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HET 18e VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Met geestdrift begroeten wij de deelne

mers aan het Zangfeest : « het » zangfeest, 
het echte dat de traditie voortzet, want een 
traditie is het geworden sedert in 1933 het 
eerste zangfeest plaats greep. Van toen af 
werden jaar na jaar de Vlaams nationale 
zangfeesten gehouden, met een onderbre
king van vier jaar, nml, de laatste jaren 
van de oorlog en de eerste jaren na de 
oorlog. Wanneer wij de programma's in 
handen nemen van al deze zangfeesten (we 
zijn al aan het 18e) en wij overlopen de 
namen der steden waar ze gehouden wer
den, de namen der Vlaamse toonkunste
naars die er optraden, de namen der 'feest
redenaars, de titels der liederen die uitge
voerd werden : dan beseffen wij pas ten 

volle wat de zangfeesten vertegenwoordi
gen in de Vlaamse Beweging. Het is een 
enige prestatie waarvan men moeilijk de 
weerga zal vinden in andere landen, bij 
andere volken. 

Men zal niet licht de betekenis ervan 
voor de nationale bewustwording van ons 
volk te hoog aanslaan. Daarom ook moet 
deze heerlijke traditie hoog gehouden wor
den, moeten wij ze verdedigen met man en 
macht tegen hen die er de hand willen 
op leggen om ze te vervalsen, om de geest 
ervan te verminken, om ze in dienst te stel
len van de partijpolitiek. Laat ze maar hun 
«Dag van het Vlaan\s Lied» inrichten, 
laat ze zelfs in hun kleinzielige nijd en af

gunst aankondigen dat zij volgend jaar 
hun dag zullen houden op dezelfde datum 
waarop traditioneel ons zangfeest plaats 
grijpt. Maar handen af van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest ! 

Tot de deelnemers aan het zangfeest 
willen wij deze boodschap richten : 

«Zingen is goed, deelnemen aan het 
zangfeest is Vlaamse plicht. Maar daar
door alleen wordt Vlaanderen niet gered : 
de Vlaamse strijd moet opnieuw aange
pakt worden met frisse moed. Een jonge 
kamipformatie — de Volksunie — doet be
roep op U. Begrijp uw plicht en strijd met 
ons. » 
Leve de Vlaams Nationale Zangfeesten ! 

VLAANDEREN l\Sl ZELFBESTUUR ! 
« De ondertekenaars van dit manifest, 

zich bewust van hun verantwoordelijkheid 
ten overstaan van de Vlaamse volksbelan
gen, roepen op deze 11 Juli 1955 de Vlaam
se jeugd op tot een onverdroten ijzeren 
voor ZELFBESTUUR. 

» De toekomst van Vlaanderen, van ons 
voortbestaan als volk, wordt steeds ernsti
ger bedreigd. Zo te Brussel, op de taalgrens, 
in de nijverheid, de administratie, het le
ger, het onderwijs, op kultureel-maat-
schappelijk en politiek gebied. Kortom, in 
alles wat het leven van een volk bepaalt, 
richt, verheft, versterkt. 

« In een tijdperk waarin de zogenaamde 
koloniale volkeren het recht op zelfrege-
ring weten te veroveren, heeft Vlaanderen 
nog altijd niet datgene bekomen waarvoor 
reeds de koene gemeentenaren in 1302 ten 
strijde togen; waarvoor op Vlaamse grond, 
geslacht na geslacht, geleefd en gestreden 
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heeft; waarvoor de edelsten onder de IJzer-
jongens hun jong leven offerden; wat ten 
slotte het streven was en blijft van meer 
dan honderd jaar Vlaamse Beweging. 

» Wanneer wij dergelijke toestand blij
ven dulden, worden in de eerste plaats wij 
zelf de grote schuldigen van Vlaanderens 
ondergang. Alleen de VLAAMSiE WAAR
HEID kan ons redden en deze is : dat 
Vlaanderen tot ondergang gedoemd is zon
der zelfbestuur. Deze waarheid dient dan 
ook door de jeugd tot het volk te worden 
gebracht ! 

Vlaamse volksgemeenschaip zal niogelijk 
maken. Alleen een hervorming op federale 
grondslag kan een bevredigende oplossing 
brengen. Alleen ZELFBESTUUR kan ons 
de mogelijkheden schenken om onze 
Vlaams noden op te lossen en ons bestaan 
als deel van de Nederlandse stam verzeke
ren. In een Europa dat naar herwaarde
ring en nieuwbouw streeft, kan Vlaanderen 
slechts dan een taak vervullen als het door 
mensen uit eigen volk vertegenwoordigd, 
verdedigd en bestuurd wordt. 

» Op grond van de ervaringen na meer 
dan een eeuw Belgische geschiedenis en 
indachtig de lessen der koningskwestie, de 
repressie, het schoolprobleem e.a., spreken 
de ondertekenaars van dit 11 Julimanifest 
zich uit voor een nieuwbouw van de Belgi
sche staat, die een vrije opgang van de 

» Jeugd van Vlaanderen, in de geest van 
1302 en met het geloof der Groeningestrij-
ders in de uiteindelijke overwinning : t' en 
zal als wij het willen ! Daarom bindt ons 
voortaan, over alle organisaties en me
ningsverschillen heen, het éne parool : 
ZELFBESTUUR 1 

/Lees de namen der ondertekenaars op blz. 7) 

DE C.V.P. EN HET 
VLAAMSE VRAAGSTUK 

Voor de C. V. P. als unitaire Belgische 
partij, waarin één derde Walen evenveel 
en meer te vertellen heeft dan twee derden 
Vlamingen, is het Vlaamse probleem een 
hachelijk probleem. Men moet water en 
vuur verzoenen. En vergeten we dan voor
al niet dat de C. V. P. tal van franskiljons 
en Vlaams-hatende Brusselaars telt. Om 
de Vlaamsgezinden aan een zoet lijntje te 
houden moet men af en toe wat komedie 
spelen. Een of ander tweederangsfiguur 
krijgt wel eens toelating om een «solo» 
uit te voeren; men heeft een Standaard 
ten behoeve van de naïevelingen in Vlaan
deren, die wel eens mag dreigen... wan
neer de verkiezingen pog niet in zicht zijn. 
Het partijprogramma wordt vaag genoeg 
opgesteld om het te kunnen interpreteren 
naar gelang de noodwendigheden van 
plaats en tijd. 

Wanneer het ongeduld van de volgelin
gen te groot dreigt te worden heeft men 
nog altijd de uitweg van een studiecom
missie of een studiedag. Alles uitvluchtsels 
waar de daden ontbreken. Vier jaar is de 
C. V. P. alleen aan het bewind geweest. 
Wij zouden graag de inventaris eens zien 
van wat zij gedurende die vier jaar ver
wezenlijkt heeft. Carrentie op gans de 
lijn. Wij denken b.v.b. aan het verslag 
over de taaltóestanden in het leger dat 
onlangs publiek gemaakt werd. Een onge
hoorde schande... waarvoor de C.V.P. gro
telijks verantwoordelijk is, want zij heeft 
niets, letterlijk niets gedaan om de toe
stand zelfs maar te verbeteren. Wij heb
ben moeten wachten op de Vlaamse socia
list Spinoy... 

De gewezen minister van koloniën, de 
Vlaming Dequae, had de trieste moed om 
in het parlement de toestand van de Vla
mingen in Kongo aan te klagen... Wat 
heeft hij gedaan toen hij minister was? 
Waarom heeft hij het taaistatuut voor 
Kongo niet uitgevaardigd waarop de Vla
mingen reeds zolang wachten? Mocht hii 
niet? 

Voor Vlaanderen heeft de C. V. P. niets 
gedaan. Zij heeft zelfs al het mogelijke 
gedaan om afdoende oplossingen in de 
toekomst te bemoeilijken. De grondwets
herziening bood immers de mogelijkheid 
om sommige hervormingen door te voeren. 
Daarom nog niet eens federalisme, maar 
b. V. b. kulturele autonomie. De C. V. P. 
heeft zich daartegen verzet toen vóór dé 
parlementsontbinding de artikelen van 
de grondwet moesten aangeduid worden 
die aan herziening zouden onderworpen 
worden. 

(Lees door blz. S) 

BERICHT VAN DE REDAKTIE 

Zoals onze lezers kunnen vaststel
len is ons blad van « gewaad » ver
anderd. Het formaat is heel wat 
groter geworden, het papier is beter., 
het komt er beter voor.- Deze verrui
ming maakt het ons mogelijk nieuwe 
rubrieken te openen en aldus de in
houd ook gevarieerder en rijker te 
maken. 

Dit is een eerste grote stap voor
waarts. Het is onze vaste wil ons ter 
dege in te spannen om het blad 
steeds beter te maken. Maar dan 
durven wij ook rekenen op uw aller 
medewerking. Beloont ons voor onze 
moeite door ons te helpen. Wij vra
gen : ieder abonné werft een nieuwe 
abonné. Is dat te veel gevraagd? 
Stel het niet uit, doe het onmiddel
lijk. Dank U. 
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PEPEKNOTEN 
WIJ ZIJN PARASIETEN 

Theo de even « sympathieke » als « verstan
dige >) C. V, P.-voorzilter hoeft op de betogingen 
te Gent en te Oostende de radikaal Vlaams-gezin
den voor paYasieten uitgemaakt omdat ze span
doeken met de eis zelfbestuur of federalisme 
meedroegen en omdat vijftig duizend strooi-
brisfjes van de Volksunie met dezelfde eis uit
gedeeld werden. Het is een eigenaardig geval. 
Waar het Comité voor Vrijheid en Demokralie 
zoals te Luik aangevallen wordt als een C.V.P. 
komitee verdedigt het zich door er op te wijzen 
dat dit niet juist is. Waar andere niet C.V.P. 
groepen, die tegen de wet Collard zijn zich in de 
betogingen van bedoeld comité mengen zegt men 
dat het niet opgaat mee op te stappen en in een 
andere partij te staan als de C.V.P., zoals de 
plaatselijke potentaat voorzitter Antwerpen van 
het Comité P. W. Segers het motiveerde toen 
onze volksvertegenwoordiger geweigerd werd bij 
de anti-Collard parlementairen. Thans stapten 
weer ganse groepen onafimnkelijke jonge mensen 
naast studenten en Volksuniesimpatisanten mee 
op in de stoeten te Oostende en te Gent. Hun eis 
luas u Zelfbestuur >K Ganse groepen, skandeerden 
deze eis ook voor het podium waarop de C.V.P. 
bonzen plaatsgenomen hadden. Duizenden beto
gers anderzijds staken de Volksuniestrooibriefjes 
in hun knoopsgat wat wel bewijst hoe simpatiek 
de enige oplossing van het schoolvraagstuk, de 
federalistische opbouw van de staat, geworden is 
en hoe de Volksunie steeds meer krediet krijgt 
bij de grote massa. 

Dat deed Theo schuimbekken. Hij die zelf ge
dreigd heeft met federalisme in het parlement 
is er thans weer openlijk tegen omdat hij ziet 
dat men hem toch niet gelooft met zijn dreige
menten en omdat de steeds talrijker voorstanders 
van zelfbestuur terecht deze oplossing sleclils via 
de druk van de Volksunie veriMchten. De helft 
van zijn speech te Oostende en te Gent was aan 
ons « parasieten » gewijd. Het is inderdaad erg 
als men denkt de schoolstrijd te kunnen uitbuiten 
voor C.V.P. doeleinden maar dat men moet in
zien dat de volgelingen niet tevreden zijn daar
mee maar werkelijk een oplossing willen en dul 
ze inzien dat slechts de Volksunie deze oplossing 
voorstaat. Wie zijn de werkelijke parasieten « die 
van de verontwaardiging van onze christelijke 
bevolking wil gebruik nw.ken »? Zijn liet niet de 
C.V.P. bonzen, die op elke vergadering van het 
« niet-partijpolitieke » Comité voor Vrijheid en 
Demokratie het woord voeren voor C.V.P. partij
doeleinden? Het is inderdaad erg dat men die 
schoolstrijd mee in gang stak om de Volksunie 
uit te schakelen en dat men thans ziet dat het 
volk meer en meer naar de Volksunieoplossing 
van het schoolvraagstuk gaat grijpen. De idee 
zelfbestuur begint de ganse schoolstrijd te be-
iieersen. Slechts daar ook ligt de oplossing. Maar 
voor de C.V.P. is dit zeer onaangenaam. 

P:N OOK DE STUDENTEN ZIJN PARASIETEN... 

De wrok van Tlieo was des te groter daar ook 
de studenten heftiger opkwamen voor zelfbestuur. 
Hun groot spandoek « Wat verkiest gij, een links 
België of een christelijk Vlaanderen » gingen ze 
zelfs achter Theo op het podium opstellen. En 
wat kon Theo doen ? De studenten wegjagen, van 
wie hij weet dat zij de reaktie tegen Collard wer
kelijk op straat brachten en daardoor de simpatie 
van het volk veinvorven hebben? Dat durfde }dj 
niet. Maar aan de andere kant gaven de studen
ten hem harde noten te kraken, daar waar ze de 
C.V.P. bedoelingen ontmaskerden en de enig mo
gelijke oplossing van het schoolvraagstuk in hun 
strooibriefjes, eveneens op duizenden exemplaren 
verspreid, naar voor brachten. Lazen we niet op 
hun strooibriefjes : « Wij zullen ook de school
strijd verliezen als er geen zelfbestuur komt. 

Of bedoelt gij slechts bij de eerstvolgende ver
kiezingen aan enkele Walen een ministerzetel te 
bezorgen? Als de Walen u nodig hebben, trach
ten ze zelfs een « Vlaamse Leeuw « mee te zingen 
zoals op 26 Maart te Brussel. Maar morgen hebben 
ze u niet meer nodig en werken zij samen met 
de overige Walen tegen U. » 

Ook de studenten hebben de juiste oplossing 
voor liet vraagstuk gevonden. 

DE RECHTSE BLADEN ZWEGEN 

Ieder deelnemer aan de stoet en alle toeschou-
ivers waren getuige van de aktie van de verschil
lende groepen die de federalistische oplossingen 
voorstonden. Slechts de meerderheid van de chris
telijke kranten zwegen op C.V.P. bevel de aan
zwellende stroming voor zelfbestuur zo goed als 
dood. Alleen « De Nieuwe Gids » het lijfblad van 
Theo ging heftig te keer tegen de studenten « De 
Standaard » sprak van een of ander klein groepje 
«jonge ekstremislen». Het feit dat de zelfbe-
stuurpropagande deze betogingen beheerste werd 
echter weggemoffeld. Degenen, die er niet geweest 
waren mochten dat niet vernemen. De aanwe
zigen zullen echter weer eens weten wat voor
lichting en inlichtingen zij van die kranten mogen 
verwachten. Het is goed dat ze dat andermaal 
ondervinden. 

De links-; kranten schreven dat « Theo het 
hoorde kraken ». Vandaar dat een razende « Stan
daard » een paar dagen nadien schreef dat « Van 
Acker het hoorde kraken! » Ons volk zal echter 
slechts gered worden als die beide partijen ge
kraakt zijn. 

EEN STANDAARD PLOERTKNSTREEK 
Reeds bij de vrijlating van Ward Hermans pro

beerde de schijnheilige Standaard het verzetra-

pailje op te jagen tegen de vrijlating van deze 
oud-volksvertegenwoordiger door hen uit te da
gen. De " verdediging « van de incivikken waar
voor die C.V.P. krant het monopolium opeiste kan 
het niet halen tegen hun partijmaniakkerij. Met 
lede ogen ziet ze thans dat de linksen wel eens 
zouden durven doen waarvoor de C.V.P. al te laf 
was, namelijk de politieke gevangenen, die thans 
reeds meer dan tien jaar brommen, vrij te laten. 
Ook thans weer heeft de Feiten-en-Beschouwingen 
man een artikel gebrouwd waardoor het verzet 
nog eens in het harnas kan gejaagd worden door 
hen slaafsheid tegenover de socialisten te verwij
ten. De « Feiten en Bescliouwingen n schrijvelaar 
gaat toch wat al te ver in zijn C.V.P. gesupporterI 
Heeft hij dan werkelijk de bedoeling de gevange
nen, die hij beweert te willen helpen, nog langer 
ie Inlen « rotten » in hun cellen? Er zijn te Jalla 

en te Nurenberg en in ons land bij de Konings
kwestie nog al'andere boklicn geschoten waarvoor 
niemand tien jaar heeft moeten zitten dan dat 
men hier moet blijven « kollaborateurs » vervol
gen, menen we. Vooral nu de anti-Russische 
politiek door gans West-Europa overgenomen werd 
en nu men zich van overal beijvert Duitsland 
op te vrijen, wat de meest vooraanstaande poli
tieke kollaborateurs niet eens deden! 

Ons inziens zijn de ' « incivikken » nieimand 
dankbaarheid verschuldigd als men eindelijk een 
punt zet achter heel het walgelijk gedoe van de 
repressie, die noch de liberale ekonomische kolla
borateurs trof noch de socialistische vrijwillige 
arbeiders in Duitschland, maar hoofdzakelijk 
gebruikt werd om Vlaamsgezinden uit te scha
kelen en hen in de ogen van ons volk, waarvan 
zij de enige verdedigeis zijn, verdacht te maken. 

