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1 9 61; NAAÜ FEDERALISME 
• • • I Neer dan ooit 

IVlaanderen eerst) 
I Van heden af, zal t de Volks- f 
i itnie » wekelijks verschijnen. = 
I Voor de Vlaams nationale = 
i strijd IS dit van grote beteke- i 
I nis. Het beduidt immers dat H 
1 wij onze aanvalskracht verdub- = 
I helen. En dat is nodig. § 
I De geweldige en geweld- = 
I dadige Irachtsontplooiing van i 
I hef rode waalse leger der ar- 1 
I helders, dat een sterk gedeelte = 
I otizcr Vlaamse arbeiders op i 
i sleeptouw neemt, kunnen wij i 
I met onverschillig voorbijgaan, i 
I Deze historische emde-jaars i 
= dagen kunnen beslissend zijn, = 
F ook voor de verdere uitbouw i 
i van de Vlaamse strijd. = 
i De slogan t Scheiding van i 
E Vlaanderen en Wallomé » die 1 
Ë aan Waalse zijde sterk naar i 
5 voren trad laat ons natuurlijk 1 
ï verre van on verschillig. Ë 
\ Ware dat het enige doel van f 
Ë deze staking dan zouden wij i 
i gans Vlaanderen aanzetten 1 
I haitsgrondig m-ee ie viarsjeren, i 
E Er zijn echter zovele, minder = 
\ edele beweegredenen, die ons s 
1 wantrouwiger doen staan. i 
j Lézen wij dan met over | 

Waalse uitspraken die getuigen 1 
van ware nijd en afgunst ten f 
overstaan van gebeurlijke eko- = 
nomtsche uitbreidmgsmogelijk- | 
heden in Vlaanderen. = 

Er IS nog maar sprake van, = 
in een verre toekomst enkele 1 
grote nijverheden m hef be-1 
rooide Vlaanderen te vestigen, = 
of van waalse zijde wordt ge- = 
eist dat EERST WALLONIË Ë 
van dte moderne fabrieken i 
moet worden voorzien. Zij 1 
gunnen Vlaanderen geen voor-Ë 
rang, al weten zij dat 70 % der | 
werkloosheid, met bij hen, | 
maar bij ons heerst. = 

Daaraan dacht ik, toen ik deË 
Gentse socialistische arbeiders f 
dapper zag betogen. Zij hesef-Ë 
f en natuurlijk niet, dat het bijë 
de Waalse leiders hunner syn-Ë 
dikaten ook gaat tegen de even-1 
tiiele staalfabrieken langs hetË 

' Terneuzenkanaal, waa^r dut- i 
zenden der 25.000 Gentse = 
werklozen zouden kunnen f e l 
werk gesteld worden. 1 

Honderd dertig jaar langË 
gingen de Vlaamse spaarcenten^ 
voor bijna 70 % naar de Waal 1 
se industrie. f 

Volgens de Walen moet dat% 
blijven duren. | 

Het ontroerde mij, toen ik f 
in de Gentse optocht der socia-Ë 
Ustische arbeiders, die krach-Ë 
tige mannen zag opstappen, | 
met fiere blik en koppige ver-E 

heten mond. = 
Mocht deze uuissa misleiden = 

eens beseffen, wat hen in dezeË 
eenheidsstaat nan geld en waar-Ë 
de ontstolen wordt, dan zoudenË 
zzj met meer recht en redenË 
hun Waalse makkers etsen enË 
roepen < Zelfbestuur voorË 
Vlaanderen ». = 

BIJ de aanvang van dit nieu-Ë 
we jaar, is dan ook mijn vurig-= 
ste wens, aan alle strijdgeno-Ë 
ten : Vecht voort tn groot ver-Ë 
trouwen en hhj optimisme,Ë 
verspreidt onze vrtjheidsgedach = 
te, met alle middelen en uit alË 
uw krachten. = 

Dr, Leo Wouters,^ 
'"lll'»»»"<llllll IIIIIDIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllltliiiiiif 

De enige oplossing 
De gebeurtenissen die zich in het 

land afspelen zijn op zichzelf veel 
belangrijker dan de beruchte een-
heidswet, die er de aanleiding toe 
was. Deze gebeurtenissen bewijzen 
nogmaals de fundamentele zwak
heid van de Belgische eenheidsstaat 
die gebouwd Is op de leugen van een 
Belgisch volk. Er leven in België 
twee volksgemeenschappen en deze 
werkelijkheid wil men niet erken
nen, niet eerbiedigen. Het is een on
loochenbaar feit dat de regering, die 
inderdaad in het parlement een meer
derheid achter zich heeft, niettemin 
in Wallonië geen meerderheid 
heeft : van de gekozenen der Waalse 
arrondissementen behoren slechts 34 
tot de regerende partijen terwijl er 
40 behoren tot de socialistische par
tij, plus nog 2 kommunisten. Het is 
dus duidelijk dat deze regering een 
minderheidsregering is voor Wallo
nië. 

