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De sch i jnhe i l ighe id sch i jn t 
wel een tweede na tuur gewor
den b i j de C.V.P.-pol i t iekers: 
ZIJ kunnen b l i j kbaar met eer
l i j k en oprecht z i j n . Hun hou
d ing m de schoolkwestie is 
weer typisch in d i t opzicht. Er 
word t beroep gedaan op alle 
k r is te l i j ke k rachten, ja , op al len 
die met akkoord gaan met de 
schoolpohtiek van de reger ing ; 
een Comité voor V r i j he id en 
Oemokrat ie wordt gesticht om 
alle krachten te bundelen los 
van en boven de par t i j po l i t i ek . 

Zo stelden de mensen het 
zich voor en velen, zeer velen 
die zich niet zouden laten in 
beweging brengen door de C V . 
P., die ze terecht want rouwen 
sedert de koningskwestie, ver
leenden hun steun en hun 
medewerking aan het Comitc, 
in de over tu ig ing dat d i t iets 
anders was dan de C.V.P. Doch 
zodra men de mensen zo ver 
f,ekregen heeft komen de C V . 
P.-bonzen voor de pmne : een 
grote akt ie voor ledenwerving 
wordt ingezet. ledenwerving 
niet voor het Comité voor V r i j 
heid en Oemokrat ie maar voor 
de C.V.P. ; het l iedje van de 
kr is te l i j ke eenheid wordt weer 
eens aangeheven, moedwi l l ig 
verwar r ing st ichtend tussen 
eendrachtige a fweers t r i jd door 
de samenbundel ing van alle 
krachten (wat z i j niet wi l len 
en zelfs satKiteren) en eenheid 
m de rangen van de C.V.P. 
onder de d i k ta tuu r van dezelf
de bonzen. 

De schaamteloze prof i teur en 
gewetenloze politit4<er P.W. 
Segers, die o n z e volksver
tegenwoordiger, Herman Wage-
mans weerde ui t de betoging te 
Antwerpen, heeft het gepast 
geoordeeld een u i tva l te doen 
tegen de scheurpar t i jen en een 
oproep te doen tot k r is te l i j ke 
eenheid. Ook Delwaide sprak, 
alhoewel wat voorzicht iger, in 
dezelfde z in. 

Het IS wel zonder l ing dat 
deze heerschappen (zoals des
t i jds ook Van Cauwelaert) de 
mond vol hebben over o kr iste
l i jke eenheid» en «de kr iste
l i jke beginselen die op het spel 
s t a a n ) , maar dat z i j zelf dade
l i j k bereid z i jn om met een 
(echte) scheurl i js t op te komen 
wanneer zu b i j de verkiezingen 
op de kand idaten l i j s t de plaats 
niet k r i jgen die aan hun per
soonl i jke ambi t ie beantwoordt . 

De z.g.z. k r is te l i j ke beginse
len moeten in feite dienen om 
een aanslag te plegen op de 
gewetensvr i jheid en de v r i j he id 
van pol i t ieke over tu ig ing, om 
de goedgelovige mensen het 
gezag te doen aanvaarden van 
een bende pol i t ieke prof i teurs 
die door hun daden en door 
hun persoon geen gezag kunnen 
verwerven. Waar zouden zu 
staan indien zi j geen misbru ik 
konden maken van de gods
dienstige over tu ig ing der men
sen en van de steun van proos
ten en pastoors ? Ook ais kr is-
tene mensen is het ons \,ol-
strekt recht er een eigen pol i 
tieke overtu ig ing op na te hou
den en het zeer betwistbaar ge
zag van deze pol i t iekers niet te 
aanvaarden. 

W I J z i jn geenszi.'.s verp l icht 
ons te laten bedriegen of onze 
rechten en onze belangen op 
te offeren... omwi l le van niets 
anders tenslotte dan het per
soonl i jke belang van deze heer
schappen die slechts aan hun 
min is terpor te feu i l le en de pro-
f i j t j es denken. 

W I J z i jn t rouwens geen 
scheurmakers Dat is grof ge
logen. W I J hebt>en nooit in de 
rangen van de C.V.P. gestaan. 
Gedurende de periode tussen 
de twee oorlogen heeft er on
afgebroken een zelfstandige, 
Vlaamse p a r t i j bestaan die on
a fhanke l i j k was van de toen
mal ige kathol ieke p a r t i j . Dat 
weet toch iedereen. 

Het weze hier nog eens du i 
del i jk gezegd : w i j z i jn niet te 
koop, WIJ z i jn niet bereid om 
voor een politie4< mandaat of 
een plaatsje onze over tu ig ing 
te verloochenen en onze s t r i j d 
op te geven. Z i j moeten ons de 
belediging niet aandoen ons te 
meten met hun maat . Voor de 
menta l i te i t van een P.W. Se
gers kunnen w i j slechts mis
pr i jzen koesteren. W i j z i jn niet 
bereid om het ver t rouwen van 
onze kiezers te beschamen om
dat WIJ eer l i jk wi l len z i jn ook 
in de pol i t iek. Dat is het ver
schil tussen ons en de C.V.P. ' ' 

Dezelfde kwade t rouw en 
moedwi l l ige verdraa i ing der fe i 
ten t re f t ons in de « Feiten en 
Beschouwingen » die in De 
Standaard versch i jnen. De 
schr i jver van deze ar t ike len 
t rach t de Vlaamse federal isten 
te compromi t teren door hen 
hun zgz. bondgenootschap n-et 
de Waalse federal isten aan t e ' 
w r i j ven . Is het nodig er op te" 
wi jzen dat h i j zelf, als C.V.P-
er wel medeverantwoordel i jk 
IS voor de onvlaamse C V.P.-
pol i t iek en de rol die de Waalse 
en Brusselse C V.P.-ers dank 
ZIJ de Vlaamse kiezers kunnen 
spelen m ons nadeel. 

Waar h i j niets anders is dan 
een knecht van de Waalse 
meesters in de C V.P. (heeft h i j 
niet zelf herhaaldel i jk betoogd 
dat in de C.V.P. de Walen het 
voor het zeggen hebben en de 
V lamingen de dupe z i j n ) , staan 
de Vlaamse federal isten volle
dig v r i j en ona fhanke l i j k van 
de Waalse federal isten. Voor 
hetgeen deze laatsten doen of 
laten dragen z i j geen verant
woordel i jkheid. 

Verre van ons de Walen te 
gaan verdedigen. Maar toch 
stoot ons de hypocrisie tegen 
de borst van hen die voor kor
ten t i j d hooghar t ig de federa
l istische voorstellen van de Wa
len afwezen maar die zich nu 
durven beroepen op de federa
l ist ische over tu ig ing der Wa
len ! We begri jpen niet hoe 
zelfs verstandige mensen zich 
aan dergel i jke valse redenerin 
gen laten vangen en ze over
nemen. 

In de huidige gecentraliseer
de eenheidsstaat in het nu een
maal onmogel i jk zich een af
zonder l i jke pol i t iek een afzon
der l i jke wetgeving in te denken 
voor de Vlaamse en de Waalse 

gewesten van het land. De wet
geving moet eenvormig z i jn 
voor gans België. Di t is de 
schuld van hen die het fede
ra l isme afg'jwezen hebben en 
nu nog afwi jzen. Kan men nu 
redel i jkerwi jze verwachten dat 
de l inkse Walen om de an t i -
federal isten genoegen te doen 
en de rechtse V lamingen ter 
wi l le te z i jn geen rekening zou 
den houden met de geestes
gesteldheid in het l inkse Wal 
lonië ? Heeft Harmei misschien 
een l inkse schoolpol i t iek ge
voerd ? 

De liberalen zullen de socialisten oier de fmanfele a/grond 
Helpen door verhoging tan belasting in te voeren ! 

De oplossing l ig t voor de 
hand : door het federal isme ds 
inmeng ing van de Walen in 
zuiver Vlaamse aangelegen
heden ui tschakelen en omge
keerd. Dan kan men het pro
bleem onmidde l l i j k oplossen, in 
zuiver demokrat ische geest : 
naar de wens van de meerder
heid der bevolking in beide 
landsgedeelten. Maar dat wi l 
de C V.P. met De Waalse 
C V P.-ers het)ben immers de 
Vlaamse kiezers nodig. De Vla
mingen moeten dienen om de 
belangen te verdedigen van de 
Waalse en Brusselse haute-
f inance ! 

Dat d i t spelletje de dood zou 
kunnen kosten van het v r i j 
onderwi js m Vlaanderen, a l 
thans de achteru i tgang van 
de godsdienst is voor deze 
heerschappen van onderge
schik t belang. W i j zullen ech
ter niet ophouden de mensen 
voor te l ichten omdat w i j weten 
dat onze mensen wanneer z i j 
voorgel icht worden en weten 

zwi jgen voor de kleine kliek 
die er de plak zwaait . Gehoor
zamen en zwi jgen tegen beter 
weten in , tegen de eigen over
tu ig ing in . Daarom is er m de 
C V P. ook geen f j laats voor 
ona fhanke l i j ke mensen voor 
persoonl i jkheden : die worden 
geweerd. Kan men dan ver
wonderd z i jn over de zwakheid 
van deze « g r o t e » p a r t i j die 
gedurende vier jaar regeerde... 
maar ongeveer mets van haar 
p rogramma verwezenl i jk te 

D i t gemis aan moed t>lijkt 

waarom het gaat onvoorwaar
de l i j k gewonnen zun voor zelf
bestuur door federal isme. Het 
hangt slechts van de C.V.P. af 
een einde te st'bllen aan de 
schoolst r i jd en aan vele andere 
moei l i j kheden en problemen : 
ZIJ moet alleen haar verzet 
tegen het federal isme opgeven. 

In de C.V.P. zelf denken ve
len er ongetw j le ld zo over. 
Maar het is ju is t kenschetsend 
het gemis aan persoonl i jke 
moed b i j deze mensen en fiet 
gemis aan v r i j he id in de C V . 
P. dat zi) a l len zwichten en 

Pallieterke 
overleden 

Kort na het verschij-
non van ons vori? n jm-
mer bereikte ons het 
nieuws dat de heer Bru 
no De Winter s t ich 'er en 
hoofdieoakteiir van 't 
PalliPterke ovei leden was 
Voor de Volksunieleden 
' n s impa' isanten wij. de 
heer De W nter eenpoede 
bekende Weinige van on
ze ;ezeis warerï ook met 
de z jne 

In t Pal.ieterke waar
deerden we zijn zelfstan
dige kijk 00 d ' vraae-
stukken Hij was een 
eoed mens en een man 
met karakter De meeste 
van onze ideecn waren 
c>ok de zijne Het naoor 
losse nationale Vlaande
ren IS aan 't Pallieterke 
ontzet t nd \eel dank ver
schuldigd Met zijn ge
moedelijke rake en volk 
se pen kreee hij de men
sen in zijn ban en de in
vloed di3 hij op {»en ult-

' de kwaat-in d». sa»' 
lats de hernieuwd* 
ie Beweging ten 

eoede Daarom dat het 
ovcrliiden \ a n de nee; 
De Winter zo een groot 
\erlies is voor Vlaande 
ren 

Aan zijn opvo'eers. die 
de heer De Winter 00 
7iin sterfbed be oofden 
ziin taak voort te zetten 
in dezelfde geest wensen 
WIJ een even vruchtbare 
w ^rkinc toe 

Aan zijn eezin fam'lip 
en vrienden bied* de 
Vo 'ksune haar welge
meende deelnemln? aan 

ook weer u i t het atlassen van 
de betoging te Luik De Waals« 
C.V.P -ers spelen wel een grote 
rol in de p a r t i j , maar wanneer 
ZIJ zelf eens op st raat moeten 
komen in hun eigen gewesten 
z i in ze bang Z i j laten liever de 
V lamingen de kastanjes ui t het 
vuur halen. Zu z i jn dat zo ge
woon. 

Ondertussen gaat de l inkse 
reger ing haar gang. Gans de 
regeringspol i t iek staat m het 
teken van hef bl inde fanat isme 
van Max Buset de voorzatter 
en de d ik ta to r van de socia
l istische pa r t i j De schoolkwes
tie weegt nog steeds zwaar op 
het regeringsbeleid. Zal het 
beteren na de s temming van de 
wet in kamer en senaat ? 

(Lees door bU. i) 

Schooivrede floor Federalisme is onze leuze l 

B E R I C H T 
ri,?^>^, f ^^" ° ? " ' " " ^ ^ " " « " ""eeds vernomen hebben 
nlï IJ^, f l inke sekretaris en organisatieleider. Rudi Van 
der Paal, het slachtoffer werd van een auto-ongeluk. H i i 
werd met een d i jbreuk naar het hospitaal overgebracht. W i j 
z i jn ge ukk ig te kunnen melden dat h i j het goed stelt, maar 
WIJ zullen nog gedurende meerdere weken verstoken bl i iven 
van z i jn hoog gewaardeerde en onvervangbare medewerkins. 
Di t IS voor de Volksunie een zware tegenslag. " " ' ' " ^ ' ^ " ' " ^ 

W I J danken nogmaals Rudi Van der Paal voor al wat 

^a^tl? i^"^^^\ ^'^I^ ^ 'J " « e f ^ i J " taak zal kunnen her
nemen. W I J weten dat h i j daar met ongeduld op wacht 
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BUSET EN DE 
FEDERALISTEN 

Er zijn bi} de Wnalse ledero 
hsten tndwidu s voor wte het fe
deralisme chantagemiddel is 
Ook m Vlaanderen begint men 
vooral in CVP -kringen te drei 
sen met lederaUsme om zijn zin 
te krijgen Beide groepen qe-
'bruiken het federalisme als ze in 
de oppositie zijn n pru/iteren 
win de eenheidsstaat ah zt liet 
tmund tn handen hebben Bij 
het aankomend geslacht m Wal-
Jcnie zijn de werkelijke over
tuigde lederalisten goed lerte-
tenwoordigd Ztj loeren trou 
vens — hoeu el ze links zijn — 
een scherpe oppositie tegen de 
regering die het jederalisme als 
oplossing uil vermijden Buset, 
de unitaire Jacobijn en verwoe
de anti federalist is immers baas 
Toen Max de Brusselse socialis-
ten m het gevlei wilde komen 
door het federalisme belach' l.ik 
te maken op een socialistiscl'a 
medivy aldaar kon hij rnder-
xnnden dat zelfs te Brussel het 
unitarisme aangewreten wordt 
Om geen partijgenoten te lerVe-
gen werd hij gauw toeschiete
lijker ' Het IS erg als men zijn 
eigen opvattingen niet meer 
durft verdedigen ' 

LOGIKA VAN UNITAIBEN 

Op die vergadering verdedig
den de linkse \Vaalse federalis
ten de juiste steil ng dat Wallo
nië zijn schoolpolitiek aan 
Vlaanderen niet mocht opdrin
gen tegen de wil van de meer
derheid van Vlaanderen in om
dat dit anti dcmokratisch is 
Hun redenering is logisch Zij 
wensen in Wallonië de Harmel-
politiek met en vermits tivee 
derde tan Wallonië tegen die po
litiek ts hebben ze van demo-
kratisch standpunt gelijk De 
echte Waalse federalisten wen
sen ons echter ook hun politiek 
met op te dringen Er ligt lijn 
in hun politiek Dat er zoge
naamde Waalse federalisten in 
de regering zitten is juist Even 
juist als dat er zogenaamde 
Vlamsgezinde socialisten en C-
V P ers bestaan Het zijn lieden 
van dezelfde soort Zij wenden 
voor sommige ideeën voor te 
staan omdat ze weten dat die 
ideeën in ruime lolkskrinqen 
tnjval genieten Als bloedzuigers 
en splijtzwammen wensen ze 
daar zonder er voor te icerken, 
voordeel uit te halen De centra
liserende Belgicisten handelen 
daarbij potsierlijk als ztj zot/e-
naamde Waalse federalisten ver
wijten met konsekwent te zijn 
Want ZIJ die unitair zijn zijn 
dit evenmin Als Vlaanderen 
voor hen niet bestaat en Wallo
nië met maar allen België en 
zijn hoofdstad Brussel dan moe
ten ZIJ zich ook niet op een 
•meerderheid m Vlaanderen be
roepen 