EN FLAMAND... 
Niet alleen beleefde Theo op de betoging te Gent 

het genoegen talrijke en aktieve scharen federa
listen te zien, doch ook voor hun andere held 
Harmei was het een prettige namiddag. Toen hij 
weer zoals gewoonlijk na zijn kort inleidinkje in 
het Nederlands naar het Frans overging, weer
klonk luidruchtig protest en werd de kreet « En 
flamand n geskandeerd, zodat hij het moest ver
staan. En hij heeft er moeten gehoor aan gevery. 
Hij deed zijn best om zijn rede in het Nederlands 
voort te zetten. Het is potsierlijk dat de C.V.P. 
kranten Harmei loven omdat hij een korte in
leiding in het Nederlands geeft bij elke rede in 
het Vlaamse land. Het moet uitgesloten worden in 
Vlaanderen op politiek gebied nog een rede te 
houden tenzij in het Nederlands. Een professor, 
die daarbij nog minister wil zijn in een land met 
een meerderheid van Vlamingen moet toch wel 
in staat zijn de taal van die meerderheid te leren. 
Zo niet (s het een domkop en dat soort mensen 
zijn we beu als minister. Het is te hopen dat alle 
Waalse sprekers in het vervolg uitgefloten worden 
als zij in Vlaanderen op een partijpolitieke mee
ting het woord willen voeren in het Frans. Zal 
het onze lezers verwonderen dat geen enkele 
C.V.P. krant dit feit vermeldde, ook De Standaard 
niet, waarvan sommige gelukkig geleidelijk 
schivirser wordende, naïevelingen nog geloven dat 
dit geen eigenlijke C.V.P. krant is! 

VERLOREN MEERDERHEID 
De C.V.P. verspreid het gerucht dat wij de 

schuld er van zijn dat zij de meerderheid verloren 
hebben en dat niet haar eigen talrijke en grote 
stommiteiten daaraan ten grondslag liggen. Hun 
onnozele kiezers slikken dat dan ook. Zij hebben 
echter bij de vorige verkiezingen zoveel stemmen 
aan de socialisten en liberalen verloren als aan 
ons. Met al onze stemmen bij zouden ze 99 zetels 
gehaald hebben, wai dan een minderheid bleef 
van H zetels. En denkt de-C.V.P. dan werkelijk 
dat onze kiezers voor hen zouden gekozen hebben ? 
De blanco's zouden nog talrijker geworden zijn 
indien wij geen lijsten ingediend hadden. Het 
verwaarloosde Vlaanderen is het grondig beu bij 
elke verkiezing door de C.V.P. bedot te worden 
om dan nadien hun stemmen te zien gebruiken 
tegen de Vlaamse belangen. De C.V.P. moet zich 

geen begoochelingen maken. Zij zal nog meer 
stemmen verliezen aan ons ten bate van onze 
Vlaamse mensen. 

EENHEID 
Het schijnheilig gesol met de eenheidsgedachte 

moet het hem nog verder doen. We hebben reeds 
op het fundamentele verkeerde van die taktiek 
gewezen. Ue niet christelijke partijen zijn drie 
in getal en oefenen door de verscheidenheid van 
[irogram een grote aantrekkingskracht uit wat 
de C.V.P. als enige partij van christelijke inspi
ratie niet zo krachtig en verscheiden kan doen. 
Trouwens men begint in Vlaanderen meer en meer 
zijn tevredenheid te betuigen over onze partij. 
Men zal op de duur inderdaad blij zijn dat er 
nog een andere christelijke partij is, die niet te
vreden is met achtereenvolgende afrossingen van 
het christelijke en Vlaamse volksgedeelle door de 
socialisten.'Men wordt de achtereenvolgende kapi-
lulaties en achteruitkrabbelingen van de partij 
van de lusteloosheid en de lafheid hartsgrondig 
beu. Het is niets te vroeg willen we nog uit het 
slop geraken. 

KOMMUNISTEN BETAALD DOOR DE C.V.P. ? 

De C.V.P. strooit eveneens het gerucht rond dat 
wij beta/ild worden door de socialisten om stem
men af te nemen van de C.V.P. Onze penning
meester kan inderdaad bevestigen dat het geld 
van deze uproletenpartij» langs een speciale pijj)-
lijn bij ons binnenvloeit. Maar de C. V.P. zou dan 
toch ook de volle waarheid moeten zeggen, waar
om mag iedereen niet weten dat zij de kommu-
nisten betaalt om stemmen van de socialisten af 
te nemen? De kommunisten hebben immers in 
Vlaanderen waar zij op Limburg na overal kan
didaten hadden veel stemmen aan de socialisten 
ontnomen, wat dus de C.V.P. ten goede kwam, 
daar de kommunisten in Vlaanderen geen enkele 
zetel behaalden. Wat werd voor deze hulp van 
Moskou betaald ? 

Wat eigenlijk de zaak bizonder ingewikkeld 
maakt is dat de socialisten, die ooit arm waren, 
zelfs de C.V.P. betalen. Want de drie omgekochte 
C.V.P.ers in de Limburgse provincieraad die voor 
een socialist kozen stellen zich niet tevreden met 
dertig zilverlingen. Spijtig dat ook de Volksunie 
zich ook daar niet liet betalen I 

EN SIEEDS NIEUWE KAPITULATIES1 

De betoging te Luik werd eerst uitgesteld na
dien afgekocht door de verloochening en door 
het opgeven van de eigen taktiek. Voortaan zal 
men de linkse rninisters met rust laten. Wanneer 
de socialisten dreigen en een knokkelpartij willen 
houden, gaat de C.V.P. reeds op de loopt Voor 
vechten voelt de partij van de lamlendigheid en 
van de lafheid inderdaad niets. Vandaar ook dat 
ze elke strijd verliest. Werd er inderdaad weer 
niet in het oor van enkele C.V.P. kandidaat-minis
ters gefluisterd dat een regeringswijziging niet 
uitgesloten is en dat zij weer een kans maken op 
een ministerzetel. De « heilige » schoolstrijd en 
de « ziel » van het kind worden dan weer vlug 
vergeten. Het land heeft dan weer behoefte aan 
kalmte en waardigheid I 

HET LANDBOUWFONDS EN DE BOERENBOND 
Men wil eindelijk, zoveel jaren te laat, in ons 

land een landbouwfonds in het leven roepen om 
de onhoudbare toestand van onze landbouwers 
niet meer slechter te laten worden. Wie zich weer 
verzet tegen dit « dirigisme » zijn de Boerenbond 
kamerleden en senatoren want de macht van de 
Boerenbond zou kunnen verminderen. Wij heb
ben tveinig vertrouwen in de regering, wat niet 
wil zeggen dat we niet elke goede maatregel zul
len toejuichen om het even of hij van de C.V.P. 
of van dé liberalen of van de socialisten komt. 
Ze doen zo weinig goeds dat we blij zouden zijn 
iets fatsoenlijks te zien gebeuren en zeker wan
neer dit gebeurt voor die groep van mensen die 
altijd het slechts behandeld worden, de kleine 
boeren. Is het niet erg dat die partij die dan toch 
de overgrote meerderheid van de stemmen van 
die sukkelaars krijgt zich verzet tegen een maat
regel die enige verbetering zou kunnen brengen? 

LILAR, DE HUMANIST... 

Het is een erge schande dat thans meer dan 
tien jaar na het einde van de oorlog nog zuiver 
polilieke gevangenen in de gevangenissen opge
sloten blijven. Nochtans gaat de huidige minis
ter graag prat op een reputatie van humanist! 
Luister naar mijn woorden, maar let niet op mijn 
daden... De C.V.P.er Struye, die meer dan hon
derd gevangenen liet neerknallen om te bewijzen 
dat België een beschaafd land was en de Korea-
naftaline, Moreau de Melen, die enkele dagen 
voor de verkiezingen dertien terdoodveroordeel-
den liet afmaken om wat meer voorkeur-stemmen 
te halen, zijn vooraanstaande christenen. Lilar, 
die mensen onschuldig aan gelijk welke misdaad^ 
meer dan tien jaar lang in de gevangenis laat 
verkwijnen tot menselijke wrakken, neemt zich 
voor een humanist wat in goed Nederlands bete-' 
kent iemand die menslievend is. 

BETAALDE PENNEN 

De verloochenaars van onze Vlaamse idee heb
ben al heel wat smerige karweitjes mogen op
knappen. Dat is inderdaad het lot van renegaten. 
Elke dag kan men van hen nieuwe goocheltoeren 
aanschouwen. De Feiten en Beschouwingenman 
lieeft daarbij dan nog een bizondere voorzichtig
heid in acht te nemen. Sommige lezers van « De 
Standaard » menen inderdaad nog dat het « De 
Standaard » schrijvelaars ernstig is met hun 
Vlaamse overtuiging. Potsierlijk is het « De Stan
daard » te horen vragen dat ter gelegenheid van 
de betoging te Brussel geen misbruik zou gemaakt 
worden van die gemeenschappelijke manifesta
tie om op een minder faire wijze uit te komen 
voor een apart inzicht. Bedoeld worden natuurlijk 
de federalisten en Volksunie. Wat wel fair is voor 
de knechten van de Standaard is het feit dat op 
deze « gemeenschappelijke n betogingen alleen 
maar de C.V.P. bonzen het woord voeren en de 
« troepen » in ogenschouw nemen! De paljas die 
dergelijke beschouwingen neerschrijft verdient de 
prijs voor logika. Overigens moet diezelfde krant 
begrijpen dat het nationale Vlaanderen steeds 
beter inziet dat het tegengestelde doen van hetgeen 
De Standaard vraagt de beste oplossing is voor 
Vlaanderen., De tijd dat de renegaten zich nog 
konden laten doorgaan als Vlaamse voormannen-
is voorbij. 

VOLHARDEN IN DE LASTER 

Het politiek scribentje van het Parochieblaadje 
volhardt in de boosheid. Thans kan hij niet meer 
de verontschuldiging van zijn onwetendheid over 
het program van de Volksunie inroepen. Het werd 
hem onlangs van verscheidene zijden toegezonden. 
In het nummer van begin Juni onder de titel 
<c Is de schoolkwestie een politieke kwestie ? » wor
den de zaken weer zo voorgeleid alsof slechts de 
C.V.P. tegen de linkse schoolpoliliek is. Vorige 
maal konden we het Parochieblaadje slechts ach
terklap, kwaad vermoeden en lichtvaardig oor
deel aanwrijven, thans spijt het ons niets anders 
van hen te kunnen maken dan lasteraars. Het is 
werkelijk bedroevend dat blaadjes die praktisch 
een officiële Katholieke stempel dragen tot der
gelijke walgelijke leugens hun toevlucht nemen. 
Het blaadje zou dan ook op de lijst van de te 
mijden lektiiur moeten vermeld worden. Het is 
een typisch stukje klerikale vuiligheid. Men maakt 
inderdaad misbruik van het geloof van onze een
voudige mensen om een groep christenen af te 
schilderen als anti-gelorigen. Het enige middel 
om dat scribentje uit te zuiveren is dan ook « Het 
Parochieblaadje n op te zeggen, zolang het laster 
rondstrooit. 

* 
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Op het laatste kongres van de C. V. P. 
had de partijleiding het klaar gespeeld om 
op behendige wijze het probleem van de 
Vlaams-Waalse verhouding in de doofpot 
te stoppen met de belofte een speciale stu
diedag te zullen wijden aan dit probleem, 
onder het voorwendsel dat het te belang
rijk was. De studiedag werd aangekondigd 
en weer uitgesteld. Op 18 Juni 1.1. werd hij 
eindelijk toch gehouden. Alle voorzorgen 
waren genomen om « ongelukken» te 
voorkomen. Betrouwbare kopstukken van 
de partij , zoals Harmei, Wigny, Moyersoen, 
hadden opdracht gekregen de zaak voor 
te bereiden. Zij stelden ieder een voorzich
tig verslag op dat ter bespreking zou ge
legd worden. Aldus werd het debat op 
voorhand beperkt en in de gewenste rich
ting geleid. 

Anderzijds werd het publiek «geselec-
tioneerd» : slechts leden van de part i j 
raad en parlementsleden werden toegela
ten. De franskiljonse voorzitter van de C. 
V. P.. Theo Lefèvre, had aldus alle maat
regelen getroffen « die zich opdrongen » 
en zat voor met een airtje van « Laat ze 
maar eens hun gal uitspuwen», zoals 't 
Pallieterke schreef. De bonzen, de grote 
Vlaamse voormannen, zoals De Schrijver, 
Eyskens, Verbist, de Bruyne, baron De 
Vleeschauwer, vonden het de moeite niet 
waard en waren afwezig. P. W. Segers en 
Leemans zwegen als vermoord in alle ta
len. Van Cauwelaert debiteerde wat hol-
klinkende algemeenheden. Voor het ove
rige kwamen van Vlaamse zijde slechts 
tweederangs figuren aan het woord. Wat 
zij te vertellen hadden was niet veel zaaks. 
Blijkbaar gaf de vrees de partijbonzen te 
mishagen de doorslag. Dan waren de Wa
len, zoals gewoonlijk, heel wat moediger. 
Zonder zich te storen om wie of wat ook 
gaven zij ononwonden hun mening te ken
nen. Het is interessant die mening te ver
nemen om te weten wat men van de C. V. 
P. kan verwachten. Volksvertegenwoordi
ger Parisis verzette zich tegen het stop
zetten der taaltellingen en verdedigde 
openlijk de verfransing langs de taalgrens 
en in de Voerstreek, waar de gemeenten 
volgens hem zeer tevreden zijn met de 
toepassing van de resultaten der jongste 
talentelling ! 

Hij is gekant tegen de vastlegging van 
de taalgrens of de aanpassing van de pro
vinciegrenzen aan de taalgrens. Zowel Pa
risis als senator Nothomb en senator Ni-
houl, zijn tegen kulturele autonomie, zelfs 
tegen het voorstel Van Elslande dat slechts 
een schijn van kulturele autonomie voor
ziet. Men kan zich dus moeilijk vergissen 
over de geestesgesteldheid van de Waalse 
C. V. P.ers, en dit op een ogenblik waarop 
zij de steun van de Vlamingen zozeer no
dig hebben. Vermits wij bij ervaring weten 
dat in de C. V. P. de Walen boven de par-
tijtucht staan weten wij meteen waaraan 
ons te houden. 

Van Vlaamse zijde werden er gevaarlijke 
dingen verteld. Uit lafheid : ten overstaan 
van de vooroorlogse verworvenheden krab
belt men nu achteruit omdat men de ele
mentaire moed mist om deze verworven
heden zelfs maar te verdedigen. De enige 
prestatie van de C. V. P. op stuk van taal
wetgeving is een wet waarbij voorzien 
wordt dat de hoogste magistraat in dit 
land, de Voorzitter van het Hof van Cas
satie, geen Nederlands moet kennen. Een 
kapitulatie en een stap terug op het hoog
ste vlak. Terwijl men, zoals we verder zul
len zien, voor de kleine man de tweetalig
heid aanprijst ! Deze wet, waarover men 
in alle tonen gezwegen heeft in de C. V. 
P.-pers, is een prestige nederlaag van ver
dragende betekenis die de C. V. P. de Vla
mingen toegediend heeft om de Walen 
ter wille te zijn. 

Thans bepleitte senator Van Hemelrijck 
op de studiedag een «vergaande tweeta
ligheid ». Senator Van Hemelrijck is de 
gekozene van de Vlaamse boeren van het 
arrondissement Brussel. Hij is de man van 
de Boerenbond. Alhoewel zelf de zoon van 
eenvoudige Vlaamse mensen van Asse 
spreekt hij graag Frans in de Senaat en 
zijn dochter, die een Franse opvoeding 
kreeg, spreekt zelfs uitsluitend Frans. 
Niettemin zal hij op tijd en stond, als het 
past, wel beweren Vlaamsgezind te zijn. 
Zijn tussenkomst was typisch voor iemand 
die rondloopt met de vaste hoop eens mi
nister te worden en dan ook tot alles be
reid is om de bonzen in het gevlei te ko
men. Wat hij voorstaat is gewoonweg zelf-
moordpolitiek. Hij wil de tweetaligheid 
uitbreiden tot de randgemeenten van de 
Brusselse agglomeratie en hij wil het on
derwijs terug tweetalig maken. 

Alle Brusselaars zullen akkoord gaan : 
die zijn ook voor tweetaligheid. Die weten, 
wat wij allemaal weten, dat tweetaligheid 
eenvoudig betekent in de praktijk dat de 
Mamingen Frans spreken, de eerste stap 
naar de definitieve verfransing. 

Het is de terugkeer nar de toestanden 
van vorige eeuw. Tweetaligheid is brutaal 
bedrog t.o.v. het feit dat de fransspreken-
den weigeren Nederlands te leren. 

Lindemans had dan toch de moed te 
waarschuwen en te verklaren dat hij niet 
akkoord was met deze gevaarvolle stelling. 
Maar hij zelf toonde zich even defaitist 
waar hij het onderwijs in de tweede taal 
nog wil versterken in de randgemeenten 
van Brussel. 

Jan Verroken, die wel beter weet, ver
telde ook al niet veel meer als onnozele 
praat, waarin hij zelf niet gelooft. O. a. : 
dat de Walen de tweede landstaal moeten 
leren. 

Van Elslande spande de kroon door de 
oude stelling van de rabiate Vlaamshaten-
de Brusselaars, « !a liberie du père de fa 
mille», over te nemen en te verdedigen 
Volgens hem moet men te Brussel de taal 
dwang afschaffen en terug de vrije taal 
keuze invoeren, vermits men de taalwet 
ten toch niet naleeft ! 

Hier zien we nu tot wat de taalflamin 
ganten, aan zich zelf overgelaten, in staa 
zijn. Het is de afbraak op gans de lijn. He 
is verraad, noch min noch meer, aan di 
doelstelling van de Vlaamse Beweging 
de nederlandse integriteit van ons Vlaam 
se volk handhaven en verdedigen. 

