in hoe
ken en kanten staan. Tot in de 
gelagzaal toe stonden de deel
nemers opeen geperst. « W a t 

LU DO SELS AAN HET WOORD, 

Vdst. daar de deelnemers allen 
naa r boven trokken. Eén voor 
één, op ongeloofelijk korte tijd, 
liepen de verschillende verga
derplaatsen op de bovenverdie
pingen barstensvol. Heel wat 
kongressisten moesten noodge
dwongen een andere sektie dan 
deze van hun keuze volgen. 
Vooral in de afdeling binnen
landse politiek, voorgezeten 
door volksvertegenwoordiger Mr. 
Herman Wagemans, werd het 
een ware overrompeling. Waar 
er slechts plaats was voor de 
helft van het gehoor, bleven de 
overige toehoorders geduldig 
recht staan. En geen die er aan 
dacht het zaaltje te verlaten 
eer de spreekbeurten en debat
ten volledig beëindigd waren. 

Ja, het kan niet genoeg wor
den beklemtoond : er was geest
drift en geloof te over op het 
kongres. De politieke vraag
stukken i n z a k e : repressie, 
schoolpolitiek. zelfbestuur, ar
beiderswelstand, volwaardige be
handeling van de middenklasse 
en landbouwpolitiek, werden 
alle op grondige wijze onder
zocht en besproken. Ook de 
buitenlandse politiek, dit zo 
veranderlijke en gevaarlijke 
terrein op ons wereldbeeld, 
kreeg wat haar toekwam. Het 
betoog van Mr. Van der Eist 
was bezadigd, nuchter, gespeend 
»an alle romantiek en zelf-

demokratische geest waarin het 
iedereen mogelijk was zijn opi
nie onomwonden te verdedigen. 
Deze eensgezindheid was er 
niet kunstmatig en werd ook 
niet bewerkt door enkele 
« scheurmakers ». De « Feiten 
en Beschouwingenman » van de 
De Standaard zou, indien hij 
er aanwezig was geweest (Ver
boten ?) veel hebben kunnen 
leren. 

Was het in de drukke voor
middag al moeilijk om bij 
vrienden en bekgnden te gera
ken in de overvolle gelagzaal, 
op het middaguur was er geen 
doorkomen meer aan. In ver-' 
schilende «schuifkens» werd 
het eten opgediend. Maar nie
mand protesteerde daartegen, 
niemand kloeg, moest men im
mers niet alles over hebben 
voor de goede zaak ? En was 
de schitterende opkomst al deze 
moeilijkheden niet waard ? Ter
wijl beneden de vorken bedrij
vig tikten, het sekretariaat op 
volle toeren draaide en de 
«obers» zwetend hun fooien 
verdienden, werd in een der 
bovenzalen, door verschillen (le 
sektieleic'ers de laatste hand 
aan de besluiten gelegd. 

Hoe ai die mensen ten slotte 
toch aan eten geraakten, be
hoort tot de geheimen van de 
«Roeland» keuken en van de 
onverstoorbare waard. Hetzelf-

een volk,» merkte een sympa
thiek boerke van Nevele op, 
«ik wist niet dat wij met zo-
velen waren ! » 

Kort na drie uur roffelden 
de landsknechtentrommels en 
schalden de bazuinen. Daar 
deed de ieugdmuziekkapel haar 
intrede Feestelijke klanken be
geleidden de leden van het 
hoofdbestuur der Volksunie, die 
tevreden lachend de zaal betra
den en de toejuichende troepen 
in oog.schouw namen. Het ge
laat van professor Couvreur 
straalde nog feller dan dit van 
de C.V.P voorzitter Theo Le-
fèvre op 26 Maart 11. te Brussel 
bij de verboden betoging tegen 

do wet CoUard. De voorzitter 
van de Volksunie had er even
veel reden toe om er stralend 
uit te zien want de dag was 
mooi ! 

Na professor Couvreur volg
den de andere voormannen der 
part i j . De ondervoorzitters Mr. 
Wagemans en Mr. Van der 
ELst. De Heren Balthazar, Bouc-
kaert. De Bondt. Cuypers, Wim 
Jorissen. Dr Van Leemputten, 
Maes, Rudi Van Der Paal, Ro-
lus. Proost, Ludo Sels en an
dere. Het applaus, der kongres
sisten daverde door de zaal en 
eindigde eerst toen professor 
Couvreui het podium besteeg 
om zijn inleidende toespraak 
te houden. 

Hij heette de aanwezigen 
welkom, bracht in herinnering 
dat het de verjaardag was van 
de geboorte van Willem van 
Oranje en sprak een woord van 
hulde uit ter nagedachtenis van 
verdienstelijke Vlamingen die 
ons de voorbije maanden ont
vielen.. Dr Jur . Spincemaille, 
J Lootens en andere. Ook dè 
edele figuur van de nederlandse 
dominee Domela Nieuwenhuis 
werd even opgeroepen terwijl 
de deelnemers eerbiedig recht 
bleven s taan. Na een bijzonder 
dankwoord aan de meest ver
dienstelijke propagandisten m 
de abonnementenslag, onder 
streepte de vooi-zitter dat de 
Volksunie een politieke part i j 
wil zijn omdat de Vlaams na
tionale strijd noodzakelijker
wijze OD politiek terrein moet 
gevoerd worden. Op dit punt 
kan er geen twijfel of dubbel
zinnigheid bestaan : de Volks
unie IS een zelfstandige parti j 
en zal dit ook blijven. 

Instemmerjde toejuichtingen, 
de voorzitter sprak naar he t 
har t en ae wil der aanwezigen. 
Het voorlezen der besluiten van 
de verscheidene sektievergade-
ringen bracht even een saaiere 
noot in het geestdriftig geheel, 
toch werd er aandacht ig ge
luisterd en heftig in de handen 
geklapt, telkens actuele punten 
werden aangeraakt. De eis voor 
onmiddellijke in vrijheidstelling 
van alle politieke gevangenen 
en deze voor zelfbestuur, bracht 
de zaal op een hoogtepunt. 
AMNESTIE ! luidde de eis 

De toespraak van de heer 
Proost, schepene te Zwijn-
drecht en voorman van de mid
denstand was één aanklacht 
tegen het onrecht waaronder 
vele middenstanders gebukt 
gaan. Cijfers en voorbeelden 
wierpen een schril licht op de 
bekommernis der onderschei
dene regeringen om het verder 
bestaan van de middenklasse. 

(Lees door bis. 8) 

BERICHT 
E e n a a n t a l lezers o n t v i n g e n ons b l ad to t n u toe 
koste loos b i j wijze v a n t o e z e n d i n g over d e pos t . Di t 
gesch iedde om o n s b lad i n r u i m e k r i n g b e k e n d te 
m a k e n . 

Wij v r a g e n t h a n s m e t n a d r u k d a t a l d i e g e n e n die 
ons b lad goed v i n d e n een a b o n n e m e n t zouden n e m e n 
door 50 F r t e s t o r t e n op 

P .C . - r eken ing 885.72, Volksunie , A n t w e r p e n . 
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DE POTTEN VAN DE 
VLAMINGEN. 

Zodus Renard, de Waalse sin-
dikale bons, schijnt ondanks zijn 
naam. geen vos te zim- Op 1 Mei 

' te Luik heeft hij nu eens trutaal 
oprecht gezegd wat de Walen 
over de Vlamingen denken. Spij
tig dat niet iedereen de gedach
ten van de andere Waalse. Brus
selse en Franskiljonse politiekers 
over de Vlamingen kan lezen, 
men zou gauw inzien dat zt] ons 
inderdaad als Vlaamse beesten 
aanzien. De socialist Renard 
heett dus gezegd dat hij niet zal 
dulden dat onze poten zullen 
trappelen op het Sint Lamber-
tusplein bij de cyp touw gezette 
'betoging van het Comité voor 
Vrijheid en Demokratie! De 
Walen zullen geen inmenging 
van de Vlamingen dulden in 
hun provincies. 

Vele Vlamingen zullen erg ver
wonderd en verontwaardigd zijn 
door deze aal. Wij niet. De 
Waleyi mogen hun eigen pot ko
ken Maar dat ze dan ook uit 
onze keuken blijven Wij kunnen 
het best doen zonder hen. Er 
zijn nu eenmaal tioee volkeren 
in ons land. Met welk recht 
dringt men ons een Waalse op-
lossiiig op voor het schoolvraag-
stuk. oplossing die de overgrote 
meerderheid van de Vlamingen 
niet wil ? Is dat demokratie ? 

De Volksunie komt uitsluitend 
op in het Vlaamse land Wij 
trekken ons vfin de Waalse aan
gelegenheden niets aan. Wij zet
ten onze voeten — of onze po
ten ! — nooit in Wallonië. Ook 
aan betogingen in het Walen-
land nemen wij geen deel Maar 
wij zijn dan ook vastbesloten 
alle Franssprekenden .het recht 
te ontzeggen zich met onze za
ken in Vlaanderen te bemoeien. 
Wij ook zullen hen buitenschop
pen als ze bij ons baas willen 
spelen.tDaarom dat loij Vlaande
ren zelf willen besturen. Slechts 
zelfbestuur oU federalisme kan 
redding brengen. Het wordt tijd 
dat men het gaat inzien. 

DE VLAAMSE 
BOERENBEESTEN. 

Dat de oud-kommunist en het 
oud-v^rzetslid Demany, thans 
socialist, de Vlaamse boeren zo 
uitscheldt, is een bewijs te meer 
voor onze stelling dat de Frans-
sprekende Brusselaars in ons 
land nog een groter misprijzen 
voor de Vlamingen koesteren als 
de Walen. Wij hebben daar 
slechts onze besluiten uit te 
trekken. En dat de Katolieke 
Vlamingen zichzelf maar niet 
tedotten met te menen dat 'ie 
Franssprekende Katolieken meer 
achting voor ons hebben. Wie 
die heren van wat dichterbij 
kent, weet dat zij er niet anders 
over denken. Zij zijn echter 
wat beleefder omdat zij zonder 
Vlaanderen nooit een minister
zetel zouden bemachtigen. Als ze 
die zetel echter hebben, hande
len ze net eender als de linkse 
Walen thans 

Dat de Brusselse socialisten m 
hun opgewondenheid onze boe
ren voor beesten uitschelden, zal 
echter tot gevolg hebben, zoals 
onze vriend Ludo Sels op ons 
kongres zei, dat onze boeren 
thans toch al zullen weten dat 
ze niet meer voor de socialisten 
moeten kiezen. Te meer, daar,, 
zoals « Het Boerenfront » terecht 
aanstipte in het blad «Voor 
Allen-», dat de socialisten gratis 
overal verspreidden, met geen 
woord sprake is van de land-
touwvraagstukken, noch in de 
verwezenlijkingen van het laat
ste jaar, noch bij de nieuwe 
•plannen van de linkse regering I 
Wat wel een toppunt is ! 

LEUOENS EN BELOFTEN 
«VOOR ALLEN»... 

Men kan als waarachtig cp-ris-
ten niet akkoord gaan met som
mige uitspraken imn priesters. 
Wanneer zij stelling nemen m 
maatschappelijke, ekonomische 
en politieke vragen kunnen zij 
net als andere mensen zich ver
gissen. Slechts de Paus is onfeil
baar en dan nog alleen wanneer 
hij ex cathedra spreekt over zui
ver godsdienstige aangelegenhe
den. De wijze echter waarop de 
socialisten de kardinaal en de 
priesters bekladden is eenvou-

•digweg walgelijk. In hun spot
prenten stellen ze het voor of niet 

zij, de socialisten, een nieuw 
schoolontwerp ingediend hebben, 
maar wel de kardinaal en de 
pastoors ! En deze laatsten zou
den thans de gelovigen ophitsen 
tot moord en brand ! In elk 
geval een sprekend bewijs voor 
de socialistische stelling dat zij 
niets tegen het geloof hebben. 

EN GEWUSTE WAABHEIDS-
VERDRAAIING VAN HET 
PAROCHIEBLAADJE. 

Wij weten niet welk venijnig 
C.V.Peèrtje in «Het Parochie
blaadje-» schrijft, maar zo een 
schandalige leugenaar en mislei-
der van de eenvoudige gelovigen 
hoort daar niet langer thuis. In 
het nummer van Zaterdag 30 
Aprli durft men als volgt de 
waarheid verdraaien in een arti
keltje «De Schoolstrijd en de 
politieke Partijen » ; • 

« Dat er in ons land maar één 
partij is, die de rechten van de 
katholieke ouders wil erkennen, 
is niet de fout van de ouders, 
maar van de andere politieke 
partijen. 

Al de politieke partijen kun
nen de schoolkwestie oplossen 
als ze voor recht en vrijheid zijn. 
Onze strijd gaat niet vóór een 
partij ,wel met één partij, om
dat het niet anders kan door de 
schuld van de andere partijen. » 

«Het Parochieblaadje -n weet 
zeer goed dat « De Volksunie» 
in zake schoolstrijd veel beter 
aan de verz-uchtingen tan ons 
Vlaamse volk tegemoet komt als 
de partih waartoe dat oneerlijk 
schrijvelaartje behoort. «De 
Volksunie x is de enige partij, 
die de volledige schoolgelijkheid 
wil. De C.V.P. durft dat niet 
eens vragen uit schrik voor de 
linkse partijen. Het 'is bedroe
vend en schandalig dat «Het 
Parochieblaadje » dergelijke las
ter tegenover een christelijke 
partij als de « Volksunie » durft 
uiten. Moeten de goedgelovigen 
niet denken dat ook de Volks
unie een linkse partij is ? Is dat 
niet hun bedoeling ? Het achtste 
gebod verbiedt nochtans achter
klap en lastertaal. Als men dat 
zelfs in « Het Parochieblaadje s 
vergeet, waar gaan ice dan naar
toe ! 

KERK EN STAAT. 
Op een 1 Meitoespraak te 

Mechelen verklaarde minister 
Spinoy in verband met 'iet 
schoolvraagstuk dat we hier 
stonden voor een nieuwe strijd 
tussen Kerk en Staat om de 
macht en dat in vorige eeuwen 
steeds de staat die strijd gewon
nen had. Het is een schijnbare 
tegenhanger van de waarheid 
dat het geloof alle vervolgingen 
overleeft. De strijd tussen Kerk 
en Staat was vroeger eehter ge
woonlijk gekenmerkt door het 
feit dat de Kerkelijke vorsten 
legers hadden. En inderdaad 
hebben zij die strijd verloren... 
tegen andere Katolieken. Maar 
hebben de huidige kerkvorsten 
nog soldaten ? En vooral heeft 
de strijd niet zijdelings te ma
ken met het geloof, wat vroeger 
niet het geval was ? Wij menen 
dat de bestrijders van de Kerk 
thans ook andersgezind zijn dan 
de vroegere etxneens Katolieke 
tegenstanders van de Kerkvor
sten. En dat de linkse regering 
thans de strijd zal winnen, ge-: 
looft ze zelf wel niet meer I 

ZELFBESTUtm, W I M D IN DE 
ZEILEN. 

In de rubriek « Van Kamerle
den en Senatoren» van 7 Mei 
waagt Manu Ruys een halve 
voorspelling dat er een ontspan
ning in de schoolkwestie zou 
komen omdat in politieke en 
financiële kringen zeer zwaar 
het besef loeegt dat de idee van 
zelfbestuur in Vlaanderen snel 
veld wint. 

Zo is het altijd gegaan in ons 
land. Wanneer men ziet dat het 
radikale Vlaanderen aan invloed 
wint, wordt men gedwongen toe
gevingen te doen. Zelfbestuur 
stelt een einde an de overheer

sing van Vlaanderen door de 
Franssprekenden, want België is 
niet alleen gebouwd op het ge
duld ran de Vlamingen maar 
ook op de onderdrukking van 
ons volk, op zijn luerkkracht en 
op de eksploitatie er van. Wan
neer Vlaanderen zich bewust 
wordt van zijn eigen macht en 
Zelfbestuur zou afdwingen dan 
zou het gedaan zijn met de Brus
selse en Franskiljonse woeker-
planten op het levenssap van 
Vlaanderen. Als het dreigt zo 
ver te komen gooien die fieren 
ballast uit om' de gematigde 
Vlamingen te paaien. 