WAALSE FEDERALISTEN 
ZITTEN NIET STIL 

Niet alleen langs de regionale 
zenders en langs de televisie ver
dedigen de Waalse federalisten 
hun opvattingen — die middelen 
worden ons ontzegd — ooK niet 
alleen in het meer bekende « La 
Wallonië Libre » maar eveneens 
in tal tan lokale bladen Zo ves
tigde de in Vlaamsbewuste krin
gen reeds bekende Brusselse 
ateneumleraar Ch Becquet in 
een Waalsbrabants blad de aan
dacht van de regering op bet 
feit dat ze haar krediet bij de 
Waalse bevolking begon te ver
hezen omdat ze geen enkele stap 
in federalistische richting zet 
HIJ protesteert tegen hef feit 
dat men een Waalse politiek 
aan Vlaanderen opdringt maar 
spreekt zijn vertrouwen uit in 
bet feit dat ook in Vlaanderen 
het federalisme groeit Wij be
leven thans het feit dat Waal
se en Vlaamse federalisten het 
roerend eens zijn tertvijl de sek-
taire Belgic stische Jacobijnen 
elkaar geducht en bij herhaling 
m het haar zitten Begint men 
nu in te zien dat slechts de fede
ralisten de verzoening tussen 
heide volkeren op basis van we
derzijdse rechten en plichten 
kunnen bewerken ' Het rolk in 
elk geval begint het m te zien 

PEPERISOTEIS 
ONGELOFELIJ KE 
POTSIERLIJKHEID 

Er zijn lieden die graag on
nozel doen in de mening dat de 
gewone man die 2i; hopen te 
misleiden zo dom ts als zij den
ken De Antwerpse parvenu P 
W Segers heeft ueer eens de 
volle maat van zijn domheid 
gegeven Op de jongste raad van 
afgevaardigden van de CVP 
arrondissement Antwerpen sprak 
hij over de uitsluiting van Her
man Wagemans op de beto(/ing 
van het Comité voor Vrijheid 
en Demokratie en betoogde dat 
het met opging in die betoging 
te willen opstappen en terzelf-
dertijd een andere partij te wil
len stichten ' Was het een be
toging van het Comité voor 
Vrijheid en Demokratie of was 
het een betoging van de CV P ? 
In elk geval hebben alle kran
ten ze aangekondigd als uit
gaande van het Comité en met 
van de CVP ' Als in de beto
gingen van het Comité voor 
Vrijheid en Demokratie alleen 
maar CVP crs mogen opstap
pen IS dat Comité niet meer no
dig Dat de CVP dan de be
togingen maar inricht wij zul
len dan wel afzonderlijk mar
cheren Aan de idioten kan men 
dan weer wijsmaken dat wij de 
scheurmakers zijn 

EN WEER EENS WEIFFI EN 

Telkens wanneer de gewone 
CVPer begint te twijfelen aan 
de juistheid van hetgeen de C-
V P vooropzet begint ook Del-
waide te twijfelen Zo is hij de 
politieke uitdrukking van het. 
geen m het volk leeft ' Zijn 
veelvuldig twijfelen wordt slechts 
geëvenaard door zijn gebrek aan 
strijdlust Vechten kan Delwai-
de inderdaad niet Tegen zijn 
grote tegenstander de man van 
de «hogere belangen van het 
land i> Frans Van Cauwelaert, 
moet hij het geregeld afleggen 
omdat hij de strijd niet durft 
doorzetten Heb dan maar zo 
een grote massa supporters die 
bereid zijn u te steunen Veel 
supporters heeft hij al verloren 
iele andere zal hij nog verlie
zen Tegenover een politieker die 
zijn man met durft staan is dat 
maar juist ook 

J E P EN JOS 

Wie alleen maar de CVP bla
den leest en nooit het parlement 
bezoekt zou denken dat daar 
maar een sieraad m het parle
ment IS van het soort tan Jos 
Van Eynde Hoe bedrieg''n zij 
zich ' Wie afgunstig is op het 
feit dat over Van Eynde zn veel 
geschreven wordt is Jef Dupont, 
CVP volksvertegenwoordiger 
loor Limburg Voor Jef nebben 
de linkse volksvertegenwoordi
gers een muil, die zij moeten 
houden En inderdaad is hij van 
dat orgaan zo goed voorzien dat 
zijn deftige partijgenoten be
schaamd zijn over hem b,pijtig 
echter voor Jef durven de CV -
P kranten zijn liefelijkheden 
niet neer te schrijven zodat hij 
maar niet bekend geraakt Uit 
vriendschap helpen we hem 
hierbij Het is prettig dat Jos 
Van Eynde een tegenhanger 
vindt in Jef Dupont Zij hebben 
immers dezelfde voornaam, 
waarom dan ook niet even 
voornaam zijn ' 

DE LIMBURGSE MIJNEN 

Minister Rey heeft loeer een 
plan om aan de verlieslatende 
Waalse mijnen winst over te he
velen van Limburgse mijnen en 
wel m^er bizonder van de mij
nen van Houthalen Zolder en 
Beringen Niet alleen hebben de 
Limburgse mijnen geen cent ge
had van de Marshall-kredieten, 
waarvan alle miljarden natuur
lijk naar de Waalse grootindus
trie gegaan zijn, met alleen 
werden tijdens het kompensatie-
stelsel m 1947-4S honderden mil

joenen u't Limburg weggezogen 
Thans hangt deze mijnen een 
nieuw verlies boven het hoofd, 
wat eveneens neerkomt op een 
vermindering lan de premies 
van de mijnwerkers en op een 
verlies voor onze jonge provin
cie en voor haar bevolking 

EN HUN KULTURELE 
AKKOORDEN 

Wanneer m Limburg het kul-
tureel akkoord met de mijnen 
afgesloten werd waardoor de 
diensten van de mijnen het Ne
derlands als administratietaai 
aanvaardden hebben we gewaar
schuwd dat dit alles was uat we 
van ONZE mijnen lenvachtten 
Het grootste gedeelte van de 
winsten gaat immers naar volks
vreemden De hoofdfunkties zijn 
eveneens in handen van frans-
sprekenden Slechts het koelie-
werk wordt voorbehouden aan 
de Limburgers 

Thans blijkt eens te meer dat 
akkoorden voor de mijnbazen 

«waardig» maar wij vinden 
het alleszins weinig «strijd
vaardig » de strijd weer verlo
ren Nu de nieuwe leden zijn 
bij de sluit-aan week binnen, 
dus zijn onze christelijke scho
len gered ' Is men er met van 
overtuigd dat zo het radtkale 
Vlaanderen maar een vierde 
van de zetels van de C V P 
had, de zaken een ander ver
loop zouden gekend hebben ' 
Met de bloenizakken van de 
C V P IS er geen uitkomst We 
gaan van de ene katastrofe 
naar de andere Ziet men het 
nog niet m "> 

GROOTSPRAAK 
MAAR WEINIG DAAD 

In de Kamer heeft Theo 
weer cns van zich doen spre
ken BIJ het einde van de be
handeling van de schoolkwestie 
heeft hij weer eens gezegd met 
alle middelen de linkse school
wet te verhinderen En alhoe
wel de j)retentieuse docent 

K'flME.R, 
UAM UOLKS 

WAARDIGE OPPOSITIE VAN DE C V P 
de verhitten der manifestaties worden op zijn C V P.'s afgekoeld 

door de debatten tan de schoolstrijd 

slechts stukjes papier zijn Te 
Eisden werd een nieuw opzich 
ter aanges'eld die geen woord 
Nederlands kent I Waarom zou^ 
den al de werklieden met een 
paar jaar opnieuw school lopen 
zodat ze ten minste in staat zou 
den zijn die meneer te verstaan'' 
Waarschijnlijk zal hij al die 
werklieden erg dom vinden 

KAPITULATIE TE LUIK 

In ons vorig nummer hebben 
we geschreven waarom we niet 
te Luik of eender waar iii Wal
lonië wensen te betogen Wij 
ontkennen de Walen het recht 
ons hun opvattingen m Vlaan
deren op te dringen Vandaar 
dat we ons evenmin met hun 
zaken wensen te bemoeien Wij 
zijn voor zelfbestuur van beide 
volkeren Anders is het gesteld 
met het Comité voor Vrijheid 
en Demokratie dat beweert dat 
er geen onderscheid moet ge
maakt worden tussen Vlamin
gen en Walen en dat er slechts 
Belgen zijn Het heeft thans 
gekapituleerd te Luik omdat de 
socialisten dreigden vooral de 
Vlamingen de poten te breken 
Erg moedig is dat met Het 
onderstreept en symboliseert 
het verlies van de schoolkwestie 
tn het parlement door de C V 
P ZIJ hebben — menen ztj — 

Eyskens na het gebruikelijk 
Itppengehk hem de parlemen
taire redplank toeschoof door 
hem de rechtzetting alle wet 
telijke middelen voor te zeggen, 
bleef Theo halsstarrig We zou
den het sympatiek vinden in
dien we niet wisten dat zijn 
ivoorden helaas geen orden zijn 
Het gezonde Vlaanderen is be
reid het omver en erover toe te 
passen maar kijkt helaas nog 
steeds naar de C V Pers als 
hun bevelhebbers op De kar
tonnen generaals geven echter 
steeds de strijd op als ze nog 
maar de kruitdamp rieken en 
de soldaten worden telkens 
weer verkocht 

ROEMLOZE TELEURGANG 
VAN DE « DAG » 

De inrichters van de «Dag 
van het Vlaamse Lied » vroegen 
van de regen als spelbreker 
verschoond te blijven Regen 
kregen ze niet maar volk even
min Meer dan drie duizend 
man zijn er bezwaarlijk ge
weest want de grote markt was 
vrij kaal ' Op die wijze zal men 
het Vlaam Nationaal Zangfeest 
met overbodig maken Zij be
ginnen thans te beseffen met 
hoeveel bijval zij een Vlaams 
Zangfeest kunnen inrichten Is 
het daarom dat ze er mets 

voor 1 oelen ons ook lan hun 
opgedrongen aanwezigheid m 
het IJ <,erbedevaartkomitee te 
ontlaitcn en dat ze bereid zijn 
harde pillen als voor hen fede
ralism" en amnestie betekenen 
te s iVken ' Dat die heren De 
Schuyffeleer Van de Wiele en 
Van Cauwelaert tot het ACV 
behoren de karikatuurnaboot
sing van het A B V V zal 
niemand verwonderen Zij wil
len O) eral hun wijsheid verkon
digen maar de vraagstukken 
als werkloosheid en mobiliteit, 
die hen zouden moeten aanbe-
Innnen verwaarlozen ze totaal 
Beginsehaste, lekkere heer
schappen ' 

HUN UITDAGING \ 

Nu ZIJ zien dat hun haring 
niet braadt schijnen nijd en 
razernij hun binnen te vertroe
belen Anders kan hun jongste 
streek wel met verklaard wor
den Zo we de bladen mogen 
geloven hebben ze hun « Dag » 
volgend jaar vastgelegd op de 
derde Zondag van Juli datum 
die sinds jaren reeds vastligt 
als de datum waarop het 
Vlaams Nationaal Zangfeest 
gehouden wordt 

Het Algemeen Nederlands 
Zangverbond heeft daarop maar 
een antwoord te geven haar 
datum te behouden ' Het ler-
schil tusen een «Dag van het 
Vlaamse Lied» en ons traditie
rijk Vlaam Nationaal Zangfeest 
zal er en wat aantal deelnemers 
en wat gehalte betreft maar 
duidelijker door onderstreept 
worden 

Tussendoor gebeid voor de 
drieduizend aanwezigen die 
trouwens de liederen met al te 
best beheersten, zond onze 
Vlaamse radio omroep weer goed 
uit Zullen de vijftien tot twin
tig duizend zangers op ons 
Vlaams Nationaal Zangfeest 
weer op radio Hilversum moeten 
afstemmen "> Sinds de ruzie 
C V P - B S P bij de beto
ging te Brussel voor de school
kwestie schijnen zij anders weer 
beste maatjes **^:r' 

EN STEEDS NIEUWE 
BELASTINGEN 

Het nationaal inkomen stijgt 
We leven in een gunstige cko-
nomtsche konjunktuur Het 
buitenland waar de belastingen 
reeds minder hoog zijn verlaagt 
ze nog om de konkurrentiemo-
gelijkheden zo goed mogelijk te 
maken Onze regering die in de 
sektaire schoolstrijd al haar 
tijd verliest en tn de bodemloze 
put van Waalse Mijnen Ziek
teverzekering en Spoorwegen al 
haar geld wegsmijt gaat thans 
weer nieuwe belastingen invoe
ren Wij zijn hier m België met 
de beste pohtiekers van West-
Europa gezegend ' Dat weer 
nieuwe klem bedrijven hun deu
ren zullen moeten sluiten en 
weer nieuwe werklozen zullen 
komen raakt deze regering haar 
koude kleren niet De Waalse 
groot bedrijven zullen weer eens 
een geschenk van meer dan drie 
miljard ontvangen en wie belet 
onze Vlaamse werklozen dage
lijks naar Wallonië te gaan 
Voor onze middenstanders bete
kent het wer eens moeilijker 
te leven en onze landbouwers, 
die de laagste levensstandaard 
hebben worden met nog erger 
bedreigd Leve de linksen l 

GEBREK AAN VOLKSE 
GEZINSPOLITIEK 

Er wordt heel wat geschre
ven 01 er de afschafjing van de 
premie lan de moeder i.an d-
haard Dat dit weer in de eerste 
een anti Vlaamse maatregel is 
gezien het feit dat meer dan 
drie vierde van de grote gezin
nen Vlaamse gezinnen zijn, 
iBordt weer verdonkermaand 
Men vergeet er overigens bij te 
voegen dat ons land nog altijd 
geen degelijke gezinspolitiek 
heeft Ook de Christelijke Volks
partij blijft bij een tussenoplos
sing tussen de vrijzinnige en de 
christelijke oplossing wat we 
van haar reeds lang gewoon 
zijn Een waarachtige christe
lijke of logisch volkse opvat'ing 
loorvechten durft ze met Het 
zal weinigen verwonderen ! 

file:///Vaalse


DE VOLKSUNIE — JUNI 1955 
3 

DE POLITIEKE STRIJD 
(Vervolg bis. 1) 

Sociaal-ekonomJsche en finan-
tJele moeilijkheden stappelen 
zich op en de wrijvingen tussen 
de socialisten en de liberalen 
warden talrijker en scherper. 

De scherpe kritiek door de 
woordvoerders van de C.V.P. 
uitgebracht in het parlement 
op het regeringsbeleid is zeker 
en vast verdiend. Maar spijtig 
dat deze kritiek telkens weer 
ontzenuwd wordt door het feit 
dat de C.V.P. het al niet t>eter 
gedaan heeft toen zij aan het 
bewind was. 

Maar wanneer de regering 
dan eens iets doet, zoals zopas 
met de afschaffing van de 
samentelling van de inkomsten 
van man efi vrouw voor de be
lastingen, dan zijn er C.V.P.-ers 
die menen te moeten proteste
ren. Het is erg genoeg dat de 
C.V.P. in gebreke grrtleven is 
deze maatregel te nemen. Want 
het is een feit dat door deze 
samenvoeging der inkomsten 
een premie verleend werd aan 
de onregelmatige huishoudens, 
aan deze die zonder gehuwd te 
zijn samenwoonden. Deze ont
snapten immers aan deze ver
zwaring der fiskale lasten. 
Waarom heeft de C.V.P. daar 
geen einde aan gesteld ? En 
waarom protesteren zij nu ? 

Ondertussen staat het vast 
dat er niet veel goeds te ver
wachten is van de linksen die 
in staat zijn in hun fanatisme 
het land naar de afgrond te 
voeren. In de grond wensen de 
marxisten niets anders om hun 
marxistische theoricn te kun
nen verwezenlijken. De onder
gang van de middenstand en 
de boerenstand, de proletarise
ring van gans de bevolking 
beantwoordt aan hun opvattin
gen en hun plannen. Daarom 
zijn zij ook de wegbereiders van 
het kommunisme. Dat zij daar
bij zelfs de bela:i ;en van de 
arbeiders verwaarlozen is het 
minst van hun bekommernis
sen. Om de medewerking van 
de liberalen te behouden moe
ten zij immers zwaar betalen : 
aan de kapitalisten. Oeze zijn 
de profiteurs van de toestand, 
zoals gewoonlijk. 

Er moet iets veranderen in 
de polititke verhoudingen in 
dit land. Een nieuwe en jonge 
parti j zoals de Volksunie moet 
een kans krijgen. Wij zijn over
tuigd dat de evolutie in dit 
opzicht gunstig is. Hoe meer oe 
mensen hun ogen open gaan en 
hoe meer zij hun vertrouwen 
verliezen in de oude partijen, 
des te groter worden onze mo
gelijkheden. 

De C.V.P. heeft bij de 
behandeling van het 
schoolvraagstuk in de 
Kamer bewezen dat ze in 
de oppositie even zwak 
IS als in de regering. 

Daarom tegen de linkse 
diktatuur, help ons de 
Volksunie krachtig uit
bouwen. Zij alleen kan U 
van de linkse willekeur 
bevrijden. 