Het wetsvoorstel Van Elsland, dat be 
oogt een zogezegde kulturele autonomie 
te verwezenlijken, kwam ook ter bespre 
king. Het bleek dat men zelfs over di 
schuchter voorstel tot geen eensgezinr 
akkoord kon geraken. Dit voorstel is trou 
wens een lege dop. Zoals we reeds schre 
ven is de C. V. P. er verantwoordelijk vooi 
dat de invoering van waarachtige kultu 
rele autonomie onmogelijk is, omdat hier
voor de Grondwet moet gewijzigd worden 
Wat Van Elslande van zijn oorspronkelijk 
voorstel nog overgehouden heeft is wat 
ogenverblinding, is schijn-autonomie. In
derdaad blijft alle macht berusten in han
den van de centrale instanties: parlement, 
minister van Openbaar Onderwijs. De 
Kultuurraden die voorzien worden zullen 
weer eens «adviserende» lichamen zijn... 
zoals de Kultuurraden die vóór de oorlog 
opgericht werden en die nu nog bestaan, 
maar waar niemand ooit wat van gehoord 
heeft en die nooit een rol gespeeld hebben. 
Het enige verschil zou zijn dat men de 
nieuwe kultuurraden een almoes zal geven 
om links en rechts wat subsidies uit te 
keren... wanneer de minister akkoord is... 

Zo iets betitelen als kulturele autonomie 
is eenvoudig bedrog. Bewust bedrog om de 
schijn te verwekken naar buiten uit dat 
men iets doet., of wil doen. 

Overigens kan niet genoeg herhaald wor
den dat de C. V. P. toen zij aan 't bewind 
was niets gedaan heeft in deze richting, 
wel integendeel. En zelfs in de oppositie 
is zij niet bij machte eensgezind te zijn 
op een zo onbenullig voorstel... dat zelfs 
door een Harmei aanvaard wordt, een man 
die, evenals de Struye's, de Wigny's en es., 
moet gerekend worden tot onze gevaarlijk
ste, want behendige vijanden. Het zijn de 
mannen die zelfs bereid zijn een poging 
te doen om wat Nederlands te spreken, 
maar die ons verachten en misprijzen en 
als verdedigers van de Belgische eenheids
staat en van de « idéé beige» gezworen 
vijanden zijn van de echte Vlaamse Be
weging, de Vlaams-nationale. Het zijn 
trouwens geen Walen, maar Brusselaars. 
Dat een blad als « De Standaard » de lof 
van Harmei uitbazuint omdat hij een 
Vlaamse redevoering gehouden heeft op 
de betoging voor vrijheid en demokratie 
te Gent is gewoonweg potsierlijk. Vooral 
wanneer men weet dat het heerschap 
Frans wilde spreken, maar door het pu
bliek verplicht werd Nederlands te spre
ken. 

Het besluit van de partijvoorzitter, Le
fèvre, op het einde van de studiedag blonk 
dan ook uit door nietszeggende algemeen
heden : « De C. V. P. is bekommerd om de 
eenheid van het land... Vlamingen en Wa
len in de C. V. F. moeten elkaar helpen en 
begrijpen.. » Bij gemis aan eensgezindheid 
kon hij geen enkel positief besluit formu
leren en kon alleen in zeer vage bewoor
dingen gewagen van « een soort van kul
turele autonomie». Wij weten wel welke 
soort hij bedoelde... liefst de meest on
schadelijke soort, zoveel als een slag in 
't water. 

Deze studiedag is de zoveelste waarschu
wing voor hen die nog zo naïef zijn van 
de C. V. P. iets te verwachten op Vlaams 
gebied. Wie niet ziende blind is moet nu 
toch wel inzien dat dit niets meer of min
der is dan de afbraak van de Vlaamse Be
weging. Niemand in de C. V. P. is bereid 
het Vlaamse Volksbelang boven het enge 
partijbelang te stellen. Niemand heeft de 
moed het odium van de bonzen op zich te 
laden door de waarheid te zeggen en zijn 
Vlaamse plicht te doen. 

HET 8' VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST TE BRUSSEL 

EEN GESCHIEDKUNDIGE 
SCHRIJFT HISTORIETJES,. 

De Vlaamse Beweging is steeds rijk ge
weest aan eigenaardige persoonlijkheden. 
Een er van is ongetwijfeld de gewezen re-
dakteur voor Buitenlandse politiek van 
« De Standaard ^. Hij is een van die paar 
oude heren in de huidige Vlaamse strijd, 
die zich graag onderscheiden door een te
genovergestelde mening voorop te zetten 
van de overheersende 

Enkele jaren terug publiceerde hij een 
brochure over « De Bevrijding van de 
Flamingant J> waarin hij als enig doel van 
de Vlaamse Beweging gezonde taaiverhou
dingen vooropzette. Waar alle voormannen 
van de Vlaamse strijd die stelling steeds 
bestreden hadden, ging hij die huldigen. 
Als men hem uitspraken van die voorman
nen aanhaal t die zijn stelling ontkrachten 
dan noemt hij die citaten retoriek. Ook 
voor de buitenlandse politiek vermeit hij 
zich in een nonkonformistische houding 
en beijvert hij zich om de goede bedoelin
gen van de Russen te belichten. Verre van 

In dit opzicht is het kenschetsend hoe 
de enige afdoende oplossing voor het 
Vlaamse vraagstuk — en voor tal van an 
dere, zoals het schoolvraagstuk — nml. 
zelfbestuur door federalisme, in de C. V. P. 
zelfs niet mag vernoemd worden. De die • 
ta tuur van de franskiljonse bent belet de 
vooroorlogse voorstanders van het federa
lisme in de rangen van de C. V. P. hun 
mond open te doen. Zelfs de ex-nationa
listen Leemans en Custers stemden tegen 
federalisme. 

Te Oostende en te Gent vond Theo Le
fèvre het bijna belangrijker van leer te 
trekken tegen de mensen die zelfbestuur 
eisten dan tegen de linksen ! Nu, met de 
linksen heeft men het toch weer op een 
akkoordje gegooid : en Theo wenste Max 
Buset een spoedig herstel en een goede ge
zondheid «La république des camara-
des » noemde men dat destijds. 

De inkonsekwentie van deze kristelijke 
politiekers is wel bizonder opvallend. In 
zake de schoolkwestie beroepen zij zich 
plechtig op de kristelijke beginselen en 
namelijk op het subsidiariteitsbeginsel 
volgens hetwelk de staat slechts een aan
vullende taak te vervullen heeft, niet tot 
zich mag trekken wat behoort tot de taak 
van andere gemeenschappen (zoals de 
kristelijke gemeenschap die zelf zorgt voor 
onderwijs ). Dit beginsel geldt evenzeer 
wat de volks- en kultuurgemeenschappen 
betreft. Doch op dit gebied lappen de he
ren het kristelijk beginsel aan hun zolen 
en_ verdedigen door dik en dun de gecen
traliseerde staat die ALLE bevoegdheden 
tot zich trekt. 

Wat kan men van deze mensen verwach
ten? Niets, zolang niet de vrees voor hun 
zetel het begin van de wijsheid is . zo
lang zij niet verplicht worden te vechten 
onder de druk van een Vlaamse politieke 
partij zoals de Volksunie. Het is onze vaste 
overtuiging dat dit inzicht meer en meer 
veld wint in Vlaanderen. Zoals ook de idee 
van zelfbestuur door federalisme, die door 
de Volksunie voorgestaan en verdedigd 
wordt, onweerstaanbaar doordringt tot de 
brede massa zoals de betogingen van Oost
ende en Gent bewezen hebben. Dit is dan 
tenminste een hoopgevende evolutie 
maar het is tijd ! 

ons om de Amerikanen als vredelievend 
volk te verdedigen, maar bij de Russen 
gaan wij het ook niet zoeken. Gedurende 
beide laatste oorlogen stond hij eerst in 
radikale groepen om daarna weer een an
dere richting in te slaan. Na de eerste 
oorlog week hij uit naar Nederland, na de 
tweeda kwam hij terug naar ons land om 
vaak interessante maar even vaak onver
antwoorde en misleidende artikels te 
schrijven. Het is iemand, die, net als een 
vrouw, veel zin heeft voor kleurrijke bizon-
derheden, die de gegevens flink kan 
uitrafelen maar die, wanneer er een geza
menlijk beeld moet opgehangen worden, 
steeds een warbeeld naar voor brengt. Door 
het te veel naar de afzonderlijke bomen 
te kijken, verliest hij het bos uit het oog. 

Gedurende enkele jaren reeds probeert 
hij het nationalisme te nekken door het 
voor te stellen als verouderd. Hij heeft ook 
daarbij weer geen geluk want elk jaar meer 
geraakt de ganse wereld vol van de na 
tionalistische visie. In verband met zijn 
drang naar ,een afzonderlijke mening pro
beert hij thans ook naast het Vlaams 
nationalisme, de afzonderlijke Vlaamse 
partij te bestrijden. Men kan hem dat als 
socialist niet kwalijk nemen, maar wan
neer hij meent de geschiedenis een flinke 
duw te moeten geven, dan moeten we hem 
toch terecht wijzen. 

* 
In een artikel in de rubriek « Van Week 

tot Week » onder de titel « Het Mechanis
me van de „ Vlaamse " vooruitgang » in 
« De Standaard » van 19 juni probeert hij 
ons vooreerst wijs te maken dat de Vlaamse 
Beweging steeds een aktie geweest is tot 
verruiming van het Belgisch nationalisme! 
Bij sommige flaminganten en minimalis
ten is dat natuurlijk wel het geval geweest, 
onder meer voor iemand als een kanunnik 
David. Maar dat de eerste groep Vlaamse 
voormannen, die grootnederlands was, het 
'< Belgisch nationalisme », gekenmerkt door 
de verfranste centralisering en de geeste
lijke onafhankelijkheid tot Frankrijk, zo'i 
gesteund hebben is wel een verrassend 
geniale vinding! Jan Frans Willems zal 
sinds deze ontdekking wel geen rustige 
nacht meer doorbrengen in zijn graf. Wel 
was het juist dat zij taktisch, maar dan 
ook alleen slechts taktisch in de afweer 
stonden naast de Belgicisten tegen de 
Franse anneksionisten. Maar dit feit ver-
'<laren als bewuste steun voor een Belgische 
nationalisme is nogal kras. Zo kan men dan 
lok ons, die tegen het zogenaam.d Europese 
federalisme waren net zoals de Belgische 
nationalisten van verruiming van het Bel
gisch nationalisme beschuldigen. De eerste 
radikale Vlaamsgezinden wilden de over
heersing van Frankrijk in de eerste plaats 
verhinderen om onze volkse toekomstmo
gelijkheden gaat te houden. Wij hebben 
met datzelfde doel van vrijwaring van 
onze toekomstmogelijkheden als volk de 
centraliserende Europa eenmaking, die men 
als Europees federalisme betitelde, be-
kamt. Binnen honderd jaar zal een soort
gelijk historicuö als onze oude man ons 
dus beschuldigen van verruimers van het 
Belgisch nationalisme! Wij vinden dat 
buitengewoon pijnlijk! 

Typisch voor zijn manier van oordelen 
is ook het feit dat hij de jongste reis van 

l'Lees door blz. 4) 
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onze koning naar Kongo « als een triom-
fant element van de Belgische staatsge-
dachte» beschouwt en hij schrijft over 
«koloniaal en royalistisch enthousiasme» 
Als enkele journalisten en een paar radio
speakers een geestdrittig. verslag geven 
over hun gratische reis naar Kongo wil dat 
nog niet zeggen, menen we, dat onze gewo
ne volksmens even enthousiast is! Wij 
vinden hen in elk geval heel wat geest
driftiger voor een Ronde van Frankrijk 
als voor een Koninklijke reis naar Kongo. 
Zou die ronde dan ook een triomfant ele
ment zijn van de Belgische staatsgedachte? 
Er rijden immers Walen en Vlamingen in 
onze ploeg, verbonden door ons nationaal 
bindteken : een Brusselaar! 

Wat de steller van het artikel dwars zit 
is het feit dat nu men reeds tien jaar ziet 
dat zijn socialistische partij of de C.V.P. 
van de renegaat van de Feiten en Beschou
wingen voor de oplossing van de Vlaamse 
vraagstukken geen voet verzetten. Meer 
en meer gaat men dan ook de Vlaamse 
verwezenlijkingen van vroeger bestuderen. 
Vandaar de belangstelling voor de Ant
werpse meetingpartij , die de eerste — be
scheiden — verwezenlijkingen op Vlaams 
gebied afdwong, de hernieuwde simpatie 
voor figuren als Conscience of een Lode-
wijk De Raet, die een zelfstandige Vlaamse 
partij in het leven wilden roepen, de be
wondering voor de vooroorlogse nationalis
tische partij , die de eerste grote realisaties 
voor Vlaanderen wist te bewerken. Thans 
beleven we immers het feit dat de « grote » 
en « traditionele » anti-Vlaamse partijen 
op het gebied van de taalwetten en van de 
taalgrensstrook tal van verworvenheden 
prijs geven. Geen enkel denkend Vlaams-
gezinde, die objektief staat, blijft dan ook 
nog zijn vertrouwen schenken aan die par
tijen. Voor partij maniakken is dat natuur
lijk erg, voor de Vlaamse Beweging is het 
echter een geluk. Wat de Standaard-schri j 
ver een «verdichten» van de Vlaamse 
Beweging tot politieke partij belieft te 
noemen is niet meer maar vooral niet min
der dan een einde stellen aan de flamin-
gantische krachtverspilling, daar waar ze 
zich beijveren can franskiljonse partijen 
te versterken, en de Vlaamse kracht bun
delen zonder verlies. 

Het is een feit dat geen enkele « objek-
tieve» geschiedschrijver van de Vlaamse 
Beweging, of hij nu Prof. Lamberty of 
Pater Walgrave heet, of hij nu links of 
rechts staat, de vooroorlogse Vlaamse na 
tionalistische partij niet als de motor ziet 
van de Vlaamse overwinningen. Vandaar 
tot het besluit komen dat de afwezigheid 
van een Vlaamse partij de naoorlogse af
brokkeling van het Vlaamse rechtsherstel 
veroorzaakt heeft ligt voor de hand. Dat 
dit inzicht voltrekt tegen « De Standaard » 
in, zit deze heren dwars. In plaats van zich 
te verheugen over dit feit, wat toch de 
normale terugslag zou moeten zijn bij elke 
waarachtige Vlaamsgezinde, gaan die oude 
heren kniezen, en erger nog, uit gelijkha-
lerij — om niet erger te moeten zeggen — 
proberen zij de Vlaamse krachtinspanning 
te fnuiken. Dit dient aangeklaagd te wor
den omdat sommige piepjonge mensen nog 
iedereen die zich Vlaamsgezind noeant 
even ernstig opnemen. 

/ 

Potsierlijk wordt zijn redenering en ty
pisch voor een 19'" eeuwer waar hij de me
ning laat doorschemeren dat een Vlaamse 
partij zich strikt tot een taalvlaamsge-
zindheid zou moeten beperken en geen 
sociaalekonomische problemen, ook niet 
van bepaalde groepen als middenstanders, 
boeren of arbeiders zou mogen zien. Het 
is de typische opvatting van i-voren toren 
intellektuëlen, die uit het volk gegroeid zijn 
Anderen — eveneens ouderen — zegden 
ons destijds dat we het vraagstuk van de 
kleine landbouwer niet mochten behande
len uit schrik de Boerenbond tegen het lijf 
te lopen. Zo zou de Boerenbond nooit tot 
het federalistisch standpunt kunnen over-
haald worden! Het is een typische opvat
ting voor personen, die te lui zijn om 
kontakt te nemen met, of het onaange
naam vinden voeling te moeten houden 
met volksgroepen, die handenarbeid ver
richten. 

Van een merkwaardige historische on
juistheid getuigt zijn mening dat de voor
oorlogse nationalistische partij alleen de 
belangen van één maatschappelijke groep 
voorstond, en slechts daar steun vond, 
namelijk bij de middenstand. Voor wie de 
vooroorlogse Vlaams nationalistische po
litieke macht enigzins kent is het zonne
klaar dat flinke groepen landbouwers, 
arbeiders en bedienden achter de Vlaams 
nationalisten stonden en dat hun belangen 
net zo goed als die van andere maatschap
pelijke groepen verdedigd werden. 

Dergelijke houding was ook logisch van 
nationalistisch standpunt uit. Het natio

nalisme wil het welzijn van gans het volk, 
dus van alle maatschappelijke groepen. 
Het weigert aan de volksverdeling van de 
klassenstrijd, die de Marxisten in het leven 
riepen mee te doen en wil daar een punt 
achter zetten. De nationalisten zullen zich 
steeds inzetten om de meest verwaarloosde 
klassen te helpen. Zich beperken tot zuiver 
theoretische Vlaamsgezindheid is onzin. 
Geen enkele grote figuur uit de Vlaamse 
strijd heeft zoiets gewild. Allen wilden ons 
volk niet alleen Nederlands naar taal, maar 
ook stoffelijk welvarend, naar het voor
beeld -van vroegere eeuwen. De uitspraken 
om dat te staven liggen voor het grijpen 
én bij een Willems,, én bij een Verriest, 
én bij een Rodenbach, én bij een De Raet. 