Ook 't Pallieterke wees er op 
dat door het schoolvraagstuk en 
door het publiek blootgeven van 
hun verracfiting voor Vlaande
ren door de linkse Fransspre
kenden de federalisten vlug, zeer 
vlug. vooruitgang maken. Ver
heugend is liet dat Vlaanderen 
weer tot het besef komt van zijn 
eigen macht. Weg met de voltes-
vreemde diktatuur I 

Ons volk wordt zich er van be
wust dat dit de juiste oplossing 
is. En de andere partijen in 
Vlaanderen zullen ons, al is het 
met tegenzin moeten volgen. 
Waar wij treden, zullen zij 
gaan ! 

POSTZEGELS. 

De interpellatie tegen minister 
Anseele over het geknoei met 
het proefdrukkeyi van bijzondere 
postzegels lieeft dus geen gevolg 
gekend op parlementair plan. De 
C.V.P. interpellanten hielden er 
trouwens geen schitterende kon-
ditie op na. Du Bus de Wariiaffe 
praatte er zich daarbij zelf in I 
Na het incident Anseele-De 
Vleeschauwer over het geknoei 
met de postzegels in Londen en 
na het nieuwe incident Anseele 
is dan toch weer duidelijk geble
ken hoe de politiek van de grote 
partijen in ons land te werk 
gaat. Partijvrienden krijgen de 
gelej/enheid aardig wat geld te 

Drs WIM JORISSEN. 

l-'Kl'i'KN EN 
BESCHOUWINGEN 

Met bang gemoed vraagt de 
schrijver van deze « Standaard » 
rubriek zich weer af of Vlaan
deren weer niet de kastanjes uit 
het vuur moet halen om de 
Franssprekende christelijke min
derheid opnieuw in de regering 
te helpen. De man is oud genoeg 
om te weten dat die vraag over
bodig is. Het is zo! En het ergste 
is dat hij zich daaraan flink 
medeplichtig maakt! 

Potsierlijk doet het daarbij 
aan in dat blad te lezen dat 
t wij (dit is « De Standaard » !) 
gelijk in de laatste tien jaar, al
leen strijden voor de belangen 
van Vlaanderen » .' Wat hebben 
die penneknechtjes van hun 
Vlaamsvijandige partijbonzen 
dan al gekregen ? Er toordt 
nogal eens hartelijk om hen ge
lachen. En of er rede toe is ! Als 
men op voorhand weet dat men 
ondanks alle kaakslagen en on-
danfis alle trappen tegen het 
achterioerk toch op een slaafse, 
hondse trouw kan rekenen, 
waarom zou men zich dan ge
neren ? 

Gelukkig maar dat thans zelf
bestuur krachtig veld wint en 
dat er althans onze partij, de 
Volksunie is. die de bazuinstoot 
tot zelfbestuur gegeven heeft. 

verdienen. Nadien komt dan een 
gedeelte daarvan terug naar de 
partijkas voor de propaganda. 
Zo ook met onze uitvoer en onze 
handelsakkoorden. De bevoor
deelde personen verdienen flink 
wat grote bankbrieven. Een ge
deelte gaat dan wel terug naar 
de grote partijen. Zo kunnen die 
partijen hun propaganda voe
ren. En hoeveel zouden de indus
triëlen in de Waalse provincies 
niet geven om te beletten dat er 
in Vlaanderen industrie zou ko
men, die mededingers zouden 
worden of hen van de Vlaamse 
arbeidskrachten zou beroven ? Is 
men dan nog verwonderd dat 
Vlaanderen steeds de verschop
peling blijft ? 

OBJEKTIEVE 
VOORLICHTING. 

Wanneer een links minister 
over de radio een toespraak 
houdt over het schoolprobleem 
drukken onze cliristelijke kran
ten 's anderendaags de tekst er 
van af. Van alle linkse vergade
ringen zelfs, hoe weinig talrijk 
die ook bijgewoond worden, leest 
men wel eens verslag. 

Wanneer de CHRISTELIJKE 
Volksunie op een kongres voor 
1300 kaderleden haar liouding 
bepaalt tegenover het school
vraagstuk en kordaat opkomt 

voor algehele schoolgelijkheid 
naar het voorbeeld van Neder
land, liebben diezelfde kranten 
de moed niet dit onder de ogen 
van fiun lezers te brengen. 

Men kan geen duidelijker illu
stratie hebben omtrent de hui
chelachtigheid van bepaalde 
« christelijke » partijpolitieke 
eenheidsapostelen ! 

NIEUWE WACHTWOORDEN. 
De tweede fase van de school

strijd lieeft heel wat ontgoodie-
ling gebraclit. De C.V.P. politie
kers die mede in liet Comité 
voor Vrijheid en Demokratie zit
ting hebben, zijn al iceer aan het 
weifelen gegaan. Reeds voelde 3.e 
nieuwe voorzitter van het Leu
vens Katoliek Vlaams Hoogstu-
denten Verbond de behoefte om 
te bevestigen dat de Leuvense 
studenten de strijd niet zouden 
stopzetten, ook al begaf zelfs het 
Comité voor Vrijtieid en Demo
kratie. 

Het wachtwoord strekkend tot 
wegblijven bij plechtigheden 
waarop linkse ministers aanwe
zig zijn, icerd verzacht wanneer 
de Koning zou aanwezig zij-n. 
Maar wat zien we ? Zelfs luan-
neer de koning er niet is gaan 
de heren Struye en Van Cauwe-
laert lustig bankettcren inet de 
linkse ministers. Net gelijk tn 
de koningskwestie voloen de grote 
C.V.P.bonzen een aiidere taktiek 
als hun volgelingen ! 

LINKSE EN< RECHTSE 
EENDRACHT. 

Het is opvallend hoe goed libe
ralen, socialisten en kommunis-
ten samen optrekken in de linkse 
schoolstrijd, in volle verdraag
zaamheid voor hun onderlinge 
geschillen. Het valt te betreuren 
dat het rechtse kamp nog zo rer 
niet is. De Christelijke Volkspar
tij kan klaarblijkelijk haar las
terkampanje tegen 07is niet slop
zetten ! Geregeld op voordrach
ten ingericht door het Comité 
voor Vrijheid en Demokratie 
worden wij door hun sprekers 
aangevallen... als bondgenoten 
van de linksen ! En dit terioijl 
hun bladen als tHet Volk» Het 
nog betreuren dat er geen duur
zame samenwerking op het rege-
ringsplan is tussen hen en de 
socialisten ! Het zijn daarbij ook 
wij niet die de socialisten door 
verraad zoals in Limburg tioee 
bekomende senatorszetels be
zorgd hebben. Daarvoor waren 
er drie C.V.P stemmen te krijgen 
voor enkele honderdduizenden. 

Wij begrijpen niet waarom de 
C.V.P. het zo betreurt dat de 
Volkswüe zo aan kracht, invloed, 
leden en simpatisanten imnt. 
Het komt er thans mede op aan 
de linkse schoolpolitiek te dwars
bomen. Een sterke radikale groep 
zoals de Volksunie zal ook daarin 
een waardevolle faktor zijn, 
want radikalen heeft het reclitse 
kamp broodnodig. In periodes 
van harde strijd zijn het toch 
altijd de radikalen die hoofdza
kelijk de strijd voeren. Overi
gens vragen we ons af waarop 
de C.V.P. wacht om de VOLLE--
DIGE schoolgelijkheid te eisen. 
Ook haar kiezers wensen en vra
gen dat. 

De beruchte Demany schreef 
in het Brussels socialistisch blad 
«Le Peuple» dat de mannen 
van volksvertegenwoordiger Wa-
gemans te Turnhout op de beto
ging tegen Vermeylen waren en 
zich duchtig deden gelden. Zij 
winnen terrein op de C.V.P. 
schreet hij. Eveneens merkte hij 
jia de betogingen te Brussel en 
te Gent dat onze mensen — Hink 
gesteund door de grote meerder
heid van de betogers — de 
« Vlaamse Leeuw » aanhieven en 
de Vlaams-nationale strijdkreet 
< Vliegt de Blauwvoet» lieten 
weerklinken. 

Inderdaad die misrekening 
hebben de socialisten gemaakt. 
Ze dachten terecht dat de C VJ'. 
te mak was om zich tegen hen 
te verzetten. Ze vergaten ons 
echter en de oergezonde volks
kracht van Vlaanderen Die 
heeft zich thans tegen hen ge
keerd en ze krijgen schrik. Men 
heeft Vlaanderen altijd maar 
gevreesd wanneer de radikalen 
de leiding op zich namen. De 
slapende leeuw boezemt hen 
geen schrik.in, icel de wakkerel 
En Vlaanderen wordt wakker I 
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Binnenlandse politiek 

door Mr Frans VAN DER ELST 

I. MIOOENSTANOS-
PROBLEMEN 

De middenklasse is in België 
in potentie nog steeds de tal
rijkste klasse. Het grootste ge
deelte onzer bevolking behoort 
er toe. 

Op ekonotnisch plan vervult 
,de zelfstandige middenstand 
een zeer belangrijke funklie en 
het IS in het belang zowel van 
de enkeling als van de gemeen
schap dat deze funktie aan het 
privaat initiatief blijft toever
trouwd. 

Sociologisch beschouwd heeft 
de middenkla.sse m de West-
Europese beschaving een zeer 
voorname rol gespeeld en geen 
s tand is beter geschikc om onze 
aloude tradities van vrijheid, 
onafhankelijkheid, familiale 
geest, toewijding aan het be
roep, spaarzin en ondernemings
geest te wijwaren. 

Op politiek plan vervult de 
middenklasse de funktie van 
evenwichtsfaktor, die remmend 
inwerkt op de marxistische en 
kommunistische ideologièn en 
op de nivellering der massa 
naa r omlaag, die de uitschake
ling van de kaders en de elite 
tot gevolg heeft. 

Het kan niet ontkend worden 
dat de middenklasse ernstig be
dreigd wordt in haa r bestaan 
zelf. Tengevolge van de nood
lottige ekonomische, sociale, 
financiële en fiskale maatrege
len der regeringen die zich van 
1944 af hebben opgevolgd is een 
sterke achteruitgang onmisken
baar. De ervaring van de naoor
logse periode bewijst dat geen 
enkele regering, geen enkele der 
regerende partijen oog heeft 
gehad voor de noden van de 
middenklasse en de fiskale en 
sociale wetten der laatste jaren 
Rebben onomstootbaar bewezen 
dat geen enkele belofte ingelost 
werd. Diensvolgens kan de mid
denklasse geen het minste ver
trouwen meer stellen in de po
litieke partijen die sedert 1944 
het bewind in handen hadden 
en evenmin in de politieke mid
denstandsverenigingen die af
hankelijk zijn van deze partijen 
en die uitsluitend partijpolitieke 
belangen nastreven met misken
ning van de belangen van de 
middenklasse. "̂  

Al de instellingen die voor de 
middenstand in het leven ge
roepen werden brachten slechts 
teleurstelling en ook de Hoge 
Raad van de Middenstand kon, 
ondanks een ernstige activiteit, 
geen enkel noemenswaardig 
resultaat bereiken. 

Ten einde de dreigende ge
varen te keer te gaan wordt de 
ganse middenklasse opgeroepen 
om zich te organiseren in een 
algemeen syndikaat der midden
klasse, dat onafhankelijk staat 
tegenover de grote politieke 
partijen en dat de belangen van 
de middenstand vrij en met ge
zag kan verdedigen. 

In de plaats van de indivi
dualistische maatschappij-opvat
ting moet een organi.sche maat
schappijopvatting komen en 
drmgende strukt uurhervormin
gen zijn noodzakelijk in de 
richting van een wettelijk er
kende bedrijfsorganisatie voor 
de middenstand. 

Als onmiddellijke en prak
tische eisen worden vooropge
steld : 

1" Herziening van de sociale 
wetgeving der laatste jaren en 
gelijkstelling van de zelfstandi
gen met de locntrekkenden in 
alle opzichien zoals de recht
vaardigheid het eist. 

2' Hervorming van de inkom-
stent)elastingen met het oog op 
het scheppen van redelijke en 
rechtvaardige toestanden en het 
uit.schakelen van de willekeur 
en het machtsmisbruik van de 
fiskus. 

3" Reglementering van de 
handel door hervorming van 
hel handelsregister en van de 
handelspolitie opdat al wie haa-

ONZE eCONGRESBESLUITEN 
del drijft ook effectief aan de
zelfde sociale en fiskale lasten 
zou onderwerpen worden en alle 
ongezonde concunent ie door 
zwart-handel, grenssmokkel, enz. 
uitgeschakeld. 

4'' Invoering van een vesti
gingswet evenwel zonder nume
rus clausus. doch met zekere 
eisen m zake vakkennis, be-
drijfsuitrusting en solvabiliteit. 

5" Afschaffing van de begun-
stigingsmaatregelen ten voor
dele van de grootwarenhuizen, 
de monopoliebedrijven. de coöpe
ratieven, de grote geconcen
treerde bedrijven en gelijkstel
ling van alle ondernemingen, 
opdat de concurrentievoorwaar
den dezelfde zouden zijn. 

vertegenwoordiging in het bui
tenland. 

2" Op economisch gebied : ver
schaffing van goedkoop krediet 
voor vestiging en verbetering 
van de bedrijven ; afschaffing 
oï verlaging van de belasting 
wanneer het bedrijf van de 
ouders op de kinderen overgaat; 
bescherming van de landbou
wers tegen de speculanten m 
landbouwgronden. 

Voorzichtige invoerpolitiek en 
bevordering van de uitvoer van 
landbouwprodukten ; een gezon
de politiek van stockering en 
marktregeling moet de land
bouwers een renderende prijs 
voor hun produkten verzekeren 
en in de behoeften van de bin
nenlandse markt voorzien 

De speciale en intensieve teel-

door de Volksunie voorgestaan 
wordt. 

2. Wij aanvaarden, in de hui
dige omstandigheden en in acht 
genomen de grote invloed van 
de geldmachten op het s taats
beleid, de noodzakelijkheid van 
vrije verenigingen van hand
en geeslesarbeiders ter verdedi
ging van hun rechtmatige be
langen. 

3. Wij stellen vast dat de 
sociale leer der pauselijke ency
clieken grotendeels dcde letter 
gebleven is, ook voor de zich 
kristelijl; noemende partijen en 
syndikaten, die al te zeer be
smet, zijn door de marxistische 
ideologie. 

4. Alles dient in het werk ge-

Mr Frans VAN DER ELST en Dr R. VAN LEEMPUTTEN. 

6» Gelijkstelling van de mid
denstand met de andere stan
den wat betreft de huisvestings
politiek en de kredietpolitiek. 

I I . LANDBOUWPROBLEMEN 

De landbouw wordt in ons 
land onvoldoende gewaardeerd 
en verwaarloosd omwille van 
een economische politiek die 
eenzijdig afgestemd is op de 
begunstiging van de Waalse 
zware industrie ; de landbo.>w-
belangea worden steeds achter-
uitgesteld voor de belangen der 
iniustr ie , dan wanneer een 
groter gedeelte van ons natio
naal bezit geïnvesteerd is in de 
landbouw dan in de nijverheid. 

De landbouwersklasse wordt, 
op sopiaal gebied, als een twee
de-rangsklasse behandeld en het 
lot van vele kleine landbouwers 
is betreurenswaardig: de boeren
stand is nochtans geroepen om 
in het leven van de volksge-
meen.schap een belangrijke rol 
te vervullen op .sociaal, econo
misch, demografisch en moreel 
gebied. De ondergang van de 
landbouwer.sstand wordt door 
het marxisme in de hand ge
werkt, zonder ernstig verzet 
vanwege de andere traditionele 
partijen. 