Tussenkomst van Mter H. Wagemans bij de a l 

gemene bespreking van het Wetsvoorstel Collard 
Mijnheer de voorzitter, mi jn

heer de minister, mevrouwen, 
mijne heren, het thans bespro
ken wetsontwerp nr 217 heelt, 
zoals hier reeds herhaaldelijk 
werd aangetoond, een diepe 
beroering verwekt, vooral in het 
Vlaamse landsgedeelte. Dit moet 
voor iedereen in het land een 
e r n s t i g e vingerwijzing zi jn 
nopens de ernst van dit ontwerp 
en de weerslag ervan. 

De relatieve kalmte van de 
huidige bespreking steekt schril 
af tegen het spektakel, dat deze 
Kamer reeds ia dikwijls heeft 
geboden. Is deze kalmte een be
wijs van bezinning en tegemoet
koming of is zij niet veeleer de 
uiting van een ijskoude vast-
tjeradenheid om, tegen alles en 
iedereen in, ongeacht elke argu
mentatie, toch zijn wil op te 
leggen ? 

Nochtans, in een aangelegen
heid als deze zou met de meeste 
objectiviteit de kwestie moeten 
beschouwd worden. In deze geest 
wil Ik hier, niet alleen namens 
de katholieken die in de Volks
unie staan, maar evenzeer 
namens de talrijke vrijzinnigen 
die in de Volksunie staan, het 
standpunt van de Volksunie met 
de meeste sereniteit aangeven. 

Dit standpunt is : de absolute 
schoolgelijkheid. Dit wil zeggen 
dat alle burgers in het land de 
mogelijkheid moeten hebl>en 
goed en degeli.tk onderricht te 
bekomen voor hun kinderen en 
dit volgens hun overtuiging ; 
dermate, dat de wisselwerking 
individu, -gezin, -familie, -ge
meenschap, -volk en uiteindelijk 
de Staat zich het best kan uiten. 

Dit sluit in dat, welke vorm 
van onderwijs ook gekozen 
wordt, dit geen meer-uitgaven 
mag vergen van een bepaalde 
categorie. Dit sluit ook in dat 
moet gewaakt worden over de 
degelijkheid en het gehalte van 
het onderricht en over het wel
begrepen civisme. Het onderwijs 
moet ook nationaal gezond zijn. 
Dus : in Vlaanderen, niet alleen 
Vlaamstalig, doch Vlaamsgezind 
onderwijs, zodat de liefde tot 
het volk en het land spontaan 
kunnen opbloeien. 

Een volledig gelijke behande
ling van het officieel en het vrij 
onderwijs geeft alleen de nood
zakelijke waarborgen daartoe en 
is in het belang van de opvoe
ding der kinderen zonder onder
scheid van opinie of godsdienst
overtuiging. 

In dit verband mag de stad 
Antwerpen tot voortKseld gesteld 
worden. Daar hebben zowel de 
Israëlitische als de katholieke 
scholen een gelijkwaardige be
handeling gekregen, dank ziJ 
een quasi-eenstemmige beslis
sing in de gemeenteraad met, 
jammer genoeg, een paar uit
zonderingen van de liberale 
fractie. 

De oplossing, die men aan het 
schoolvraagstuk wil geven, is 
innig verbonden met de rol 
die men aan het administratief 
gezag, dus aan de Staat, toe
bedeelt. De Staat mag niet ver
geten — en zijn organen even
min — dat er een rangorde van 
waarden bestaat en dat hij 
alleen bestaat om de volledige 
ontplooiing van het individu, 
het gezin en het volk te schra
gen en te bevorderen. 

De thans voorgestelde school-
wetgeving zondigt ontegenspre
kelijk tegen deze stelregels. Het 
is volstrekt onjuist te beweren 
dat het alleen een kwestie van 
financiën is, een kwestie van 
toelagen en budgetaire mogelijk
heden. Ware dit zo, dan zou 
men geen wet gestemd hebben 
nopens de bijwc'dden der onder
wijzers. 

Dat de Staat een discrimi-
natiepolitiek voert ten nadele 
van de vrije scholen is ongrond
wettelijk, ondemocratisch en 
onrechtvaardig. Het is een 
partijpolitiek en geen nationale 
politiek. 

nement, maar : richt een refe
rendum in. Het is niet de eerste 
maal dat naar dit middel zou 
worden gegrepen. 

De heer minister van Onder
wijs heeft daarstraks gesproken 
over ouders die hun mening 
niet kunnen of niet durven 
zeggen. Welnu, in een referen
dum is alle mogelijkheid tot 
drukking volkomen uitgesloten. 

Eén zaak is duidelijk voor 
iedereen die niet opzettelijk de 
ogen dicht knijpt. Eens te meer 
staan Vlaanderen en Wallonië 
tegenover elkaar. Dit kan ten
slotte niemand verwonderen die 
het verschil kent tussen de twee 

Dr DUCHATEAU HOESELT 

De dynamische en populaire vechter uit 't uitbundige Haspengouw. 

Wie school z ^ t , denkt aan de 
kinderen. Waar zijn de kinde
ren ? Het IS ontegensprekelijk 
dat de christelijke gezinnen de 
meeste kinderen het>t>en. Zij 
vormen het grote aantal bij de 
strikt neutrale Bond van Grote 
Gezinnen. Een gezonde politiek 
zou die meerderheid niet mogen 
krenken ! Maar tMJvendien is 
het ontwerp 217 om een andere, 
laat me zeggen demografische 
reden onaanvaardbaar. 

Volgens de talentelling van 
1947, zelfs zonder de vertjetering 
van de officieel toegegeven 
maar nooit rechtgezette verval
singen, levert Vlaanderen alleen 
5 5 % der kinderen, Wallonië 
3 2 % en Brussel 12 >„. Alles 
samen, mag men dus zeggen dat 
minimum 60 "; der kinderen uit 
Vlaanderen komen. Nu kan niet 
ontkend worden dat Vlaanderen 
in overgrote meerderheid van 
het ontwerp 217 niet weten wil. 
Indien men daaraan twijfelt 
bestaat er een zeer eenvoudig 
middel om de juiste toestand en 
juiste verhoudingen vast te stel
len. Ik bedoel niet het petition-

GROTE VERGADERING VAN DE VOLKSUNIE 
TE A N T W E R P E N 

Op de voormiddag van het Vlaams Nationaal Zangfeest 

Zondag 17 Juli 1955, te 10,30 u 
•n de zaal Majestic, Carnotstraat 90, te Antwerpen 

volksgemeenschappen die in 
België samenwonen. Een demo
cratische oplossing, m.a.w. een 
oplossing die beantwoordt aan 
de wens van de grote meerder
heid van het volk in beide 
landsdelen is onmogelijk zolang 
men halsstarrig vasthoudt aan 
de unitaire staat. 

De wetgeving die de huidige 
parlementaire meerderheid wil 
goedkeuren wordt in Vlaanderen 
niet aanvaard, en men voert ook 
aan dat de schoolpolitiek van de 
h. Harmei en van de O. V. P. -
meerderheid in Wallonië even
min aanvaard wordt. 

Dat is de toestand, maar men 
moet dan ook de conclusies 
trekken die zich opdringen. Wi j 
zijn van oordeel dat alleen een 
hervorming van de Staat op 
federalistische grondslag, waar
door Vlaanderen en Wallonië, 
ieder voor zich de schoolkwestie 
kunnen oplossen zoals zij het 
goedvinden, beantwoordt aan de 
eisen en aan de wensen van de 
Ijevolking. 

Het federalisme alleen kan 
hier een oplossing brengen. 
Vlaanderen wenst federalisme. 
Het zijn de partijen echter, alle 
parti jen, die door de wil van 
hun franskiljonse, Brusselse en 
Waalse bazen, die wens tot fede
ralisme niet tot uiting laten 
komen. 

Wij zullen echter de strijd 
voor het federalisme voortzetten 
in de overtuiging dat ook de 
schoolkwestie slechts op afdoen
de en definitieve wijze kan wor
den opgelost in een federaal 
België. 

H E R M A N W A G E M A N S 
Volksvertegenwoordiger. 

Besluiten. ~ Seklie 

Biiiteiilund.se Politiek 

I. Het p n m a a t van de buiten
landse poliii?k en de gevartai die 
ons volk.sbesii»an bedreigen, ooic 
en voora; iii een eenuemaalct 
Europa, maken de omvoiming 
ran de Belgische Staa t op fede
ralistische grondslag waiidoor 
een politiek zeIfslandiKhcids.sta. 
t u j t aan ons vo.k gegeven Aordt, 
dringend noodzakelijk. Dozc om
vorming IS ook w.'aseUjk om eea 
emde te stellen aan de u:tslui-
tmK der Vlamingen iii de Bel
gische diplomatie en de ver
waarlozing der Vlaamse belan
gen die er het gevolg van w 
(o.m. wat de h a n d e i a k k o o i d ï n 
betreft •, 

II Een oorlog kan ons in geea 
enkel opzicht enig voordeel bij
brengen en moet besc.'iiHiwol 
worden als de grootste ramp. 
ledere ooilogspoatiek of i"der} 
politiek die het oorlogsgeviiar 
vergroot moet dan ook .schen>' 
bestreden worden. In dit ver
band moet gewaarschuwd wor
den tegen zekere gevaarlij'ko 
t^ndenzen in de U S.A.-politiek, 
die niet vrij is van imperialisme. 

XII. In de huidige konjunktuur 
van kommuntstische bedreiging 
en tegenstelling U.S.A. U S.S R. 
us vo^r oixs vooralsnog geen an
dere politiek mogelijk dan a.in-
sluiting bij en medewerking met 
de U S A . en de Westerse Unies. 
Neutralisme is zwakheid en be
tekent zich b.oot-geven aan de 
kommunistische b?dreig'.ng zo
lang dit neutralisme niet ge
paard gaat met de macht zich 
zelf, te verd?digen. 

IV. Ten overstaan van het 
kommunist 'sch gevaar dient niet 
alleen aandacht geschonken aan 
de bewapening, maar vooral ock 
aan de morele weerbaarheid en 
het ontnemen van de voedings
bodem aan h.'t kommunisme 
door liet scbeppen van gezonde 
en rechtvaardige toestanden. De 
bestaande toestanden in landen 
zoals Frankrijk en Italië waar 
de meerderheid der ai-l>eid?rs 
gewonnen is voor het kommu
nisme zijn een gevaar en eea 
aanklacht 

V Wij staan positief tegenover 
de idee van een Europese Con
federatie, op voorwaarde da t 
deze tot s tand komt op basis 
van eerbied voor de conted^re-
rende nationaliteiten, met er
kenning der volksgemeenschap
pen, en dat ze zelfstandig blijft 
in hare buitenlandse politiek ten 
ovei-staan van met-Europese mo-
gjndheden of confederaties. 

Niettemin waarschuwen wij, 
in acht genomen de egoïstische 
politiek der grote staten. te<>ren 
ieder voorbarig en naïef prijs
geven van so?vere!niteitsrech-
ten. 

VI. Ook indien wij in piincipa 
akkoord kunnen gaan met de 
gi'ote lijnen van cnze buiten
landse politiek, kunnen wij even,, 
wel geen vertrouwen .schenken 
aan hen die ons op het inr?ma-
tionaa! plan vertegenwoordigen, 
o.m. aan een Spaak of aan een 
Van Zeeland, die in het verle
den bewezen hebben dat zij geen 
vertrouwen verdienen. 

VII. Wij houden va.st aan de 
Benelux-gedachie. al betreuren 
wij tevens het ontbreken in de 
officiële Benelu.xpolitiek van 
ieder bewustzijn van de nauwe 
v?i-wantschap tussen het Neder
landse en het Vlaamse volk WiJ 
zouden ook niet kunnen aan
vaarden dat eenzijdige offers 
zouden opgelegd worden aan één 
stand, b v.b. onze landbouwers. 

JSiet langer 

geaarzeld ! 

Sluit ann bij 

de Volksunie ! 
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WAT IS FEDERALISME ? 
Het IS wellicht nuttiR dat wiJ 

ten behoeve van onze legers 
eens nader zouden toelichten 
wat door het enigszins vreemd-
klinkend woord (( lederalisme n 
moet verstaan worden. Het is 
een juridische term, ontleend 
aan het publiek of grondwette
lijk recht. Zoals de staten inge
deeld worden in republieken en 
monarchieën, worden ze ook 
ingedeeld m federale en uni
taire staten volgens de inwen
dige staatsorgan'satie. Omdat 
wij m een unitaire staat wonen 
komt het woord «federalisme» 
ons vreemd voor, wij zijn er 
met mee vertrouwd. In de we
reld bestaan nochtans talrijke 
federale staten. De Verenigde 
Staten van Amerika, Sowjet-
Rusland, Canada, Australië, 
India, Zuid-Afnka, Argentmie, 
West-Duits land, Zwitserland, 
enz... zijn federale staten. Het 
federalisme is dus geenszins 
•ets nieuws, het bestaat en 
werkt in tal van staten en geeft 
daar volledige voldoening. De 
unitaire, gecentraliseerde staats
vorm die de Belgische Staat in 
1830 aangenomen heeft is niets 
anders dan een nabootsing van 
de Franse staat <i un et indivi
sible ». Want vroeger, vóór de 
Franse Revolutie kenden wij in 
onze streken ook het federalis
me. Het ligt niet m de bedoe
ling der federalisten iets tegen 
België te ondernemen, het gaat 
uitsluitend om een staatshervor
ming en het is het volstrekt 
recht van ieder burger te iive-
ren voor een staatshervorming 
langs wettelijke weg. Vlaamse 
en Waalse federalisten hebben 
gezamenlijk een ontwerp opge
steld van een federale grondwet 
voor België. Dit ontwerp werd 
gepubliceerd en iedereen kan er 
kennis van nemen. 

W i j zullen er verder een en 
ander over vertellen. Tal van 
vooraanstaanden ziin trouwens 
gewonnen voor struktuurhervor-
mingen en voor federalisme. Zo 
hebben bvb. vijftig Vlaamse en 
vijft ig Waalse akademieleden, 
hoogleraars, advokaten, dokters, 
leraars en kunstenaars hun 
goedkeuring gehecht aan het 
V laams-Waals federalistisch 
manifest van 1952. Ministers 
van State, ministers en oud-
ministers hebben zich uitgespro
ken voor federalisme. 

Het IS alleen maar om ptM'fU* 
politieke redenen dat sommigen 
— m de eerste plaats C V P.-ers 
— het federalisme en de federa
listen verdacht trachten te ma
ken. Het mooiste van de ge
schiedenis IS echter dat voor
aanstaande figuren uit de 
CV.P. , zoals Eyskens, Verbist, 
De Bruyne e.a., voor de oorlog 
wèl gewonnen waren voor het 
federalisme. Toen hebben zij 
zich ten gunste van het federa
lisme uitgesproken. De pogingen 
tot verdachtmaking en de moed
willige verwarring van separa
tisme en federalisme zullen niet 
meer pakken. Vooral niet nu de 
Walen in grote meerderheid 
federalistisch gezind zijn. Wij 
mogen het dus ook zijn... 

Er IS geen enkel reden om 
met vrank en vri j uit te komen 
voor het federalisme. 

Een staat kan op twee manie
ren georganiseerd worden : of
wel worden alle machten samen
getrokken, gecentraliseerd in 
handen van één regering, één 
parlement. Gans het land wordt 
bestuurd van uit één centrum. 
Dat IS nu het geval m België. 
Alles is gecentraliseerd te Brus
sel, het land wordt als één ge
heel bestuurd. Ofwel kan het 
land verdeeld worden in onder
delen of gewesten die ieder voor 
Zich een zekere mate van zelf
bestuur behouden, terwijl de 
centrale instanties zich a'ileen 
bezig te houden hebben met 
aangelegenheden die noodzake
lijkerwijze gans het land aan
gaan. Dit is het geval bvb. in 
Zwit&erland waar de kantons 
hun eigen wetgeving en hun 

eigen administratie hebben. Wi j 
kunnen hier niet nader op in
gaan, doch de lezers zullen wel 
begrijpen wat wij bedoelen. Bij 
ons hebben wij nog wel de pro
vincies, doch deze zijn geheel 
afhankeli jk van de regering;. 
Z I J hebben geen bevoegdheid 
om wetten uit te vaardigen en 
spelen een weinig belangrijke 
rol. Dat weet ledereens trou
wens. 

De federalisten zijn van oor
deel dat een andere, een fede
rale organisatie van de Staat 
beter zou zijn. Het is nu een
maal een feit dat in België 
Vlamingen en Walen samen
wonen. Wanneer twee huishou
dens samenwonen en samen 
hun pot moeten koken, in één 
keuken, dan is dat nogaleens 
een aanleiding tot moeilijk
heden en ruzie. Des te meer 
wanneer zij geen familie zijn : 
verschillen van karakter en 
aanleg, van taal en kuituur, van 
politieke en godsdienstige ge
zindheid. In Vlaanderen staat 
de overgrote meerderheid der 
bevolking achter de rechtse 
partijen zoals de C.V.P en de 
Volksunie, in Wallonië is het 
omgekeerd : daar zijn de linkse 
partijen de baas. 