* 
Het tijdeüjk verdwijnen uit het parle

ment van het Vlaams nationalisme was 
niet te wijten aan een normale dood, maar 
wel aan een brutale moord. De socialisten 
wisten hun vrijwillige arbeiders te redden 
van de repressie, de liberalen beschermden 
hun ekonomische kollaborateurs. Onder de 
leiding van de C.V.P. en van De Schrijver, 
die de hoofdverantwoordelijkheid van de 
repressiewetgeving draagt, speelden de so
cialisten en de liberalen mee aan het af
schuiven van de antipatie door de bezetter 
verwekt op de rug van de zondebokken de 
Vlaams nationalisten. Thans begint men 
tot inzicht te komen. De afkeer voor de 
overlopers, die voor een paar bij de socia
listen, en voor een handvol bij de C.V.P. 
als parlementair, als journalist of in een 
ander baantje een onderkomen vonden, 
groeit met de dag. Een jonge generatie 
heeft de juiste idee, die de Vlaams-natio-
nale is, ontdekt. Eens te meer heeft het 
zaad der martelaren een nieiiwe oogst ver
wekt. De renegaten zijn de eersten, die tot 
hun schrik, ontdekken dat ze weer op een 
verkeerd paard gewed hebben. Nog leggen 
ze de handen voor de ogen om de nieuwe 
stroming niet te zien. Het zal niet baten. 
Ook hen zal de nieuwe stroming overspoe
len. 

De nationalistische golven overspoelen 
de ganse wereld en brengen met zich de 
groei tot eigen persoonlijkheid bij alle vol
keren. De volkeren, die weigeren hun per
soonlijkheid te vormen, dus nationalist te 
worden, zullen in de golven van een vreem
de overheersing ten onder gaan 

De jongeren zullen beletten dat sommige 
ouderen uit eigenzinnigheid ons tot zelf
moord zouden drijven! 

EEN OPEN BRIEF AAN DE C.V.P. NAMENS DE JEUGD 
Door het Jongerenkomitee voor Zelfbestuur werd naar aanleiding van de vergadering van de 

C.V.P-.-raad ter bespreking van de Vlaams-Waiüse vraagstukken volgende brief gericht tot de 
C.V.P.-leiding. Deze brief werd ook ter publikatie aan de Vlaamse pers meegedeeld. Zal het ie
mand verwonderen dat geen enkel C.V.P.-blad, ook Het Handelsblad en Pe Standaard niet, dz moed 
vond om deze brief onder de ogen van hun lezers te brengen? De ogen van de jongeren zullen 
wel opengaan wanneer ze aldus zelf ondervinden lioe objectief en te goederlroaw deze soort pers 
is. Het partijbelang voor alles, en het Vlaams belang in dienst van het imrlijbelang. Rodenbach 
in zijn tijd verweet hen reeds dat ze komedie speelden' 

ZecT Geachte Heren, 
Uit de persmededolingen over Uw partijraad 

op 18 juni te houden, blijtkt dat U het on'venmij-
delijkc en brandend probleem van de Vlaams-
Waalse verhoudingen zult besproken. Naar aan
leiding hiervan aohtcn wij ons g6ix»hligd Uw 
welwillende aandacht te vragen voor de fodcra-
lisUsühe oplossing van d\ probleem, dat niet en
kel een kultureel, maar ook een godsdienstig, 
ekonomisoh, sociaal en zelfs partijpolitiek aspekt 
vertoont. Het besef van de Vlaams-Waalse duali
teit in het Belgische staats-vcrtband is thans ster
ker dan ooit onder de jeugd verspreid. Een 
nuohter -foderalistische hei'vorming van België zou 
niet enkel de Vlaamse en Waalse volksgemeen-
sohappcn dienen, dooh tevens bijdragon tot een 
we/.cnlijkcre verstandhouding in de staat. 

Dit schrijven, namens een niet onbelangrijk 
deel van de Vlaamse jeugd, is slechts een scher
pere uiting van hogervermekle oivertuiging die 
weliswaar minder duidelijk geformuleerd, door 
ieder onibevooixlceld waarnomer in brede volks-
lagcn kan vastgesteld woi-den. Hoewel het streven 
naar een vorm van kulturele autonomie overeen
komt met het programma van Uw partij, wordt 
de federalistische oplossing door Uw ipprs, die in 
Vlaanderen ongetwijfeld de sterkste is, zo niet 
I>ositief bestreden, dan toch als verdacht on on
vaderlands voorgesteld. Nochtans is het reoht op 
(( zelfbestuur « een christelijk en natuurrecht voor 
elk volk. Al zijn partijpolitieke bedoelingen ons 
vreemd, toch willen wij er in dit verband op 
wijzen dat bv. de parlijwerking in de B.S.P. geens
zins geschaad wordt, door het feit dat er in 
éénzelfde verband federalisten naast niet federa
listen staan. 

Het is een publiek geheim dat verschillende 
C.V.P. verkozene voorstanders zijn van zelfbestuur 
— werden niet in het heetste van de schoolstrijd 

verklaringen in die richting afgelegd ? — dooh om
wille van de o. 1. verkeeixle opvatting van de 
pariijluoht en de eenheid eraan verzaken open
lijk voor liun overtuiging uit te komen. Wij dur
ven hopen dat deze vci Icgonwoordigers bij do 
aanstaande bcsprcAingen een atmosifeer zullen 
aantreffen, waarin ze vrank en vrij hun mening 
kunnen verkondigen. Het federalisme tot een 
vrije kwestie verklaren, lijkt ons ten volle verant
woord en is allernoodzukclijksl voor de gezondma
king van de Vlaams-Waalse vorlioudiiigen op het 
partijpolitieke plan. Hierbij aanknopend menen 
wij dat een decentralisatie van uw partij gebour-
dit vóór de oorlog in de Katholieke partij gebeur
de — de gerechtvaardigde wens is van vele uwer 
loden, propagandisten on duizenden kio/ors. 

In liet jaai 193(i sprak de toenmalige Katholieke 
Vlaamse Volkspartij zich uit voor : « de noodzake
lijkheid van een publiokrcHjhterlijk statuut voor 
de Vlaamse volksgemeenschap, verwezenlijkt en 
gewaarborgd door een zelfstandige politieke ver-
legeiiwoordiging »... Wij menen dal dergelijke 
verklaring onderschreven narriens K. V. V. door 
I*rof. E. do Bruyne, Prof. Dr. G. Eyskens en Dr. A. 
VcTibist, geen nadere uiUeg vergt. Hel Vlaamse 
volk stond toen in zijn groto meerderheid achter 
het federalisme on alles wijst er op dal dit nu 
ook het goval zou zijn, mits een juiste en dege
lijke voorlichting. 

Het uur is ernstig, de toekomst van Vlaanderen 
en van de Belgische slaat, hangt wellicht mode 
af van wat door U op 18 juni beslist wordt. 

Namens het Jongerenkomitee voor Zelfbestuur : 
Juak Van Passol (praeses KVHV-I.euven 1953 

tol 19Ö5.) 
Herwig Dejonghe (praeses KVHV-Gent 1954-

195.5.) 
Staf Verropt (sokretaris v. li. Jongerenkomitee 

voor Zelfbestuur). 

l i JULI 1955 : GEEN WOORDEN, MAAR DADEN! 
! ALLEEN ZELFBFSTUUR DOOR FEDERALISME BEVEILIGT ONS VOLKSBESTAAN 

; SLECHTS DE VOLKSUNIE STRIJDT VOOR FEDERAUSME 

STEUNT DE VOLKSUNIE! 

DE VLAAMSE STUDENTEN en de schoolsiriid 
De studenten, die aan de schoolstrijd 

haar straatgevechtenkarakter gaven en zo 
ook de C.V.P.ers dwongen eindelik, al was 
en blijft het aarzelend, de linkse macht -
wellustelingen met hun eigen wapens te 
bestrijden, hebben het nodig geoordeeld 
het volk van hun ware bedoelingen op de 
hoogte te brengen. Maar al te graag had 
de C.V.P.pers immers da goegemeente la
ten geloven dat de studenten eigenlijk 
C.V.P.ers waren. Hier volgt hun boodschap: 

MEDEBURGERS ! 

CoUard wil schooloorlog! 

Buset, voorzitter der Socialistische Par
tij, wil Vlaanderen koloniseren daar wij 
slechts brousse-negers zijn, « analfabeten 
en stinkende-boerebeesten die met hun 
stalgeur de stadslucht hebben verpest» 
te Brussel op 26 Maart j.1. (Le Peuple). 

Zoveel lieftalligheden in korte tijd zijn 
wij van de Walen niet gewoon. Maar al 
krenken zij ons door deze woorden slechts 
af en toe zó diep, hun ware gevoelens voor 
ons, Vlamingen, hun houding en hun han
delwijze blijven steeds dezefde. 

Het linkse imperialistische Wallonië, met 
medehulp der logebroeders uit eigen volk, 
wil ons een onrechtvaardige schoolwet op
dringen. Zij dikteren : wij m,oeten laten 
begaan. Zij spellen de les : wij moeten 
knikken. 

Zo thans in de schoolkwestie, zo in de 
koningskwestie, zo in alles. Zijn dat « me
debroeders in een gemeenschappelijk'va
derland? » of despoten? 

Wij mogen niet eens met Waalse geloofs
genoten betogen te Luik: «Pas une pat te de 
Flamand ne se posera sur la place St-Lam-
bert» (Geen Vlaming zal zijn «poot» zet
ten qp het St-Lambertusplein), schreeuw
de Renard op 1 Mei te Luik. « Laat ze maar 
komen uit Turnhout en Hasselt. Geen en
kele autobus zal er terugkeren •». 

Maar Walen, met de (katholieke) Fosty 
op kop, permitterden zich om in ons Vlaan
deren, beledigend en uitdagend, de les te 
komen spellen hoe wij ons moeten gedra
gen op onze IJzerbedevaart. 

Medeburgers! 

Wij, studenten, hebben op de eerste bar-
rikaden gestaan, en dagen lang : te Leuven 
en te Gent (waar wij nochtans aan een 
staatsuniversiteit studeren) Ons heeft het 
aan moed niet ontbroken. Wij waren pa
raat te Brugge, te Kortrijk, te Bornem, te 
Brussel. En wij zullen vooraan blijven strij
den. 

Wij zullen niet toelaten dat ons Volk 
geestelijk vermoord wordt noch door Wa
len noch terwille van de Walen. Ons ge
loof is ons allerdierbaarst. Daarom eisen 
wij ZELFBESTUUR. 

Voor het kinderloze Wallonië hebben wij 
ook te veel kinderen. Daarom schaffen zij 
algauw de premie af voor de_moeder aan 
de haard. 

Er zijn tienduizende werklozen in Vlaan
deren : Wallonië echter verhindert de 
industrialisering van Vlaanderen. Maar 
sleept én ons volk tn onze grondstoffen 
èn onze winst naar Wallonië. 

Wallonië ontstal ons door een vervalste 
talentelling tienduizende volksgenoten. 
Hun lot? Eerst ontvlaamst en dan ontker
stend! 

En wij moeten dat goedvinden! 
Medeburgers, wat zijt gij in dit land? 
Zolang gij bij dat alles ja-knikt, suf en 

lamlendig laat begaan, a laat bedotten en 
bestelen, is alles opperbest. 

En onthoudt! 
Wij zullen ook de schoolstrijd verliezen, 

als er geen zelfbestuur komt. 
Of bedoelt gij slechts bij de eerstvolgen

de verkiezingen aan enkele Walen een mi
nisterzetel te bezorgen? Als de Walen u 
nodig hebben, t rachten zij zelfs 'n « Vlaam
se Leeuw» mee te zingen zoals op 26 
maar t te Brussel. Maar morgen hebben zij 
u niet meer nodig en werken zij samen 
met de overige Walen tegen U. 

Eist dus met ons, studenten, zelfbestuur 
voor Vlaanderen! Zo alleen wordt de 
schoolkwestie opgelost, zo zorgen wij voor 
onze kroostrijke gezinnen en verschaffen 
wij arbeid aan ons volk. 

Voor Outer en Heerd! Voor Kristus en 
Vlaanderen! 

Namens het Katholiek Vlaams Hoog-
studentenverbond. 
Universiteit Leuven 
Jaak Van Fassel 
voorzitter (1953-1955). 

Universiteit Gent 
Herwig De Jonghe 

voorzitter (1954-1955). 

Het stuk werd ondertekend door de twee 
voorzitters namens hun organisaties zo
dat deze tekst werkelijk de menmg weer
geeft van de overgrote meerderheid van de 
Vlaamse studenten, want zijn de studenten 
te Leuven praktisch allen Katoliek, te Gent 
ook zijn miinstens twee derden om niet te 
zeggen drie vierden dat. 

Al de Vlaamse vraagstukken waarvan 
wij voortdurend aanklagen dat geen der 
drie partijen er een oplossing wil voor vin
den, worden eveneens door de studenten 
gezien en hun oplossing is de onze : fede
ralisme of zelfbestuur. 

Ook zij waarschuwen zeer nadrukkelijk 
tegen het partijpolitiek karakter dat de 
C.V.P. aan de schoolstrijd wil geven en 
tegen hun enige bedoeling stemmen te 
ronselen. De studenten, die vroeger reeds 
gezegd hebben, dat ze de strijd voor een 
juiste oplossing van de schoolstrijd zullen 
verder voeren, ook wanneer de C.V.P. hem 
zou opgeven, wanneer ze opnieuw enkele 
ministerzetels krijgen, waarschuwen ook 
thans weer. 

De Walen moeten niet denken dat ze 
de studenten thans kunnen gebruiken om 
opnieuw aan het bewind te komen en hen 
dan de ezelsstamp te geven. En nochtans 
zal dit zo gebeuren met die studenten die 
nog in de C.V.P. willen vechten! Slechts 
bij de Vlaams-nationalisten zal hen dit 
nooit overkomen. 

Het is verheugend d a t veel studenten 
dat thans inzien. Ons nationalisme is de 
enige weg tot uitschakeling van de ach
teruitstelling van ons volk in dit land. En 
de studenten hebben als intellektuëlen 
zware verplichtingen tegenover ons volk. 
Het is verheugend dat de jongste studen-
tengeneratie dat weer ten volle beseft. 
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PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 
VOOR DE MIDDENKLASSE. 

Het weze onmiddellijk gezegd dat liet-
geen volgt niet meer beoogt te geven dan 
een algemene inleiding tot het probleem 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie, een poging om het probleem te si
tueren en duidelijk te stellen. Het stand
punt waarop wij ons daarbij plaatsen is 
dit van de middenklasse. Door midden
klasse verstaan wij niet alleen de midden
stand in de meer beperkte betekenis van 
het woord, maar de grote meerderheid van 
hen die zelfstandig, buiten dienstverband 
hun beroep uitoefenen, de grote maat 
schappelijke groep die noch tot de loon-
trekkenden, noch tot de eigenlijke kapi
talisten kan gerekend worden. De positie 
waarin deze middenklasse zich bevindt in 
onze samenleving is zorgwekkend. Wij be
doelen niet de dagelijkse miseries en zor
gen waarmee de middenstander af te re
kenen heeft, zijn voortdurende strijd te
gen de fiskus die het vooral op hem ge
munt heeft. Het is juist de fout van de 
middenstander dat hij zich blind staart 
op deze dagelijkse zorgen en daardoor de 
ruime kijk mist op zijn situatie in een 
maatschappij die voortdurend in ontwik
keling is. Wat is de positie van de midden
klasse in deze maatschappij, wat wordt 
haar lot in de toekomst in acht genomen 
de ontwikkeling die aan gang is? 

Ik meen te mogen vooropstellen dat de 
middenklasse zich in een noodtoestand 
bevindt die niet het gevolg is van toeval
lige oorzaken, van ongelukkige omstan
digheden, maar van een maatschappelijke 
ontwikkeling die zich voltrekt onder in
vloed van een maatschappijopvatting, een 
ideologie die voor de middenklasse nefast 
is. Wij moeten rekening houden met een 
evolutie die het bestaan zelf van de mid
denklasse in gevaar brengt. 

U weet allen of U moet weten dat het 
marxisme doelbewust de vernietiging van 
de middenklasse nastreeft. De midden
klasse moet verdwijnen, niet allen omdat 
zij niet past in het doctrinaire schema 
van de klassenstrijd, maar ook omdat deze 
maatschappelijke groep geestelijk een 
hinderpaal is op de weg naar de verwezen
lijking van de gelijkgeschakelde socialis
tische maatschappij. Vandaar de onmis
kenbare tendenz in de socialistische poli
tiek, niet alleen bij ons maar ook in ande
re landen, om de middenklasse te proleta-
riseren. Daartoe zijn alle middelen goed : 
zowel de fiskale druk als de etatisatie van 
sommige beroepen (b.v. de geneeskunde); 
zowel de sociale achteruitstelling van de 
middenklasse (vgl. de toestand van een 
middenstander met een loontrekkende 
t. o. V. de sociale wetgeving), als de be
voordeling op economisch gebied van de 
coöperatieven en grootwarenhuizen. 

Men hoeft slechts te kijken naar die 
landen waar deze politiek konsekwent kon 
doorgevoerd worden om te weten welk lot 
de middenklasse beschoren wordt : in de 
volksdemokratiën werd de middenklasse 
grotelijks uitgeroeid. 

Men late zich niet misleiden door het 
feit dat het marxisme niet openlijk verde
digd wordt. Onze maatschappij is er door 
ondermijnd. Niet alleen de socialistische, 
maar ook andere middens werden er door 
aangetast, meegesleept in een opbodpoll-
tiek ten overstaan van de socialistische 
syndikaten en partijen. De verhoudingen 
op maatschappelijk gebied worden ook in 
ons land bepaald door de organisatie zo
wel van de arbeiders als van de patroons 
in verenigingen die op de klassenstrijd af
gestemd zijn. Enerzijds de machtige arbei-
derssyndikaten, anderzijds het Verbond 
der Belgische Nijverheid (voorheen : het 
Comité Central Industriel, CCI.). 