De leefbaarheid van onze 
landbouw, inzonderheid van de 
kleme en middelgrote bedrijven 
die hoofdzakelijk in de Vlaamse 
gewesten aangetroffen worden, 
is ernstig bedreigd. Dringende 
maatregellen zijn noodzakelijk 
om aan deze toestand te ver
helpen o.m. : 

1' Op technisch gebied : uit
breiding en aanpassing van het 
landbouwvakonderwijs en van 
de voorlichtingsdiensten van 
het ministerie van landbouw ; 
versterking van onze landbouw-

ten, die veel handenarbeid op 
een kleine oppervlakte rende
rend kunnen maken, dienen met 
alle middelen beschermd en on
dersteund te worden. 

Meer steun van overheidswege 
bij de strijd tegen besmettelijke 
veeziekte is noodzakelijk. 

30 Op sociaal gobied : aanpas
sing van de sociale wetgeving 
opdat de landbouwer en zijn ge
zin als gelijkberechtigde met de 
andere klassen zou gelijkgesteld 
worden, vooral wat betreft kin
dertoeslagen en pensioenen. . 

In het algemeen en als besluit 
dient vastgesteld dat een zekere 
oriëntatie op gebied van produk-
tie en vooral ook op het gebied 
van de distributie noodzakelijk 
is. De geleide economie, zoals 
die in Nederland bestaat, moet 
voor onze landbouw de redding 
brengen. Alleen een geleide 
economie kan onze landbouw in 
de gelegenheid stellen samen 
met de Nederlandse landbouw 
een sterke economische eenheid 
te vormen in de plaats van er 
als slachtoffer of als vijand 
tegenover te staan. 

In een federaal België zou een 
Vlaamse landbouw-economische 
politiek gemakkelijk op de 
iJederlandse kunnen afgestemd 
worden. 

Het landbouwprobleem in Bel
gië is hoofdzakelijk een Vlaams 
probleem. 

I I I . BESLUITEN SECTIE 
ARBEIDERSPROBLEMEN 

1. De klassenstrijdideologie 
moet in principe veroordeeld 
worden als strijdig met een po
litiek gericht op de welvaart 
van gans de volksgemeenschap 
in al haa r geledingen, zoals die 

steld ter verwezenlijking van de 
sociale vooruitgang, zonder be
voordeling van f en of andere 
sociale stand en met bestrijding 
van misbruiken of wantoestan
den die de sociale vooruitgang 
ondermijnen en vertragen. 

5. De zorg voor het welzijn 
van de volksgemeenschap legt 
aan de Staat de plicht op de 
geesel der werkloosheid, vooral 
wanneer deze omvangrijk en 
bestendig is. met alle ter be
schikking staande middelen te 
bestrijden. Private belangen en 
vooral kapitalistische t>elangen 
moeten hier wijken voor het 
algemeen t)elang. 

6. De arbeidersproblemen in 
onze Vlaamse gewesten, in de 
eerste plaats het werkloosheids
probleem, kunnen geen afdoen
de oplossing krijgen in de 
huidige unitaire staat. De uni
taire struktuur zowel van de 
staat als van de partijen en 
syndikaten valt ten nadele van 
de Vlaamse arbeiders uit. Deze 
problemen vergen een eigen, 
zelfstandige oplossing door een 
aangepaste politiek. 

7 Wij klagen de lagere levens
s tandaard van de Vlaamse 
werknemers in vergelijking met 
de Waalse werknemers aan. 
Onze locntrekkenden verdienen 
per jaar 4 tot 5 milliard frank 
te weinig in vergelijking met 
de Walen. 

(Lees door blz. 4) 

HET SCHOOLVRAAGSTUK 
WINNEN OF VERLIEZEN 

De Vlaams-nationalen waren 
in groot getal te Brussel. Het 
heeft ons niet verwonderd. Het 
heeft ons alleen maar aange
naam getroffen ze zo jong en 
strijdlustig te zien. Fransspre-
kenden waren er weinig te 
Brussel. Ook dat verwonderde 
ons niet. Wij weten sinds lang 
dat het te Brussel rot zit. De 
voortschrijdende verfransing te 
Brussel, in de hand gewerkt 
door de drie partijen, werpt 
haar vruchten af. Ze ziji\ zuur 
en voor Vlaanderen en voor 
het Christendom. Ook dat luerd. 
voorspeld Wat helpt het voor 
ziende blinden, waar velen het 
nog van venvachten ! 

DE BETOGING 
TE ANTWERPEN 

In de schoolstrijd marcheren 
de drie linkse partijeti samen 
op, alhoewel elk haar eigen 
program behoudt. Geen van de 
drie ontkent het bestaansrecht 
aan de andere twee. Dergelijke 
onverdraagzaamheid vindt men 
slechts bil de CV.P.. die vindt 
dat er maar een rechtse partij 
mag bestaan, de hunne. Het 
zijn grote demokraten ! Ze mo^ 
gen echter gerust zijn. We trek
ken ons van die kinderachtige 
streken weinig aan en waar we 
nog tijd over hebben naast de 
strijd tegen de huidige linkse 
regering zullen we wel met hen 
afrekenen op de wijze die de 
C.V.P. kwajongens zullen ont
houden. 

Niemand meer dan de Volka-
unte, die niet alleen nu maar 
reeds van voor de verkiezingen 
de volledige schoolgelijkheid. 
vraagt, gelijk ze in Nederland 
toegepast wordt, is gerechtigd 
in het schoolvraagstuk op te 
treden De C.V.P. heeft nooit 
in al de regeringen waarvan ze 
sinds meer dan honderd jaar 
zetelt het vraagstuk opgelost. 
Meer zelfs de volledige school
gelijkheid durft ze niet eens op 
haar program, nemen uit schrik 
dat ze nooit meer met een 
linkse partij zou_ mogen rege
ren f Nochtans is'het klaarblij-
kend dat in een rechtvaardige 
oplossing e staat niet alleen 
alle leraars, met een zelfde di
ploma en voor gelijk werk, de
zelfde wedde toekent, maar noK 
dat de scholen met een gelijk 
aantal leerlingen gelijke toela
gen krijgen voor de onder
houdskosten. Dat vragen in ons 
land alleen wij als partij. En 
nochtans is dat de verzuchting 
van al onze christelijke Vlaam
se mensen. 

Onze Vlaamse mensen moch
ten van de linksen niet weten 
dat er een betoging te Brussel 
geweest was, van de C.V.P. nu 
mogen ze niet weten dat er in 
Vlaanderen ook een partij is 
die een oplossing van de school-
kwestie voorstaat, die ome 
Vlaamse mensen verlangen. 
Vandaar dat onze volksverte
genwoordiger Wagemans, die te 
Brussel reeds mee opgestapt 

(Lees door blz. 6) 

Niet langer 
geaarzeld ! 

• 

Sluit aan bij de 
Volksunie ! 

• 

Lees en verspreid 
ons blad l 

Volledige schoolgelijkheid 

alleen door zelfbestuur. 
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8 Als bizondere en concrete 

aktiepiinten stellen wi] o m 
voorop 
— de aanpassing van de mini-

malonen aan de levtnsnood-
wendigheden 

— vei betering van het lot der 
we klozen 

— gelijks elling van de lonen 
der Vlaamse loontiekkenden 
met de lo len der Waalse 
locntrekkenden 

— maatiegelen ter vrijwaring 
van de belangen der Vlaam
se aibeideis in Wallonië en 
Prankii jk 

— aanpassing der sociale ver
goedingen o m door het uit
roeien van de parasitaire 
wantoestanden m mutualitei
ten veizekeimgsmaatschap-
pi]en en parastatale instel
lingen d e weeldeng teren 
op het loon van de werk
nemers 

~- het nastieven van een fami
liaal inkomen in funktie van 
de samens elling van het 
gezin 

— een dceltreffende huisves
tingspolitiek ten behoeve van 
de araeideis en bedienden 

9 WIJ wensen voor alles dat 
de menselijke persoonlij kneid 
van de ai beider steeds zou er
kend en eeibiedigd woiden dat 
alle in tiatieven zouden in het 
werk gesteld en bevorderd wor
den die er op gericht zijn de 
arbeider op te voeden tot een 
schonei en beter leven niet 
alleen materieel maar ook gees
telijk 

IV. PROBLEMEN VAN 
BINNENLANDSE POLITIEK 

WIJ stellen vast dat de «ge
kozenen des volks» er dikwijls 
het meest toe bijdragen om het 
parlementair legime te diskiedi-
teren wij eisen, na het incident 
Anseele De Vleeschauwei aat 
van aard is om het veitiouwen 
m regering en pailement te 
ondermijnen met aandians de 
instelling van een pailementaire 
onderzoekscommissie met als 
opdracht de gedragingen en af
rekeningen te ondel zoeken van 
de Belgische gezagdiageis voor 
de periode 1940 1944 gedurende 
dewelke geen regelmatige parle
mentaire kontrole mogelijk ge
weest IS Dit onderzoek di^nt 
zich uit te strekken over alle 
overheidsinstanties Wij druk
ken de hoop uit dat de be
trokkenen dit initiatief zullen 
steunen om aldus alle veidacht-
making de pas af te snijden 

Wij stellen vast dat de ver
mindering van de diensttijd tot 
18 maanden geen ontredder ng 
teweeg gebracht heeft dat het 
budget van landsveidediging 
ontzettend zwaar weegt op de 
sociaal-economische t o e s t a n d 
van ons land dat bij het be
palen van de bijdrage van ons 
land tot de Westelijke verdedi
gingsinspanning in funktie van 
onze buitenlandse politiek r<'ke-
nmg moet gehouden worden en 
met onze reële mogelijkheden 
én met de zeer belangr.ike 
materiele bijdragen die wij 
Kinds vele laien leveren nl door 
de afstand van uranium aan 
een spotprijs Om deze redenen 
en om redenen van sociale en 
familiale aard zijn wij van oor
deel dat de diensttijd nogmaals 
dient verminderd te worden en 
wel tot een jaar 

Wij vragen het onmiddellijk 
In voege treden van een statuut 
voor de dienstweigeraars uit ge-
wetensbezwaï en 

Wij eisen met klem dat nu 
eindelijk eens duidelijk zou ge
zegd worden welke de veiplich-
tingen zijn van buigers en 
militairen in oorlogstijd en of 
de Conventies van Den Haag en 
Geneve ja dan neen rechtsgel
dig blijven, alsook of de «Ver
klaring van de rechten van de 
mens» ook geldt voor oorlogs
tijd 

Wij protesteren ten schei pste 
tegen de steeds voortdurende 
wantoestanden op Vlaams ge
bied in het legei en de rijks
wacht en eiseji dat aan de 
Vlamingen in het officieien-
koips de plaats zou verzekeid 
worden waai op zij recht hebben 

Wij stellen vast dat door de 
repressie- en epuratiewetgevmg 
een klasse van tweede-iangsbur-
gers die als paria s behandeld 
wolden, geschapen weid dat 
deze Londense uitzondei lijke 
wetgeving in strijd is met de 
meest elementaire rechtspi mci-
pes door de Grondwet gewaar
borgd retioactieve strafwetten 
werden uitgevaai-digd uit7on-
derlijke rechtbanken opgericht 
een uitzonderlijke lechtspleeing 
toegepast de burgerlijke dood 
door de beioving van rechten 
teiug ingevoerd de confiscitie 
der goedelen toegepast door de 
enorme schadevei goedingen toe
gekend aan de Staat 

Het recht werd in dienst ge
steld van een politiek van haat 
en wraak Daarom is het een 
plicht niet alleen van kristelnke 
naastenliefde maar van elemen 
taire rechtvaardigheid gans deze 
uitzondei lijke wetgeving af te 
schaffen en de gevolgen er\an 
weg te nemen wii aanvaarren 
niet dat België de Verkla-ing 
van de rechten van de mens zou 
ondertekenen zonder eerst zelf 
deze rechten in ere te her^*el-
len meer dan tien laar na de 
oorlog bestaat hiertoe maar een 
afdoend middel meei AMNES
TIE 

WIJ stellen vast dat in een 
federaal België dit probleem in 
Vlaandeien leeds lang zou opge
lost zijn 

WIJ eisen de onmiddelinke 
vrijlating van al diegenen die 
thans nog meer dan tien laar 
na de oorlog m de gevangenis
sen zitten wegens oorlogsi'eiten, 
de onmiddellijke afschaffing 
van het beruchte artikel 123 
sexies en van alle uitzonderings
maatregelen alsmede het stop
zetten van de invoi dering van 
geiechtskosten boeten en scha-
("evergoedingen 

WIJ verwijzen naar het lot der 
dooi repiessie of epuratie ge
troffen oudstrijders die beioofd 
blijven van hun frontstrer^n 
invaliditeitsrenten vei-minde-
ring op het spoor terwijl mis
dadigers van gemeen recht 
dieven veikrachteis en moorde-
haars automatisch deze rechten 
terugbekomen na uitboeting van 
hun straf ' 

Wat de schoolkwestie betreft 
wensen wij een onderscheid te 
maken tuss<=n de ideale princi
piële regeling en de huidige 
schoolstrijd in principe staan 
wij de absolute schoolgelijkheid 
voor zoals deze in Nedeiland be
staat WIJ staan op het stand
punt dat de staat de veiplirh-
ting heeft er voor te zorgen dat 
de burgers aan hun kinderen 
een degelijke opvoeding kunnen 
geven volgens hun persoonli)ke 
overtuiging dat alle burgers In 
dit opzicht moeten geluk z'jn 
voor de wet en een discnmi-
natiepolitiek waarbij het vrij 
onderwijs in een minderwaar
dige positie geplaatst wordt ten 
overstaan van het staatsonder
wijs ongrondwetteliik en onaan
vaardbaar IS om deze redenen 
\erwerpen wij de wetsontwerpen 
Collard als de uiting van een 
sectaire politiek wij aanvaar
den echter dat de staat toezicht 
uitoefent op het onderwijs om 
de degeli kheid ervan te waar
borgen en alle mistoestanden te 
voorkomen tot deze mistoe
standen rekenen wij om Frans 
onderwijs aan Vlaamse kinde
ren WIJ eisen dat m het onder
wijs een gezonde Vlaamse geest 
zou heersen Daartoe is de split
sing van het Ministerie van 

Openbaai onderwijs een eerste 
voorwaaide 

In velband met de schcol-
strijd stellen wij nog vast dat 
op bepaalde plaatsen de aktie 
van het Comité voor Vrijhe d 
en Demokratie louter partij
politieke doeleinden nastreeft , 
WIJ vei werpen iedere verant
woordelijkheid voor de gevolgen 
van deze houding wij zijn vast 
besloten vei der te ijveren vooi 
absolute schoolgelijkheid door 
federalisme dat in Vlaanderen 
iedere schoolstrijd onmogelijk 
maakt 

V. TAALPOLITIEKE 
PROBLEMEN 

Ten overstaan van de positie 
van het Nederlands in België 
(slechts 2 910 523 in woneis ver
klaarden uitsluitend Frans 'e 
kennen tegenover 5 133 228 die 
Nederlands kennen) eisen wij 
met klem dat minstens de 
strikte gelijkwaardigheid van 
het Nederlands en het Fians m 
alle Belgische overheidsdiensten, 
met inbegiip van de diensten 
van het Ministeiie van Buiten
landse Zaken, zou geëerbiedigd 
worden niet alleen m het bin
nenland maar ook in de Over
zeese Gebiedsdelen en in het 
buitenland wij protesteien 'en 
scherpste tegen de vooi de giote 
meerdei heid van onze bevolking 
beledigende verwaarlozing en 
achteruitstelling van onze taal 
en o m tegen het feit dat 90 % 
van onze diplomatieke en con
sulaire vertegenwoordigers in 
het buitenland onze taal niet 
kennen , wij vei wijzen in het 
zelfde velband naar de toestan
den in het legei en de rijks 
wacht, waar de officieien ne t 
eens de taal kennen van hun 
onderhorigen, wij eisen dat de 
ki ijgsmacht eentalig Neder
lands zou zijn in Vlaanderen, 
van beneden tot boven. 