De Vlamingen zijn meestal 
kristelijk gebleven in hun op
vattingen, de Walen zijn on
godsdienstig en marxistisch ge
zind. De huidige schoolstriid is 
hisrvan de schitterende illustra
tie. W I J zullen hier over deze 
tegenstellingen tussen Vlamin
gen en Walen met uitweiden. 
Iedereen weet dat. Maar er 
moet wel met nadruk gewezen 
worden op een ander feit, even
eens niet te ontkennen: dat de 
Walen in het Belgisch huishou
den sedert 1830 de troetelkinde
ren geweest zijn en dat de 
Vlamingen maar stielmoederlijk 
behandeld werden en worden. 
W I J hebben daarvan al staal
tjes gegeven in ons blad. 

Op hetgeen er in het verleden 
gebeurd is willen we niet terug
komen. Maar ook nu is het nog 
met veel beter : zien wij niet 
onder onze ogen hoe de vetbe-
taalde posten m de diplomatie, 
in het officierenkorps, in de 
kolonie, m de administratie aan 
de Vlamingen onthouden wor
den alhoewel zii in dit land de 
meerderheid ziin. In buiten
landse zaken bvb. zijn 90 'f van 
de plaatsen bezet door frans-
sorekenden die niet eens 
Vlaams kennen. Het is overal 
hetzelfde liedje. Het gevolg is 
dat de Vlamingen benadeeld 
worden. Op alle gebied. Zie 
maar eens de werkloosheid, die 
praktisch alleen in de Vlaamse 
gewesten bestaat. Er wordt niets 
gedaan om dit probleem op te 
lossen. Maar wanneer vier 
Waalse mijnen met verlies wer
ken omdat ZIJ uitgeput zijn en 
dus zouden moeten sluiten dan 
IS de regering direct bereid om 
aan die vier mijnen 40 millioen 
per maand toe te steken of 500 
millioen per jaar, omdat de 
sluiting enkele duizenden werk
lozen zou maken. 

Terwij l bvb. de Vlaamse tex
tielindustrie met de grootste 
moeilijkheden te kampen heeft 
wordt de Waalse zware indus
trie alt i jd weer bevoordeligd. Al 
de Marchallkredieten uit Ame
rika gingen naar de Waalse 
industrie. Met de subs'dies van 
de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal is het hetzelfde, 
alhoewel nieuwe industrieën in 
Limburg dringend nodig zijn. 
Wi j zijn niet eens baas over 
onze Vlaamse spaarcenten die 
ook al naar de Waalse kapita
listen gaan om in hun bedrij
ven belegd te worden. 

Zie eens hoe onze Vlaam<;e 
landbouw verwaarloosd wordt 
en aan zijn lot overgelaten. Aan 
die vier Waalse mijnen wordt 
per jaar meer gegeven dan aan 
gans de landbouw in gans 
België. 

Zelfs op het gebied van de 
belastingen stellen wij vast aan 
de hand van de statistieken dat 
de Vlamingen veel strenger be
handeld worden en meer belas
tingen moeten betalen dan de 
Walen. Zo betaalden de Vlamin
gen aan oorlogsbelasting per 
kop 74 Fr, de Walen slechts 
24 Fr ! 

Moeten wij er aan herinneren 
hoe de Walen in de konings
kwestie hun wil doorgezet heb
ben. Thans beleven wij de 
schoolkwestie, waarin nog meer 
op het spel staat en die wij ook 
gaan verliezen indien wij de 
inmenging van de Walen in 
Vlaamse aangelegenheden niet 
uitschakelen door het federa
lisme. 

Inderdaad : wat is de voor de 
hand liggende oplossing in het 
geval van de twee huishoudens 
waarover we het hadden ? Dat 
ieder van hen zijn eigen pot 
gaat koken in zijn eigen keuken 
en dat ze alleen nog samen ko
men voor zover het nodig is en 
ZIJ het wensen. Zo moeten wij 
het ook doen in het Belgisch 
huishouden. Vlamingen en Wa
len zullen ieder voor zich hun 
eigen keuken hebben en hun 
eigen pot keken zoals ze het 
goedvinden ; daarnaast zal er 
een gemeenschappelijke keuken 
blijven voor gemeenschappelijke 
aangelegenheden die natuurlijk 
niet gans ophouden te bestaan. 

Otn dat doel te bereiken, wat 
we zelfbestuur zouden kunnen 
noemen, is het federalisme het 
middel, de weg. Naar het voor
beeld van wat elders, in fede
rale staten bestaat. Hoe wij het 
zien willen wij in het kort nog 
even uiteenzetten. 

Hoe zou een federale Belgische 
Staat er zoal uitzien ? Er zijn 
natuurli jk verschillende moge
lijkheden. Wij volgen hier de 
grote trekken van het ontwerp 
van federale grondwet waar
over we reeds spraken. 

Er komen twee deelstaten, 
een Vlaamse en een Waalse, 
met eigen regering en eigen 
parlement. Dit parlement be
staat echter uit één enkele ka
mer, (« gewestelijke raad »), 
gekozen door de bevolking van 
de deelstaat. De regering van 
de deelstaat is verantwoordelijk 
tegenover de gewestelijke raad. 
Z I J bestuurt, met een eigen ad
ministratie, de deelstaat en 
moet de wetten uitvoeren die 
door de gewestelijke raad ge
stemd worden en alleen toepas
selijk zijn binnen de grenren 
van de deelstaat. Praktisch 
komt dit er op neer dat de 
Vlaamse gewestelijke raad, 
waarin dus alleen Vlamingen 
zitting hebben, Vlaamse wetten 
kan uitvaardigen en dat een 
Vlaamse regering deze wetten 
toepast en de Vlaamse gewesten 
bestuurt. Aldus wordt een 
systeem van zelfbestuur tót 
stand gebracht en de inmenging 
van Walen m Vlaamse aange
legenheden (en omgekeerd) uit
gesloten. 

Er blijft echter ook nog een 
Belgisch parlement en een Bel
gische regering bestaan. Dit 
Belgisch parlement zou echter 
oc'< maar uit één kamer bestaan 
(in plaats van twee, kamer en 
senaat, zoals thans), «bonds
raad » genoemd. Hierin zetelen 

ALLEN OP NAAR ONZE GROTE VOLKSVERGADERING 
De achteruitstelling van Vlaanderen wordt nog elk jaar 

erger. Wi j hebben meer dan 150.000 werklozen en meer dan 
50.000 mobiele werkslaven. Toch vloe en de Vlaamse spaar
gelden naar Wallonië en blijft de Waalse zwaarindustrie 
het troetelkind van de regering terwijl de Vlaamse middel
grote en kleine industrie en de Vlaamse landbouw verwaar
loosd worden. Het is daarbij een vaststaand feit dat de 
interpretatie voor de fiskale wetgeving ruimer is voor Wal
lonië als voor Vlaanderen zodat onze Vlaamse provincies 
aan de kop staan voor de belastingen. 

De Brusselse olievlek neemt voortdurend uitbreiding. Tien
tallen Vlaamse gemeenten gingen nog onlangs aan de taal
grens naar Wallonië over. In Kongo wordt onze taal officieel 
niet erkend. 

Toch beweren zogenaamde Vlaamsgezmden uit de socialis
tische, liberale en christelijke partijen dat de Vlaamse 
kwestie opgelost is of handelen zij er naar. 

Nog steeds is anderzijds geen amnestie verleend voor de 
slachtoffers van de anti-Vlaamse repressie en in het school-
vraagstuk zien we dat Wallonië net gelijk in de konings
kwestie en in alle andere belangrijke vraagstukken Vlaan
deren zi jn wil opdringt. 

Daarom dat alle bewuste Vlaamsgezinden weigeren nog 
langer de partijen te steunen die Vlaanderen voortdurend 
in de minderwaardige positie dringen en dat ze zelfstandig 
hun eigen Vlaamse macht uitbouwen. Daarom dat alle be
wuste Vlamingen de Volksunie steunen omdat de Volksunie 
de enige partijpolitieke groep is die Vlaanderen zijn recht 
op elk gebied zal geven door de enige oplossing die afdoende 
IS : zelfbestuur of federalisme. 

DAAROM ALLEN OP NAAR DE GROTE V O L K S U N I E 
V E R G A D E R I N G T E A N T W E R P E N OP ZONDAG 17 J U L I , 
TE 10 UUR 30, IN DE ZAAL MAJESTIC, CARNOTSTR. 90. 
Sprekers : Mr. Frans van der Eist. 

Mr. Herman Wagemans. 
Dhr. Bert Hermans, die een herdenkingsrede voor 

Herman van der Reeck zal houden. 
Drs. Wim Jorissen. 
Prof. Dr. Walter Couvreur. 

Slot omstreeks 12 uur 30. 
Niemand die te Gent was op ons Kongres zal willen ont

breken en wie daar met kon zijn zal thans naar Antwerpen 
komen. 

Vlaanderen krijgt opnieuw politieke macht I 

Vlamingen en Walen gekozen 
door de gewestelijke raden. 

In de Belgische regering zul
len, zoals thans, Vlamingen en 
Walen opgenomen worden. Een 
Vlaams minister zal echter bij
gestaan worden door een Waal
se staatssecretaris en omgekeerd 
een Waals minister door een 
Vlaamse staatssecretaris. Het 
aantal ministers zal fel vermin
derd worden en de administra
tie eveneens, want tal van aan
gelegenheden zullen niet langer 
tot de bevoegdheid behoren van 
de bondsraad en de Belgische 
regering. Aldus o.m. al wat ver
band houdt met onderwijs, kui
tuur, volksopleiding, binnen
landse zaken, openbare werken, 
justitie, landbouw, inning der 
belastingen, enz... Tot de be
voegdheid van de centrale of 
federale Belgische instanties 
blijven behoren buitenlandse 
zaken, landsverdediging, over
zeese gebiedsdelen, muntwezen 
en geldcirculatie en een aantal 
andere kwesties. Op het gebied 
van de sociaal-ekonomische wet
geving, openbare werken, ver
keerswezen, landbouw, recht, 
kan de bondsraad desgewenst 
tussenkomen om een eenvor
mige regeling voor gans het 
land tot stand te brengen. 

De ekonomische eenheid van 
het land blijft behouden, maar 
zelfstandig initiatief wordt mo
gelijk gemaakt. De deelstaten 
innntn de belastingen en heb
ben aldus hun eigen inkomsten 
waarover zij kunnen beschikken 
onder voorbehoud van een ge
deelte dat ter beschikking moet 
gesteld worden van de federale 
instanties De grote parastatale 
instellingen zoals de R.M Z., de 
Spaarkas, de officiële krediet
instellingen worden gesplitst. 

Is het nodig te vermelden dat 
de Koning vanzelfsprekend het 
hoofd van de Staat blijft en ook 
het hoofd van de deelstaten ? 
In de deelstaten wordt hij ver
tegenwoordigd door een gouver
neur-generaal. 

SCHOOLGELIJKHEID en 
door FEDERALISME ( 

kei en alleen 
zelfbestuur) 

Doch sommige lezers zullen zich 
reeds de vraag gesteld hebben : 
wat gebeurt er met Brussel ? 
Ja, de Brusselse agglomeratie 
stelt ons voor een moeilijkheid 
omdat ZIJ niet zonder meer kan 
ondergebracht worden in de 
Vlaamse of de Waalse deelstaat. 
V,oor Brussel komt er dus een 
speciaal statuut waardoor de 
rechten en de belangen van 
Vlamingen en Walen moeten 
gewaarborgd worden. Brussel 
wordt een rijksgebied, een fede
raal territorium dat onder de 
federale instanties ressorteert 
en dat een paritair bestuur 
krijgt. De Vlamingen die te 
Brussel wonen blijven Vlamin
gen en mogen zelfs meestem
men voor de Vlaamse geweste
lijke raad waarin zij vertegen
woordigd zijn. Zo ook de Walen 
van hun kant. Sommige Vlaam
se wetten ,o.m. in verband met 
onderwijs en kulturele aangele
genheden zijn ook toepasselijk 
op de Vlamingen die te Brussel 
wonen. 

W I J kunnen hier niet m na
dere détails treden, maar wij 
verwijzen onze lezers die er 
meer wensen over te vernemen 
naar de brochure « Het Vlaamse 
Federalisme » waarin zij de vol
ledige uitleg kunnen vinden. 
Onze bedoeling was het de 
grote trekken te geven. Wi j wil
len alleen nogmaals herhalen 
dat in de wereld tal van fede
rale staten bestaan en dat dus 
hetgeen wij wensen te verwe
zenlijken niets nieuws is. Wi j 
willen een hervorming van de 
staatsinrichting in het belang 
van het land en van de twee 
volksgemeenschappen die in ons 
land leven. Tenslotte is de staat 
er niet voor zichzelf maar voor 
het volk. H I J moet dan ook zo 
goed mogelijk georgaliiseerd 
worden. 

W I J moeten ons niet laten af
schrikken door verdachtmakin
gen of valse voorstellingen. Het 
federalisme is een van de fun
damentele programmapunten 
van de Volksunie Wij moeten 
het dan ook vastberaden verde
digen en er propaganda voor 
maken. De omstandigheden zijn 
thans bizonder gunstig. De 
schoolkwestie is immers van 
aard om de ogen te openen van 
de mensen en de grote voor
delen van het federalisme in 
het licht te stellen. 
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Toen dhr Larock einde vorig 
jaar op de Conferentie van de 
E.O.E.S. te Parijs de verplich
ting op zich genomen heelt 90',u 
van de nijverheidsprodncten en 
75',; van de agrarische voort
brengselen te liberaliseren, was 
het vanzelfsprekend dat er iets 
moest tot s tand komen om de 
moeilijkheden, die hier zonden 
door ontstaan, vooraj in de 
agrarische sektor, het hoofd te 
bieden. 

De toestand in onze landbouw 
is thans reeds zeer moeilijk, 
de vrijmakingen in het kader 
van de E.O.E.S. zouden die 
moeilijkheden nog verscherpen. 

Langs de andere kant is er 
de Benelux. Vooral van Neder
landse zijde werd en wordt er 
steeds aangedrongen op een 
definitieve oplossing van de 
hangende vraagstukken, en deze 
zijn vooral landbouwproblemen 
teneinde de Economische Unie 
volledig te kunnen realiseren. 

Sinds geruime tijd wordt er 
in ons land gesproken over een 
landbouwfonds. Indien wij ons 
niet vergissen werd er in 1950 
tijdens een bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van de land
en tuinbouw van de drie Bene-
luxlanden te Luxemburg reeds 
gewag gemaakt van het op
richten van zulk een fonds in 
België, maar de Belgi.sche agra
riërs stonden er afkerig tegen
over, daar men het spook van 
he t dirigisme vreesde en bijge
volg een te grote staatsinmen
ging 

Nochtans bestaat er in Ne
derland sinds 1933 zulk een 
landbouwfonds dat gedeeltelijk 
door de overheid en gedeeltelijk 
door de producenten wordt ge
spijsd en dat tot nog toe op 
doelmatige wijze werd gebruikt 
om financiële steun te verlenen 
aan de land- en tuinbouwpro-
ducenten bij de uitvoer. In Ne
derland heeft dit fonds bewe
zen van groot nut te zijn voor 
de land- en tuinbouw en het zal 
wel in hoge mate te danken 
zijn aan deze instelling dat 
Nederland zich na de crisis van 
de dertiger jaren heeft kunnen 
herpakken en thans een der 
voornaamste exporterende land-
bouwlanden van Europa is ge
worden. 

In België heeft men steeds 
het princiep van de ongebrei
delde vrijheid geëerd, maar in
dien zo bijna overal aan open
lijk of verdekt dirigisme wordt 
gedaan komt er een ogenblik 
dat men moet kiezen of delen. 
En België, of liever gezegd, de 
huidige regering, heeft gekozen. 
Het noodlot, of lioe men het ook 
noemen mag. wil nu dat het 
twee liberale ministers zijn die 
de eerste stap doen om het di
rigisme in onze landbouw in te 
voeren. Dit is geen verwijt, we 
stellen alleen vast dat het de 
kampioenen zijn van de vrij-
handel.sidee die in België de ge
leide economie, willens nillens, 
patroneren, vermits het wets
voorstel houdende instelling van 
een «landbouwfonds», inge
diend werd door de heren Le-
febre en Liebaert. respect, mi-
m.<?ter van Landbouw en van 
Finantiën. 