De ongeorganiseerde middenklasse is 
het slachtoffer van deze klassenstrijd, 
doodgedrukt tussen hamer en aambeeld. 

Ongetwijfeld- heeft de middenklasse in 
de vorige eeuw geprofiteerd van de libe
rale staats- en maatschappijopvatting, 
van de ongebreidelde vrijheid, zoals de 
arbeidersklasse er onder geltden heeft. 
Doch het is maar al te duidelijk dat de 
toestanden zozeer geëvolueerd zijn dat 
deze vrijheid nefast geworden is voor de 
middenklasse : het individualisme en de 
anarchie die er het rechtstreeks gevolg 
van zijn maken de middenklasse machte
loos en weerloos. In belangrijke sektoren 
van het maatschappelijk leven bestaat de
ze vrijheid sedert lang niet meer; de schijn 
van vrijheid die de middenstander gela
ten wordt speelt in zijn nadeel : de onge
zonde toestanden die er het gevolg van 
zijn (bvb. de ongebreidelde concurentie, 
de monsterachtige overwoekering van 
sommige beroepen, de wanorde in het dis
tributieapparaat) ondermijnen de positie 
van de middenklasse en verlenen een 
schijn van waarheid aan de argumenten 

DOOR Mr F. VAN DER ELST (1) 

van de tegenstrevers. Het hopeloos ver
ouderd liberalisme kan dan ook geen op
lossing ipeer geven aan de fundamentele 
problemen die de middenklasse moet 
trachten op te lossen om nog een toekomst 
te hebben. 

Het ligt niet in onze bedoeling de mid
denstander op te hitsen tegen de arbeider 
of de kapitalist, de klassenstrijd te imite
ren. Langs die weg is niets goeds te ver
wachten. Maar wanneer wij een diagnose 
van de toestand trachten te maken moe
ten wij rekening houden met de feiten, 
met de bestaande toestanden. Het is overi
gens met zekerheid te voorspellen dat de 
twijfelachtige vrijheid die de middenklas
se thans nog geniet niet meer van lange 
duur zal zijn. De algemene evolutie laat 
niet toe dat nog belangrijke sektoren van 
het maatschappelijk leven ontsnappen 
aan het algemeen dirigisme. Aan de wan
orde en de anarchie zal een einde gesteld 
worden. De vraag is echter hoe en door 
wie. 

De Pausen hebben deze ontwikkeling 
met zorg waar genomen en hebben dan 
ook uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de 
dreigende gevaren. Vooral paus Pius XI 
met zijn encycliek « Quadragesimo anno » 
(1931) heeft de klassenstrijd en de op de 
klassenstrijd gebouwde maatschappij aan
geklaagd en de corporatieve ordening van 
de maatschappij aangeprezen als een be
tere grondslag. De oproep van de paus 
heeft bitter weinig sukses gekend en zelfs 
de kristelijke politiekers hebben zich in 
de demokratisclie landen weinig moeite 
getroost om zelfs maar een ernstige po
ging te doen in die richting. Zij waren 
reeds al te zeer zelf meegesleept in de 
klassenstrjd. 

Anderzijds moet men rekening houden 
met het feit dat het fascisme de idee van 
de corporatieve ordening gecompromiteerd 
heeft door een staatscorporatisme dat 
weliswaar niet beantwoordde aan de op
vattingen van de paus. Vooral de marxis
ten zijn scherp gekant tegen het corpora
tisme. Evenwel moeten wij vaststellen dat 
de kristen-democraten er blijkbaar ook 
niet veel voor voelen. Zij houden vast aan 
het syndikalisme dat op de klassenstrijd 
geaxeerd is. Nu moeten wij toegeven dat 
het niet zo eenvoudig is en dat het wan
trouwen der arbeiders niet gans ongegrond 
is wanneer wij vaststellen hoe groot ener
zijds de invloed van de geldmachten is 

en hoe anderzijds de geest van solidariteit 
en het gemeenschapsgevoel, noodzakelijk 
voor een gezond corporatisme, ontbreken 
tengevolge juist van de klassenstrijd. Het 
is wel enigzins begrijpelijk dat de arbei
ders, in de huidige omstandigheden, zo 
maar niet bereid zijn hun syndikaten te 
ontbinden en hun machtspositie prijs te 
geven. 

Daarbij komt nog dat de politiekers 
evenmin veel voelen voor het echte cor
poratisme omdat dit belangrijke sektoren 
van het maatschappelijk leven onttrekt 
aan de rechtstreekse bevoegdheid van de 
staat en dus een vermindering van hun 
eigen macht voor gevolg zou hebben. 

Er zijn verschillende vormen van cor
poratisme. Er is een staatscorporatisme, 
waarin de corporaties niets anders zijn 
dan staatsinstellingen, een soort van mini
steries. Er is een politiek corporatisme, 
waarin de corporaties niet alleen econo
mische,, maar ook politieke instellingen 
zijn : zij spelen een rol in het politiek le
ven, in het staatsbestuur als dusdanig. 
Doch de corporatieve ordening van « Qua
dragesimo anno » is toch wat anders. 

De kristelijke sociale leer gaat uit van 
het organisch karakter van de menselijke 
samenleving en de aanvullende taak van 
de staat. Het is hetzelfde beginsel dat in
geroepen wordt in de schoolstrijd, maar 
dat op andere gebieden door dezelfde po
litiekers met de voeten getreden wordt. 
Tussen de enkeling en de staat zijn er 
natuurlijke gemeenschappen, zoals het 
gezin, de volksgemeensehap, de beroeps
gemeenschap, die door de staat niet mogen 
miskend of verdrongen worden. Deze ge
meenschappen hebben een eigen taak die 
hen niet mag ontnomen worden. Aldus 
moeten de beroepsgemeenschappen of 
corporaties ingeschakeld worden tussen de 
private ondernemingen en de staat, als 
publiekrechtehjke instellingen, belast met 
de organisatie en de leiding van het be
roep. De taak van de staat beperkt er zich 
toe er over te waken dat het algemeen 
welzijn niet geschaad wordt en aanvullend 
op te treden waar deze instellingen tekort 
zouden schieten aan hun taak. Deze be
roepsgemeenschappen hangen niet af van 
de staat, zij worden door de belangheb

benden zelf rechtstreeks tot stand ge
bracht, desnoods met de hulp van de staat, 
maar zij moeten zelfstandig blijven. En
kele grote voordelen van deze corporatieve 
ordening zijn : het uitschakelen van de 
klassenstrijd; de ontlasting van de staat 
die niet meer opgewassen is tegen de al te 
zware taak die hij zelf tot zich getrokken 
heeft; het toevertrouwen aan bevoegde 
personen van de behartiging der beroeps-
belangen, in de plaats van aan staatsfunc-
tionarissen. De verwezenlijking van deze 
s taats- en maatschappijordening veron
derstelt echter een nieuwe geest die voor
alsnog ontbreekt. 

Het moet trouwens gezegd dat de kansen 
op verwezenlijking zeer gering zijn. Veel
eer bestaat nog steeds de tendenz, door de 
politieke partijen sterk in de hand ge
werkt, naar grotere uitbreiding van de 
macht en de bevoegdheid van de staat. 
Het staatsdirigisme domineert. Met al de 
nadelen er aan verbonden. 

Met het oog op een politiek die rekening 
houdt met de realiteit is het belangrijker 
de vraag te stellen of het niet mogelijk 
zou zijn in één bepaalde sektor van het 
maatschappelijk leven, de sektor van de 
middenklasse, iets te verwezenlijken in de 
zin van de corporatieve ordening. Deze 
sektor toch is hiervoor het best geschikt 
omdat kij het minst betrokken is bij de 
klassenstrijd en omdat de voorwaarden er 
in het algemeen gunstiger zijn. De mid
denklasse komt zelf van langs om meer tot 
het inzicht dat een ordening noodzakelijk 
is, dat het stelsel van anarchische vrijheid 
noodlottig is en niet kan in stand gehou-
deff worden. Zij verwacht echter maar 
weinig goeds van de staat. De s taat is niet 
alleen overbelast en dikwijls onbevoegd, 
maar de s taatsmacht is in handen van 
partijen waarvan de middenklasse niet 
veel goeds te verwachten heeft. Daarom 
komt het mij voor dat de middenklasse 
veel moet voelen voor de idee van zelfor
ganisatie, voor de idee van een publiek
rechtelijke bedrijfs- of beroepsorganisatie 
door de middenklasse zelf, onder toezicht 
van de staat. Dat ook hier tal van proble
men rijzen kan niet ontkend worden, maar 
niettemin zal in die richting naar een op
lossing moeten gezocht worden. De mid
denklasse moet er zich van bewust worden 
dat zij zelf deze oplossing moet nastreven 
en bevechten. Daarom moet zij in de eer
ste plaats los komen van die partijen die 
deze oplossing veeleer zullen bestrijden dan 
bevorderen, ook al noemen zij zich kris
telijk. (Vervolg in 't volgend Nr) 

(I) Dit is de samenvatting van de uiteen
zetting gehouden door Mr. Frans van der 
Eist, op de studiedag van het Algemeen 
Syndikaat van de Middenklasse te Brus
sel op 26 juni 11. 

PRAATJE MET ONZE LEZERS 
Sommige van onze lazers schrijven ons 

af en toe eens een brie/je. Dat doet ons 
genoegen en wij vragen niet beter dan zo
veel mogelijk brieven te mogen ontvangen 
van onze lezers. Drieven waarin zij ons 
openliartig schrijven wat zij denjf-en van 
ons blad, wat zij er van verwachten. Op-
bonwende kritiek is even welkom als lof. 
Wij wensen niet beter dan in de male van 
licL mogelijke rekening te houden met het
geen onze lezers verlangen. 

Daar- wij deze brieven niet allemaal aj 
zonderlijk kunnen beantwoorden zullen wij 
trachten ze zoveel mogelijk gezamenlijk Ie 
beantwoorden in een praatje met onze lezers 
in het blad zelf. 

Laten we beginnen met te zeggen dal 
we zeer veel verwacltten van onze lezers. 
Wij zijn ook geen gewoon blad. Wij lieb-
ben tot nu toe geen losse, vrije verkoop. 
Ons bloid'^S' de band tussen overtuigde 
mensen die bereid zijn met ons mee te 
werken en daarom mogen wij veel vragen 
en veel verwachten van onze lezers. Wij 
willen van dit blad een wapen maken, een 
degelijk wapen in de Vlaamse strijd. Hel 
verheugt ons uitermate dat wij na zes 
maand reeds zover staan dat wij een stap 
voorwaarts kunnen zetten door ons blad 
flink uit te breiden, het aldus een beter 
voorkomen en meer inhoud te kunnen 
geven. Graag zouden wij nog meer en 
beter doen. Wij weten ook wel dat een 
maandblad eigenlijk onvoldoende is om de 
aclualiteit van de politieke strijd te kun
nen volgen. Vele lezers hebben ons reeds 
geschreven om ons te vragen wekelijks te 
verschijnen. Wi] willen echter stap voor 
stap verder gaan, stevig uilbouwend, zo
danig dat we sterk staan. Indien bvb. ieder 
van onze lezers die nog niet geabonneerd 
is op ons blad zou beginnen met te abon
neren; en indien iedere abonné zich eens 
zou inspannen om één nieuwe abonné Ie 
make (wat iedereen toch zonder vjiel moeite 
kan) dan zouden we reeds spoedig een heel 
eind verder staan. 

Het hangt dus niet alleen van ons af (wij 
doen ons best...) maar ook van onze lezers 
zelf. Met de actieve medewerking van allen 
kunnen wij in zeer korte tijd van ons blad 
een machtig wapen maken. Alleen door 
samenwerking is dit mogelijk. Samenwer
king ook op redactioneel gebied : door 
medewerking aan het opstellen van hel 
blad. Dat kan zonder veel moeite : wanneer 
er iels gebeurt in uw omgeving dal ken
schetsend is voor onze politieke tegenstre
vers, voor de toestanden in dit land ; 
wanneer gij iets verneemt dat gerust in 
ons blad zou mogen bekend gemaakt wor
den, dat onze lezers kan interesseren: schrijf 
ons een woordje. Wij kunnen niet alles 
welen, wij kunnen niet op de hoogte zijn 
van wat er zoal gebeurt in de vele steden 
en gemeenten van Vlaanderen. Daarom 
moeten onze lezers ons helpen. Wij zijn 
trouwens cn^ertuigd dat onze oproep niet 
tevergeefs gedaan wordt. 
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En toen de nieuwe wachtwoorden zolang uitbleven begonnen zij het gouden kalf te aanbidden I 
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HET FRUITPROBLEEM: verwaarloosde sector 
Het vernietigen van een grote voorraad 

laat fruit en het verschijnen van de Has-
pengouwse kers op onze markten heeft 
weer eens de aandacht gevestigd op een 
vraagstuk, dat men nu al jaren lang on
opgelost laat. 

Honderden vrachtwagens goede late ap
pel vonden inderdaad de stort als bestem
ming en verontwaardiging daarover gelijk 
destijds over het vernietigen van ganse 
massa's koffie in Brazilië is er niet geweest. 
In Brazilië vernietigde men inderdaad 
koffie om de prijs van de overige niet te 
laten instorten. Bij ons echter vernietigde 
men noodgedwongen omdat door de schuld 
van de regering er voor ons fruit geen 
afzet meer was. 

De fruitteelt vormt een deel van het 
inkomen van de meerderheid van onze 
Vlaamse landbouwers en in sommige stre
ken, de druivenstreek, de aardbeienstreek, 
de perzikstreek, en vooral in het grote ge
bied van de Haspengouwse fruitstreek 
vormt de fruitteelt de hoofdbron van het 
inkomen voor de plattelandsgezinnen. Het 
is dus een sociaal vraagstuk dat de volle 
belangstelling zou verdienen in plaats van 
de onverschilligheid om niet te zeggen de 
spot van de achtereenvolgende regeringen. 
Het is echter ook weer typisch voor ons 
land in tegenstelling met de andere ons 
omringende landen dat wanneer men het 
woord sociaal in de mond neemt men 
nooit denkt aan de landbouwklasse. 

MEER FRUIT IN HET BUITENLAND 
Men wijst er vaak op dat er in het bui

tenland de laatste jaren heel wat aan
plantingen bijkwamen en dat is juist. 
Maar ook de produktie per hektare is door 
de verbeterde methodes sterk gestegen. Zo 
brengt Nederland 2,7 meer appelen voort 
dan voor de oorlog, Engeland 2 maal, 
Frankrijk 2,4 maal, Denemarken 1,7 maal, 
Zweden 1,5 maal, Duitschland 2,4 maal, 
Italië 8 maal en België zelf 3 maal. Tal 
van landen als Frankrijk, Nederland en 
Italië hebben nog uitbreiding van de fruit
teelt op het oog. Vooral Italië met zijn 
Póvlakte, waar het fruit altijd enkele we
ken op ons land vooruit is door het war
mere klimaat, is een allergevaarlijkst me
dedinger. Ook in Duitsland, traditioneel en 
zeer goed afnemer, wordt heel wat aange
bouwd vooral in de streek rond Hamburg. 

Nederland van de andere kant, bekend 
om zijn degelijke landbouwpolitiek, be
steedt heel wat andacht aan de ontwikke
ling kwantitatief en kwalitatief van het 
fruit. Voor 1955 werd er 21 miljoen gulden 
of ongeveer 280 miljoen frank uitgetrok
ken om de mogelijke verbeteringen en uit
breiding van de fruitteelt te onderzoeken, 
welk bedrag nauwelijks lager ligt dan het 
totaal bedrag dat de ganse landbouw in 
ons land als toelage krijgt ! 

Deze uitbreiding en verbetering van de 
teelten in het buitenland kan echter geen 
argument zijn tegen de verbetering en het 
renderend maken van de teelt in ons land. 
Wel integendeel, de belangstelling die de 
regering in de andere landen aan de dag 
legt voor het vraagstuk van de fruitvoort-
brengst zou een les en een voorbeeld voor 
onze regering moeten zijn en geen argu
ment tegen onze fruitkwekers. Men moet 
echter klaarblijkelijk in ons land voor 
niets verschieten ! 

IN= EN UITVOER 
Het knooppunt van het vraagstuk ligt 

natuurlijk in de in- en uitvoerpolitiek. 
Weinig invoer en veel uitvoer is natuurlijk 
een gemakkelijk voorstel van oplossing. 
Ook met een weinig gezond verstand be
grijpt men dat het gegeven zo eenvoudig 
niet is. Als men met andere landen han
delt heeft men het niet alleen voor het 
zeggen. De andere partij heeft ook wat in 
de pap te brokken. Het is echter een feit 
dat onze handelsakkoorden steeds in het 
voordeel van de Waalse grootindustrie af
gesloten worden en dat men de nadelige 
posten steeds op de rug van onze land- en 
tuinbouw afschuift. De Waalse grootindu
strie beschikt over veel geld, wat de grote 
partijen voor hun propaganda en verkie
zingen graag gebruiken. De geldmachten 
geschikken daarbij over heel wat invloed 
en heel wat vriendjes kunnen langs die 
weg geholpen worden. De gewone fruit
kwekers hebben niet zo veel geld en zoveel 
invloed en men rekent er op dat ze het 
gesol met hen achter de schermen toch 
niet zullen inzien. Vandaar dat ook op het 
gebied van de handelsakkoorden onze 
fruitbouwers de kous op de kop krijgen. 
Veel invoer uit het buitenland, tal van 
moeilijkheden bij de uitvoer ! Het moet 
toch ook onze gewone fruitteelder opval
len dat in Nederland de uitvoer van fruit 
zoveel gemakkelijker gaat, omdat daar de 
regering niet alleen niet remt maar op 
alle mogelijke manieren de uitvoer bevor

dert. Wat vooral misselijk is, is de manier 
waarop onze gewone fruitteler dan bedot 
wordt. Als men om de Waalse grootindu
striëlen te bevoordelen bij de uit uitvoer 
naar Italië voor enkele jaren geweldig veel 
Italiaans fruit invoerde, wat de markt hier 
bedierf, meende men onze fruitkwekers 
kalm te moeten houden door beroep te 
doen op hun geloof ! Het heette immers 
dat zo Italië niet veel fruit kon uitvoeren, 
de boeren daar kommunist zouden wor
den! 