Ten overstaan van de huidige 
toestanden m het Vlaamse land 
klagen wij vooreeist het voort
bestaan aan van een Frans en 
verfransend onderwijs , wij 
pisen de vernederlandsing van 
alle onderwijs in Vlaanderen 
met Frans als vqeitaal door uit
breiding van het begrip school
plicht tct de streektaal van het 
onderwijs In de tweede plaats 
vragen wij de vernederlandsing 
van het bednjfsleven o m door 
een taalwetgeving op de be-
drijfsraden ^ 

Ten overstaan van de aantas
ting van ons volksgebied aan 
de taalgrens en rond Brussel 
vragen wij de wetenschappelijke 
vaststelling van de taalgiens en 
de aanpassing van de adminis
tratieve en gerechtelijke gien-
zen aan de taalgrens die defi
nitief zal vastgelegd worden 
zoals ook de grens van de twee
talige brusselse agglomeiatie 
definitief dient vastgelegd 

Ten overstaan van de toe
stand te Bnissel en de denatio-
nali^atie van de Vlamingen al
daar is een speciaal statuut 
voor Brussel dringend noodza
kelijk aan de denationalisatie 
der Vlamingen in de brusselse 
agglomeratie moet een einde 
komen op gebied van het on-
dei-wijs o m dienen ingrijpende 
maatregelen getroffen aan het 
Nederlands dient een gelijk
waardige positie met het Frans 
veizekerd 

Ten overstaan van de toestan
den m Belgisch Kongo waar de 
Vlamingen nog steeds geen 
taalrechten bezitten niet'egen-
staande de Vlaamse ministers 
van kolomen waar gans de 
administratie en het g'erecht 
eentalig Frans is moeten diin-
gend maatregelen getroffen om 
aan deze schreeuwende wantoe
stand een einde te stellen 

Met het oog op het bevorde-

OnverdraagzaamheÊd van rechts 

Wanneer we voor een paar 
maanden schreven dat we met 
al onze klacht de linkse onver
draagzaamheid inzake school
kwestie moesten bestrijden, 
voegden we er aan toe dal we 
V einig vertrouwen hadden m 
de veidraagzaamheid in het 
christelijke kamp 

In verband met het Comité 
voer Vrijheid en Demokratie 
kloegen we toen reeds de dub
belzinnigheid aan waannee het 
zijn werkzaamheden begonnen 
was Op die christelijke groepen 
werd beroep gedaan waarvan 
men wist da' ze de Christeliike 
Volkspartij steunden Andere 
christelijke groeperingen als 
een Boeieifiont een Algemeen 
Chiistelijk Middenstands Ver
bond en een Algemeen Syndi-
kaat der Middenklasse met 
samen tienduizenden leden wer
den tei zijde gelaten omdat ze 
de sociaal-ekonomische politiek 
van de C V P niet steunden 
Ook op de Volksunie die een 
christelijke partij is en vóór de 
verkiezingen zcals nu de VOL
LEDIGE gelijkheid van alle 
scholen vroeg werd niet geraad
pleegd In de top van het 
Comité voor Viijheid en Demo
kratie lag alleszins de bedoeling 
voor er een C V P - organisatie 
van te maken zonder de naam 
van die partij die m ruime 
kringen om haar lamlendigheid 
en haar pai a marxistische so^ 
ciale politiek verfoeid wordt 
haast even sterk als de»linksen, 
te gebruiken Om de mensen 
mee te krijgen werd er echter 
de nadruk op gelegd dat ieder
een die tegen de linkse onver
draagzame schcolpolitiek was er 
welkom zou zijn In vele plaat
selijke comité s werd dan ook 
beroep gedaan op mensen uit 
de Volksunie voor het vooi-zit-
terschap of voor het bes'̂ uur 
omdat de meeste mensen die 
voor de schoolgelijkheid vech
ten inzagen dat op alle krach
ten — en dan zeker op de 
moedigsten die de Volksunie-
mensen doorgaans zijn — moest 
beroep gedaan worden 

Hoe dan ook vermits de 
schoolgelijkheid een van de 
programpunten van de Volks-

ren van gezonde toestanden op 
kultureel gebied m de ruimste 
zm zijn WIJ voorstanders van 
kulturele autonomie en van de 
splitsing van het Ministeiie van 
Openbaar Onderwijs wij be
treuren het dat de C V P reeds 
op voorhand, bij de s emmmg 
over de herzienmg van de 
Grondwet in 1953 de mogehjk-
heid van een konsekwent stelsel 
van kulturele autonomie uitge
sloten heeft door een wijziging 
van de Grondwet op dit punt af 
te wijzen, *ij drukken de hoop 
uit dat men niettemin zo ver 
zal gaan als mogelijk is zonder 
grondwetswijziging 

WIJ zijn echter overtuigd, 
vocreerst dat de door ons aan
bevolen maatregelen slechts ge
deeltelijke oplossingen kunnen 
brengen en niet van aard zijn 
om aan het Vlaamse vraagstuk 
in zijn geheel een bevredigende 
oplossing te geven vei volgens 
dat de kans op verwezenlijking 
van deze gedeeltelijke maat
regelen gering is ten overstaan 
van de lamentabele houding op 
Vlaams gebied van de gekoze
nen van het Vlaamse volk 

WIJ zijn dan ook vast beslo
ten de striid te voeien voor de 
federatieve omvoiming van de 
Belgische Staat ter verwezen
lijking van het ideaal van zelf
bestuur voor Vlaanderen 

(De besluiten m zake de bui
tenlandse politiek zullen in ons 
volgend nummer gepubliceerd 
worden ) 

Schoolvrede door Federalisme is onze leuze l 

unie IS werd dcor ons besloten 
aktief aan de betogingen van 
het Comité voor Vrijheid en 
Demokratie deel te nemen en 
heen te zien over het pietlutig 
en onveidiaagzaam spelletje 
van de Christelijke Volkspartij 
De zaak die op het spel stond 
was belangiIjker Onze mensen 
leverden dan ook mee de stoot
troepen voor de verboden be
toging te Biussel en cnze volks
vertegenwoordiger stapte er mee 
op met de andere parlemen
tairen 

Kwam de betoging te Ant
werpen waar weer onze leden 
en simpatisanten in groot getal 
aanwezig waren Mr Wagemans, 
die zijn plaats innam bij de 
betogende christelijke parlemen
tairen werd echter door de voor
zitter van het Antwerps Comité 
voor Recht en Naastenliefde, 
niemand minder dan P W. 
Segers, die de driepartijenaktie 
mee m gang zette maar die 
thans verklaart dat het Vlaams 
probleem bijkomstig is, verwit
tigd dat hi j niet geduld werd 
bij de betogende parlemen
tairen. 

Voorwaar een echt comité 
voor Vrijheid (met een hoofd
letter) en Demokratie (echt, zo 
heet het comité ! Het is voor 
de demokratische verdraagzaam
heid !) 

Terecht verwekte deze weer
zinwekkende daad dit saboteren 
van de chiistelijke eenheid waar 
ze het zo zeer over hebben de 
verontwaaidiging van alle zelf
standige mensen 

De mening 
van ' t Pailieterke 

Het m zelfstandig denkende 
kringen alomgewaardeerde Pai
lieterke wees m een hoofdartikel 
«Offers» van 21 april op het 
feit dat de C V P paile-nen-
tairen geen enkel offer voor de 
oplossing van het schoolpro
bleem kunnen brengen en haal
de de bewuste uitsluiting van 
onze volksvertegenwoordiger 
Wagemans aan 

Ten beiLijze de houding die 
ccvepekens naar aanleiding van 
de anti Collard betoging heb
ben aangenomen tegenover Her
man Wagemans het Vlaams 
Nationalistisch kamerlid 

Deze blijkbaar nog naïeve 
knaap verkeerde in de veron
derstelling dat er al bij al toch 
een klein verschil was tussen 
de CV P en het Comité voor 
Vrijheid en Democratie en dat 
tn de rangen van dat Comité 
plaats was voor alle politiekers 
die de schoolgelijkheid voor
staan Dus meldde hij zich aan 
om Zondag te Antwerpen met 
de anti Collard parlementairen 
op te stappen in de stoet 

Maar P W Segers liet hem 
weten dat men met op zn aan
wezigheid gesteld was ' Wat 
betekende dat « men » dit kleine 
offerke op het altaar der ver
draagzaamheid (onder krt^te-
nen) met brengen wil Dat 
« men » van de schoolgelijkheid 
een cevepe monopolie wil ma
ken Dat «men» de beroering 
om de schoolkwestie maximaal 

(Lees door blz 6) 

B E R I C H T 

Op de zeer druk bijgewoonde 
sektievergadermg voor arbei
dersproblemen op ons kongres 
werden interessante initiatieven 
naar voren gebracht en voor
stellen gedaan Daar de ti jd 
ontbrak om deze te bespreken 
werd door de voorzitter de heer 
Rik Balthazar een studiedag 
in het vooruitzicht gesteld die 
speciaal gewijd zou zijn aan de 
arbeidersproblemen en verwante 
vraagstukken (mutualiteiten, 
syndikaten, enz.) 

W I J doen een oproep tot die
genen die ter zake bevoegd zijn 
en die belangstelling voelen dat 
ZIJ zich zouden bekend maken 
op ons sekretariaat. 
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In een voorgaand artikel 
schreven wij dat onder de vele 
oorzaken die het bestaan van 
de handeldrijvende middenstand 
bedreigen, « h e t bestaan en de 
snelle uitbreiding der grootwa
renhuizen» een der voornaamste 
factoren is 

Om dit duidelijker te maken 
Is het noodzakelijk een kleme 
historiek te geven van hun ont
s taan en hun ontwikkeling ter
wijl ook rekening dient gehou
den met de evolutie der opvat
tingen over staatshuishoudkunde 
op sociaal-economisch en poli
tiek gebied 

HOE ONTSTONDEN 
DE GROOTWARENHUIZEN? 

De eerste grootwarenhuizen 
kwamen op in F iankn jk en 
Engeland m volle liberale pe
riode 

Het liberale leerstelsel gebo
ren uit de reactie tegen het 
staatsabsolutisme vei kondigde 
de grootste viijheid op alle ge
bied van de menselijke werk
zaamheid dit is op ekonomisch 
politiek, godsdienstig en wijsge
rig gebied Het is de leer van 
het ongebreideld individualisme 
de mens moet vrijuit leven en 
zo weinig mogelijk belemmerin
gen ondergaan noch in zijn 
doen noch in zijn denken Van 
daar dat dit stelsel op sociaal-
ekonomisch gebied leidde tot ae . 
volledige overmacht \ a n de 
sterkste evengoed bij de voo' c-
brengst als bij de vei deling der 
goederen, terwijl op sociaal ge
bied de vierde s tand d w z de 
werknemers verder behouden 
werden in de slavernij 

W I J willen aan de evolutie 
der beginselen van absolute 
autonomie van het individu met 
zijn nadelige gevolgen niet veel 
woorden verspillen Dit sisteem 
IS aftands en ware het niet van 
de fanatieke godsdiensthaat die 
sommige mensen bezielt men 
zou de parlementairen die deze 
« laa ts ten der mohikanen ofte 
autonome individuen» nu nog 
verdedigen, gemakkelijk op een 
hand kunnen tellen 

De stichters der eerste en 
ook latere grootwaienhuizen 
waren kapitaalkrachtige heren 
die de koppen bijeenstaken om 
hun kapitaal door winkelbe
drijf een groot rendement te 
bezorgen Tot dan toe had de 
naamloze vennootschap meestal 
alleen fondsen samengebundeld 
om fabrieken en ondernemingen 
op te richten die tot doel had
den de voortbi engst van goede
ren, de exploitatie van Jbodem-
rijkdommen, de scheepvaart, 
het aanleggen van grote wei ken 
en de internationale handel te 
bevorderen In het winkelbedrnf 
zagen de financiers plots ook 
een braakliggend terrein da t 
nog vele mogelijkheden boodt 

Hun doel was door massale 
aankopen van de meest ver
scheidene gebruiksgoederen die 
voor alle klassen der samenle
ving nodig zijn, de beste prijzen 
te bekomen en de huidige dis
tributieschakel over het hoofd 
ziende door de tussenhandelaar 
uit te schakelen de grootst 
mogelijke winst op strijken, 
terwijl hun biizonderste aan-
lokmiddel was lagere kleinhan
delsprijs 

m 

HOE GAAN ZE TE WERK ? 

Alhoewel de lagere prijzen op 
het eeiste zicht ieder consu
ment ten gunste komen oe-
klemtonen wij dat aan de basis 
van dit feit hoegenaamd geen 
edelmoedige noch sociale bedoe
lingen ten giondslag liggen 
maar wel hogere winsten Deze 
doelstelling is overanderd ge
bleven wat de partijpolitiekeis 
er ook mogen over uitkramen, 
of van dromen 

Het giootwarenhuis schakelt 
de tussenpeisonen uit is m veel 
gevallen goedkoper dan de 
kleinhandelaar echter met al
tijd Het trekt de voorbijganger 
fascinerend binnen heeft een 
mas-^ale omzet en doet reuzen-
zaken Dat weten we allemaal 
Meer nog dit verkoopsoiganis-
me wordt dooi de politiekers 
uit de bestaande partijen voor
uitgeholpen en bevoordeeld door 
de enen lut wmsttiejag omdat 

HANDEL EN MIDDENSTAND 
ze er geld in belegd hebbeh, 
door de andeien om hun kiesvee 
in het gevlei te komen daar 
het grootwarenhuis de gunst 
van de wemig nadenkende man 
uit de s t i a a t geniet en door 
anderen nog omdat ze ei een 
afdoend middel in vinden om de 
middenstand te laten doodbloe
den zolang tot ze van deze 
wijdvertakte instellingen door 
een kleme wet part i j - of s taats
winkels kunnen maken die de 
belkroning zullen zijn van hun 
marxistische ideologieën, de 
handeldrijvende middenstand 
blijft immers vijandig tegenovei 
hun legiem 

In Frankii jk en meest nog in 
Duitsland hebben de pioducen-
ten echtei ingezien dat hun 
klienteel momenteel niet alleen 
uit grootwaienhuizen bestaat en 
dat om de leef baai heid van hun 
gewone handelaars vei dei te 
verzekeren een pnjsvei schil 
moest gehandhaafd blijven te
genover de zelfs massale aan
kopen der grootwarenhuizen 

In deze landen betalen de wa-

tie sisteem in alleen maar cm 
te beletten dat misbruiken zon
den volgen uit hun rechtstreek
se verkoop aan een grote klein
handelaar 

BIJ de Engelsen daarentegen 
is ongeveei elk winkelbedrijf 
een filiaal gewoiden van mach
tige aankoops- en distiibutie-
centiales Zelf de autonome 
apotheker en dokter heeft er 
inmiddels ook moeten aan gelo
ven Het IS wel goed eens over 
onze gienzen heen te zien maar 
laten wij liever de toestanden 
in ons eigen land voor ogen 
nemen 

Spijts de slogans die de wa
renhuizen in de pers laten ver
schijnen of op hun ruiten plak
ken om de goegemeente aan te 
trekken moeten we ons niet 
laten afbrengen van volgende 
bedenkingen 