Het belang van een «Land
bouwfonds » valt niet te ont
kennen maar we vrezen dat men 
er te laat voor de dag mee komt. 
Men haal t te voorbeeld van 
Nederland aan. doch hier be
s taa t het reeds meer dan 20 
jaar en heeft er burgerrecht 
verworven. 

Vanzelf is het daar ook niet 
gegaan. De maatregelen die bij 
onze Noorderburen na de crisis 
van 1930 werden getroffen, wer
den ook zo maar niet goed
schiks aanvaard door de boeren 
en tuinders, maar de tijd en 
ook het feit dat de landbouw in 
Nederland heel anders georga
niseerd is dan bij ons. hebben 
voor gevolg gehad dat tenslotte 
deze maatregelen toch werden 
geaccepteerd en bovendien van 
zeer groot nut voer de landbouw
sector zijn gebleken. 

Wil de nieuwe landbouwpoli
tiek welke thans ingeluid wordt 
door het wetsvoorstel houdende 
oprichting van een landbouw
fonds in ons land tot een succes 
uitgroeien, dan zal er heel wat 

EEN L A N D B O U W F O N D S 
moeten veranderen in de struc
tuur van onze landbouw en m 
de geest van onze beroepsgcno-
ten. Dit zal heel wat tijd vergen 
en het is jui.st die tijd die on.; 
ontbreekt, vermits, zoals we 
reeds schreven, dit landbouw
fonds in de eerste p laa t s ,on t 
worpen werd om de liberali-.a-
ties in het kader van de E.O.E.S 
die in zwang treden 1 Januar i 
1956, gemakkelijker ' te doen 
aanvaarden, m.a.w om de scha
de die de landbouwsector in ons 
land hierdoor onvermijdelijk 
moet ondergaan, enigszins te 
milderen. 

HET W E T S V O O R S T E L 

Het wetsvoorstel houdende 
oprichting van een landbouw
fonds is gedateerd van 14 Mei 
j.1. en ondertekend, zoals reeds 
gezegd, door de heren Lefebre 
en Liebaert, respectievelijk Mi
nisters van Landbouw en van 
Finantiën. 

In de «Memorie van toelich
ting» komen enkele interessante 

satie van hun producten te ver
beteren. » 

Vervolgens wordt er op gewe
zen dat de meeste landbouwbe
drijven zeer klein zijn en in 
vele gevallen ontoereikend, niet 
enkel om de exploitanten toe te 
laten winst te verwezenlijken, 
maar zelfs om hun een normale^ 
arbeidsvergoeding te ver.schaf-
fen ten aanzien van de gepres
teerde arbeid en van de thans 
in de nijverheid geldende lonen. 

Een tweede aspect van de 
landbouwpolitiek is recht
streeks van belang voor de 
ganse bevolking, vermits de bij
zonderste taak van de landbou
wer er in bestaat de bevolking 
te voeden in de beste voorwaar
den wat prijs en kwaliteit be
treft. Het derde aspect, en hier 
komen we feitelijk aan de korn 
van de zaak, is .van internatio
nale aard. Ziehier wat men er 
over zegt in de «Memorie van 
toelichting » : 

« De regering moet afrekenen 
met een zeker aantal buiten
landse factoren en gebeurtenis-

Dr PLA^ — PEER 
Inkarnatie en hoop van de taaie Limburgse Kem-^"n. 

dingen voor over wat men ver
s taa t door «landbouwpolitiek ». 

«Elke landbouwpolitiek moet 
voor doel hebben de landbouw 
in s taat te stellen zijn econo
mische zending te vervullen in 
het raam van de algemene be
langen van het land. Zij moet 
het bestaan vrijwaren van de 
behoorlijk geleide landbouwbe
drijven. » 

De uitdrukking behoorlyk ge
leide landbouwbedrijven is er 
een waar men reeds lang mede 
goochelt. Ziehier hoe men ze 
kentekent in de «Memorie van 
toelichting » ; «deze waarvan 
de productiviteit het peil be
reikt van de opbrengstgemid
delden welke economisch kun
nen verantwoord worden, d.w. 
z. van deze welke men normaal 
kan bereiken, rekening houdend 
met de vooruitgang in het raam 
van de huidige organisatie van 
de landbouw in het land.» Heel 
duidelik is het nog niet, maar 
we weten nu toch ongeveer wat 
ermede bedoeld wordt. 

Ook over de rentabiliteit 
wordt in de « Memorie van toe
lichting » gesproken. Deze is 
noodzakelijk «om de Belgische 
land- en tuinbouwers toe te 
laten behoorlijk, met hun gezin 
van de uitoefening van hun 
bedrijf te leven en over de no
dige middelen te beschikken 
om, te allen tijde, hun produc
tietechniek en de commerciali-

sen, zoals de verschillende, bij 
het tot s tand komen van Bene
lux bereikte en te doorlopen 
stadia ; de richtlijnen inzake 
landbouw- en buitenlandse han
delspolitiek uitgaande van E. O. 
E. S. ; het betalingsevenwicht 
van de W.-Europese landen; het 
algemeen accoord over de ta
rieven en de handel ; de inter
nationale accoorden betreffende 
de producten, enz. 

» België kan zich aan die po
litiek van internationale samen
werking niet onttrekken en zijn 
landbouw moet zich in al de 
mate die verenigbaar is met de 
zeeven aangewezen politiek van 
de prijzen en van de voedings-
veiligheid, schikken naar de 
vereisten van die samenwerking. 
Deze laatste doet nochtans de
licate problemen oprijzen ; de 
productievoorwaarden en het 
levenspeil zijn soms zeer ver
schillend van het ene land tot 
het andere. Daaruit volgt dat 
het internationaal handelsver
keer zith niet altijd kan ont
wikkelen in voorwaarden van 
gelijke mededinging. Dit is 
inzonderheid het geval voor 
wat betreft onze verhouding tot 
onze Beneluxpartners, voorna
melijk tot Nederland. 

» De verwezenlijking van de 
Economische Unie is slechts 
mogelijk mits een zekere har
monisatie van de landbouwpoli
tiek in beide landen en van de 

daartoe beschikbare middelen. » 
Verder wordt er gezegd dat 

eens deze «harmonisat ie be
reikt, de landbouw in de drie 
landen grotendeels zal afge
stemd zijn op de export ; dit 
zal vooral gelden voor de zuivel
producten, tuinbouwproducten, 
eieren, aardappelpootgoed, con
sumptieaardappelen, suiker en 
peulvruchten. Exportmogelijk
heden in de vleessector zullen 
zich eveneens voordoen.» 

«Daa r in d*- toekomst de 
landbouw van de Economische 
Unie ongeveer dezelfde kenmer
ken zal vertonen als de Neder
landse landbouw op dit ogen
blik, zal de landbouwpolitiek 
geleidelijk moeten afgestemd 
worden op de Nederlandse ma
nier van handelen, wat een ge
voelige wijziging voor gevolg 
zal hebben voor de huidige 
landbouwpolitiek in België. Het 
zal dus noodzakelijk blijken te 
zijn dat de regering over een 
instrument zou kunnen beschik
ken dat haar toelaat invloed 
uit te oefenen op de prijzen en 
de land- en tuinbouwproductie 
te richten op een wijze die 
tegelijk doeltreffend en soepel 
is, » 

Het Landbouwfonds is dus 
het instrument dat de Regering 
nodig heelt om dit doel te be
reiken. Dit Landbouwfonds dat 
thans door de Regering wordt 
voorgesteld is gelijkaardig, wat 
zijn doelstelling betreft aan dat
gene wat sinds 1933 in Neder
land bestaat. 

HOE ZAL D I T L A N D B O U W 
FONDS GESPIJSD W O R D E N ? 

Hierover lezen wij in de « Me 
morie van toelichting» het 
volgende : 

«Het landbouwfonds zal wor
den gestijfd door de opbrengst 
van de vergunningstaxes geind 
ter gelegenheid van de invoer 
en de uitvoer van land- en 
tuinbouwproducten. 

» Krachtens zekere interna
tionale regelingen getroffen tus
sen de drie Beneluxlanden 
wordt door Nederland een af
houding (heffing) gedaan op 
de uitvoer van land- en tuin
bouwproducten die naar de 
Belgisch-Luxemburgse Econo
mische Unie verzonden worden, 
alsook op de invoer van derge
lijke producten in Nederland 
herkomstig uit de Unie. Die 
heffing dekt, in principe, het 
verschil tussen de prijs van het 
uitgevoerd product voor Neder
land en de kostprijs van het 
zelfde product in België of het 
Groot-Hertogdom. Een gedeelte 
van de opbrengst van die hef
fing wordt door Nederland aan 
België en het Groothertogdom 
gestort Onderhavig ontwerp 
voorziet dat het deel, dat aan 
België toekomt, in het Land
bouwfonds zal gestort worden. 

» De begroting van het Mi
nisterie van Landbouw behelst 
toelagen met economisch karak
ter, o.m. een krediet bestemd 
om de productie en het verbruik 
van Belgische zuivelproducten 
te begunstigen, ten einde de 
seizoenschommelingen op de 
zuivelmarkt te bestrijden. Lui-
dens onderhavig ontwerp zullen 
die toelagen, bij K.B., naar het 
Landbouwfonds kunnen overge
heveld worden. 

«Het ontwerp voorziet, bo
vendien, dat de helft van de 
opbrengst van de slachttaxe in 
het fonds zal gestort worden. 
Die bepaling werd overgenomen 
uit het wetsvoorstel nr 146 dat 
op 10 November 1954 (wetsvoor
stel Steps) bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers werd 
ingediend. Zij zal, ongetwijfeld, 
een aanpassing van het bedrag 
van die taxe, bij afzonderlijke 
wet. noodzakelijk maken. 

<( Andere inkomsten zullen 
later bij het Landbouwfonds 
kunnen gevoegd worden. De Re
gering heeft o.m. op het oog de 
instelling, ten profijte van het 
fonds van sommige afhoudin
gen, vaa geringe aard, welke 

door de landbouwers zelf zouden 
kunnen gedragen worden bij 
gelegenheid van de verkoop van 
zekere landbouwproducten, of 
de- vaststelling van andere bij
dragen te hunnen laste 

HOE ZAL 
H E T L A N D B O U W F O N D S 
B E N U T T I G D W O R D E N ? 

1) ter ondersteuning van da 
productie. 

Teneinde aan de land- en 
tuinbouwproducenten een be
hoorlijke prijs te verzekeren zal 
het landbouwfonds kunnen be
nuttigd worden om zekere pro
ducten te ondersteunen, zo o.m. 
de productie van kaas, melk
poeder en condensmelk Deze 
producties zouden tot een eer
ste toepassing van toelagen 
vanwege het landbouwfonds 
kunnen aanleiding geven. 

Eveneens zouden toelagen 
kunnen verleend worden aan 
sectoren welke bedreigd zijn of 
reeds te lijden hebben gehad 
onder de tot nog toe gesloten 
tolakkoorden in het kader van 
de Benelux. Men denke hier 
vooral aan de wederaanpasMrg 
van de tabaksteelt die achteruit
gaat ten gevolge van de toepa.s-
sing van een onvoldoende in-
komrecht waartoe, in het kader 
van het gemeenschappelijk tol-
tarief van Benelux, besloten 
werd . 

Het zou tevens mogelijk zijn 
~ zekere nieuwe voedingsindu.s-

trieën te helpen, bijv. : aard-
appelbloem, gedroogde groen
ten, conserven, enz. 

2) marktrtgelend 

Het landbouwfonds zal markt-
regelend kunnen tussenkomen, 
bij wijze van ondersteuning 
van : 

de stockage van producten 
waarvan de opbrengst en de 
prijzen aan sterke seizoen
schommelingen onderhevig zijn, 
zoals boter, vlees en desnoods 
ook tarwe; 

de afzet en de verwerking van 
zekere producten, zoals rund
vlees van minderwaardige kwa
liteit met als gevolg de aitbrfi-
ding van een nationale indus
trie. 

3) tot steun bij de afzet van 
de producten 

Steun zal o.m. kunnen ver
leend worden ten einde de af
zetmogelijkheden te scheepen 
voor producten waarvan de 
markt-verzadigd is. doch waar
van de prijzen voorlopig de 
mededinging onmogelijk maken, 
bij», voor wat betreft ; vlees, 
eieren, bepaalde zuivelproduc
ten, tabak, geneeskrachtige krui
den, enz. 

BIJ W I E BERUST 
DE U I T V O E R I N G 
VAN D I T P R O G R A M M A ? 

Art. T van het Wetsontwerp 
somt de in.stellingen op die ge
heel of ten dele kunnen belast 
worden met de uitvoering van 
de bepalingen in het wetsont
werp vervat, het zijn : de Natio
nale Dienst voor Afzet van 
Land- en Tuinbou\^'producten, 
de Nationale Zuiveldienst, het 
Nationaal Inst i tuut voor Land
bouwkrediet, de Handelsdienst 
voor de Ravitaillering 

(hees door bis 6) 

Niet langer 
geaarzeld ! 

• 

Sluit aan bij de 
Volksunie ! 

• 

Lees en verspreid 
ons blad ! 
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DE C.V.P. ALS GANGMAKER 
VAN HET FEDERALISME 

Met het federalisme s taan we 
midden m de polemiek van deze 
tijd Midden Februari van dit 
jaa i publiceerde de heer Wigny 
in opdracht oei C V P zijn 
verslag over «de politieke op
lossingen voor de Vlaams-Waal-
se vraagstukken » De Brusselse 
oud-mmister van Kolomen, die 
evenals zijn opvolger de C V 
P -Flamingant Dequae steeds 
veizuimde het reeds 50 jaar 
geleden aangekondigde taaista
tuut voor de kolonie af te kon
digen, noemt het «een bemoe
digend feit dat het federalisme 
als oplossing weid terzijde ge
schoven » «Met de dag worden 
zijn voorstandeis minder tal
r i jk» konstateert deze profeet 
van roggebrood, die wijselijk 
« deconcentratie » of « decentra
lisatie» »van de centrale be
stuursorganen aanbeveelt hier
bij evenwel opmeikend, dat er 
«een moeilijke studie zal aan 
te pas komen die verbeelding, 
moed en voorzichtigheid vergt» 
Helaas heeft de door de linkse 
regering ontketende schooloor-
log het breed opgezette studie
plan van de heei Wigny in de 
war geschopt' Nauwelijks een 
maand later dieigde de overi
gens zeer pati lottische heer 
Lefevre in de Belgische Kamer 
met de boeman van het fede-
ralLsme Nog heel on'angs schreef 
de heei Emiel Van Cauwelaert 
m Het Volk (24 Mei 1955) 
«Het opdringen van de wet-
Collard aan het katholieke 
Vlaanderen betekent het ontke
tenen van een nieuw fedeialis-
me » E)e heer du Bus de War-
naffe verklaaide op een inter
nat ionaal katholiek Onderwijs-
kongres «Indien de Belgische 
regering de grond van haa r 
schoolontweip met terugtrekt, 
bestaat er gevaai dat het m 
Vlaanderen naar de scheiding 
gaat » En ten slotte vertelde 
de heer Delwaide op 4 Juni aan 
de afgevaardigden der C V P -
Antwerpen dat «een aanta l 
Vlamingen zich thans afvragen 
of ZIJ zich na de invoering van 

de taalwetgeving wel terecht 
met de unitaire staatsvorm heb
ben verzoend en of zij di tmaal 
voor het behoud van hun vrij
heid als christenen niet tot de 
fedeiale staatsvorm hun toe
vlucht moeten nemen » 

Eigenaaidige speling der ge
schiedenis, dat de onverzette
lijke unitariërs der C V P , 
die het Vlaams? Biussel de taal
grens, de sociaal-ekonomische 
belangen van ons volk, de posi
tie der Vlanmingen in Kongo 
al die jaren aan de unitaire 
s taat hebben geoffeid, thans 
dezelfde unitaire s taat bestrij
den en openlijk tot verzet aan
sporen (bv t o v het schoolspa-
ren) nu de belangen der katho
lieke keik in het gedrang 
komen Zolang de schoolkwes-
tie sluimerde was de unitaire 
staatsvoim voor de politieke 
koorddansers der C V P een 
pai adijsachtige toestand, het 
federalisme daarentegen «een 
afw ijkmg van de algemene lijn 
der Vlaamse beweging een ver
ouderd experiment een vermin
king der Vlaamse volkskracht 
een alibi voor een steiie» non-
conformisme» (dixit de heer 
Kiebooms de Antwerpse apostel 
van het ruigste unitaiisme ge
baseerd op de loop der rivieren, 
de aanwezigheid van slechts 
een aartsbisschop in België en 
andere overtuigende argumen
ten) 