Hoe dan ook de argumenten om de fruit
kwekers om de tuin te leiden worden wel 
gevonden. De profiteurs op hun rug lachen 
hen dan nog lekker uit, ook omdat ze het 
slikkken. En kan men hen groot ongelijk 
geven ? Het leven is een strijd om het be
staan en wie zich niet wil verdedigen, die 
gaat ten onder. 

GEEN SCHIJNVERBETERINQEN 
Onze fruitkwekers zijn brave mensen 

en vlug tevreden en in elk geval is er geen 
vast aaneensluiten tot een gevechtsberei-
de groep om hun belangen krachtdadig te 
verdedigen. Dat is hun ongelijk en hun 
ongeluk. Reeds jarenlang klagen ze dat 
niemand iets voor hen doet, ja dat zelfs 
in de Kamer nooit iets over het fruit ge
zegd wordt. En het was juist ook. Het ging 
zo ver zelfs dat de socialistische volksver
tegenwoordigers van Limburg eens inter-
pelleerden om wat mistevredenen simpa-
tiek tegenover hen te stemmen, alhoewel 
iedereen, die het socialisme in ons land 
enigszins kent, weet dat de landbouw hen 
maar in zover interesseert dan dat de pr i j 
zen van de landbouwprodukten zo laag 
mogelijk staan. Naar de mate van hun 
mogelijkheden gingen dan de liberale en 
C.V.P. parlementairen al een woordje zeg
gen op de parlementaire tribune. «Die 
spreekt er toch nog eens over» zeggen 
onze fruitkwekers en ze zijn weer enige 
tijd tevreden. Een kinderhand is gauw 
gevuld. 

Senator de Marneffe pleegde onlangs 
ook een artikel in « Het Belang van Lim
burg », waarin hij de slechte toestand 
waarin onze fruitkwekers zich bevinden, 
weet aan de linkse regering, net alsof het 
de vorige jaren beter ging. Wel is het juist 
dat de linkse regering nog minder voor de 
uitvoer van laat fruit zorgde. Bij het vroeg 
fruit als de kersen, ging het echter iets 
beter. Het is echter een feit dat gelijk 
welke regering, C.V.F.ers, Liberalen of So
cialisten de zaak de moeite niet waard 
vindt. Weer schiet ons de vergelijking te 
binnen met de niet renderende mijnen in 
Henegouwen waar een paar duizenden 
Waalse arbeiders te werk gesteld zijn. 
Daar zijn weinig kolen en normaal moeten 
die mijnen gesloten worden. Maar alle 
volksvertegenwoordigers van die streek 
staan op hun achterste poten en de Waal
se ministers en mijndirekteuren raken 
vlug akkoord. Elk jaar ktijgen de mijnen 
ongeveer vijf honderd miljooen om in le
ven te blijven ! De Walen zijn allen in de 
eerste plaats Waalsgezind ! 

Het is een feit dat de volksvertegenwoor
digers en ministers van ginder niet alleen 
eens op het parlementair podium verschij
nen maar dat ze alles in het werk stellen 
om die mijnen in bedrijf te houden. Zij 
laten niet af en winnen het. Een artikel 
in een krant lost het vraagstuk niet op — 
ook dit artikel niet — een korte tussen
komst in het parlement om zijn kiezers 
genoegen te doen evenmin. Er dient ern
stig gewerkt en geen inspanning mag ver
waarloosd worden. 

DE OPLOSSING MOEILIJK 
MAAR MOGELIJK 

Een oplossing vooropzetten is zo moei
lijk niet. De fruitkwekers zelf hebben een 
eerste verplichting dat is de hoedanigheid 
van hun produkten goed te verzorgen en 
ook de aanbieding bij verkoop aantrekke
lijk te maken. Een zeer grote inspanning 
op dit gebied werd reeds gedaan, zodat 
men hen de steen niet kan werpen. Het 
gaat echter niet op de voortbrengers aan 
te zetten — en dit zonder steun zoals in 
andere landen — zo degelijk en zo goed
koop mogelijk voort te brengen als de re
gering aan de andere kant er niet voor 
zorgt dat de producent zijn waar kan aan 
de man brengen zonder er op verlies te 
lijden. En nochtans gebeurt dit doorlo
pend ! 

Buiten het feit dat degelijke kwaliteit 
ons in een gunstige positie plaatst om te 
konkurreren met andere landen ligt de op
lossing in het opdrijven van het verbruik, 
waarvoor wij vooral in het binnenland een 
krachtige poging kunnen doen en in het 
afsluiten van goede handelsakkoorden, die 
het te veel aan import tegengaan en die 
ons uitvoermogelijkheden moeten ver
schaffen. 

Hier ligt het knelpunt. De regering doet 
niets om het verbruik van eigen fruit aan 
te moedigen. Op dat punt wordt er weinig 
aan nationale opvoeding gedaan ! Beleef
den we vroeger niet een toppunt van wan
smaak toen middelmatige en slechte vroe
ge pruimen uit Italië, alleen maar omdat 
ze uit een vreemd land kwamen tegen 
17 fr. het kilo van de hand gingen op een 
ogenblik dat onze internationaal beroem
de kersen tegen 5 en 6 fr. geen koper von
den? Op dat gebied-Kgft er een werkterrein 
voor de regering, maar zich eens inspan
nen om hun volk het leven wat gemak
kelijker te maken kunnen die heren klaar
blijkelijk niet. Waarom daarbij geen pre
mies toegekend aan onze fruitkwekers 
voor het rooien van minder goede boom
soorten ? 

Hoofdzaak is echter voor onze fruitkwe
kers goede handelsakkoorden af te dwin
gen. 

Om die goede akkoorden af te dwingen 
heeft men macht nodig en dat hebben 
onze fruitkwekers nog niet. Kapitalisten 
zijn ze niet. Ze kunnen het hoofdbestuur 
van de partijen geen miljoenen ter be
schikking stellen. Dat soort macht vervalt. 

Blijft de sindikale en de politieke macht. 
De organisatie waarbij de meeste fruit

kwekers aangesloten zijn of in welks in
vloedsfeer ze leven is de Belgische Boeren
bond. Van die heren is het bekend dat Z€ 
de mond niet durven of willen openen ah 
de belangen van de fruitkwekers ter spra
ke komen. In de politieke groep, waarbij 
ze aangesloten zijn, de C. V. P., leven zij 
onder de dwang van het A. C. V. en hun 
voormannen zijn te grote lummels dan 
dat ze tegen die salonrevolutionnaire bent 
zou durven haar wil opleggen. Ze zijr 
trouwens te mak om een wil te hebben. 

De Boerenbond is een van die talrijke 
christelijke organisaties, die er in de eer
ste plaats moeten toe dienen, de christe
lijke mensen braaf te houden. Men zou nu 
toch eens moeten beseffen dat het niet 
voldoende is onze Katolieken angstvallig 
verwijderd te houden van groepen en per
sonen, die niet christelijk zijn ! Deze ver
dedigende houding doet ons steeds de 
strijd verliezen. Dat men ook voor het ge
loof kan in de aanval staan en kontakt 
zoeken met nieuwe gelovigen zoals dat in 
de grote tijd van het Katolicisme het ge
val was schijnt thans niemand meer te 
begrijpen. Als kuikentjes onder een klok 
wil men steeds maar de gelovigen onder 
de rokken van de pastoor of van dat proost 
houden. De persoonlijkheden ligt dergelij
ke houding niet en die worden dan ver
kettert en verbannen wat voor gevolg 
heeft dat als voormannen nog slechts 
knullen overblijven. Dat ook is het geval 
met de fameuse Boerenbond en dat moe
ten onze landbouwers en fruitkwekers erg 
bekopen ! Onze fruitkwekers moeten tot 
een bundeling van hun krachten overgaan 
los van de Boerenbond en mannen aan 
hun hoofd stellen, die desnoods tot de 
noodzakelijke aktie overgaan. Ook mogen 
ze zich niet los maken van andere land
bouwers, die niet in de eerste plaats fruit
kwekers zijn, om zo talrijk mogelijk te 
staan. Het aanleunen of aansluiten bij 
een strijdbare landbouwersorganisatie als 
het Boerenfront schijnt daarbij aangewe
zen. 

Ook op politiek gebied zitten onze fruit
kwekers in het slop en men vraagt zich af 
hoe het mogelijk is dat ze op dit punt nog 
niet klaar zien. Zij zijn liberaal of C. V. 
r .er . De socialisten zijn immers zo brutaal 
oprecht om hen te laten horen dat ze hen 
niet interesseren. Die ploeteren verder in 
hun klassenstrijd. 

Liberalen en C. V. F.ers nu hebben prak
tisch doorlopend het Ministerie voor Land
bouw in handen. Aan hen dus een dege
lijke land- en fruitbouwpolitiek te voeren 
en degelijke handelsakkoorden af te dwin
gen. Men moet toch alleen maar naar hun 
daden kijken en dat is de verwaarlozing 
sinds jaren van de fruitsektor ! Al hun 
verontschuldigingen om zich wijswanen-
den om de tuin te leiden veranderen niets 
aan dat feit. Zolang onze fruitkwekers 
trouwens de verontschuldigingen van deze 
beide partijen slikken, achten deze zelfde 
partijen het niet nodig meer te doen. Hun 
kliënteel blijft toch behouden ! De verte
genwoordigers uit de fruitstreek zijn trou
wens niet de mannen om erg bij hun rege
ringen aan te dringen. Zij zijn al heel 
blij dat ze volksvertegenwoordiger of se
nator mogen blijven en als ze zich eens op 
de parlementaire tribune durven wagen 
om voorzichtig iets te zeggen wanen zij 
zich reeds hele pieten. 

Die beide partijen moeten voelen dat ze 
de steun van de fruitkwekers verliezen. 
Dan pas zullen ze wat eerbied voor hen 
krijgen. Ook voor de arbeiders deden ze 
niets zolang de socialistische bedreiging 

In ons vorig nummer hebben wij een 
uitvoerig artikel gepubliceerd over het 
Landbouwfonds. De aangelegenheid is in
derdaad zeer belangrijk Aan een artikel 
verschenen in « Het Boerenfront» ontle
nen wij volgende passage : 

«Vooreerst is het princiep van een Land
bouwfonds een goede zaak. Het is echter 
zeer spijtig dan men in 1955 eerst tot de 
oprichting van zulk een fonds is overge
gaan. Als men onmiddellijk na de oorlog 
dit fonds had opgericht, had het nu reeds 
lang zijn vruchten gedragen; nu moeten 
wij ons in een minimum tijd aanpassen 
en dit zal grote «moeilijkheden ontmoeten. 
Het spook van het dirigisme wordt er weer 
bij gesleurd, en wij begrijpen niet waarom 
men zo bevreesd is voor dit woord. Inder
daad het Landbouwfonds en wat er mee 
gepaard gaat is een soort dirigisme en het 
noodlot wil dat het ontwerp, houdende in
stelling van dit landbouwfonds ingediend 
werd door twee ministers die tot de libe
rale partij behoren, dus de partij bij uit
nemendheid die tegen alle dirigistische 
nandelspolitiek gekant is. 

Men heeft hier bij ons het dirigisme, en 
zeer eigenaardig dan alleen wanneer het 
ie landbouw betreft, afgeschilderd als een 
plaag die erger is dan de 7 plagen van 
Sgypte tesamen en men heeft er dan bij
gevoegd, zie maar wat er in Holland ge-
jeurt. 

Maar men heeft er zich wel voor ge-
vacht onze boeren objectief op de hoogte 
,3 brengen van wat de werkelijke toestand 
s van' de boeren in Nederland. Men heeft 
3en anti-Hollanse atmosfeer geschapen, 
>n het dient gezegd dat zekere weinig faire 
.•ommerciéle praktijken van bepaalde Hol-
andse elementen deze anti-stemming in 
ie hand hebban gewerkt. Maar dat de Hol-
andse boer een soort slaaf is, dat zijn le
vensstandaard op een zeer laag peil staat, 
l a t het dirigisme er gehaat wordt en de 
vlinister van Landbouw er door de boeren 
/erwenst, dat alles doet ons slechts glim
lachen... 

Het is nochtans waar dat de Nederland-
je boeren in de dertiger jaren de crisiswet
geving zo maar niet goedschiks hebben 
aanvaard. Ook zij waren en zijn nog steeds 
gehecht aan de vrijheid, maar er is vrij-
neid en vrijheid. Bij ons verstaat men door 
irrijheid, klagen, prutellen, alle mogelijke 
reglementen tegenwerken en omzeilen, en 
als het dan slecht gaat, de schuld leggen 
3P anderen. Zich organiseren, coöperatie
ven en veilingen oprichten, daarvoor is 
men te individualistisch, te koppig maar 
ook te egoïstisch 

In Nederland, wij zeiden het reeds, heeft 
Tien ook tegengewrongen maar langzamer
hand heeft men ingezien dat die zeer 
strenge crisismaatregelen toch wat goeds 
mhielden; men heeft er zich aan aange
past en de boeren zijn er wel bij gevaren. 
Zij hebben zekere verplichtingen op zich 
moeten nemen, die vooral in de beginne 
alles behalve prettig waren, maar die ten 
slotte voor gevolg hebben gehad dat de 
Nederlandse landbouw in vele gebieden 
aan de spits s taat van de wereldlandbouw. 

En rr;eent men nu werkelijk dat de Ne
derlandse boer het materieel zo slecht 
heeft? Wij kunnen hier alleen op antwoor
den : gaat naar Holland, bezoekt daar hoe
ven en boeren en gij zult spoedig tot de 
slotsom kommen, dat zij het tenslotte be
ter hebben dan onze boeren. » 

(Lees door blz. 7) N 

met alle arbeiders als kiezers te gaan lo 
pen niet in de staat van verwezenlijking 
kwam. Op de socialisten zijn onze fruit
kwekers echter niet aangewezen. Die vin
den het fruit al veel te duur zelfs als het 
piraktisch niets kost en de fruitkwekers 
met verlies werken. De Volksunie wil ech
ter naast de fruitkwekers staan en ijvert 
voor hen. Aan de fruitkwekers nu te oor
delen of zij ons volgen. Wij hopen het in 
hun belang. 

Wim JORISSEN. 

FRUIT ;i; 

In Ilaspengouw moeien milUoenen kilos '.\', 
fijne appelen op de vuilhoop geworpen ;|; 
worden. Omdal de uitvoer van appelen naar |i: 
hel buitenland verlamd is '•\'. 

Hel heejl geen -zin dat de fruiUiandelaars '•]: 
en -uitvoerders zich tot Aziel wenden voor ;|; 
het treffen van maatregelen. Aziel heeft ;> 
alleen maar verstand van vijgen. ;i| 

Maar dan vijgen na Pasen. ;|; 
(uit 't Pallieterke) :•; 
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HET 11 JULI MANIFEST AAN DE VLAAMSE JEUGD 
(vervolg) 

NAMENS HKÏ JONGEHKNKOMITEE 
\ 0 0 H ZELFHESTLIK : 

JAAK VAN PASSEL 
(pracbcs KVHV I.cuveii 1953-'551 

HKiUVlG DEJONGHE 
(pracsos KVHV Genl 1954-'55) 

STAF VEIlllEPT . 
(sokrolaiis van he l Joiigfix^nkomilw 

voor Zelfbosluur) 
NAMEiNS' DE ÜNDEHTEKE.NAAUS : 

Drs A. J. Acriiouts, St. Kwinlons-I^nnik . 
Wilfried Acrs, provinciaal voor/.iller H.NB Oost-

Vlaanderon, Gent. 
Dr jur. Robert Aqneesaeus, .lette. 
Albe, I r t terkundigo, Rrussel. 
Dr. II. Baüet, geneesheer. Antwerpen. 
Hik Balthazar, handelaar , Wilrijk. 
li. II. J'i lieriiaerts, fronlaalnioezonier, Westerlo. 
/(• n. no(]aerls, Put te . 
lienaal liosnians, voorzitter HNB Mechelen, 

Me<he1(>n. 
Dr U. Houchery, jreneesheer, Halle. 
Victor Bouckaerl, handelaar, Roeselare. 
lü. II. \V. Briineel, frontaalnioezenier, Haringe. 
Prof. Vital Gelen, Antweniicn. 
ƒ);• Chiclens, gem'evheer, Heiiingrelst. 
Dr Krncst Claea, le t terkundige, lid van de Vlaam

se Akademie voor Taal- en Ix.>tterkunde, L'kkel 
/;'. /ƒ. Cleeren, Hoeloden. 
J. Clotlens, Vilvooixle. 
Mr r.ohvent, advokaat, Haninie. 
Drs Maiirits Coppieters. St-.\mandsberg-G9iit. 
Gics Cosyns kunstsehikier . Kwarcmont. 
Prof. \V. Couvrcur, luH^gleraar, voorzitter van het 

Vlaams Komitec vtK>r Fetloralisnie, Ant>Nerpen 
Dr jur. Paul Daeh, Uuiselede. 
Frans Daexeteir. udvokaat, .ontworpen 
Oeiaof De Beulv, Zele. 
^otaris De Bock, Srnaai-Waas. 
Ir J. De Bondt, Diksnmide. 
Dr M. De Brabanler, geneesheer, Doel. 
/i. / / . De Brouwer, sekretaris van het Komitee voor 

Recht en Naastenlierde, Impe. 
Dr F. De Bruyker, tandar ts , AntvNcrpen. 
L. De Coster, arcldtekl, Dilbeek. 
Drs Fugeen De Facq, algemeen voorzitter HNB, 

Gen't. 
Dr Fd. De Goeyse, Meise. 
Bert De Gruytcr, ?t-Katclijne-Waver. 
Dr L. Dierick, geneesheer, Eksaarde. 
li. Dijlst. IlasscM. 
Gaston DejaegJier, Mariakerke-Gent. 
Dr A. De Ketele, d ierenarts , Oudenaarde. 
F. II. .Hols de Maeyer. frontaalnioezcnier, .\alst. 
J . Demecsler, adrokaat. Ee<lebiM-g. 
F. de Monl, architekt, Antweqjen. 
Jan De Moor, tekretaris ANZ Gent, Merelbeke. 
Mevr. Wwe L. Dosfel, Dendernionde. 
Dr Jur. .4. De Pesseroy, Deurle. 
Dr \\'. De Pillecijn, genet»sheer, Oostakker. 