— Het grootwarenhuis moet 
massaal aankopen en dus ook 
een massale omzet hebben om 
leefbaar te blijven Het moet 
en kan dei halve alleen in druk
ke centra liggen Met barnum-

anderen om het ongelijkmatig, 
ook aan anderen terug te geven 

Wel kan het warenhuis effi
ciëntie bekomen spijts de hoge 
bedrijfskosten die het gevolg 
zijn van vestiging, ondeihoud. 
administ iat ie minder toewij
ding en vakbekwaamheid van
wege bedienden en peisoneel, 
barnumieklame enz zoals reeds 
hoger vei meld, dooi massale 
aankoop dooi uitschakeling van 
wmstneming vcor tussenpeiso
nen veimmdeung van factuur 
en oveidiachttakscn, maai ook 
nog door de concentiatie dei 
beste verbiuiksgoederen in een 
enkel winkelbedrijf Dit is wel 

. een werkelijk voordeel voor de 
consunent , wanneer hij over 
veel tijd beschikt om te winke
len Goed gezegd kan men aan
nemen dat men mdeidaad 
naakt een warenhuis kan bm-
nengaan en er alles kopen en 
betalen wat men nodig heeft 
om te leven en te steiveii, en 
zich daaibij kan vcoizien van 
een hoopje onnuttige spullen 
die verder in de vergetelhoek 

renhuizen hogere prijzen dan de 
gioothandelaais, zodat ook bij 
de kleinverkoop in de waren
huizen alhoewel zij de winst 
van groot- en kleinhandelaar 
ineens opslorpen deze toch zel
den beneden de vigerende klein
handelsprijzen kunnen dalen 
Dit noemen wij een gezonde en 
beschermende maatregel van
wege de producent 

In Engeland echter waar de 
marxistische worm op een 
gentleman-manier reeds lang 
het eigendomsrecht heeft muiw 
geknaagd en hier in België 
waar de ene fabrikant zit te 
wachten om de andere zijn stuk 
brood uit de mond te nemen, 
kan men niet zoveel zelf-disci-
pline en vooruitzicht vei wach
ten De waarheid van boven
staande bewering wordt zeer 
goed bewezen door de feiten 
zelf ^ 

In Duitsland kennen de groot
warenhuizen op vei re na niet 
dezelfde vooi uitgang als hier 
Integendeel vindt n » n er een 
zeer grote ontwikkeling van 
wmkelbediijven van zelfstandi
ge bedrijfshoofden die m een 
enkele se t te r sterk gespeciali
seerd zijn tot algemene tevre
denheid van pioducent hande
laar en ook consument die alle 
vei tl ouwen heeft in zijn zeer 
bevoegde en ook rijk geassor-
teeide winkelier waar hij daar
enboven even goedkoop en zelfs 
nog beter koopt dan in het 
grootwarenhuis Meer nog vele 
Duitse fabricanten verkopen 
nooit rechtstieeks aan waren
huizen en schakelen altijd de 
groothandelaar in hun distnbu-

DE INTREDE. 

reklame lokt men het volk : 
vandaar onredelijke onkosten 

— Het waienhuis heeft een 
pleiade van directeuis toezich-
ters afdelingshoofden en ver-
kooptoezichteis die meikelijk 
de onkosten bezwaren zonder 
da t daarom de onmisbare en 
verantwr'ordelijke beroepsbe
kwaamheid altijd ten goede 
komt aan de koper 

— Het warenhuis koopt ver
koopt ontvangt kcntan t geld of 
een getekende acceptwissel en 
alles IS daarmee effen, terwijl 
de veikochte waren kilometers 
ver mede naar huis gesleept 
worden, waar ze ten eeuw.gen 
dage blijven zelfs als ze geen 
bevrediging schenken Van de 
gewone winkelier woidt meer 
geëist 

— Het warenhuis koopt aan 
de bron en vei koopt aan de con
sument zodat m de staatskas 
slechts eenmaal taks ten goede 
komt In het andere geval be
taalt de groothandelaar dezelf
de taks, betaalt de winkeher 
nogmaals deze taks. en meer 
nog als de winkelier aan iemand 
waren vei koopt voor bedrijfs
doeleinden bestemd wordt er 
een derde i^aal taks betaald De 
staatskas wordt iii alle geval 
maar eenmaal gespijsd door de 
handel al ovei het warenhuis 
Al de taksen ontvangen door 
de staat bij de transactie van 
de zelfstandige eigenaar, bezwa
ren alleen diens eigen wiiist-
nemingen en zijn verder een 
profijtelijke inkomst voor «va
dertje s t a a t » die de midden
stand wat meer afperst dan 

tehuis icunnen oproesten Wie 
burgerzin heeft moet ook vei der 
denken dan aan de vijf of tien 
procent onmiddellijk voordeel 
die hij *ieeft, door zijn dage
lijkse ofwel occasionele aankcop 
te doen in een warenhuis 

ENKELE VRAGEN. 

Laat ons volgende vragen 
stellen Hiuj antwoord is klaar-
blijkend 

— 1 Is het warenhuis m onze 
huidige samenleving een nood
zakelijk economische instelling'' 

— 2 Ontredderen de waien-
huizen niet onmeedogend de 
noi-male cyclus van de distri
butie en bedreigen ze niet de 
middenstand met totale verar
ming '> 

— 3 Zouden bij de veidwij-

nmg der warenhuizen geen 5 k, 
10 "o der werkloosheid opgelost 
woiden, daai meer gelegenheid 
tot weikveischaffmg zou te vin
den zijn bij een welvaiende 
middenstand '' 

— 4 Zou de vei dienste van 
de overgrote meerderheid der 
belanghebbenden die nu in de 
waienhuizen arbeiden niet ho-
gt i zijn moesten ze in de part i-
culieie sectcr ofwel dezelfde 
functie uitoefenen ofwel zelf
standig handel drijven, daar 
alsdan plaats zou zijn voor zo
veel meer goedbestaande wm
kelbediijven •> 

— 5 Is het tijdverspil van de 
consument om zich zijn waren 
aan te schaffen in het waren
huis niet diiedubbel hoger dan 
in zijn gewone winkel ? 

— 6 Zouden niet veel meer 
gespecialiseeide winkels kunnen 
bloeien waai betere waren a a n 
goede prijs zouden te bekomen 
zijn dooidSt de winkelieis met 
alleen hun omzet zouden zien 
stijgen, hun bestaan minder 
bedreigd zo iden gevoelen, en 
ook hun koopkracht merkelijk 
zou verhoogd zijn ' 

— 7 Zou de staatskas niet 
beter gevoed worden door in
ning van meer taksen en door 
mning van hogere bednjfsbelas-
tingen indien gans de omzet 
der verbiuiksgoedeien geschied
de zondei waienhuizen ' Zouden 
alsdan de staatsuitgaven boven
dien niet meikelijk ontlast wor
den door werkloosheidsvermm-
dering ' 

— 8 Zouden ne buitenlandse 
dumping-aitikelen niet beter 
kunnen geweerd worden bij de 
sluiting van deze machtige ver-
koopsoigan ismen belust op on-
derkruiping bij de verkoop, met 
een onmiddellijk voordeel voor 
de eigen industrie en een gro
tere weikveischaffmg voor de 
werknemers in de particuliere 
sectoi waar de arbeidsvoorw-iar-
<3en aangenamei en gemoede
lijker zijn ? 

WELKE OPLOSSING 7 

De eerste vraag is van kapi
taal belang 

Het waienhuis, zolang het 
nog geen staatsuistelling is die 
met een gebruikelijk ja gewaar
borgd \ ei hes welkt, is alleen 
leefbaar m giote centra Dit is 
overduidelijk en derhalve is het 
even onbetwistbaar duidelijk 
dat zijn voortbestaan in rech e 
niet noodzakelijk is om de ver
deling der goedelen te verzeke-
len ook daar en overal elders. 

Daar waar wij er op gewezen 
hebben dat de absolute vnjheid 
van de steiksten onder he t 
hoogtij van het liberalisme uit
eindelijk moest gefnuikt worden 
om de weiknemers voor slaver
nij te behoeden en de arbeider-
s tand een betei bestaan te ver
zekeren, evenzeer is het nood
zakelijk da t deze verderfelijke 
uitwas van het anonieme kapi
taal ten minste moet besnceid 
wolden, tot wat mag en wat 
niet mag 

Wil dit zeggen dat we de 
klok op winkelgebied een halve 
eeuw achteiuit s te l len? 

Geenszins Waar dergelijke 
instellingen een gevaar beteke
nen vooi onze huidige samtn-
lev ng moet ingegiepen wolden, 

(Lees door blz 6) 

Zijt U reeds abonnent op ons 

blad ? Aarzel geen ogenblik en 

stort onmiddellijk 50 frank 

(steunabonnement: 100 fr,) op 

PR 885.72, Volksunie, Antwerpen 
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Handel en Middenstand 
(Vervolg tan blz 5) 

ten ware men de middenstand 
een langgeiekte cf onmiddel
lijke dood toewenst Dit s taat 
vast de warenhuizen kunnen 
niet oveial m de afgelegen hoe
ken en dorpen filialen oplich
ten want dit waie hun finan
ciële ondel gang Zij hebben dus 
geen noodzakelijke rol te ver
vullen i nde distnbutie ,derhalve 
moet hun doenwijze onschade
lijk zijn voor de anderen, die 
mmder goed gelegen zijn min
der kapitaalkrachtig zijn en 
smds onheugelijke tijden de 
ruggegiaau vormen der maat
schappij ledeieen die dezelfde 
functie uitoefent m de handel 
en d n ook in de meest afge
legen wijken ten dienste s taat 
van het publiek dat in zijn 
buurt woont, moet met normale 
en niet gediskwalifieeide prij
zen zijn bestaan kunnen ver-
zekpien 

De middenstand moet be
schermd worden niet alleen 
(Joor beperking der uitbreiding 
der warenhuizen maar ook door 
rechtstreekse middelen Bene
vens allerhande hulp en voor
delen door de s taat verstiekc 
aan de arbeider, wordt cok zijn 
loon beschermd tei-wijl in de 
handelssector de prijs van alle 
waren ongestiaft dooi eenieder 
mag ondermijnd en omlaag ge
haald worden totdat uiteinde
lijk de middenstandsiamp ook 
gevoelig een weeislag verwekt, 
nadelig voor het gioolste aan
tal kopers de werknemeis zelf 
De middenstand stelt hce lan
ger hoe minder arbeiders te
werk Hier moet dvis een vol
ledige ommekeer komen wil 
men zonder kommunisme of 
s taats socialisme een geoidend 
resultaat bekomen 

Het antwoord op de volgende 
vragen ligt voor de hand en 
maken alleen het antwooid op 
de eerste vraag nog duidelijker 
Alleen de zevende vi aag verdient 
een woordje meer uitleg 

Daar waar de middenstand-
winkelier een kleine omzet heeft 
vei geleken bij het ingezette ka
pitaal behaalt het warenhuis 
een grote omzet De bedrijf~be-
lasting woidt bij de winkelier 
dikwijls berekend op de omzet 
en altijd is de aanslagvoet zeer 
hoog Benevens de tiental en 
diverse wetten die kunnen op 
getouw gezet woiden om de 
macht dei warenhuizen te bre
ken ten voordele van alle lajen 
der bevolking kan ook deze 
gelden dat spijts alle kunst
werk van een geniale kontabili-
teit, de waienhuizen zouden 
moeten betalen op hun omzet 
tegen dezelfde maatstaf waar
mede de gewone winkelier ge
meten wordt Nu betaalt het 
warenhuis aan bedrijfsbelasting 
alleen op het dividend dat uit
gekeerd woidt aan de geld
schieter, wiens geinvestigee''d 
kapitaal onbeduidend is tegen
over de behaalde omzet Laat 
het andeis gebeuren en ge zult 
de vel koopprijzen in de waren
huizen met ettelijke decimen 
zien vel hogen 

STAATSTUSSENKOMST ? 

Is staatsiussenkcmst gewenst 
en gerechtvaardigd ' 

W I J beantwoorden deze vraag 
met een nieuwe viaag Zou men 
h?c nu nog kunnen indenken 
da t om het loon en het beststan 
van de werkman te ve izekcen 
staatstussenkomst ongewenst 
en ongerechtvaardigd is "> Voor 
he t ovengp willen we wel aan 
nemen dat alleen staatstus'ïen-
komst wenselijk is daar waar 
het niet anders kan 

Kan het nu, dat dei gelijke 
grote instelhngen zodanig ge

fnuikt en hun macht zodanig 
beperkt wordt zodat ze opdro
gen en kwijnen ' 

Ook andere grote bedrijven, 
instellingen en machtbezitters 
hebben met langer kunnen 
weerstaan aan de t and van de 
tijd en van de sociale ontwik
keling Men begraaft in Vlaan
deren wel ganse nijverheden, 
zonder dat ei een officiële Bel
gische t raan over gestort wordt 
De knoop moet nu eenmaal 
dooi gehakt woiden Ten langen 
laatste geldt de spreuk « t e zijn 
of niet te zijn » voer ons mid
denstand evengoed als voor henT 
en WIJ hebben het volle recht te 
beweien dat ons bestaan als 
klassegroep meer waard is als 
hun bestaan Daarom ook als 
het met anders kan aanvaar
den we zelfs geen enkel com
promis 

W I J middenstanders we moe 
ten ons losrukken uit de be
s taande partijen, blok vormen 
en aanleunen bij diegene die 
kcidaat opkomen voor een 
t)eteie sociale oidening, want de 
partij-politiekers hebben het zo 
met voor ze knipogen allen 
naar links 

W I J mogen getuigen dat het 
waienhuis heden ten dage een 
%erderfelijke zwam is die vege-
teei t op het pseudo-democratisch 
regiem en gans ons sociaal-
economisch stelsel uitzuigt en 
ontreddeit of voorbereidt voor 
het s taats socialisme alias het 
westeis kommunisme 

BOUCKAERT 

HET SCHOOLVRAAGSTUK 
(Vervolg tan blz 3) 

was tot grote voldoening van 
alle christelijk voelenden in ons 
land te Antwerpen verzocht 
werd de stoet te terlaten door 
de CV P bons, P W Segers 
Die stoet werd niet ingericht 
door de CV P maar door het 
Comité voor Vrijheid en Demo-
kratie ' Waarom doekt men dan 
dat komitee met op, als de 
CVP daar toch de baas in 
kan spelen 

De Volksunie laat echter niet 
begaan Wie als enige voor de 
rechtvaardige oplossing vecht, 
heeft de verplichting door te 
zetten Tienduizenden strooi-
briejjes voor volledige schoolge-
lijk door zelfbestuur werden 
tot groot genoegen van de beto
gers uitgedeeld Onze propa
gandisten genoten grote mee
val Zowel als Brussel werd 
Antiverpen voor ons een mee
valler 

KEMPISCHE BOEREN BEES
TEN TE TURNHOUT 

Na de betogingen te Geel en 
te Mol moest Turnhout van het 
christelijk Vlaams verzet in de 
Kempen een afdoende en door
slaggevende bevestiging bren
gen De Kempenaars hebben 
daarvoor gezorgd Onze stin
kende Kempische boerenbeesten 
hebben hun mening duidelijk 
te verstaan gegeven aan minis
ter Vermeylen, die hen wilde 
kèfnen «beschaven» Deze 
eigenaardige beschavingsapostel 

Onvef^draagzaamheid van rechts 

toor partijpolitieke doeleinden 
wil exploiteren Dat het hier 
dus m feite minder om katho
lieke scholen gaat dan om de 
ministerportefeuille van profi
teur Pee Wee Segers ' 

Uit de canailleuse houding 
van Pee Wee is dus af te lei
den dat de cevepe, zelfs om de 
fameuze ziel van 't kind te 
ledden met bereid ts ook maar 
de onbeduidenste toegeving te 
doen aan de Vlaams extremis
tische vleugel die alhoewel 
samengesteld uit gelovigen en 
vrijzinnigen toch m zijn geheel 
de kristelijke grondslag aan
vaardt 

Het IS nuttig daarvan akte 
te nemen 

Het IS een bewijs dat de ceve
pe dus denkt dat ze, net als 
met de koningskwestie aan de 
schoolkwestie een chantage
middel heeft om op de Vlaamse 
extremisten een morele dwang 
uit te oefenen die hen er toe 
brengen zal als gedweee scha
pen achter P W Segers aan te 
lopen 

Iets waarin de cevepe zich 
natuurlijk vergist 

Zowel te Brussel als te Ant
werpen hebben de Vlaamse ex
tremisten m proportioneel gro
tere vertegenwoordiging dan de 
cevepekens achter Van Cau-
welaert & Co gelopen In het 
parlement zal Wagemans waar
schijnlijk ook wel achter die
zelfde cevepe heren blijven lo
pen zolang om de Collard-wet-
ten wordt gestreden 

Maar dat doen de Vlaamse 
extremisten dan ook maar al
leen in deze aangelegenheid En 
met als het om wat anders 
gaan zal 

Doch wat er ook gebeuren 
mag, een honderdduizendtal 

Vlaamse stemmen zullen nooit 
meer, onder geen enkel voor
wendsel, naar de cevepe gaan 
Dat heeft een keer gepakt met 
de koningskwestie, maar dat 
pakt geen tweede keer of men 
het nu jammer vindt of met 

Verstandige cevepekens zou
den dus zo handelen dat deze 
mensen niet formeel afgestoten 
werden en altijd een deurke 
open laten voor zekere over
eenkomsten P W en Co ge
dreven door hun haat tegen
over diegenen aan wie zij het 
verlies van hun portefeuille 
wijten (al heeft hun onderzoek 
na de nederlaag uitgewezen dat 
de oorzaak btj hen zelf lag) 
denken er anders over Ze den
ken dat de geestdrift van heden 
met de schoolgelijkheid maar 
hun verwaand persoontje geldt 

ZIJ gaan bittere ontgoochelin
gen tegemoet 

En de verantwoordelijken voor 
de scheurlijsten van 195S zijn 
reeds gekend Onze cevepekens 
kunnen ze ontmoeten telkens ze 
m een ipiegel kijken 

Zaterdag 28 M e i , vergadering te Hasselt, 
Hotel Warson, Stationstraat, te 19 uur. 
Sprekers Mr . Van der Eist en Drs. Jorissen. 