Nu de schoolstnjd onvermij
delijk gevolg van de Vlaams-
Waalse tegenstelling binnen 
een unitair s taatsveibana is 
ontbiand verstommen de lof
tuitingen op het unitaire regi
me en wordt de eenheidsstaat 
een steen des aanstoots, een 
gruwel en een ergernis Het 
licht schijnt m het politiek 
schei merdonker der C V P 
Met een slag dnng t het besef 
door, dat «Vlaanderen slechts 
na een verbitterde strijd zijn 
taal heeft kunnen redden uit 
de klauwen van een lang ver
keerd georganiseerde Belgische 
s taat Amper is onze taal gered 

EEN L A N D B O U W F O N D S 
(Vervolg van blz 5) 

Deze opsomming is volgens 
de K Memorie -van toelichting)» 
niet limitatief Het is bijvoor
beeld niet uitgesloten dat voor 
de uitkering van zekere toela
gen of voor andere tussenkom
sten beroep zou gedaan worden 
op de provincie- of gemeente
besturen of zelfs op pr^vaat-
peisonen 

W I J veronderstellen da t door 
privaatpersonen hier tenminste 
vertegenwoordigers van de la rd 
en tuinbouw worden verstaan 
Het verwondert ons zelfs da t 
deze niet aangeduid werden 
We lezen immers m de Memo
rie van toelichting dat de « bij
dragen van de landbouwers zelf 
in de stijvmg van het fonds tot 
gevolg zal hebben de nad/uk te 
leggen op het fundamentele 
karakter van deze instel' ng 
welke in de eerste plaats de 
betekenis moet hebben van een 
werk van beroepssolidariteit in 
de schoot van de landbouwers
klasse » 

Dit wetsontwerp wordt mo
menteel m de Commissie van 
Landbouw van de Kamer be
sproken We menen da t het 
spoedig m het Parlement zal 
behandeld worden We zullen 
dan de gelegenheid hebben er 
nog op terus te komen Wat er 
ook van zij dit landbouwfonds 
indien het kiacht van wet krijgt 
zal een nieuw feit in de tot nog 
toe gevoerde landbouwpolitiek 
van ons land betekenen 

Het verwekt thans heel wat 
beroering in de landbouwkrin-
gen De voornaamste landbouw
organisaties hebben er reeds 
stelling tegen genomen Deze 
stellingname is niet altijd in
gegeven door zm voor werkelijk
heid en objectiviteit Sommigen 
velzetten zich omdat zij nu 
eenmaal met de oppositie mee 

moeten varen anderen, vooral 
van Waalse zijde om we zoudei 
haas t zeggen, sentimentele rede
nen nl een ingeboren anti-
Hollandse gezindheid Het was 
natuurlijk foutief en ondiplo
matiek van de regering te ver 
klaren dat harmonisatie der 
landbouwpolitiek t>etekent een 
overnemen van de Nederlandse 
landbouwmethodes Betekent dit 
dat de levensstandaard bij ons 
moet verlagen door de verla
ging der lonen pachtprijzen, 
prijzen der grondstoffen enz 
Van «harmonische » kan er n 
die omstandigheden moeilijk 
sprake zijn en dan had men 
beter het woord gelijkschakelen 
gebruikt 

Wat er ook van zij, wij zijn 
de mening toegedaan dat een 
«Landbouwfonds » in zich een 
goede zaak is maar, zoals we bij 
de aanvang reeds schreven, he t 
komt te laat 

Indien men na de oorlog de 
toen bestaande organisaties 
mits de nodige aanpassing aan 
de vredestoestanden behou(len 
had zoals de veel praktischer 
aangelegde Nederlanders het ge
daan hebben dan zou onze 
landbouw er thans heel anders 
voorstaan Maar dit mocht niet 
Toen moest alles \erdwijnen 
wat er tijdens de oorlog met 
ontzettend veel moeit§ was op
gebouwd het was een daad van 
civisme dit alles af te breken 
en te verguizen Thans is men 
verplicht zijn toevlucht te ne
men tot dirigistische maat'-e?e-
len die men gedurende heel die 
tijd de boeren voorgehouden 
heeft als zijnde uiterst verder
felijk voor de boerenstand Het 
is dan ook begnjpelijk dat dit 
nieuwe wetsontwerp door deze 
kringen met weinig enthousias
me wordt begroet 

M JAENTJES I 

(wat op zijn minst voorbarig 
en stellig niet het geval is te 
Brussel ,aan de taalgrens en m 
Kongo) of de unitaire Belgische 
s taa t bedreigt iets nog veel 
kostbaarder, de godsdienst van 
ons volk «Aldus de heer Van 
Cauwelaert m Het Volk 

De Volksunie begioet h a a r 
federalistische bondgenoten uit 
het C V P -kamp, die trouwen» 
geheel in overeenst mming han
delen met hun leiders de heren 
De Biuyne Eyskens en Verist 
die op 8 Etecember 1936 met de 
V N Vers Boiginon, Elias (nog 
steeds in de gevangenis) en 
Romsee een federalistisch begin
selakkoord hebben ondertekend 
dat «de primauteit van het 
volksbelang op de s taa iu r im-
ting « vooropstellend » ds nood 
zakelijkheid bevestigde «van een 
publiekrechtelijk s tatuut voor 
de Vlaamse volksgemeenschap 
verwezenlijkt en gewaarborgd 
door een zelfstandige politieke 
vertegenwoordiging » Nochtans 
was het katholiek onderwijs in 
Vlaandeien toen met bedreigcl 
De K V V voorloper van de 
C V P was toen alleen 
Vlaamsgezinder, omdat zij de 
koiikurrentie van de Vlaamse 
nationalisten had te viezen 

De Volksunie heeft het fede
ralisme als belangrijkste p r o 
g i a m m a p u n t ingescheven 
Ruim 115 000 Vlamingen heb
ben op 11 April 1954 hun ver
trouwen geschonken aan de 
Volksunie en hiermee hun on
miskenbare voorkeur voor het 
fedeia lsme uitgespioken Met 
of zonder steun van de bekeerde 
C V P e r s zal de Volksunie 
onverpoosd de strijd voortzetten 
tot het federalisme zal zijn 
verw ezenlijkt 

Inmiddels heeft reeds het 
mei endeel van Vlaanderens 
akademische jeugd ondubbel
zinnig gekozen tussen de uni
taire staatsvorm, d^e de Vlaamse 
volksziel wurgt, en het bevrij
dend federalisme De Leuvense 
en de katholieke Gentse studen
ten hebben het fedei alistisch 
beginsel aanvaard en hun steun 
aan het Jongerenkomitee voor 
Federalisme toegezegd Wie het 
vooiiechr heeft het studenten
leven van dichtbij te volgen, 
weet wat zulks betekent Aktue-
le politieke stromingen vinden 
noodzakelijk een weerklank 
onder de akademische jeugd 
De houding der katholieke stu
denten bewijst dat het unitaire 
getij spijt de Wigny s de Kie-
boomsen, de Libre Belgtque en 
Mechelen v(X)r goed is verlopen 

De Driepartijeoaktie 
en het Petitionnement 

Was de toestand voor Vlaan
deren met zo tragisch, men zou 
haas t buitelen van het lachen 
De zoetwaterflaminganten der 
driepartijenaktie hebben nu 
bijna een jaar geleden een 
{jetitionnement op stapel gezet, 
dat n e t veel meer is dan een 
alleszins geslaagde kaï ikatuur 
van het bekende petitionne
ment van 1840 Drie kraaiende 
hanen werden voor de gelegen
heid uit het partijpolitieke 
hoenderhok g e h a a ld , met 
Vlaamse strikjes gesierd en op 
een politiek spreekgestoelte ge
hesen Achteraf bleken het 
slechts piepende kuikentjes te 
zijn die na een eerder pietluttig 
debuut in de Antwei-pse beurs 
(die voor het merendeel met 
nationalisten was gevuld) niets 
meer van zich hebben laten 
horen 

De onder veel tromgeroffel 
aangekondigde driepartijenak
tie IS vrijwel onmiddellijk ge-
s t iand op het veto van de voor
zitter der C V P en de politieke 
en organisatorische onbekwaam
heid der initiatiefnemers tot 
deze akt 'e 

Werden de formulieren van 
het petitionnement met eens 
opgehaald m de piaktijd leidde 
de diiepartijenaktie tot de be
kendmaking van een memoran
dum, dat door het Comité voor 

(Lees door blz 7) 

ONTDEK ZUID-AFRIKA 
Deze stem uit Zuid-Afiika is 

om te voldoen aan n begeeite 
die m Vlaanderen heerat om 
toch iets meer omtient dit land 
te vernemen ei wordt gefluis
terd va^e berichten woiaen de 
wereld mgestuuid hetze artikels 
worden dooi de b'aden gepubli-
ceeid dat alles met het boze 
inzicht het publiek te misleiden 
en de openbaie opmie tegen 
Zuid-Afnka op te jagen 

Spijts alles blijft de sympathie 
ui Vlaandeien voor het stam
verwante Zuid-Afr ka levendig 
alhoewel het vergif dooi Reutei 
en Co uitgestrooid ook zekere 
gevolgen draagt Mentez men 
tez toujouis il en lestera tou-
jouis quelque chose 

W I J zijn hier ter plaatse, en de 
leeks a r t ikes die we in de 
« Volksunie » zullen publiceren 
weei spiegelen de waarheid, de 
ganse waarheid, niets dan de 
waarhe'd ' 

Waarom tracht m°n Zuid-Afri 
ka in een vals daglicht te stel
len ' Eenvoudig omdat dit land 
beslo'en heeft het juk dei 
vreemdelingen af te schudden, 
zijn eigen wegen te gaan en to
taal zelfstandig te woiden 

En deze die er geen belang biJ 
hebben dat Zuid-Afuka *n repu-
bl ek woidt zijn dan ook in eei-
ste plaats schuld'g aan die leu
gencampagne We noemen zeke-
le Engelsen hi- i tei p aatse ge-
rugsteund door zekere Engelse 
politieke belangen m- Engeland 
hierin geholpen door zekere pers, 
en de joden agentschappen R^u 
tei - Sapa 

Het ganse probleem ligt hier
in de Zuid-Afrikaanse nationa
listen willen 'n Zuid-Afiikainse 
polit ek voeren dat is zo een 
voudig als het maai- zijn kan 'n 
politiek aie de Zuid-Afr'kaanss 
bevolkm? te goede moet komen 
en daarin zijn al de rassen be
grepen blanken, kleurlingen 
naturehen enz. En al het andere 
L<3 bijkomstig en nevens de kwes
tie dat het gioot kapii^aal dei 
mijnen deze politiek dwais zit 
IS begrijpelijk dat er zekeie 
bionnen van inkomsten en de 
vrije uitbuiterij aan banden ge
legd worden is n feit en dat 
de alleenheerschappij var be
paalde Engelse koloniale belan 
gen moet verdwijnen is spijtig 
voor hen maar 'n zegen voor de 
Zuid-Afrikaanse bevolking in 
zijn geheel 

Het IS 'n privaat Joods-^ngels 
belang tegen 'n Zuid-Afnkaans 
volksbelang 

Het IS dus niet moeilijk te ont
dekken waar de schti dige zitten 
die Zuid-Af uka ti achten te be-
•2W adderen in de hoop nog te 
kunn-n be'etten dat Zuid-Afr ka 
ten slotte zelfstandig en n re
publiek wordt 

Spijtig voor hen maar ze be
trachten 'n op voorhand verlo
ren zaak want spijts alles gaat 
Zuid-Af nka s tap voor s tap maar 
zegezeker zijn eigen wegen op 

Het is een trsurig feit d'at de 
Joden de wereldn euwsagent 
schappen in handen hebben 

Wie he-mnert z'ch nog Sacco 
en Vanzetti ' Gfeduiende w k e n 
s t o n d ^ de bladen m België zo
wel Vlaamse als Franse vol met 
bijzondeiheden over dit geval 
men wou de openbare opime t--
gen het Amerikaans gerecht op
ruien dat twee moorden aars-
anaichisten ter dood had ver-
ooi deeld al de katholieke b a 
den ded^n aan dit sp^ letje mee 
De terechtstelling g,ng door en 
de ganse zaak viel gel'jk een 
baksteen Het is u nog steeds 
niet k 'aar waai om wij m Bel»ie 
moesten warm gemaakt worden 
v(X)r zon wansmakelijk" zaak 
Reuter wist het 

Onlangs de zaak Rosenbeig 
Twee Joden schuldig bevonden 
aan atoom-spionage geduiende 
weken ganse kolommen in al de 
bladen zelfs de paus kwam er 
bij te pas De tei echtstelling 
gaat door en t is amen en uit, 
men hooit niets meer 

Dit bewijst hoe wemig zelf
standig d» pers is, die voor nie-
mandall^ zijn lezers opdist wat 
de nieuwsagentschappen voor
leggen En zo IS het niet te ver-

wondeien dat al wat Reuter over 
Zuid-Af n k a weet te zegger klak
keloos opgenomen woidt en daD 
beiichtjes die met eens n derde 
of 'n Vleide blad waaid zijn, op 
de eeiste pagina terecht komen. 
« Al de bomen van Ste lenbosch 
zijn ziek en moeten uitgekapt 
worden» In België s eit men 
zich 'n stad voor om niet aan 
te zien zondei enig groen blad 
je och arme ' Komt en ziet 
Stellenbosch en omgeving ' Een 
weelde van gro^n en bomen ' 

In «De S tandaa id» voo"- en
kele tijd stond er als hoofdarti
kel n kiitiek op het dooi de 
minister van Financien Havenga 
ingediende budget met de titel 
«De zekere weg om failliet t* 
gaan ' ' » Nog nooit zoiets ge
lezen I Stel u voor n minister 
van finantien van om het even 
welk land ter weield die n bud
get voordraagt met het doe' zijn 
iand in het failliet te storten ' 

De gelegenheids finantieel des
kundige van « D= Standaard » 
bewees gelijk 2 en 2 v er is, dat 
het nu gedaan was met Zuid-
Af nka dat de maatiegel getrof
fen voor het bevordeien van ver
edeld brood die en die personen 
van de bevolkmg tioffen dat ds 
revolutie zeker moest uitbieken, 
m alle geval dat het nu amen 
en uit was dat Havenga het 
land naai den afgiond had ge
stuurd dat de nationa isten on 
bevoegd waren en hun beleid 
noodlottig Nu m o ' t u weten dat 
Havenga de eerste de beste niet 
was dat hij meer dar 20 jaai de 
post van m nistei van Financien 
waarnam ook ondei Smuts en 
m Amerika als n prima cracht 
aanzien wordt En die deskundi
ge ( ' ) van «De S tandaard» 
smeet a' zijn verstand en fman-
tiel" wijsheid in de weegschaal 
tegen 'n kompetentie die Haven
ga noemt Te licht bevonden ' 
En waai s taat Zuid-Af nka nu ' 
En wat blijft er over van al die 
piofetieen ' 

Oordeel zelf het budget van 
Zuid-Af n k a sluit met 'n bom 
van 12 500 000 pond ' (een pond 
Ls 140 Belgische fianken en het 
bom dus 1 750 000 000 fi) Dat 
er sedeit 1948 'n half miljard 
pond buitenlands kapitaal in 
Zuid-Afnka belegd is geworden, 
dat de Amerikanen nu j a i i a j k s 
vijftien miljard Belgische franks 
in de Zuid-Afrikaanse Unie be
leggen en m meer dan 150 fir
ma's geïnteresseerd zijn dat er 
gebouwd en nog gebouwd woidt, 
dat nieuwe mdustnen 't allen
kante opgelicht worden wat 
een tekoit aan geschoolde arbei 
ders vei-wekt dat er geen enkele 
blanke werkloze is en dat post 
en telegraaf vervoer enz zo'n 
danige vlucht genomen hebben 
dat duizenden ai beidskrachten, 
geschoolde en ongeschoolde hier 
kunnen geplaatst worden dat 
Zuid-Afiika al wat technisch 
geschoold is mt Eurooa kan op
nemen dat Zuid-Afnka toe
komstmogelijkheden b'edt gelijk 
geen and^r land ter wereld, en 
dat wanneer België 3 è 400 000 
werklozen zal hebben het be eid 
der nat 'onalisten er voor zorgt 
dat er dan nog geen enkele blan
ke Zuid-Afrikaan voor het stem
pellokaal zal wachten ' 

De vfrijheid der p ' r s ' Mooi ' 
Het gevolg van dat alles is dat 
de lezers van dergelijke bladen 
ten hunnen nadele beinv oed 
worden en Vlaanderen dat zo
veel aan Zuid-Afnka zou kun
nen geven door tend'^nz bench 
ten weerhouden wordt Ziet b v 
d'e Vlaamse zieltogende mooie 
textielindustrie en hier is er 
z o n tekort aan dat all;s ' 