NOG HET LANDBOUWFONDS 
(vervolg) 

Ondertussen werd de kwestie in de Ka
mer behandeld. Te midden van de groot-
.ste onverschilligheid : er waren slechts 
een twintigtal volksvertegenwoordigers 
aanwezig. Een bewijs te meer voor het ge
brek aan belangstelling voor de landbouw
problemen. Van C. V. P.-zijde werd het 
woord gevoerd door de heren Heger, gewe
zen minister van Landbouw, J. van den 
Eynde, Jacques, Steps, De Nolf en Van 
Royen. Buiten de h. J. van Eynde, die een 
objectieve en positieve houding aannam 
tegenover het ontwerp, wisten de overige 
sprekers niet veel te vertellen dan onzin. 
Zij gingen heftig te keer tegen het ont
werp, verwierpen het « dirigisme », maar 
wisten niets in de plaats te stellen. Deze 
negatieve houdmg is typisch voor mensen 
die als voornaamste doel hebben niet te 
laten raken aan de positie en de preroga
tieven van de Boerenbond. Boerenbond die 
evenwel onmachtig is om de problemen op 
te lossen en die het zover heeft laten ko
men dat de meerderheid van onze boeren 
tot het laagste sociaal peil gezakt zijn en 
er veel slechter aan toe zijn dan de arbei
ders. 

De h. J. van den Eynde, die in zijn per
soonlijke naam sprak, bracht ook kritiek 
uit op bepaalde punten, gewettigde kritiek. 
Maar hij aanvaardde niettemin het ont
werp als nuttig en zelfs noodzakelijk. Het 
gevaar schuilt in de etatistische strekking 
van de gevolgde politiek. 

De socialisten willen het zo. De socialis
tische volksvertegenwoordiger Chalmet 
heeft het nog eens duidelijk gezegd. Te
recht staan de landbouwers wantrouwig 
tegenover de staat. Zij weten maar al te 
goed dat andere belangen dan de hunne 
steeds voorrang krijgen... 

De oprichting van een Hoge Raad van 
het Landbouwfonds wordt voorzien. Doch 
alleen maar met raadgevende bevoegdheid. 
Welnu deze Raad zou een ruimere bevoegd
heid moeten krijgen en hij zou moeten sa
mengesteld worden uit landbouwers in 
plaats van uit lunktionarissen. Wat dit 
laatste punt betreft heeft de Minister van 
Landbouw een vage toezegging gedaan. 
Wij zullen afwachten wat er van terecht 
komt. Tevrezen valt dat het zal verlopen 
zoals met de Nationale Zuiveldienst waar 
13 Walen en 5 Vlamingen benoemd wer
den in de Raad van Beheer en 4 Walen en 
1 Vlaming in het Bestendig Comité. Met 
de tegenstelling tussen de Waalse en de 
Vlaamse landbouwbelangen is daar dan 
ook weer niets goeds van te verwachten 
voor onze Vlaamse landbouw. 

Wij zouden het anders doen ! 

F. II. Depuydt, Wcstkerkc. 
Clernent jic Bidder, Leuven. 
Luc De Smet, Dendermon<lc. 
Dr Duchateau, geneesheer, Hoeselt. 
Jef Duverger, (Jent. 
/)/• K. DeiHister, gonwshoer, Asse. 
Drs Remi Devis, I torchem-Antwerpen. 
/);• Dries Deros, HaiKlzamie. 
Ir J. De Winter, Brussel. 
Jolian De Wil, algeineon vwir/i l ter \aii hel Era^-

ninsgetioolscliap. Gent. 
ƒ;. Fnckels, apotheker, Herk-dc-Stad 
Ir II. C. IV'. Faure, Kapellen. 
F. P. Kallist, Fimmers, o. praem. , Tpngerlo. 
J. Flamey, praeses K\"H\' Leuven, Wervik. 
Dr K. Goddceris, geneesheer, Marke. 
J. Gilissen, hdn<lelaar, M«ihelen-aan-de-Maas. 
A. Gocyens, Brussel. 
Prof. Dr L. Groolaers, hoogleraar, lid van da 

Vlaamse Akademie voor Taal- en Let terkunde, 
I-euven. 

Prof. C. IJeymans. l!(K>gleraar, .Nol>elprijs\vinnaar, 
Gent. 

Fmiel Ilullebroeck, toondiohter, Brussel. 
Dr Iserbyt, geneesheer. Kortrijk. 
Drs Wim Jorissen, oud ipraesos KVHV Genl, An-

derkniht. 
A. Kestermans, leraar. Gent. 
Ludo Laagland, Paal. 
J. Fannoo, Tiell. 
Dom Isidorus Lambreclit, Abi der St. Pietersabdij, 

Steenbrugge. 
Leo Lentere, archi tekt , Geel. 
Luc Leroy, algemeen sekretaris \ a n de HNB. An-

(lerlechL 
Dr jur R. Letlens, Asse. 
Robreclit Macs, Zavenleni 
ƒ)/• Maddens, geneesheer, Ge)u«( \ 
J. Macharis, Dendenmonde. 
R. .Maltheyssens, .Mortsc^. 
/);• F. Maeyacrt, geiieesheor, Veurue. 
Frans Meel, seki-elaris van het IJzerbodevaart-ko-

mltee Mechelen, Mechelen. 
A. Meeus, apotheker , lx>nderzeel. 
Dr A. F. Meeusscn, lektor aan de uni\erbi tei t te 

l^euven, T e n u r e n . 
Dr R. Meysman. geneesheer, Melsen. 
.'ilberi Mooi-tgal, Brcendonik. 
O maar Mortier, Nevele. 
Prof. Dr J. Muls, emeritus-hoogleraar en lid van 

de Vlaamse Akademie voor Taal- en Letter
kunde , Kapellen. 

F. II. Paredis, Antwerpen. 
Dr II. Peelers, geneoshwi , Anl\vei7)en. 
.1 . J. M. Pelckmans, uitgever, Antwerpen. 
//• Herman Persyn, VVingene. 
Prof. Dr K. Pinxten, hoogleraar, Leu\en . 
Dr J. Plcu!, veearts, Peer. 
Dr jur. V. Portier, algemeen voorzitter ANZ, Ant

werpen. 
Proost, gomeenteraadslis, Zwijndreoht. 
Roeland Raes, Gent. 
M. Raeymackcrs, ajwlheker, Berchom-Ant\\eri)en. 
Dr J. Remoucchamps, geneesheer, Brugge. 
Fd. Rolus, handelaar , Mortsel. 
Mevr. Rolus-Baute, \ medewerkster \ a n Wijlen 

.Mevr. Van Haegendoten-Groffi, Mojpts^l.. 
/);• Roosens, geneesheer, Antwerpen. ' " 
77i. Schepens, voorzitter V. E. V. Genl, Gent . ' 
/;. P. Fugeen Schillz, Antvvei-pen. 
Prof. Dr A. Schoep, emeri tus-hoogleraar . Gent . 
Ludo Sels, lid van het Hoofdbestuur Boerenfront 

Duffel. 
/;. / / . M. Smet, Ronse. 
II. Soetaert, praeses KVHV u c n l , Gent. 
//• R. Standaerl. Balgerhoeke. 
Dr R. Sterkens, docent aan de St. Ignat ius Han-

delshogegschool, Antwerpen. 
Ir A. Stevens, Duffel. 
Luc Schoups, advokaat. .Vntwerpen. 
Dr J. Tackx, geneesheer, Antwerpen. 
/•>. rc rwofe , 'Oos tende . 
Piet Tommissen, Borgerhout 
Fugeen Top, Langcmark. 
Dr J. Van Boxclaer, geneesheer, Wichelen. 
Ferdi Van de Vijver, gemeenteraadslid, Borgerhoul 
Lrbain Van de Voorde, le t terkundige, Brussel. 
Ir J. VandeWalle, Mortsel. 
Dr F. VandeWalle, geneesheer, TieH. 
Dr R. Van den Abeele, St. .Mar lens-La torn. 
Willem Vanden Eynde, Herent 
F. P. V. Vandenbussche. Dominikaan, Oostende. 
Mr Frans Vander Flst, sekretaris van het Vlaams 

Komitee voor Federalisme en van he l Oud-
Hoogstudeijtcnverbond, Brussel. 

Rudi Van Der Paai, oud sekretaris ANZ Antwer
pen, Antwerjien. 

.1 . Vandcr Plaetse, ï i e l t . 
Albert Vandersloten, ere-notaris, St. M»rtens-La-

tem. 
Ir M. Vandersloten, Dondermonde. 
Jef Van Eyck, a]x>theker, Borgerhout. 
F. P. Renaat I an Ueck'c, Denderenonde. 
Ben I an Heesch, advokaat, Antwerpen 
Dr ]'an Hollebeke, geneesheei , Wingene . 
Dr Leo Van Laere, geneesheer, Kieldrecht. 
G. Van Mal, Schaarbeek. 
Drs J. Van Ovcrstraeten, Aalst. 
Dirk Vansina. le t terkundige, Gooreind. 
F. Van 't Velt, advokaat. T u r n h o u t . 
Ir C. ^'an \\'ayenberg, Dilbeek. 
Dr. Armand ]'erbeke, geneesheer, Vlamert inge. 
.1 . I'ersc/iaercn, Mechelen. 
Renaat Veremans, toondichter, Antwerpen. 
.'^taf Vermeire, verbondsleider van h e l ADJV, Gent. 
Luc Fers(rac/e, Eeklo. 
Jef \'ervaeckc, s t ichter van de Zilvermeeuwtjes, 

Brussel. 
Alfred Vindevogel, Ronse. 
Volkaerts, provincieraadslid. Lier. 
M. Wagcmans, voorzitter ANZ Antwerpen, Anl-

weriien. 
Mr Herman Wagemans, volksvertegenwoordiger. 

Antwerpen. 
Dr J. IVonnyn, geneesheer, Nevele. 
f'. Waterblef. advokaat, Iep>er. 
R. Welvaert, Deurle. 
En^iel Wildiers, advokaat, Antwerpen. 
E. P. Dr ^orbert Wildiers, St. Job-in- t -Goor. 
Dr Jur. José Wilmots, Antwerpen. 
I l 'outers, veearts. Weiteren. 
Dr Leo Wouters, Strij tem. 

IIFT XKKOORD VA.\ DRIE 
A. Cool : .A.u.b. Gusije ook geen lawaai meer mak 

MAA^D WAPENSTIL'^TASD 
en, Gustje dan ook zijne suikcre lekstok krijgen'; 

VLAAMS SYNDIKAAT 
In de sektor Spoor werd het Vlaams 

Syndikaat van Openbare Diensten (V.S. 
O.D.) opgericht door spoorwegmannen die 
de achteruitstelling van de Vlaamse ele
menten en de verwaarlozing der beroeps-
belangen door de partijpolitieke syndika-
ten beu zijn. Een manifest werd gericht 
tot al de Vlaamse Spoorwegmannen waar
van de tekst luid : 

Aan al de Vlaamse Spoorwegmannen, 

Sedert het einde van de wereldoorlog 
1940-1945 werden onze beroepsbelangen 
verdedigd door slechts twee syndikale or
ganisaties. 

Sinds jaren voeren zij een onderlinge 
strijd om het meesterschap en maande
lijks zien wij in hun vakbladen hoe ze 
eikander bekampen, meest om politieke 
opvattingen, doch zonder te denken aan 
onze algemene belangen. 

Noch nimmer hebben ze gedacht, dat 
naast de Waalse er ook Vlaamse agenten 
waren. De achteruitgang van de Vlaamse 
elementen is dan ook aan hen te wijten. 

Opdat de Vlaamse agenten hun eigen 
belangen zouden kunnen verdedigen werd 
het VL.\AMS SYNDIKAAT van Openbare 
Diensten gesticht. Wij doen dan ook een 
dringend beroep op al de Vlaamssprekende 
agenten om in blok aan te sluiten bij het 
Vlaams Syndikaat. 

Gij, die gesyndikeerd zijt, gij, die het 
niet zijt, uw plaats is bij ons en nergens 
anders. 
Wij hopen niet dat het zal blijven bij dit 
eerste kontakt. Kontakten onder vrienden 
worden maar gelegd om nader te worden 
uitgebouwd. 

Namens het Voorlopig Bestuur, 

De Decker — Van den Branden — Van 
den Berghe — Van Lier — Van Laethem — 

Van der Bracht. 

Wij vernamen dat deze oproep een goed 
gehoor vond bij de spoorwegmannen en 
dat er reeds heel wat aansluitingen zijn. 
De aktie wordt voortgezet. 
Wij wensen het Vlaams Syndikaat veel 
sukses en drukken de hoop uit dat de 
andere sektoren spoedig het voorbeeld van 
de spoorwegmannen zullen volgen. 

STEUN ONS DOOR EEN ABÜNNiMENT OP ONS BLAD 
STORT 25 FR. (tweede halfjaar) OP ONZE P. C. REKENING 

ARM VLAANDEREN 

Het blijkt dat de wet Liebaert van 1 Juli 
1954, waardoor fiskale ontlastingen toege
staan worden aan de industrie ter bevor
dering van de productieve investeringen 
om de werkloosheid te bestrijden, een ge
schenk van 3,4 milliard frank aan de groot
industrie, maar dan in hoofdzaak aan de 
Waalse industrie vertegenwoordigt. De cij
fers bewijzen dat de Vlaamse provincies 
die hoofdzakelijk door de werkloosheid 
geteisterd zijn slechts in zeer geringe mate 
genoten hebben van de voordelen van de 
wet : West-Vlaanderen slechts voor 4,27 %, 
Oost-Vlaanderen voor 6,88 %. Het is dui
delijk dat de milharden weer naar de pros
pererende Waalse zware industrie gaan, 
Wallonië ten goede komen dat reeds over-
geïndustrialiseerd is en waar er praktisch 
geen werkloosheidprobleem bestaat. 

Vlaanderen is eens te meer het kind van 
de rekening. Juist zoals onder het C.V.P.-
bewind, want toen was het niet beter. In 
augustus 1953 werd door de C.V.P. een wet 
ter bestrijding van de werkloosheid tot 
stand gebracht (de enige maatregel overi
gens door de C.V.P. ou dit gebied getrof
fen), waardoor leningen aan de nijverheid 
tegen lage intrestvoet en onder s taa ts
waarborg verleend werden voor productieve 
investeringen. Het resultaat was dat de 
Vlaamse provincies samen 80 millioen 
frank ontvingen, de provincie Brabant 125 
millioen en de Waalse provincies... 500 mil
lioen! 

De C.V.P.-pers doet thans verontwaar
digd en klaagt aan.. . Deze verontwaardi
ging komt ons wel erg hypokriet voor, 
wanneer wij vaststellen dat de C.V.P. het 
niet beter gedaan heeft 

De Vlaamse belangen worden goed ge
diend door de gekozenen van het Vlaamse 
volk, of ze rood, geel of blauw zijn. Wanneer 
het er trouwens om gaat diensten te be
wijzen aan de Waalse kapitalistische on
dernemingen zijn zij het broederlijk eens, 
spijt de schoolstrijd. 

Wij vestigden er reeds de aandacht van 
onze lezers op dat het wetsvoorstel om t i j 
delijk de belasting geheven bij de versmel
ting van vennootschappen te verminderen, 
dat reeds goedgekeurd werd in de Kamer 
en thans in behandeling in de senaat, ook 
door C. V. P.-ers mede-ondertekend werd. 
Het gaat er om een dienst te bewijzen aan 
een paar machtige trusten.. . en dat is be
langrijker zelfs dan de schoolstrijd. 

* 
* * 
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ANTWERPEN 
Te Antwerpen kwam een vrouwenafde

ling van de Volksunie tot stand. Het ver
heugt ons te kunnen meedelen dat de V. 
B. A. dit initiatief aktief gesteund heeft 
en in feite samensmelt met deze Volksunie 
afdeling. 

Een eerste vergadering werd gehouden 
op maandag 4 juli jl. Mr. Herman Wage-
mans was hierop aanwezig. Het woord 
werd gevoerd door Mevr. Gerda Haighton, 
alsook door Mevr. Van den Bergh, die voor
lopig het voorzitterschap zal waarnemen. 
Deze vrouwenafdeling zal zich vooral met 
sociale aktie bezighouden, wat zeer ver
dienstelijk is en overigens ongetwijfeld de 
Volksunie ten goede zal komen. Zij wensen 
de vrouwenafdeling-Antwerpen veel suk-
ses. 