« Geeraard » 

Katholiek weekblad voor 
Geraardsbergen en omstreken, 
protesteerde eveneens m een 
hoofdartikel getiteld e Gevaar
lijke Discriminaties» en schrijft 
ondei meer 

«Daar waar wij allen ak 
koord gaan om te zeggen dat in 
deze tijd de eenheid onder alle 
christene mensen in Vlaanderen 
er nodig is als brood heeft geen 
enkel katholiek politicus hoe 
hoog hij ook moge geplaatst 
staan op de hiërarchische lad
der het recht uit zuiver poli
tieke overwegingen ook maar 
een man of een vrouw aan de 
kant te duwen 

Van twee dingen een ofwel 
ts de toestavd werkelijk zo 
alarmerend als hij ons wordt 
afgeschilderd door de leiders 
van het verzet en dan is geen 
kracht te veel ofwel is hij met 
zo alarmerend en dan is het 
hele verzet louter humbug om 
een politieke winkel te dienen » 

(Lees door blz 7) 

moest zich door 1500 rijkswach
ters laten beschermen om zijn 
rood evangelie aan een paar 
honderden te koenen verkondi
gen HIJ zal onze Kempen wel 
een zeer slecht missiegebied ge
vonden hebben Wel bekome 
het hem ' 

Onze Volksuniegezinden ston
den weer in de bres en kregen 
het geducht aan de stok met 
de 1500 «ordevrdedigers » De 
enige oplossing voor het school-
vraagstuk, schoolgelijkheid door 
zelfbestuur werd echter klaar 
en duidelijk gepropageerd 

De tegenbetoging te Turnhout 
en de betogingen te Brussel en 
te Antwerpen zouden met zo 
schitterend geslaagd zijn zo 
onze Vlaamse studenten daar 
niet gelijk te Leuven en te 
Gent zo flink hun man gestaan 
hadden Gelijk bij de Fosty-
betogmg van voor een paar 
jaar gaven ze het goede voor
beeld Slechts het veroveren 
van de straat maakt indruk op 
onze linkse potentaten Hun 
eigen wapens uit de hand slaan 
en overnemen is de beste tak-
tiek Onze studenten wezen ook 
op dat terrein de loeg Onder
strepen we hierbij nog dat zo
wel de studenten van Gent als 
van Leuven eveneens slechts 
de oplossing tan het school-
vraagstuk zien door zelfbestuur 
of federalisme Dezelfde oplos
sing als de Volksunie voor
staat 

WAT VOOR LUIK •> 

Ondertussen zijn de Walen 
bij monde van Renard ons 
eens lekker aan het uitschelden 
voor ongeletterden, terdierlijk-
ten en dergelijke aardigheid
jes meer De Vlaamse koelies 
mogen de Waalse kapitalisten 
waarvoor ze te Luik werken 
wel grof geld op hun rug laten 
verdienen rechten hebben deze 
onderontwikkelden echter met 
Slechter dan de Kongolezen 
worden ze inderdaad behandeld 
Deze verachting voor de Vla
mingen IS niefs nieuits Ze be
staat werkelijk te Brussel en in 
Wallonië Ze bestaat er dOor de 
schuld van de Vlamingen in de 
drie partijen die steeds alle 
waardigheid over boord gegooid 
hebben en de paljas gespeeld 
hebben voor de Fransspreken-
den Het IS een schande en het 
is beschamend toor de Vlamin
gen als volk Dergelijke «aan
voerders » blijven gelijk welk 
ander Europees volk gespaard 
Slechts de Vlaams-nationalis
ten verzetten zich tegen deze 
onwaardige behandeling die 
trouwens zelf op niets kan steu
nen Vlaanderi'n is rijk genoeg 
aan hulpbronnen en aan iisi-
sche en geestelijke krachten 
dan dat ue steeds moeten bede
len of ons een onwaardige be
handeling moeten laten welge
vallen Het Comité voor Vrij
heid en Demokratie is thans 
met de burgemeester van Luik 
aan het onderhandelen om de 
Vlaamse ongeletterden te laten 
wegblijven Hoe wil nog een 
Vlaming met dergelijke «chris
telijke » Walen samenwerken 
op die basis ' 

Voor ons is de zaak vrij een
voudig WIJ zullen met naar 
Luik gaan Zo kunnen uuij Luik 
met bevuilen en Luik ons met 
De Walen moet hun eigen za
ken maar opknappen zij hun 
huishouden en wij het onze 
als we samen aan tafel zitten 
schiet er voor ons al te weinig 
oier Slechts voor gemeenschap
pelijke belangen als buitenland
se politiek kolonie en derge-
ke' kunnen we samen blijven 
marcheren Dat wil het fede
ralisme o; zelfbestuur Een op
lossing die voor België reeds 
toegepast werd en wordt in de 
Verenigde Staten, Indie Kana-
da Indonesië Zwitserland en 
andere landen Wij gaan dus 
met naar Luik maar vorderen 
dat de Franssprekenden ons 
hier in Vlaanderen met rust 
laten met hun oplossingen, hun 
zelfoverschatting en hun onno-
zelheden ' 

Anders u het gesteld met het 

Comité voor Vrijheid en Demo
kratie en met de drie « grote » 
partijen Zij staan op het stand-
unt dat er geen onderscheid 
dient gemaakt tussen de twee 
volkeren Het Comité voor Vrij
heid en DcTnokratie laat de 
Waalse «geleerden » naar Has
selt komen en onderhandelt 
om de Vlaamse «ongeletterden» 
buiten Luik te houden Het 
wordt werkelijk kras zeer kras' 
Zelfs «De Standaard» moet 
ons thans bijtreden met alleen 
Scrutator die reeds vaak blijk 
gaf onafhankelijk tegenover de 
partijen te staan, doch ook de 
Feiten en Beschouwingenman 
Een laatste greintje fierheid en 
zelfstandigheid schijnt er dan 
toch over te schieten Des te 
beter Wij kunnen met anders 
dan ons daarover reeds ver
heugen Daarom zo argeloos 
worden te geloven dat htj de 
CVP banden zou verbreken, 
zijn we met Het is nochtans 
even slaafs en even weimg fier 
steeds die partij te steunen die 
dergelijke dingen DOORLO
PEND doet Dat dit laatste juist 
IS betwijfelt zelfs «De Stan
daard » met Zo dom zijn ze 
daar niet Wel ontbreekt het 
hen aan elementaire moed 
Vandaar steeds die dubbelzin
nige houding van een s Stan
daard » die Verschaete reeds 
de woorden m de pen bracht 
«Als ik kotsen moet lees ik 
« De Standaard » » 

Laten we hopen dat ze ooit 
moed zullen krijgen maar la
ten we evenzeer maar op ons 
zelf rekenen 

WIJ staan thans weer voor 
het feit dat de christelijke 
Vlaamse openbare mening een 
verdere graad van ontwikkeling 
heeft bereikt dan de politiekers 
tn de Christelijke Vlaamse 
Volkspartij en zelfs dan die van 
liet Comité voor Vrijheid en 
Demokratie Ons volk ts veel 
gezonder in zijn reakties dan 
degenen, die beweren het te 
leiden Bij de schoolkwestie 
doet zich ook de opgekropte 
vernfdering van de konings
kwestie gelden naast die van 
tal van aangelegenheden waar 
door de schuldige medeplichtig
heid van de Vlamingen m de 
drie partijen Vlaanderen bena
deeld werd 

De tweede stnjdfaze heeft 
terecht grote ontgoocheling 
verwekt De CVP durft weer 
met verder marcheren Ook hier 
zullen we de zweep moeten han
teren om hen aan te porren 
Nochtans kan ze de regering op 
de knieën brengen indien ze 
wil Waarschijnlijk zal ze het 
gewone spelletje weer trachten 
te spelen Wat stemmen bijwin-
nen en de zaak zelf verliezen 
Haar «bliksemoffensief» om 
leden bi) te wmen afgekeken m 
Nederland wijst daarop Thans 
meldt ze haar ledenwinst Ze 
vergeet er ech*er bij te zeggen, 
dat ze er nog moeilijk kon ver
liezen Sinds de koningskwestie 
schoot er met veel meer over 
Waarom alvast geen koliektiet 
ontslag tn de provincieraden 
onder meer van de bestendige 
deputaties'^ Nieuwe verkiezin
gen voor de provincieraden zou
den dan althans noodzakelijk 
zijn We zouden kunwn zien of 
d" christelijke partijen zouden 
winnen ofwel de andere Het 
zou toch een vingerwijzing znn 
Neen men durft en men wü 
met ' 

Vlaanderen moet bedrogen 
woraen Daaraan doen alle 
partijen mee Het begint er 
naar uit te zien dat als we niet 
d' handen slaan in die tan de 
andere radikale Vlaamse men
sen die voorlopig nog menen 
dat er met de CVP iets te 
doen valt ook de schoolkwestie 
zal verloren xoorden 

De schoolstrijd moet crescen
do gaan Wij moeten vooruit 
omdat we niet achteruit kun
nen WIJ Volksunie zullen onze 
volle plicht doen Laten we 
echter acht slaan dat de eeuwige 
lamlendeltngen de zaak weer 
niet verbrodden en verliezen. 
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Onverdroagzaamheid von rechts De Gazet 
van Antwerpen 

Onze aanwezigheid te Ant
werpen was een doom m het 
oog van volksvertegenwoordiger 
Kiebooms die in de « Gazet van 
Antwerpen» ons afschilderde 
als de bondgenoot van de link
sen of beter nog van de kom-
munisten ' Niet wij toch heb
ben na de oorlog de hand ge
slagen m die van de konimu-
nisten maar wel heeft de 
C V P samen met die heren 
geregeerd ' Potsierlijk is hij 
waar hij de eenheid van de 
linkse partijen tot voorbeeld 
stelt en dan vraagt dat de 
Volks mie een zou zijn met de 
C V P I De linkse partijen ver
s taan juisl de k u n ^ om samen 
te werken waar hun piogiam 
overeen komt zonder elkaai op 
te vreten De C V P wil de een
heid door onze verdwijning 
Voorwaar dan zijn de sccialis-
ten nog wat veidiaagzamer 
tegen de andere linkse partijen 
als de C V P tegenover ons 

« Ge moet werkelijk een grote 
dosis onbeschaamdheid aan de 
dag }eggen » schrijft dat pot
sierlijk heerschap dat zelfs 
een universitair diploma schijnt 
te bezitten wat hem met belet 
onzin uit te kramen toaartn 
gee^l greintje logika te bespeu
ren valt « Ge moet werkelijk 
een grote dosis oubctcliaamd-
hetd aan de dag leggen met op 
dagen als deze en m de strijd 
als deze de maisa der katho
lieke Vlamingen trachten ie 
verdelen » 

Thans veideelt men de iven-
sen door samen met hen te 
vechten ' En eenheid »s maar 
te bei eiken door de veidwijnmg 
van een van de twee paitijen ' 
Maar waarom dan de linksen 
tot vooi beeld stellen ' Doeken 
de libeialen en de konimimisten 
hun parti j op als zij samen met 
de socialisten voor de vei^wezen-
lijking van een prcgrampunt 
strijden ? 

De Standaard 

Zijn argumentatie was zo 
dwaas dat zelfs de andere 
C V P krant «De Standaard s 
er tegen op komt bij monde van 
de meest objeklieve van haar 
redakteur^ Sciutator Onder de 
titel «Voor ware eendrad i t» 
m de rubriek «Standpui i ' en » 
van 22 apri ' schreef hij 

Voor een paar dagen heeft 
men m ons blad kunnen lezen 
aat het Comité voor Vrijheid en 
Democratie r a n Antwerpen het 
nodig heeft geoordeeld de h H 
Wagemans volksvertegenwoor
diger te lerzoeken om geen 
deel te nemen aan de betoging 
die vorige Zondag m genoemde 
s ad doorging 

Laten wij eerlijk bekennen 
dat WIJ een dergelijk optreden 
van wege het Antwerpse comité 
voor irijheid en democratie met 
begrijpen 

De betoging die lorige Zon
dag te Antwerpen doorging werd 
mgericht om te protesteren te
gen de schoolwetten van Col-
lard en ter verdediging van het 
principe der schoolgelijkheid 
Al Wie zich met deze doelstel
lingen kon verenigen werd op
geroepen om aan deze optocht 
deel te nemen De vrijheid van 
onderwijs is een aangelegenheid 
die verre de grenzen van het 
partijbelang te buiten gaat Ue 
bedoelde betoging gmg trou
wens met van een bepaald par
tij uit maar van een zelfstandig 
organisme dat speciaal ter ver
dediging b<in de hogergenoemde 
beginselen werd opgericht En 
daar zien we njy dat ditzelfde 
organisme het nodig heeft ge
oordeeld om een bepaald per
soon die dan toch een groot 
aantal kiezers vertegenwoordigt 
vermits hij zitting heeft m het 
parlement op krenkende wijze 
te weren 

Het IS onze bedoeling geens
zins hier standpunt te kiezen 
tegenover de politieke opvattin
gen van de h Wagemans en 

zijn aanhangers Wtj constate
ren alleen dat de h Wagemans 
evenals de meeste van zijn 
kiezers katholieken zijn, even 
gehecht als wie ook aan de vrij
heid van het onderwijs en aan 
de christelijke levensbeschou
wing BIJ ons weten heeft geen 
enkele partij ook de CVP 
niet het monopohum van de 
verdediging der christelijke be
ginselen Indien er ooit een 
ogenblik geweest is waarop alle 
christenen overheen alle paitij-
lerschillen dienden samen te 
werken ter verdediging van hun 
gemeenschappelijke morele en 
godsdienstige belangen dan is 
zulks nu Deze ruimheid van 
geest is blijkbaar niet aanwezig 
bij de leiding van het Antwerps 
comité voor vrijheid en demo
cratie Met het oog op de be
langen die thans op het spel 
staan kunnen wij een derge
lijke houding slechts betreuren 