Maar niet alleen de Vlamm-
gen laten zich beet nemen ook 
de Engelsen zelf Onlangs Kwam 
in Kaapstad n Engels indus
trieel aan die sedeit lang zin
nens was kapitaal in Zuid-Afr'-
ka te beleggen maar door al die 
slech e berichten geduiende ja
ren 7 jn leis uitgesteld had In 
een gloeiende cole'e is hii tegen 
de Engelse bladen uitgevaren ze 
voor idioten uitgescholden om
dat ze dooi hun kn t ek zekere 
Engelse kapitalen afschrikken. 
wijI andeie landen posities in
nemen 

(Lees door blz 7) 
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Bil drie Vlaamse hoogdagen 
De zomerperiode, maann het 

polKieie leven in ons land al-
thajis m de sceden op sterk 
vertraagd ritme werkt, om niet 
te zeggen dat het volledig stil 
hgt ziet aan de andere kfCht 
juist de drie traditionele Vlaam
se hoogdagen en dit m de tijd
spanne van een goede maand 
Op 11 Jali vallen de Gulden-
Sporenheidenkmgen, op 17 Juli 
vmdt het Vlaams Nationaal 
Zangfeest plaats en op 21 
Augustus ten slotte sluiten de 
hoogdagen met de IJzerbede
vaart 

De Vlaamse hoogdagen even
als onze Vlaamse parti j hebben 
de laatste ja ien een moeilijke 
periode dooiwoisteld en het 
zal nog wel een paar jaar duren 
eer we er terug helemaal boven
op zijn 

De aanvallen kwamen uit 
twee lichtingen De ene groep 
bestond en bestaat uit onze 
openlijke vnanden Zij zijn goed 
te onderkennen en dan ook ge-
makkelijkei te bevechten Sinds 
1830 stre\en zij de ontpeisoon-
hjkmg de ontmanning van het 
Vlaamse volk na Steeds weer 
pogen ZIJ de kianigste voor
vechters van onze volksbelan
gen uit te schakelen Door het 
feit dat ze ekonomisch ^eei 
machtig zijn en daardooi de 
grote beinvloedingsmstrumenten 
als peis en radio m handen 
hebben zijn ze er tot nog toe 
m geslaagd een kloof tussen 
ons en het giootste gedeelte 
van ons volk te handha \en een 
kloof die gevuld is met onbe
grip want nog steeds hebben 
we de kans met gekiegen met 
de gewone Vlaamse man een 
op>en gespiek over de beharti
ging van zijn stoffelijke en 
geestelijke belangen te voeien 
Het dooi onze tegenstanders 
door de grofste onw aai heden 
gewekt wantrouwen weerhoudt 
hen van objektieve kennisma
king met onze persoon en ons 
program 

De tweede groep aanvallers 
wei ken bedekt, schijnheilig Zij 
hebben zich steeds neergelegd 
bij de achteruitstelling van onze 
Vlaamse werklieden bedienden, 

Ontdek. 
Ziiid-Arika 
(Vervolg tan bis 6) 

Zouden de Vlaamse bladen, 
«De S tandaard» mbegiepen, 
met op het bankje der beschul
digden moeten plaats nem°n 
omdat ZIJ de Vlaamse opinie 
mis eiden en benadelen ' Wie 
zijn licht daai aans 'eekt is be
drogen Andeizijds is ei n grote 
bank van het V aamse land die 
be t ' r schijnt ingelicht te z j n en. 
Zuid Afrika ais n toekomstland 
beschouwt ' 

W I J dagen de Vlaamse peis uit 
van een woord te weerleggen 
van alles wat m deze kolonnen 
IS en zal gepubliceerd worden, 
de cijfeis die we aanhalen z jn 
officieel we hebban Zuid-A.fnka 
hef gelijk we Vlaandeien lief
hebben, en wanner men iets 
bemint verdedigt men zulks, 
maar valt het m ds lug niet 
aan, en aan de liefde voor Zuid-
Afr ka van de Vlaamse peis is er 
eqn leukje gelijk ei een leukje 
IS aan hun liefde vooi Vlaande
ren 

Hier kan men het de mensen 
niet diets maken dat 'n meeider
heid Vlammgen onder de plak 
liggen van n mmdeiheid Wa
len en gaat hen dan v i t e l l e n 
dat de katholieken de mcei der
heid gehal hebben en geen enkel 
van hun piob emen hebben op
gelost laat s taan het Vlaams 
probleem «Hoekom» viagen ze 
u dat de Vlamingen hun vei-
trcuwen b ijven geven aan die 
pol tiekers ' Dan begiijpen ze 
beter dat ei e ndelijk n pait i j is 
opgekomen die afbreuk doet aan 
die toestand 

Maar dat is ongeveer zoals de 
toestand zich hier rond de jaren 
1900 vooideed > 

Dit zal het thema zfjn van ons 
volgend artikel 

KAAP 

boeren en middenstandeis, bij 
70vei ze a l thans aan deze ach-
tei uitstelling niet meegeholpen 
hebben Bij hen echter geen 
bespotten van de Vlaamse sim-
bolen, integendeel, zij gebrui
ken ze met opzet om de mensen 
m de waan te biengen dat ze 
met bij de Vlaams-nationalisten 
moeten gaan om Vlaanderen te 
kunnen dienen Ook zij beweien 
Vlpandeien en ons Vlaamse 
volk vooiuit te willen helpen 
Zij doen zich waar het past als 
Vlaamsgezmd voor maar de 
echte Vlaamse geest blijft ver 
van hen Het is meestal be-
w viste kamoeflage om geen pu
bliek te vei hezen of om publiek 
ten koste van de Vlaamse zaak 
te winnen Het bewijs is over
duidelijk Reeds meer dan hon
derd jaar zitten ze haas t zonder 
onderbiekmg m de regeringen 
maar nooit hebben ze het de 
moeite waard geooideeld het 
Vlaamse viaagstuk m zijn we
zenlijke bestanddelen tot een 
oplossing te brengen 

DE 11 JULI VIERINGEN 

ZIJ zijn de jongste ja ien zelfs 
\ ei der gegaan Daar waai ze 
vioeger de Gulden-Spoienslag 
niet vieiden met aanwezig w'a-
len op onze Vlaams-nationale 
Zangfeesten en de IJzeibede
vaarten vei meden, hebben ze 
een poging gedaan om zich er 
van meester te maken en deze 
manifestaties te ontki achten 
Zo IS het met vele 1302 heiden-
kmgen De waie geest van deze 
herdenking die er een is van 
een nastieven van onze natio
nale zelfstandigheid wais van 
alle vieemde oveiheeismg wordt 
zelfs m hoofdzaak m een Bel 
gisch kader gevieid En met 
het België zoals het zou moe
ten 7iin een land waaiin Vla
mingen en Walen vieedzaam 
samenleven zonder t e pogen 
elkaar te oveiheeisen Neen zij 
bedoelen wel het huidig centia-
liserend België waaiin de Bius-
selse Pi anssprekenden m de 
geest van Fianki i jk de vijand 
nu zoals m 1302 het heft m 
handen hebben tot gioot nadeel 
van ons land want vooi zelf
bestuur znn ze met Zij de 
afschuw wekkende zoollikkers 
die geen giemtje weikelijke 
fierheid hebben zij zouden de 
geest bepalen waarin de strijd 
en het offer van 1302 gebiacht 
wei d ' ZIJ die niet los w lUen 
van de huidige Leliaaits m hun 
parti j ZIJ gedenken onze karak
tersterke voorouders, die de 
toenmalige Leliaarts vei joegen 
en opiuimden Het is een leu
gen en een dodenschennis of
fers van zelfstandige mensen te 
eedenken als men zelf niet 
durft zelfstandig s taan Het 
moet dan ook niemand vei wou
deren dat we nog liever met 
uitgesproken viianden te doen 
hebben dan met huichelachtige 
Vlaamsgezinden Zelfs het ge
loof zonder de werxen is dood 
wat dan zo het geloof zelf maar 
vooi gewend w o i d t ' Men gaat 
de Vlaamse Leeuw thans uitbui
ten geluk men altijd de Belgi
sche driekleur uitgebuit heeft 
Als we thans iemand een vlag 
zien zwaaien moeten we ons 
waaiachtig af gaan viagen wat 
hi j er mee wil verdienen 

DE IJZERBEDEVAART 

Eenzelfde taktiek heeft ons 
gezegend met een IJzerbede-
vaartkomitee waarm veischei-
dene leden zitten die steeds het 
geestelijk ei f goed van de beste 
van onze gesneuvelde ^iingens 
bestieden hebben en thans nog 
bestiijden Deze «chi is tenen» 
huichelen als de beste F a n -
zeeeis en t racht ten de kommu-
nibten na te apen door aan 
mfiltratiepolitiek te doen Zij 
schijnen waai lijk geen begiip 
meer te hebben van hetgeen 
Diefstal IS en zo ze het begiip 
nog hebben dan schijnen ze er 
7ich toch met aan te stoien 

Er IS echter een immanente 
j echtvaardigheid en slecht be
gint hun avontuur hen te beko
men E>e IJzerbedevaaiten gaan 
zich door de kracht van de 

d iukkmg van buitenaf steeds 
meei en meer m de oorspion-
kelijke geest afspelen De geest 
van de besten onzer IJzerlron-
ters is te goed bekend, h j n 
geestelijk testament te goed be
waard dan dat over de grond 
van de zaak zelf veel diskussie 
mogelijk IS We hebben vorig 
jaai de misselijke komedie be
leefd dat de vooraanstande A 
C V ers en C V P ers die zit-
tin hebben m het Komitee de 
programpunten amnestie en 
i;elfsbestuur hebben moeten 
aanvaarden 

Nochtans weet iedereen zeet 
goed dat deze heien voor geen 
enkel van deze beide piogiam-
punten zijn en dat ze m de 
part i j waarin zij s taan niets 
aoen ter veiwezenlijking van 
oeze beide punten Daarom da t 
hun houdmg zo misselijk is 
Men klampt zich vast aan de 
buit die men door geestelijke 

hedeien zonder strijdbaar ka
rakter inlassen en de stiijdlie-
deren zoveel mogelijk weien 

ZIJ hebben nu hun ei-varing 
De enkele strijdnedeien, die 
vorig jaar spontaan ingezet 
werden door de deelnemers, en 
die thans noodgedwongen op 
het p iogiam opgenomen wer
den waien met alleen de enige 
liederen, die meegezongen wer
den maar ook de enige die er 
met de nodige geestdrift uit
kwamen en die enigszins de 
loomheid van de mislukking 
verbraken 

In hun onzekei held en hun 
wrok hebben ze thans hun vol
gende « Dag » aangekondigd op 
de dag zelf dat tradi ' ioneel het 
Vlaams Nationaal Zangfeest 
plaats vindt Die heren denken 
zich alles te mogen veroorloven 
Voor diegenen in Vlaandeien, 
die nog twijfelden waar de on
wil ligt, zal het nu — mogen we 

C V. P BRADERIJ OF SLUITAANWEEK 
VOOR DE SCHOOLSTRIJD 

Winkelier Le/evre tot Fr Van Cauicelaert 

— Zie Sooi zoiets als de bChoólstri-icL moesten we ieder jaar 
eens hebben, dan geraakten ive van ons solde lidkaarten af 

diefstal blijvend verworven 
meeni te hebben 

De enige houding die thans 
voor hen nog mogelijk is, is zeil 
een einde te stellen aan de mis
lukte taktiek en het IJzerbede-
vaaitkomitee te verlaten, voor-
aleei de bedevaaiders zelf hen 
ei uit verjagen 

HET VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Dat de IJzei bedevaart niet 
hun publiek ziet maar wel het 
Vlaams nationale hebben ze 
thans na hun «Dag van het 
Vlaamse Lied» wel bemeikt Er 
waren indeidaad amper een drie 
duizend man op de Grote Markt 
te BiuEsel terwijl de Vlaams 
Nationale Zangfeesten er elk 
jaar toch minstens vijftien dui
zend deelnemers tellen Voor 
diezelfde A C V personalitei
ten — diP de belangen van onze 
Vlaamse arbeiders beweren voor 
te s taan maar ze bedotten het 
kan met meer — dioegen de 
Zangfeesten nog te zeer het 
oorspronkelijk Vlaams-nationaal 
karakter en ze beslisten van een 
afzondei lijk Zangfeest m te 
lichten Hun afkeer ging vooral 
tegen het Vlaamse strijdlied, 
dat de zangers inderdaad tot 
Vlaamse strijdbaarheid aan
spoorde Vlaamse sti i jdbaarheid 
die ZIJ in de grond van hun 
har t vei afschuwen Zij zouden 
daarom beter de « estetiek » van 
het lied vei-zorgen, meer volks-

het h o p e n ' — wel klaarder 
worden Een gelukkige beslissing 
zal het wel memand schijnen 
en achteraf zullen de inrichters 
ook wel ervaren dat het een 
nieuwe en kapitale stommiteit 
was 

Ondertussen is het traditie 
dat alle Vlaams-nationale gioe-
pen om het e\en op wel plan 
ze bedrijvig zijn het Vlaams 
Nationaal Zangfeest steunen 
De Volksunie zal met ten ach
ter bliiven W I J viagen onze 
leden en onze lezers dringend 
het Zangfeest te willen bijwo
nen Voor degenen die er reeds 
geweest zijn zal het met moei
lijk vallen er opnieuw naar toe 
te gaan Vooi degenen, die er 
voor de eerste maal komen zal 
het met nalaten een grote in
druk te maken In elk geval 

zullen ze het bijwonen er van 
later niet graag meer wiUen 
missen 

Hier beheerst net Vlaamse 
strijdlied het program omdat 
ons Vlaams Nationaal Zangfeest 
zich sinds 1933 mee ingescha
keld heeft in het grootse weik 
v a n volksont\ oogdmg d a t 
Vlaandeien halverwege van zijn 
zelfstandigheid gebracht heel t . 
Het Vlaams Nationaal Zang
feest heeft zim doelstelling me t 
veranderd Zijn doel blijft het
zelfde Daarom ook dat het alle 
steun verdient Daarom dat we 
allen aanwezig moeten zijn om 
van het V l a a m s Nationaal 
Zangfeest een nieuwe triomf te 
maken 

DE DRIEPARTIJENAKTIE 
EN HET PETIONNEMENT 

(Vertolg van hlz 6) 

Cultuurverspreidmg werd uit
gewerkt en aan de eerste-mims-
ter en de ministeis van Binnen
landse Zaken en \ a n Openbaar 
Ondeiwijs werd meegedeeld Dit 
memoiandum dat door gema
tigde Vlaamsgezmden weid op>-
gesteld, bevat een minimum-
programnia vooi Vlaamse aktie, 
dat o m de vaststelling der taal
grens de opheffing der t ians-
mutatieklassen in Vlaanderen 
en een verscheipte tweetalig
heid VOOI Brussel voorziet wel
ke punten reeds vooikwam op 
het verkiezingsprogramma der 
C V V de vooi loper der hui
dige Volksunie 

Helaas duldt de Antweipse 
buigemeestei de heer Ciaey-
becikX, een der giondleggers 'van 
de driepartijenaktie, dat in het 
Vlaamse Antweipen in s f i j d 
met de bestaande taalwetgeving, 
vier volledig Franse lageie ge
meentescholen wolden m stand 
gehouden Bedoelde scholen 
werden na de ooi log door net 
socialistisch gemeentebestuur 
opgericht zogenaamd om met 
het katholiek onderwijs te kun
nen konkurreren Inmiddels 
heeft de admimstiat ie van de 
h Ciaeybeckx op een l a n voor
noemde scholen een tweetalig 
opschrift «Middelbare School -
Ecole mo\ enne » uitgestald op 
een ogenblik dat in tientallen 
dorpen aan de taalgrens het 
Nederlands ingevolge de publi-
katie van de resultaten der 
volkstelling «officieel» door 
het Frans wordt vervangen 

De mislukk'ng der driepar
tijenaktie bewust overduidelijk 
de volstrekte onmogelijkheid 
van een Vlaamse politieke eens
gezindheid buiten en boven de 
bestaande paitijen Reeds na 
de verwerping van het fedeia-
listisch beginsel m Kamer en 
Senaat werd een Vlaams over
leg onder Vlaamsgezinden m 
de drie traditionele pai tijen 
aangekondigd en nooit gehou
den De heien partijpolitici, 
zowel van links als van rechts, 
hebben het thans bliikbaar veel 
te drtik met de onzalige school-
kwestie om opbouwend werk 
voor de Vlaamse gemeenschap 
te verlichten 

Voor de sociaal ekonomische 
en taalpolitieke gezondmaking 
van het Vlaamse volk ligt 
slechts een weg open die van 
de ladikale strukiuui hei vor
ming die m Vlaanderen uit
sluitend door de Volksunie 
wordt nagestreefd en bevorderd 

D e R a a d v a n B e h e e r v a n d e V Z W. 