BRUSSEL 
Te Brussel werd op 9 Juli een arrondis-

sementele vergadering van de Volksunie 
gehouden die in het teken stond van de 
11 Juli-herdenking. De trouwe Vlaamse 
strijders uit het Brusselse waren allen op 
post. Op deze vergadering, die in een 
strijdlustige atmosfeer verliep, voerde Mr 
F. Van der Eist het woord. Hij beklem
toonde vooral dat de beste manier om 11 
Juli 1302 te herdenken is het vaste voor
nemen te maken om in de Vlaamse strijd 
van nu- even standvastig en moedig zijn 
man te staan als de Vlaamse helden van 
toen. De 11 Juli-herdenkingen staan al te 
veel in het teken van de holle woorden en 
de nietszeggende algemeenheden. In de 
Volksunie is dit niet het geval. Daar heerst 
de bereidschap tot offervaardige inzet. 

Brussel zal zijn plicht doen. Het zal te 
Antwerpen zijn op de vergadering van de 
Volksunie en op het Zangfeest op 17 Juli 
aanstaande. 

WEST-VLAANDEREN 
ALVERINGEM 

Te Alveringem overleed op 74 jarige ou
derdom de trouwe dienstmeid van onze 
grote Cyriel Verschaeve. «Uit de trouwe 
oprechtheid van haar ha r t had zij zich ge
geven in dienst van de priester». Haar 
toewijding, haar verering voor Verschaeve 
kenden geen grenzen. 

De begrafenis greep plaats op 30 Juni 11. 
Onder de trouwe Verschaeve-vrienden die 
de plechtige lijkdienst bijwoonden be
merkten we de H.H. Dries Devos, Daniel 
Godderis, Senesael, Sintobin, Selschotter, 
Top, Van de Kerckhove, Verlende, enz... 
Het hoofdbestuur van de Volksunie was 
vertegenwoordigd door Ir. Jan De Bondt. 

OOSTENDE 
0|p de betoging voor Vrijheid en Demo-

kratie te OOSTENDE waren verscheidene 
groepen van de Volksunie aanwezig. Som
mige droegen spandoeken voor zelfbestuur, 
andere deelden tienduizenden strooibrief-
jes uit, waarvan we hierbij de tekst laten 
volgen : 

WEG MET COLLARD ! 

De overgrote meerderheid van Vlaande
ren verzet zich krachtig tegen de linkse 
politiek. Toch wil men deze hervorming 
doordrijven tegen het Vlaamse volk in, net 
gelijk de koningskwestie tegen Vlaanderen 
in « opgelost » werd. 

Het is niet voldoende dat men onze 
Vlaamse gezinnen van de inkomsten be
rooft van de premie van de moeder aan 
de haard; 
dat men onze werklozen laat stikken om
dat men weigert de Vlaamse industrie uit 
te breiden 
dat men onze « mobielen » als loonslaven 
dagelijks naar Wallonië en Frankrijk laat 
trekken, 
dat de Vlaamse middenstand meer belas
ting moet betalen dan de Waalse en dat 
onze landbouw, omdat hij hoofdzakelijk 
in Vlaanderen ligt, verwaarloosd wordt, 
neen, thans inoet het hoofdzakelijk chris
telijk karakter van Vlaanderen zelf ver
dwijnen. 

Aan deze voortdurende bedreiging voor 
Vlaanderen door de Walen en Fransspre-
kenden, die hoofdzakelijk anti-christeUjk 
zijn, moet voor goed een einde gesteld 
worden. 

Wij willen onze zaken zelf beredderen 
en dat kunnen we slechts door ZELFBE
STUUR of FEDERALISME. 

Met federalisme kan Vlaanderen de vol
ledige schoolgelijkheid doorvoeren gelijk 
in Nederland. 

Wij zeggen NEEN AAN COLLARD EN 
BUSET. 

F E D E R A L I S M E ! 

Schoolkwestie en andere Vlaamse vraag
stukken worden behandeld op de grote 
PROTESTVERGADERING van de Volks
unie, de voormiddag van het Vlaams
nationaal Zangfeest te Antwerpen op Zon
dag 17 Juli te 10.30 u. in de zaal Majestic 
Carnotstraat 90. 

Sprekers onder meer volksvertegenwoor
diger Wagemans en Mr. Van der Eist. 

j5ewegln^óleve^\^ 

Overal in West-Vlaanderen en vooral te 
Brugge, Roeselare en in de streek van 
Diksmuide werd gewerkt om de grote 
volksvergadering te Antwerpen te doen 
slagen. 
OOST-VLAANDEREN 

Gent : Op de betoging voor Vrijheid en 
Demokratie te Gent waren onze groepen 
eveneens aanwezig met spandoeken voor 
zelfbestuur. OOK hier werden tienduizen
den strooibriefjes uitgedeeld, terwijl Har
mei verplicht werd door ons spreekkoor 
Nederlands te spreken. 
AALST 

Te Aalst had op 20 Juni de in ons vorig 
nurrijmer aangekondigde federalistische 
voorlichtingsvergadering plaats. Het woord 
werd er gevoerd door Staf Verrept en Wim 
Jorissen (in vervanging van Mr. F. Van 
der Eist die op het laatste ogenblik ver
hinderd was in gevolge familierouw). De 
belangstelling was bevredigend, al zou 
Aalst beter kunnen. De aanwezigen waren 
alleszins overtuigde voorstanders van het 
federalisme en zullen er hun best voor 
doen om op hun beurt de gedachte te ver
b re iden . Een dertigtal aanwezigen be
stelden de brochure « Het Vlaamse Fede
ralisme », die talrijke andere aanwezigen 
reeds in hun bezit hadden. Een bewijs te 
meer van actieve belangstelling. 

LIMBURG 
Te Hasselt vond er een provinciale ver

gadering plaats waarop de organisatie van 
de bussen naar Antwerpen voor onze gro
te vergadering verder besproken en uit
gewerkt werd. Ook het stichten van tal 
van nieuwe kernen werd besproken, naast 
de verspreiding van propagandamateriaal 
en het aanplakken van affiches. 

De vergadering werd bijgewoond door 
tal van propagandisten uit praktisch alle 
kantons. 

Te (J*oot-Gelmen vond een vergadering 
voor landbouwers plaats, ingericht door 
onze ijverige propagandist Leenaers, voor
gezeten door Mr. Libens en waarop Drs 
Wim Jorissen het woord voerde over het 
landbouwprogram van de Volksunie. Een 
flink aantal boeren was opgekomen en 
heel wat medewerkers meldden zich aan. 
Onze sociale dienst kreeg anderzijds flink 
wat werk voorgeschoteld. 

In het Kanton St-Truiden wordt de 
abonnementenslag flink doorgezet. Weer 
kwamen er tientallen nieuwe abonnemen
ten binnen. 

Kanton Zichem - Zussen - Bolder : Te 
Riemst en te Valmeer werd de oprichting 
van een plaatselijk bestuur voor de Volks
unie besproken. Vooral uit Riemst kwa
men nieuwe abonnementen binnen. Tal 
van affiches werden in gans het kanton 
aangeplakt. 
GENK 

Te Genk werd eveneens van wal gesto
ken met een plaatselijke kern van propa
gandisten. In tal van kringen wordt hier 
op het ogenblik propaganda gevoerd voor 
de Volksunie. 

In het kanton Mechelen-aan-de-Maas 
werden in ongeveer alle dorpen affiches 
uitgeplakt voor zelfbestuur. Ook de verf-
borstel deed zijn werk. 

* 

Door het YZERBEDEVAARTKOMITEE 
HASSELT EN GENK werden jonge elemen
ten, die vroeger goed waren voor het be
stuur en voor het werk thans geweerd om
dat ze ondertussen propagandisten voor 
de Volksunie werden. 

«De partijpolitiekers kc^mpromitteren 
het Yzerbedevaartkomitee», luidt het i 
Iedereen zal hiermee ten volle instemmen 
vooral als hij weet dat de voorzitter van 
het Yzerbedevaartkomitee Limburg, Mr. 
Smeets, provincieraadslid en gemeente
raadslid is voor de C. V. P. Een jid van het 
hoofdbestuur van het Yzerbedevaartkomi
tee vond deze beslissing, toen hij naar 
Limburg kwam, uitstekend ! Het besluit, 
dat in Vlaanderen meer en meer mondge-
meen wordt, dat het Yzerbedevaartkomi
tee ïlink dient gezuiverd om degenen te 
weren die niet vechten of durven te vech
ten voor het ideaal, waarvoor onze jon
gens stierven, zal er slechts door rijpen. 
De kruik gaat zo lang te water tot ze 
breekt. Ook de Limburgse renegaten, arr i -
vistjes en muilentrekkers zullen dan hun 
beurt krijgen. Aan onze propagandisten 
raden we aan flink verder te ijveren voor 
de Yzerbedevaart. Zij is steeds Vlaams
nationaal geweest. De C. V. P. dieven zul
len het daar mogen afstappen. Het zal 
niet meer lang duren eer het teken aan 
de wand verschijnt. Ondertussen mogen 
ze nog, zij het met een grimassengezicht, 

onder spandoeken zelfbestuur en amnestie 
plaats nemen. We zullen echter nog meer 
genoegen aan hen beleven ! 

* 

MAASEIKER PERIKELEN 
Het Maaseiker schepenkollege heeft 

weer enkele staaltjes gegeven van diep 
christelijke politiek. Om te beginnen werd 
de geboortepremie die tot nog toe toege
kend werd van het vierde kind af, afge
schaft. Dat is de Maaseiker christelijke 
gezinspolitiek gevoerd onder de slogan : 
alles voor het grote gezin ! 

Het onderwijzend personeel dat gehoopt 
had op de 5 % toelage die de stad mag ge
ven, zag ook haar verwachtingen teleur
gesteld. Dat is de Maaseiker anti-Collard 
politiek. 

De kroon op haar werk zette het C. V. P. 
gemeentebestuur dan bij de aanstelling 
van een veearts voor het slachthuis. Kan
didaten waren : een liberaal en een Kato-
liek. De tweede kandidaat was (ie broer 
van de onlangs tragisch verongelukte vee
arts van Maaseik, de man die van het 
slachthuis gemaakt had wat het was. Hij 
is tevens een oud-voorzitter van het Gents 
Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond. 
Nadat een interne verkiezing in de C. V. P. 
groep een staken van stemmen gegeven 
had, kreeg de liberaliserende burgemees
ter zijn zin en de C. V. P.-groep koos soli
dair voor de liberaal. De verkiezing van 
een socialistische senator in de Limburgse 
provincieraad door C. V. P.ers kreeg dus 
thans navolging te Maaseik door de ver
kiezing van een liberaal. En dat in een 
periode van volle strijd tegen de liberale-
socialistische Collard-regering. Na de ver
kiezing trok de burgemeester naar zijn li
beraal stamcafé waar mevrouw de cham
pagne mocht opdienen op de goede uit
slag. Het was een pracht van een geelblauw 
familiefeest. We hebben nochtans de in
druk dat de burgemeester, die tevens C. V. 
P.-provincieraadlid is en volksvertegen--
woordiger Robijns, die eveneens gemeente
raadslid is, het zich wel eens zullen be
klagen. 

STUDIEDAG VAN HET ALGEMEEN 
SYNDIKAAT DER MIDDENKLASSE 

Het Algemeen Syndikaat der Midden
klasse hield te Brussel op zondag 26 juni 
een studiedag voor middenstandieiders. De 
vergadering werd voorgezeten door Dr. 
Van den Abeele, voorzitter van het A.S.M. 

Een eerste uiteenzetting werd gehouden 
door Mr. Braeckman, oud-koloniaal, over 
de toekomstmogelijkheden voor de mid
denstander in Kongo. Spreker zette zeer 
duidelijk uiteen hoe de toestand in Kongo 
moet gezien worden in funktie van de ko
loniale politiek die door Belgié gevolgd 
wordt 

Deze politiek is gericht op de opleiding 
van de neger. De blanken zijn in Kongo 
een kleine minderheid en hun aanwezig
heid aldaar is gerechtvaardigd door de op
leiding die zij geven aan de negers. De 
middenstander die naar Kongo wenst te 
gaan moet hiermee rekening houden. In
dien hij inderdaad een nuttige rol kan 
vervullen in het kader van deze politiek, 
door het feit dat hij door zijn vakkennis, 
door zijn ervaring in staat is de negers op 
te leiden, diensten te bewijzen, dan is hij 
ook praktisch zeker te zullen slagen. Is dit 
niet het geval dan blijft hij best uit Kon
go weg. Er is alleen plaats voor bekwame 
vakmannen. Voor deze zijn er nog ruime 
mogelijkheden. Maar men moet voorzich
tig te werk gaan, men moet zorgvuldig on
derzoeken welke de mogelijkheden zijn op 
een bepaalde plaats. Kongo is zo groot, de 
diverse streken kunnen sterk van elkaar 
verschillen. Men kan Kongo onmogelijk 

als één geheel beschouwen. Wie naar Kon
go wenst te gaan moet zeer realistisch zijn, 
mag zijn dromen niet voor werkelijkheid 
aanzien. Al te veel vergeet men dat er in 
Kongo in de eerste plaats negers wonen 
en dat men een plaats moet vinden in die 
samenleving en er zich nuttig maken. Er 
wordt nogal eens kwaad verteld van de 
negers. Dikwijls ten onrechte, omdat men 
geen begrip heeft voor de eigen psycholo
gie, voor de traditie en de gewoonten van 
de negers. Men neemt veelal tot maatstaf 
negers die weggerukt zijn uit hun natuur
lijk milieu, die als ontwortelden leven in 
de grote centra. Dat is natuurlijk verkeerd. 
Stilaan groeit er in Kongo een nieuwe sa
menleving. De blanke die zich in Kongo 
wenst te vestigen moet daar in de eerste 
plaats rekening mee houden. De zeer in
teressante uiteenzetting werd levendig en 
boeiend gemaakt door tal van anekdoten 
en herinneringen aan persoonlijke erva
ringen. Er volgde een drukke bespreking, 
waarbij spreker nog tal van vragen beant
woordde. 

Een tweede referaat werd gehouden 
door de heer J. van de Kieft, specialist in 
interne bedrijfsorganisatie. Spreker legde 
de nadruk op het belang van de interne 
bedrijfsorganisatie, niet alleen voor de 
grote, maar ook voor de middelgrote en 
zelfs de kleine bedrijven. 

Vele middenstanders zien dit nog niet 
in, zeer tot hun nadeel. Spreker, zelf 
Noord-Nederlander, gaf ook voorbeelden 
aan de hand van hetgeen in Nederland 
reeds verwezenlijkt werd. Ongetwijfeld 
zijn er moeilijkheden te overwinnen, o.m. 
de tegenkanting en de moedwil van de 
arbeidersorganisaties. Doch het komt er 
op aan de leiders van deze organisaties te 
doen inzien dat uiteindelijk ook de arbei
ders baat hebben bij een betere organisatie 
van het bedrijf. Uit de daaropvolgende be
spreking bleek dat men in Nederland in
derdaad wel verder staat in dit opzicht. 

Een interessant initiatief dat door spre
ker tot voorbeeld gesteld werd is de sa
menwerking van geïnteresseerden, die ge-
zamelijk een klein fonds tot stand bren
gen om onderzoeken te bekostigen waar
van de uitslag hen allen ten goede komt. 
Er zijn aldus ook groepen in Nederland 
die aan gezamelijke marktprospectie doen 
in het buitenland. De algemene indruk 
was dat er op dit gebied nog heel wat kan 
verwezenlijkt worden in ons land, ten bate 
van de middenstand. 

Het derde referaat was gewijd aan het 
probleem van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie. Het werd gehouden door 
Mr. F. van der Eist. Daar wij in de gele
genheid zijn de tekst van dit referaat in 
zijn geheel in ons blad te publiceren moe
ten wij er hier niet over uitweiden. Onze 
lezers zullen er zelf wel kennis van nemen. 

Ten slotte sprak nog de heer Frans Lam-
brechts, directeur van het A.S.M., over het 
nieuwe wetsontwerp voor het pensioen van 
de zelfstandigen. Hij wees er op dat de 
kritiek in de C.V.P.-pers op dit ontwerp 
potsierlijk is, nadat de C.V.P. een wet uit
gevaardigd heeft die door geen enkele 
middenstandsorganisatie aanvaard werd, 
die niemand |ion bevredigen, tenzij de 
syndikaten wellicht en waarvan het doel 
eigenlijk was langs een omweg geld in de 
staatskas binnen te rijven. Het nieuw 
ontwerp, zonder volledig bevrediging te 
schenken, is dan toch heel wat beter. De 
voordelen zijn groter en het houdt meer 
rekening met de wensen van de midden
standers. Spreker gaf een overzicht van 
de bepalingen van het ontwerp. Wij zullen 
hier niet op ingaan daar wij zelf de gele
genheid nog zullen hebben deze kwestie in 
ons blad meer uitvoerig te behandelen. 

Talrijke leden van de Volksunie, ojn. de 
heren Proost, Rolus, Van Besien, e. a., 
woonden deze studiedag bij. Na een geza
menlijk middagmaal volgde in de namid
dag de inhuldiging van de nieuwe lokalen 
van het A.S.M, in de Koninklijke straat 
te Brussel. De aanwezigen op de receptie 
konden vaststellen dat het A. S. M. in de 
hoofdstad zeer goed gehuisvest is en over 
de nodige burelen en vergaderplaatsen be
schikt voor een vruchtbare werking. 
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