23. C. HUYSMANS EN ANDEREN SPREKEN TOT U
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pancarte: “C. Huysmans spreekt tot U …”
Camille Huysmans wordt aan een spreekgestoelte gefilmd. Hij heeft het vooral
over het bestuur van de vorige CVP-regering. De naamsverandering van de
katholieke partij is maar bedrog. Bovendien was hun bewind slecht voor de
koopkracht, o.a. door devaluatie, hogere belanstingen. Ook werd het land in een
politieke crisis gestort door de Koningskwestie en was er verdeeldheid binnen
eigen rangen, verschillende regeringen zijn gevallen. Tot slot dreigt België uiteen
te vallen!!
Pancarte: “A. Van Acker spreekt tot U…” (ongeveer 7 minuten)
De toespraak van Achille Van Acker wordt gefilmd. Ook hij heeft vooral kritiek
op de katholiek-liberale regering. Beloften zijn niet nagekomen. Er was
devaluatie, er werden geen belangrijke wetten gestemd, de koopkracht ging naar
beneden, de sociale zekerheid werd niet verder uitgebouwd, de verkiezingen
volgden elkaar in sneltempo op (Koningskwestie). Ook de middenstanders en de
boeren werden bedrogen. Dan volgt een opsomming van wat allemaal moet
gebeuren. Hij roept op om op de verkiezingen geen volstrekte meerderheid aan
de CVP te gunnen.
Pancarte: ‘Kamerlid Chalmet burgemeester van Zelzate spreekt tot U …”
(ongeveer 12 minuten)
De toespraak van Chalmet wordt gefilmd waarin hij vooral aandacht heeft voor
de bestaanszekerheid van de landbouwers. Er moet een landbouwsteunfonds
opgericht worden, de pachtwet moet aangepast worden, de boeren moeten
aansluiten bij de sociale wetgeving. De CVP heeft bewezen dat ze niet de
belangen van de landbouwers verdedigt, de BSP kan dat wel!!
Pancarte: “Herman Vos spreekt tot U …” (ongeveer 18 minuten)
De toespraak van Herman Vos wordt gefilmd. Aandachtspunt is gelijke kansen
voor iedereen, een levensminimum voor alle werkers, gelijk onderwijs voor allen.
Ook wat cultuur betreft, geldt dit gelijkheidsbeginsel, dat houdt in dat de rechten
der Vlamingen gerespecteerd moeten worden, meer bepaald de volkstaal.
Pancarte: “Louis Major spreekt tot U …’ (ongeveer 23 minuten)
De toespraak van Louis Major wordt gefilmd. Hij begint met een opsommingen
van de beloften van de CVP en de liberalen. Maar na 1 jaar is daar nog niks van
verwezenlijkt. Wat wel? Koningskwestie, devaluatie, werkloosheid, belastingen.
Het parlement kan niet werken, belangrijke wetten zijn niet gestemd, de sociale
zekerheid wordt aangetast. De socialisten daarentegen ijveren voor arbeiders,
middenstanders en boeren. Zij zijn de enigen want de communisten willen een
dictatuur installeren. Dus, stem op 4 juni voor de BSP.