In DE GAZET VAN ANT
WERPEN (20 AprilJ poogt de 
h L Kiebooms de beslissing 
imn het Antwerps comité goed 
te praten Hij doet zulks onder 
de bijna humoristische titel ' 
EENDRACHT HOOGSTE GE
BOD Het IS tnderdpad eei\ 
vreemde manier om de een
dracht te dienen door de tegen
stelling te verscherpen en men
sen die tot samenuerken be
reid zijn beioust uit te sluiten 

Het argument van de h Kie
booms luidt dat de aanhangers 
lan de h Wagemans de ontroe
ring trachten uit te buiten die 
door de ontwerpen Collard bij 
de Vlamingen teweeg werd ge
bracht Wat zou hij eiian den
ken indien men hem hetzelfde 
verwijt naar het hoofd moest 
slingeren en beweren dat hij 
het schoolprobleem uitbuit om 
zijn politieke partij voordeel 
bij te brengen ' Zou hij zulk 
een beschuldiging niet met yer-
ontwaardiging van de hand 
wijzen en als vuige laster be
stempelen ' Neen onder chris
tenen zou men er in de huidige 
omstandigheden beter aan doen 
dergelijke gemene insinuaties 
ongebruikt te laten Zij passen 
beter onder de pen van een 
Jos Van Eynde dan van een 
katholiek journalist en m ieder 
geval brengen zij weinig aarde 
aan de dijk 

Afu, men met het oog op de 
grote belangen die op het spel 
staan de eendracht onder alle 
christenen j redtkt zou men er 
beter aan noen naar positieve 
middelen uit te zien om deze 
eendracht mogelijk te maken 
De twistappel is op dit ogenblik 
in het federalisme gelegen Als 
christen heeft men het recht 
voor- of tegenstander van deze 
structuurhervorming van de 
staat te zijn Zou het dan in de 
huidige omstandigheden niet 
tot de zo nodige eendracht kun
nen bijdragen indien men ook 
irt de schoot van de CV P het 
federalisme tot een vrije kwes
tie verklaarde zoals dat ook m 
de B S P het geval is "> Een 
dergelijke ruimheid van geest 
zou naar oiize mening meer tot 
de eendracht kunnen bijdragen 
dan de kwetsende insinuaties 
waarover wij hierboven ge
waagden 

De Nieuwe Gids 

Ook «De Nieuwe Gidss die 
het overschotje groepeert \ a n 
de « realisten » die na de jong
ste oorlog oordeelden dat 
V'aanderen gehjkbeiechtigd was 
m ons land wringt zich m alle 
mcgeliike bochten om het be
sluit Wagemans te weien :;oed 
te p ia 'en Wagemans is ^een 
CV P-e r dus was zijn p l i a ' s 
niet te midden van de C V P -
volksvertegenw oordigei s aid us 
die k lan t Niet nadenkenden zal 
ZIJ aldus wel mislleiden Want 
grove misleiding is het Het 
Comité voor Viijheid en Demo-
kratie heeft zich aangekondigd 
als een buitenpartijpolitieke or
ganisatie die C i N S het christe
lijk verzet wou groepeien De 
Volksunie s taat op christelijke 

basis, verwerpt het wetsvoorstel 
Collard en staat reeds van vcor 
de huidige schoolstnjd op het 
s tandpunt van de volledige 
schoolgelijkheid Wanneei er 
dus een parlementaire groep in 
de stoet meemarcheerde dan 
hoorden al de chns 'e l ' jke par-
lemen au en daai in thuis Het 
was immers geen C V P s'oet 
In een C V P stoet hoorde 
Wagemans inderdaad niet thuis 
en de Volksunie zou zich wel 
wachten hem daarin af te vaar
digen ' Maar het was toch een 
betoging van het Ccmite of 
niet ' 

Verder t racht «De N euwe 
Gids» Wagemans venvijder'ng 
te mo iveren omdat hij en zijn 
volgelingen het fedeialisme op 
hun progiam hebben en dit ook 
zeggen Het Comité voor Vrij
heid en Demokratie heeft dat 
met op haai progiam schi jft 
de Nieuwe Maar zou de Nieuwe 
ons nu ook eens willen vei kla
ren of dat Comité op haar 
program heeft de met C V P ei s 
die christehjk en anti-ColIard 
zijn te weien ' ' Want op veel 
van hun meetingen wordt er 
tegen ons strijdgenoten in de 
schoolkwestie tegen de linksen, 
gestoikl dat het een aard heeft ' 
Dat staat toch ook met op het 
piogram van het Comité menen 
WIJ Wij hebben het a l thans 
neigens gelezen ' 

En «De Nieuv/e Gids» ons 
veiwijten dat we o^k de C V P 
aanvallen ' Wat hebben zij an
ders gedaan en wat doen zij 
anders dag aan dag op alle mo
gelijke vergadeimgen dan ons 
aanvallen en nog eens aanval
len terwijl ZIJ ondertussen 
schijnheilig schei men met de 
«eenhe d » ' Meer nog de ge
mene Ie igen dat wij scheui ma
kers zijn wordt vooi 'duiend 
vel der verspreid, alhoewel een 
Vlaamse pai t i j leeds van in de 
negentiende eeuw aan veikie-
zingen meedoet ' Wat hebben 
onder meei een Henduk 
Conscmence en een Lodewijk 
De Raet vooi ons gedaan ' En 
de radikaal Vlaamsgezinden 
sinds tientallen j a r e n ' «De 
Nieuwe Gids» weet dat net zo 
goed als w^j natuurlijk Het is 
bewust bedr'egen van de open
bare mening 

TWEE BRIEVEN 

In verband met die uitslui
ting s uurde onze volksvertegen
woordiger Herm in Wagemans 
op 17 april volgende brief aan 
P W Segers 

Mijnheer de Senator, 

U zijt naar tk vermoed de 
arrondissementeele Voorzitter 
van het Comité voor Vrijheid 
en Democratie Alleszins zijt U 
de Voorzitter van het Arrondis
sementeel bestuur van de C V P 

Vermits tk sinds heden Zon
dagnamiddag heb moeten vast
stellen dat het ene comtte zich 
volledig wil lereenzelvigen met 
het andere zal deze brief wel 
terecht konten daar waar hij 
behoort 

Ik was zo naïef Mijnheer de 
Senator te geloven dat de aktie 
van het Comité voor Vrijheid 
en Democratie boven de partij
twisten stond en dat dit comité 
zich richtte tot alle mensen, 
die de schoolgelijkheid voor
stonden Dit ivas de reden 
waarom ik te Brussel op 26 
Maart JSSS aanioezig was en 
geenszins achteraan ' 

In eenzelfde geest wilde ik 
eveneens deelnemen aan de be
toging te Antwerpen op 17 de
zer en dit als parlementair 
naast de andere parlementai
ren U hebt mtj echter laten 
zeggen dat men geenszins op 
mijn aanwezigheid gesteld was, 
en dat « men » het « sterk » zou 
vinden indien ik mede vooraan 
zou opstappen En alhoewel ik 
zelfs geen genodigde was zou 
c m e n » mij wel laten gaan bil 

deze genodigden 

U zult wel begrijpen Mijn
heer de Senator, dat ik daar
voor onmiddellijk heb bedankt' 
En iedereen moet nu wl de 
logische gevolgtrekking maken 
in plaats van er zich oi er te 
verheugen dat het standpunt 
van de schoolgelijkheid ook ge
deeld wordt door mensen die 
met m de CVP staan en die 
ook voor hun standpunt willen 
uitkomen ii idt U het nuttig 
die mensen te weren Dit ivijst 
er dus op dat de schoolstrijd 
klaarb'ijkeljik niet hoofdzake-
liik getoerd wordt omwille van 
d" princiepen maar wel om hem 
tvor partijpolitieke strijd te 
gebruiken 

U moet ueten Mijnheer de 
Senator dat m de Volksunie 
naast de katholiiken waartoe 
ik behoor ook vrijzinnigen 
staan die echter de kristelijke 
grondslag aanvaarden en even
eens de absolute schoolnelijk-
heid beogen en daarin zelfs 
lerder gaan dan de C V P of 
de woegere katholieke staats
partij IS gegaan 

Omwille van dit incident van 
heden Zondag 17 dezer zal 
niemand onzer de beginselen 
verloochenen Zo zijn wtj met ' 
Moor U zult begrijpen Mijn
heer de Senator dat wij deze 
dubbelzinnigheid aan de kaak 
moeten stellen Tegenover de 
masia wordt gachermd met 
schone beginselen maar de 
leiding win het comité lereen-
zeh igt zich met de C V P en 
stelt de aktie m tfiensf der 
CVP partijpolitiek 

Hoogachtend, 
Herman WAGEMANS 

Het geval Wagemans is te 
Antwerpen niet alleenstaand 
De heer Pioost die lid is van 
ons hoofdbestuur en schepene 
van Onderwijs te Zwijndrecht 
stelde de vraag aan het Conute 
voor Vnjheid en Demokratie of 
alle chi istelijkvoelenden w el-
k(Mn waren m voormeld comité 
Het an'woord is zeer «geestig» 
en vooral van een C V P «eer
lijkheid» Dikwijls werd er 
reeds ook in C V P klanten als 
«De S t andaa id» gepiotesteerd 
tegen het franskiljonisme van 
dat Comité te Brussel Bijgaan
de brief in een Nederlands van 
een /odaruge kwaliteit dat het 
F rans van een Hollander net 
er niet bij halen kan, dJJkken 
we hierbij over 

Comtte voor 
Vrijheid en Democratie 
Nationaal Sekretartact 

Brussel 23 Maart 19S5 

Geachte Heer, 
De Heer du Bus de Warnaf-

fe lid van het Nationaal Comtte 
voor Vrijheid en Demokratie 
verzocht nitj heden uw brief 
van IS Maart 

In deze brief deelt U mede 
dat U als christen mens uw 
plicht lEil doen m de school
strijd en dat V aangenaam zou 
zijn te vernemen op het Co
mité voor Vrnheid en Demokra
tie de wens heeft uitgedrukt 
zoieel mogelijk die mensen te 
weren 

Die deel uitgemaakt hebben 
van een andere christelijke lijst 
dan deze van de CV P 

Het Comtte voor Vrijheid en 
Demokratie weert geen enkele 
persoon die wil mee strijden, 
het zijn alleen personen die 
zich in zo een toestand stellen 
dat 213 geen deel kunnen uit
maken van Vrijheid en Demo
kratie 

Het IS aan U en aan uw 
plaatselijk of gemeentelijke 
comité te oord''len of U zich in 
dic toestand bevindt 

Met de mceUe hoogachting. 

De Sekietaiis, 
R VERMEIRE 

Zo worden de Vlaamse negers 
behandeld dooi de B'-usselse 
heren van net Comue vcor 
Vrijheid en Demokiatie Twee-
tal 'ge u tnodigingen en Pranse 
bedankingsbi leven worden door 
dit Comité in Vlaandeien ver
spreid W I J weten wel dat de 
Vlamingen m de C V P gewoon 
zijn vpri zich als negeis te laten 
behande'en door hen die in de 
C V P de plak zwaaien Maar 
er zijn iii Vlaanderen toch nog 
mensen d e vo'doende zelf i es-
pekt hebben om zich beled gd 
' e voelen wanneer zij zo belian-
Comi e voor Vrijheid en De-no-
deld worden Op het Nationaal 
sekretariaat is men niet eens 
in s taat een fatsoenlijke Nedei-
landse brief te schiijven ' 

Grootscheepse leden
werving voor de C.V.P. 

Overigens wordt het masker 
afgewoipcn De voorzitter van 
de C V P de fianskiljon Le-
fevre heeft met veel tamtam 
aangekondigd dat iedereen nu 
lid moet worden van de C V P 
en dat een groo'scheejise aktie 
voor ledenwerving op touw ge-
ze wordt W I J welen wel dat 
sedert de koningskwestie "iet 
ledental van de C V P geweidig 
geslonken is Maar flenken de 
heren van de C V P dat nu 
reeds het ogenblik gekomen is 
om de schoolkwestie onbe
schaamd uit te buiten vooi nun 
partijpolitieke winkel ' Denken 
ZIJ weikelijk dat de openbare 
opinie in Vlaanderen zal .lan-
vaarden dat dan wanneer een
dracht in de afweerstrijd nood-
7,akelijk is en de partij-poli leke 
bekommernissen op het achter-
plan zouden moeten blijven een 
part i j munt zoekt te slaan uit 
de schoolkwestie ' En indien 
het Comité voor Vrijheid en 
Demokiatie inderdaad onparti j
dig wenst te zijn en te blijven 
en op de medewerking van alle 
krach 'en wil rekenen moe' het 
thans stelling kiezen en dit 
C V P -manoeuvre af keui en 

Onvermoeibaar 

verder werken 

Wanneer de C V P -ers denken 
op ons indruk te maken met 
hun kleinzielig dwaas gestook 
en gedce dan hebben ze het 
mis voor Wij weten dat onze 
volksmensen werkelijke school
gelijkheid vragen Daarom -zul
len ZIJ voor het program van 
de Volksun e voelen Wij heb
ben er geen bezwaar tegen da t 
de C V P eveneens vroeg of 
laat die VOLLEDIGE schoolge
lijkheid zal vragen Integendeel 
WIJ trachten hen zo ver te Kiij-
gen Voor een keer zouden zij 
dan eens moedig zijn en een 
rechtvaardige oplossing in een 
probleem voorstaan In elk ge
val zullen WIJ ook hier onze 
phcht doen en onvermoeibaar 
verder ijveren voor de verwezen
lijking van dit punt van ons 
program En het Comité vcor 
Vrijheid en Demokratie wensen 
WIJ meP'- zin voor zelfstandig
heid en genezing van haar dub
belzinnige houding m sommige 
omstandigheden De school
strijd zal er des te vlugger door 
gewonnen worden ' 

Op 

naa 

V o 

de voormiddag van het Vlaa 

1 Zangfeest, 

I k s v e r g a d 

te 

Zondag 17 

e r i n g van 

Antwerpen. 

Jul 

de 

ms Natio-

i. G r o t e 

Volksunie 
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ONS KONGRES: KEERPUNT EN BELOFTE 
(Vervolg van blz. 1) 

Er werd ook voor deze spreek
beurt een zeer aandachtig ge
hoor gevonden, hoewel heel veel • 
deelnemers niet tot de midden
stand behoorden. 

De gul lachende boerenfron-
ter en overtuigd Vlaming Ludo 
Sels uit Duffel, bracht de volkje 
nood en de spot van Tijl op 
het podium. De spreker namens 
de boeren had al dadelijk de 
zaal in zijn greep. Wat hij zei 
klonk niet geleerd, niet akade-
misch, maar oprecht, radikaal, 
scherp en durvend. Hij wist de 
noden van de Vlaamse boer uit 
te beelden m een taal die wel
iswaar humoristisch was doch 
ook vaak ontroerde. De bijval 
die hem te beurt viel was dan 
ook overweldigend. Met een 
volksredenaar als Ludo Sels in 
haa r gelederen zal de Volks
unie beslist belangrijke vorde
ringen maken in de boeren-
middens 

Mr. Herman W a g e m a n s , 
volksvertegenwoordiger d e r 
Volksunie, werd al even warm 
toegejuicht. Zijn stelllngname 
inzake de schoolstrijd vond in 
de zaal een allergunstigst ont
haal . Tegen Collard, zo ver
klaarde hij ondermeer, omdat 

DE HEER RENE PROOST 
Zicijndrecht. 

— Li4 van het Hoofdbestuur 
der Volksunie. 