VOLKSUNIE» 
(STAATSBI AD 29155) 

V o o r z i t t e r : Prof Dr W a l t e r Couvreur . 
O n d e r v o o r z i t t e r s : Mr F r a n s v a n der Eist . 

Mr H e r m a n W a g e m a n s . 

S e c r e t a r i s : R u d i V a n der P a a l . 

L e d e n : D r s W i m J o r i s s e n , R e n é Proos t , Ludo S e l s 
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BEWEGINGSNIEUWS 

AALST 

Te Aalst werd op Vrijdag 27 
Mei een vergadering gehouden 
vooi hec kadei van het arion-
dissement onder vooi-zitterschap 
van de heer De Ti oyer ledei-
een was op post op een paar 
n a die zich verontschuldigd 
hadden Mi F Van der Eist 
was aanwezig namens het 
hoofdoestuur en voerde op deze 
vergadeiing het woord Hij gaf 
vooral iichtlijnen voor de ver
dere werking en uitbouw Een 
zeer vruchtbare bespreking volg
de aie in de beste geest verliep 
Concrete plannen werden uitge
werkt voor de naaste toekomst 
en zullen stipt uitgevoerd wor
den Er bestaat t hans de vaste 
wil zonder verwijl dit anondis -
sement grondig te organiseren 
en de Volksunie hier degelijk 
uit te bouwen Men heeft te 
Aalst immers een traditie hoog 
te houden die men met mag en 
niet zal verloochenen Al te 
lang werd hier geaarzeld en 
getreuzeld, nu wordt de zaak 
voor goed aangepakt 

met het oog op de veidere wer
king Ook hier bestaat de vaste 
wil flink door te werken 

ZOMERGEM 
Te Zomergem spiak Louis 

Van Kerckhoven voor een be
langstellend gehoor van enkele 
tientallen boeien Er werden 
vragen gesteld en bereidwillig 
beantwoord Hij beloofde zijn 
toehoorders terug te komen en 
verzekerde hen de meest volle
dige steun van zijn organisatie 
Het Boerenfront 

ANTWERPEN 
BESTUURSVERGADERING 
Op de bestuursvergadering 

Antwerpen w erden volgende 
beslissingen genomen 

Voorzitter voor provincie en 
arrondissement Mr Wagemans 

A A L S T 
Maandag 20 Juni, te ZO u. 

Zaal MADELON, Groi» Markt, 

FEDERALISTISCHE VOORLICHTINGSVERGADERING 
Sprekers : Staf Verrept — JVIr. F. van der Eist. 

AALTER 
Te Aalter greep een bijeen

komst plaats van jongeren die 
besloten over te gaan tot het 
stichten van een Jong Vlaamse 
gemeenschap vooi het hele ge
west De deelname aan het VI 
Nationaal Zangfeest te Gent en 
Antwerpen weid bespioken en 
geregeld «Het moet groeien» 
zei Hugo Verriest En de jonge
ren moeten zich doorzetten ! 

BRUGGE 
Gt> i l juiu-rr '"^'^en Prof Dr 

W CJouvreur en Mr Herman 
Wagemans volksvertegenwoor
diger, te Brugge op een goed 
geslaagde kaderverveigadeiing 
voor het ari ondissement De 
verdere uitbouw en werking van 
de Volksunie werd besproken 
Er weiden schikkingen getrof-
fei voor de deelname aan het 
V N Zangfeest en de volksver
gadering van de Volksunie te 
Antwerpen op 17 Juli De aan
wezigen waren vast besloten 
zich volledig in te zetten 

MIDDELKERKE 

Te Middelkerke wordt een 
flinke afdeling van de Volksunie 
uitgebouwd Ir De Bondt en 
D I S Wim Jorissen voerden er 
het woord op een plaatselijke 
vergadering waaiop een vijftig
tal personen aanwezig waien 
Flink zo " Middelkerke wordt 
een sterk steunpunt aan de 
kust Andere gemeenten volgen 

ROESELARE 
Te Roeselare werd ter gele

genheid van de jaarlijkse doden
herdenking ingericht door Sint-
Pietersbanden een voorlichtings-
veigadermg belegd door de 
Volksunie Een paar honderd 
personen waren aanwezig Het 
bestuur van de Volksunie was 
goed vertegenwooidigd Het 
woord werd gevoerd door Mr. 
F van der Eist Drs Wim Jo
rissen, Mr Herman Wagemans 
en Prof Dr w Couvieur De 
vergadering weid voorgezeten 
door de heer V Bouckaeit De 
aanwezigen waien allen gewon
nen voor de Volksunie en meer
deren van hen meldden zich na 
de vergadering om hun mede
werking aan te bieden Deze 
voorlichtingsveigadering het de 
beste indruk na 

GENT 
Te Gent weid een kaderver

gadering gehouden voor het 
a n ondissement Prof Dr W 
Couvieur en Mr Herman Wage
mans waren aanwezig namens 
het hoofdbestuur Zij voerden 
er het wooid en een vruchtbare 
gedachtenwisselmg had plaats 

Voorzitter Groot Antwerpen 
Dhr Mattheyssens, met als se-
kretarissen de heren Ribbens 
en De Pauw 

Voorzitter s tad Antwei-pen 
de heer Ceuppers vooilopig 
bijgestaan door dhr Godaeit 
die het sekretariaatsw erk zal 
vei-zekeren 

Adres voor briefwisseling 
Gioot Antwerpen Belgielei 200 

Spi eekuren (op hetzelfde 
adies) elke Zondagvoormiddag 
tassen 10 en 11 uui 

Op de dagorde s tond"" 0I3 
./inaamste punten de poli

tieke voorlichting in het Ant
werpse en de Sociale noden 
Van deze twee belangiijke za
ken evenals van de abonnenten-
slag wordt weik gemaakt 

ANTWERPEN 

Het Vlaams Comité voor 
Federalisme hield te Antwei-pen 
op 3 Juni in samenwerking met 
het Algemeen Vlaams Oud 
Hoogstudenten Verbond, het 
Nieuw Veibond voor Vlaamse 
Oud Strijders en de Heelneder-

THEO LEFEVRE 

LANDVERRADER 

Nu het honderdjarig bondge
nootschap dat « Het Volk » iven-
ste tussen de socialisten en de 
Christelijke Volkspartij verstoord 
werd door het schoolvraagstuk 
schijnen de boezemirienden 
lan ome twee « grote y> partijen 
zenuwachtig te worden. 

De franskiljonse voorzitter 
van de CVP ziet zelfs zijn la
waaierig patriottisme door de 
linksen niet meer aanvaard en 
mocht in de loop van de debat
ten het scheldwoord «landver 
ladern in ontvangst nemen Na 
jnn.nlang zelf met dat grote 
woord gegoocheld te hebben 
<iet hij dat begrip thans op hem 
toegepast BSP, Liberalen en 
CVP zijn werkelijk kostelijk 
Allen wenden ze voor het pa 
tnottisme m pacht te hebben 
^•oüdans hebben de grote m'er-
derhew van de linksen "n de 
kopmannen van de CV P ten 
tijde van de koningskwestie ge
ducht «het vertrouwen van de 
burgers ten overstaan van de 
troon» aan het luankelen ge
bracht Allen hebben ze het 
verkwanselen van onze uranium 
de bezetting van de Britten in 
de Kempen en de onderschik
king van ons leger aan het En
gelse in de bezettingszone goed
gekeurd zodat ze allen de bena
ming die Theo toegevoegd werd 
verdienen Destijds vonden ze 
het echter gemakkelijker de 
Vlaams-nationahsten als zonde 
bokken van het landverraad de 
gevangenissen in te sturen Had 
den ZIJ «al le» middelen ge
bruikt gelijk de socialisten met
terdaad teA tijde van de ko
ningskwestie en gelijk Theo met 
het woord thans "> 

B R U S S E L 
Zaterdag 9 Juli, te 17 u. 

ST. MICHIEL, Grote Markt, 

ARRONDISSEMENTELE VERGADERING 

11 Juli Herdenking. 

landse Gemeenschap een fede
ralistische VOOI lichtingsvergade
ring die zeer druk werd bijge
woond Het woord werd er ge
voerd door Mr Schreuis, sekre-
taris van het Nationaal Waals 
Kongies en door de heer Mat
theyssens De veigadeimg weid 
vooigezeten door Prof Walter 
Couvieur 

BRABANT 
In de provincie Brabant 

woidt er in stilte -maar met 
volharding gewerkt aan de stel
selmatige uitbouw van gemeente 
tot gemeente In een dertigtal 
gemeenten van het arrondisse
ment Biussel weiden kernen 
opgelicht die zeer degelijk werk 

piesteren Afdeling Schaaibeek 
bvb hield op Zaterdag 4 Juni 
een eerste afdelingsvergadermg 
waarop een vijftigtal aanwezi
gen waren Dagelijks komen er 
nieuwe abonnementen binnen 
Het bestuur vergadert wekelijks 
om oveileg te plegen met de 
plaatselijke vertrouw ensman-
nen njeuwe vertrouwensman
nen aan te stellen enz De 
narduk wordt vooral gelegd op 
het belang van de huisbezoe
ken 

Ook t j Gooik in het har t van 
het Payottenland had er een 
vergadering plaats Begin Juli 
zal een arrondissementele ver
gadering gehouden worden m 
het teken van de 11 Juli-her-
denking Het zal een gelegen

heid zijn om de verwezenlijkte 
VOOI uitgang vast te stellen 

Ook in het ai i ondissement 
Leuven waar we enkele flinke 
afdelirgen hebben worden voor
bereidingen getroffen tot ver
dere uitbouw Koitelmgs zullen 
vergadeiingen belegd worden te 
Leuven Tienen, Diest en Aar
schot 

LIMBURG 
Limburg heeft de voorberei

ding voor de grootse volksvei-
gadermg van de Volksunie op 
de vooi middag van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest flink aan
gepakt Overal werden, de kopn 
pen bij elkaar gestoken om per 
groep met de trein of meestal 
r)er bus te komen Maaseik, 
Neeroeteren en Gruifrode leg
gen een grote bus m Hasselt, 
St Truiden en Tongeren doen 
dit eveneens Te Riemst Millen, 
Genk Mechelen-aan-de Maas, 
Lanaken Hoeselt Eigenbilsen 
werd de organisatie eveneens 
aangepakt 

Inlichtingen onder meer te 
veikujgen bij 

Teelen E , Aldeneik Maas
eik , Poukens, Cafe De Eikel, 
Bosstraat Maaseik 

Verstraeten, J , Dorp 57, 
Gruitrode 

Cuppens Gerard, Markt, 
Neeroeteren 

Brans St Trudost iaat 7, St 
T I uiden 

Dy 1st, Zomei s t raat 48, Has
selt 

Duchateau 11 Novemberlaan 
18 Tongeren 

Joiissen Bloer 33 Tongeren 
D a e n e i Elderweg Millen 
GilLSsen Jaak Steenweg 49, 

Mechelen-aan de Maas 
Toelen Louis Schepene 

Gi oenstraat Hoeselt 
Ook van uit Tessenderlo en 

Oveipelt gaat men naar Ant
werpen , 

Inlichtingen bij Van Geel, 
Gust Hulst, Tessenderlo 

Van Helden Louis, Dorp 151, 
Oveipelt 

Te Hasselt gieep een kader-
vergadeiing plaats waarop Mr 
Van der Eist en Dis Joiisen 
het woord voerden over de ver
dere uitbouw van de Volksunie 
Een nieuwe vergadering om 
meer in het bijzonder de deel-
neftiing aan de grote volksver
gadering te Antwerpen te be
spreken zal op de eerste Zondag 
van Juli hotel Warson Station
straat plaats vinden (19 uur) 

Te Kerkom hadden een paar 
volksvergaderingen plaats waar
op onderscheidelijk Jorissen en 
Van Keickhoven het woord 
voerden Gemeente adslid Lee 
naerts doet hier zoals in de 
omgeving schitteiend weik 

ZAL MAASEIK U I T S T F R V V M O 

Het Limburgs stadje i\ < 
maakt een moeiliike pr j-'e 
door Het ekonomisch leven van 
deze stad draaide gedurende de 
laatste jaren reeds op vertraagd 

/ - t e m p o Maaseik ligt nu een
maal aan de uithoek van ons 
land zodat het lastiger dan een 
andere stad trefpunt wordt 
Nochtans was het door oude 

bekende scholen tot voor korte 
tijd een kultureel cent ium Toe
ristisch IS het stadje daarbij 
helemaal niet onaaidig en voor 
de omliggende dorpen zou het 
a l thans een middenpunt kun
nen blijven 

Maaseik heeft echter een ge
meentebestuur zoals we er wei
nig in ons Vlaamse land ken
nen Weliswaar is het libeialis-
me voimelijk gezien de laatste 
gemeenteiaadsverkiezingen ach
teruit gegaan maai de huidige 
C V P meerderheid is flink 
bespienkeld met blauwsel 

De onbekwaamheid van het 
schepenkoUege steekt daarbij de 
ogen uit Niets schijnt het kun
nen uit te voeien 

De aloude scholen van Maas
eik krijgen de noodzakelijke 
toelagen niet zodat ze reeds ver
huisd zijn of ei aan denken 
van te verhuizen Sedert een 
paar jaar worden er leeds kre
dieten uitgetrokken voor een 
muziekkiosk en voor een ge-
meentevi achtwagen Als he t 
j aa r om is hebben de daarvoor 
bestemde kredieten echter een 
andere bestemming gekregen ' 
Voor de aankoop van és 
gemeentevrachtwagen werden 
nochtans reeds reizen genoeg 
georganiseerd door gemeente
raadsleden De vrachtwagen is 
echter nooit achter hen aan 
komen lopen Zelfs de deken 
van Maaseik moet meer schooi
en omdat hij de beloofde kre
dieten voor zijn keik niet krijgt, 
zo krijgen we het al thans van 
op de preekstoel te hoi en Een 
prachtig C V P schepenkol-
lege IS dat dat zelfs de deken 
zonder geld zet De linksen zijn 
daar dus niet eens nodig om 
die stieek uit te halen 1 

De laatste maanden wordt 
het van kwaad tot eiger Niet 
alleen woidt er niets gedaan 
om de toeristen naai Maaseik 
te lokken maar meer zelfs de 
enige maandelijkse maikt , die 
de stad nog had weid afge
schaft 1 Als men weet dat het 
gemeentebestuur aan de burgeis 
van Maaseik vraagt initiatie
ven te nemen en voor te stellen 
en dat na twee jaai vechten de 
maandelijkse maik t er pas door 
kwam dan weipt dit wel een 
schiil licht op de toestand Alle 
steden m Limbur hebben min
stens een wekelijkse markt 
Maaseik had nu sinds een acht
tal maanden een maandelijkse 
maik t er door gekregen Thans 
weid deze echter ten gevolge 
van het gekonkelfoes van een 
kleine mindeiheid afgeschaft 
Indeidaad 83 personen ver-
klaaiden zich tegen die markt 
Daai tegenover s taat dat het 
Amt St Elooi dat 287 leden telt 
en de grote meei derheid van de 
Maaseiker middenstand gioe-
peeit radikaal voor het behoud 
van de maik t opkwam Het 
mocht niet baten Ook hier 
haalden de enkele blauwe vrien
den van de burgemeester hun 
slag thuis ' 

Meer en meer wordt Maaseik 
op die wijze een dode stad In 
plaats van krachtig in te grij
pen om het ekonomisch leven 
van het stadje te doen hei leven 
zorgen schepenkoUege en ge
meenteraad ervoor dat Maaseik 
helemaal de diepeiik mgaat 
Het zal dan ook niemand ver-
wondeien dat toen met Kar
naval in een omzendbiief voor
gesteld werd het schepenkoUege 
te verkopen, er helemaal geen 
bod op hen kwam 

Bent U reeds geabonneerd op de Volksunie? 
Zo niet, volg het voorbeeld van de eerste 
duizenden en stort onmiddellijk 50 Fr. 
op Postgiro 885.72 Volksunie-Antwerpen. 

De Volksunie V 
(Juni 1955) 

J a a r g a n g — N ' 6 

R E D A C T I E en B E H E E R - Kipdorp, 6 1 , A n t w e r p e n . 

T e l 31 01 5 3 

P . C . : n ' 8 8 5 72, V o l k s u n i e , A n t w e r p e n . 

J a a r a b o n n e m e n t : 50 Fr. 

S t e u n a b o n n e m e n t : 100 Fr. ( m i n i m u m ) . 

L o s s e n u m m e r s : 5 Fr . 

Verantwoordelijk »oot uitgave en opstei 
Mr Herman Wagemans Stefanlestraat 14 Aniwerpea 