— Spreker op het Kongres. 

hij de gewetensvrijheid wil be
knotten doch ook tegen de 
C.V.P omdat deze al te vaak 
het Vlaams geweten mi.skent. 
Gelijkheid van onderwijs voor 
allen, geen begunstigden, geen 
benadeelden en zeker geen be
perking van de vrijheid op dat 
gebied. De christelijke krach
ten in de Volksunie zullen hun 
man staan in de schoolstrijd, 
niet omwille van de C.V.P. en 
ook niet omwille van de eigen 
part i j zoaL« veel C.V.P.-ers 
maar om het principe van vrij 
onderwijs, dat ons heilig is 

De verschillende spreekbeur
ten werden omkaderd door ge
meenschappelijk g e z o n g e n 
strijdliederen. Zo klonken « Het 
Lied der Vlaamse Zonen» en 
andere daverend als op ' éen 
zangfeest en het vendel mars-
jeerde dat de zaal ervan trilde. 

De rede van Wim Jorissen, 
de stormklok van de Volksunie 
— een indrukw-ekkende gestalte 
met een kloeke klokke Roeland-
stem — galmde nu door de 
zaal. 

Zijn bezielend woord riep de 
deelnemers van het kongres op 
om de handen aan de ploeg te 
slaan ; geen half werk doch 
werk van duur ! Kernen moe
ten worden gevormd, afdelin
gen uitgebouwd, vergaderingen 
belegd tot In de uiterste hoeken 
van Vlaanderen en de abonne
menten op het partijblad moe
ten toestromen. Geen man die 
nu nog langer mag versagen, 
geen uitvluchten meer, geen 
desertie, alle hens aan dek ! 
Dat ieder zijn man sta en dat 
niemand na deze geestdriftige 
dag weer In slaap valt. Aan 't 
werk, is het parool voor de ko
mende maanden. 

•De trommels en bazuinen 

onderlijnden de k r a c h t i g e 
woorden van de redenaar : ten 
zal ! 

Nadat de stilte weer ingetre
den was, sprak professor Cou-
vreur het slotwoord. Een ernstig 
hoogstaand beroep op onze 
overtuiging, op onze hoge plicht 
tegenover het verleden, het 
heden en de toekomst van ons 
volk. Hij beleed zijn onver
woestbaar geloof in het natio
nalistisch b e g i n s e l dat de 
Vlaamse beweging schiep en 
waaraan wij op straf van on
dergang trouw blijven moeten. 

Een klinkende Vlaamse Leeuw 
besloot dit hoopgevend kongres. 

Het Is een onbegonnen werk 
de namen op te sommen van 
de vooraanstaande Vlamingen 
die in de zaal aanwezig waren, 
er waren er in elk geval zeer 
velen. Wij weten thans met 
zekerheid dat een groot deel 
van het bewuste gezonde Vlaan
deren achter ons s taa t en wij 
met gerust geweten verder 
werken kunnen. 

Vlamingen, uw plaats is In 
de Volksunie ! 

Vlaamse boeren, arbeiders en 
middenstanders, de Volksunie 
vecht voor u ! 

G. V. 

WIJ VE3TIGEN DE AAN
DACHT VAN ONZE LEZERS 
OP : 

« Het Handelsblad », dat een 
vrij objectief verslag uitbracht 
over ons kongres en wel op de 
eerste bladzijde. 

« De Standaard », die het niet 
over zijn har t kreeg meer dan 
een kort bericht op de vierde 
bladzijde te wijden aan ons 
kongres. Er zijn voor De Stan
daard blijkbaar kongressen die 
veel belangrijker zijn, zoals b.v. 
het kongres van het Vlaams 
Verzet, waarop in totaal, bestuur 
Inbegrepen, dertien jjersonen 
aanwezig waren, maar waarover 
een zeer uitgebreid verslag ge
publiceerd werd. 

« De Volksbeweging », waarin, 
naas t een uitvoerig verslag, ook 
nog beschouwingen in verband 
met ons kongres verschenen die 
voor ons bemoedigend zijn en 
waaraan wij het volgende ont
lenen : «Doch niet alleen wat 
de opkomst betreft te dit con
gres voortreffelijk geslaagd. Ook 
de geest die er heerste was uit
stekend. Een geest gekenmerkt 
door dynamisme, ernst en reali
teitsbesef. Geen spoor van 'n 
neiging om aan de noodlottige 
zuigkracht van de unitaire, on-
vlaamse CVP toe te geven. Een 
duidelijke stelllngname ten aan
zien van amnestie en federalis
me. Een logisch Vlaams-natio
naal doordenken op het sociaal 
vlak, zodat het beginsel van de 
volstrekte standensolidariteit — 
zonder begunstiging van een 
enkele dier s tanden — volstrekt 
tot zijn recht kwam. Op onder
wijsgebied, een onvoorwaarde
lijk zich bekennen tot de 
gelijkberechtiging van alle ge
zinshoofden alsmede het onver
biddelijk aan de kaak stellen, 
zowel van een achterlijk anti-
clericalisme als van het tradi
tioneel partijclericalisme dat op 
de commercialisatie van de 
godsdienstige belangen aan
stuurt. Wl] juichen het verder 
toe. da t de Volksunie er niet 
voor te vinden is, zich door de 
reukofferdampen van een ver
leidelijk neutralisme in slaap re 
laten wiegen maar even beslist 
ieder oorlogszuchtig buitenlands 
beleid afwijst. Door tot slot 
meer waarde te hechten aan de 
morele weerbaarheid — welke 
vanzelfspreTcend de beveiliging 
van onze Nederlandse volksaard 
veronderstelt — dan aan de 
eigenlijke bewapening heeft de 
Unie blijk gegeven van wijsheid 
en van doorzicht. » 

« Het Boerenfront», Week
blad, Strijdorgaan van de Boe-
renbeweging in Vlaanderen, 
waarin een verslag verscheen 
over ons kongres en de besluiten 
van de sektie Landbouwproble
men. 

« Het Middenstandsleven », or
gaan van het Algemeen Syndi-. 
kaat der Middenklasse (Redac
tie : Koninklijke s t raat , 268, 

W13 SCHRIJVEN^. MEN SCHRIJFT Om 
De redaktie kreeg ook gedu

rende de laatste weken heel wat 
brieven. Velen waren geestdrif
tige ontboezemingen over ons 
schitterend geslaagd kongres, 
«stijlvol naar vorm, rijk en juist 
naai- inhoud» zoals een vriend 
uit Brugge ons schreef. 

Ook andere brieven kregen we 
binnen. 

Zo is onze door en door eerl
ijke, maar ook door en door 
radikale vriend Jaak Gilissen uit 
Mechelen-aan-de-Maas eveneens 
verontwaardigd over de laster 
van « Het Parochieblaadje ». 

«Ik heb persoo7ilijk reeds 
schriftelijk geprotesteerd bij de 
redaktie van « 't Parochieblad » 

i schrijft hij ons. en ahun gevraagd 
waarom de 150.000 en meer toe
komstige kiezers van de Volks
unie « ongewenst » zijn in het 
Comité voor Vrijheid en DEMO-
KRATIE (sic!). Ik heb hun 
bevestigd dat er dynamische 
Vlaamse Katolieken zijn die al
hoewel niet lid van de C.V.P. 
toch hardnekkig strijden voor 
schoolgelijkheid en voor defini
tieve schoolvrede zoals in Hol
land, en niet te vinden zijn voor 
enig kompromis, noch met de 
C.V.P. noch met gelijk welke 
linkse bedriegers! Ik heb ten
slotte het parochieblad gewaar
schuwd dat ze bezig zijn deze 
mensen te verbitteren, door de 
zaken zo voor te stellen, alsof er 
buiten de C.V.P. geen zaligma
king te verwachten is ! » 

Eveneens uit Limburg bereikte 
ons een reaktie van een van de 

; vele duizenden, die in het kader 
van onze massale propaganda 
«De Volksunie» gratis toege
stuurd kreeg : « Wij maren blij 
kennis te maken met Uw gazetje 
Volksunie. Wij zien dat gij toch 
ook nog eens iets durft schrijven 
voor de boeren en voor de mid
denstanders. Ik ben boer en ver
koop veevoeders. Hier in onze 
streek zegt men voor wie moeten 
we nu nog kiezen. De kamerhe
ren spreken niet over ons. Wij 
hopen dat gij van U zult af
spreken voor ons. Gij moogt 
mij een kwitantie sturen voor 
Uw gazetje. r> 

Ingenieur A. Stevens uit Duffel 
stuurde ons een brief door die 
hij naa r «De S tandaa rd» ge
stuurd Heeft, maar die noch 
gepubliceerd noch beantwoctd 
werd. « De Standaard » had ge-

Niel langer 
geaarzeld ! 

Sluit aan bij de 
Volksunie ! 

Lees en verspreid 
ons blad ! 

Brussel). Het nummer voor 
Maart-April bevat interessante 
bijdragen op gebied van ekono-
mie, handel, recht, sociale en 
fiskale wetgeving. In dit num
mer worden studiedagen voor 
mitidenstandsleiders aangekon
digd te Brussel op 21 en 22 Mei 
a.s. Men kan inschrijven op het 
sekretariaat van het A.S.M., 
Koninklijke s t raa t 268, Bru.ssel. 

« Het Pennoen », maandblad. 
(Adres : Longinstraat, 76. Zel-
lik). Het eerste dubbelnummer 
van de 6e jaargang (April-Mei) 
is gans gewijd aan wijlen Do-
mela Nieuwenhuis Nyegaard. 
Een zeer degelijk nummer. 
Warm aanbevolen. 

« Notre Flandre n, het degelijk 
tijd.schrift van de Frans-Vlamin
gen. Zo pas verscheen nr 4 van 
de 3e jaargang, met o.m. een 
zeer interessante bijdrage van 
Steven Pette. «Ce qu'est pour 
nous la Flandre ». Het is de tekst 
van de voordracht door Pet te 
gehouden te Waregem op de 
Frans - Vlaamse Kultuurdagen 
verleden jaar en ook te Leuven 
voor de studenten. Verder bij
dragen van J.E. van den Dries-
sche. Dr. L. Elaut. Bert Van 
Duyne, P. Swijngedauw. 

geurd met het feit dat er C.V.P. 
gemeenteraadsleden waren die 
een offer konden brengen. Te 
Brugge werd een familielid van 
een schepene niet benoemd om
dat hij een officieel diploma had 
maar wel werd er iemand, hou
der van een .diploma van een 
vrije school aangesteld. Te Duf
fel geschiedt het anders. De ob-
jektieve « Standaard » heeft nog 
geen tijd gevonden het te ver
melden. Wij laten hierbij de 
brief volgen : 

Duffel 2 Mei 1955. 

Mijne Heren, 

In de STANDAARD van Zon
dag 1 Mei las ik onder de Echo's 
het artikel « Rondom een benoe
ming te Brugge ». 

Ik kan ten volle de gedragslijn 
van het gemeentebestuur goed 
keuren en tot voorbeeld stellen; 
maar of die handelwijze alge
meen is en of overal de C.V.P. 
en de C.V.P.besturen zo konse-
kwent zijn is niet bewezen, wel 
het tegendeel. • 

Wat denkt u n.l. over het vol
gende : 

Te Duffel werden na de be
vrijding, met of zonder rede, dat 
speelt hier geen rol. twee hoofd
onderwijzers van de gemeentelij
ke jongensschool geschorst en 
een derde afgezet. Bij de twee 
geschorsten die niettegenstaande 
hun geen strafbaar feit kan 
worden ten laste gelegd door het 
O zo Christelijke gemeentebe-
stuuur niet terug in dienst wil 
genomen worden, werd drukking 
uitgeoefend opdat ze toch zou
den willen ontslag nemen. Een 
er van heeft uiteindelijk toege
geven, en het gemeentebestuur 
hoopte ook de andere te kun
nen bewegen lietzelfde te doen. 

Dus meende men dat de be
noeming van 3 hoofdonderwij
zers op de dagorde van de ge
meenteraad kon worden gezet. 

Het huidige d.d. schoolhoofd 
van de jongensschool West met 
een officieel diploma is de kan
didaat van de burgemeester en 

C.V.P.volksvertegenwoordiger 
Van Hamme, en deze zou dan 
ook moeten benoemd worden, 
daar luaar hij wat ouderdom, 
sclioolhoofd is niet officieel open 
schoolhoofd blijft. 

De normale kandidaten voor 
deze plaats kunnen daartegen 
alle drie een vrij diploma voor
leggen. 

Om zijn slag thuis te halen 
had de Burgemeester dan beslo
ten op de dagorde te doen plaat
sen : «Bevorderen van onder
wijzers ï> om zo doende een on
wettelijkheid te doen aanvaar
den. Immers de plaats van 
schoolhoofd is niet officieel open 
verklaard en de bedoeling was 
eenvoudig de d.d. te bevorderen 
tot schoolhoofd. 

Gelukkig heeft de nog geschor
ste hoofdonderwijzer niet toege
geven en heeft de dag zelf van 

de gemeenteraad aan het sche
pencollege een sclirijven gericht 
dat het onnodig was een school
hoofd te benoemen daar hij zelf 
schoolhoofd blijft, • 

Hierdoor werd de zaak uitge
steld en werden de andere plaat
sen ook niet toegewezen. 

Dit gebeurt te Duffel in volle 
schoolstrijd door een C.V.P.-
Volksvertegenwoordiger en Bur
gemeester die op meetings en 
openbare vergaderingen wel het 
grote woord kan hebben, en o.a. 
te Antwerpen nog de groet van 
het arr. Mechelen braclit, maar 
zijn eigen handelwijze dienaan
gaande niet kenbaar zal maken. 
Ik vind dat het stilaan tijd 
wordt dat er klare wijn geschon
ken wordt en dat het uit moet 
zijn dat de C.V.P.mandatarissen 
taboe zijn. Als U de Brugse Bur
gervader moedig noemt wat dan 
met de Burgemeester van Duf
fel ? ? ? 

Tot hier mijn mening en de 
feiten. Wenst U nog verdere uit
leg of toelichting dan ben ik 
steeds tot uw dienst. 

Daar we de Standaard kennen 
als zijnd/C een dagblad dat vrij 
staat van iedere politieke partij 
en er steeds naar streeft de CV. 
P. te saneren zou het me niet 
verwonderen en me veel genoe
gen doen deze feiten een der 
volgende dagen aangehaald te 
zien. 

Gelieve te aanvaarden de ge
voelens mijner hoogachting. 

Getekend : A. STEVENS. 

J. M., soldaat te Leopolsburg, 
schrijft ons : 

« Wat deed het me deugd te 
horen dat de Volksunie de 
diensttijd op 12 maanden wil te
rugbrengen en opkomt voor een 
geest van morele weerbaarheid. 
Inderdaad de tientallen miljar
den, die men in het leger steekt 
hebben geen zin omdat er geen 
achting en geen onderlinge waar
dering bestaat tussen Fransspre-
kende officieren en Vlaamse sol
daten. Waarom geen Vlaamse 
officieren, volksjongens zoals 
wij ? Dan zou de legerdienst 
— een noodzakelijk kwaad —• te 
verdragen zijn. Nu vervelen we 
ons. Wat we trouwens te leren 
hebben, daar hebben we geen 18 
maanden voor nodig ! » 

Onze briefschrijver heeft onze 
stelling goed begrepen. Fransta-
tei-'ende oppervlakkige pochhan-
sen die thans zoals in 1940, onze 
jongens bevelen daar hebben we 
niets aan. Bij de eerste bom dis 
ontploft zullen ze weer naar 
Zuid-Frankrijk vluchten. Met 
heel wat minder miljarden kun
nen we feen volksleger u i t r u s t e * 
waarvan docr de onderlinge soli
dariteit van officieren en solda
ten de gevechtswaarde sterk 
opgedreven wordt. Met de huidi
ge geest — om van de misbrui
ken niet te spreken — heeft ons 
leger geen gevechtskracht. Ook 
met drie jaar dienstverplichting 
niet. 

Gezien de overvioedige kopij werd de 

rubriek bewegingsleven uitgesteld tot vol

gende maand. 
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