Wallonië is anders dan Vlaande
ren : het komt openlijk in verzet, 
alhoewel de eerste minister op een 
persconferentie terecht kon ver
klaren dat zijn regering vocr.il be
zorgd geweest is voor de ekonomi-
mlsche bloei van Wallonië ! De so-
ciaal-ekonomische departementen 
zijn trouwens in handen van Waalse 
ministers : Urbain aan Tewerkstel
ling en Arbeid, Servais aan Sociale 
Voorzorg, Van der Schueren aan 
Ekonomische Zaken. 

Vlaanderen, dat achteruitgesteld 
en verwaarloosd wordt, dat in de 
eerste plaats door sommige bepa
lingen van de eenheidswet getroffen 
wordt, ondergaat lijdzaam deze po
litiek en durft het niet aan te pro
testeren. Het schrikt integendeel 
terug voor de Waalse heftigheid en 
opstandigheid. 

Op het ogenblik dat we dit artikel 
schrijven is het niet mogelijk te 
voorzien of te voorspellen hoe dit 
alles zal aflopen. Maar wat ook de 
uiteindelijke afloop moge zijn, één 

deze gebeurtenissen ea deze les is 
nogmaals dat men Wallonië moet 
ontzien, terwijl men ongestoord ver
der mag gaan met Vlaanderen, het 
brave en makke Vlaanderen, te ne
geren en te verwaarlozen. Vlaande
ren dat méér dan Wallonië reden 
had om in verzet te komen tegen de 
eenheidswet (o.m. om het lot dat 
door de eenheidswet aan de Vlaamse 
werklozen toebedacht werd) is niet 
revolutionair, is niet gevaarlijk. 

In de Commissie voor Tewerkstel
ling en Arbeid kon een commissielid 
tijdens de bespreking van de een
heidswet er op wijzen hoe eens te 
meer de wetten van juli 1959 op de 
ekonomische expansie in hun toe
passing geleid hebben tot schande
lijke benadeling van Vlaanderen : 
9/10 van de kredieten werden toege

kend aan bestaande industrieën ter
wijl de nieuWe bedrijven nog geen 
1/10 hebben bekomen; meer dan 4 
miljard op een totaal van ongeveer 
10 miljard werd verleend aan de 
staalnijverheid in het Luikse, voor
namelijk aan één onderneming waar 
het scheppen van een nieuwe werk
gelegenheid 2.733.000 F. kost, ter
wijl dit In West-Vlaanderen slechts 
241.780 F. is! Het is een eigenaardige 
politiek van tewerkstelling die met 
dergelijke faktoren niet eens reke
ning houdt en evenmin met de 
spreiding van de werkloosheid. 

Er is nog veel meer dat aan het 
licht gekomen is en dat van aard is 
om de regering van Vlaams stand
punt te veroordelen en ieder ver
trouwen te ontzeggen : doch dat 
alles mogen de lezers van onze 

Vlaamse dagbladpers niet eens ver
nemen, het wordt hun verzwegeen. 

Men kan voorspellen dat in de 
toekomst, onder om het even welke 
regering, Wallonië met gunsten en 
voordelen zal overladen worden, ter
wijl zoals steeds Vlaanderen het 

kind van de rekening zal zijn Daar
aan hebben de Vlamingen zelf 
schuld. Meer dan ooit moeten wij 
daarom, om onze volksbelangen vei
lig te stellen, de strijd voortzetten 
voor federalisme, voor de struktuur-
hervorming van deze staat. 

Wij zijn niet zinnens ons te laten 
beïnvloeden of te laten meeslepen 
door om 't even wie : wij gaan onze 
eigen weg, de weg naar federalisme, 
naar zelfbestuur voor ons Vlaamse 
Volk. 

F. Van der Eist 

De Volksunie Weekblad 
Wanneer hlevbij het eerste num

mer van dt »'ol'i«,uni«*-weekblad 
van de pers gaat dan is het in ru
moerige omstandigheden. Het zijn 
echter niet wij, Vlaams-nationalis
ten, die voor wat Waals lawaai te
rug schrikken. Integendeel wij ver
langen niets liever dan dat de 
meerderheid in Wallonië heftiger 
federalist zou worden 

Wie zich alleszins niet aan de 
herrie gestoord heeft dat is onze 
groeiende groep abonnementen
wervers die nog wat dieper op de 
gaspedaal geduwd heeft en die er 
voor zorgde dat de jongste twee 
weken gemiddeld 50 abonnees per 
dag binnenliepen, buiten de nor
male postaanbiedingen om. Ons 
sekretariaat moet zich de jongste 
weken dood wroeten maar het doet 
het met « de lach op het gelaat ». 

Het ziet er naar uit dat ons abon-

Bchterstallige abonnees zal dit jaar 
niet veel tijd moeten verloren wor
den. De verhoging van het aantal 
abonnees zal dit jaar trouwens een 
verdubbelde uitwerking hebben, nu 
we in plaats van 24 maal per jaar, 
52 maal de huiskamer zullen bin
nendringen. Onze propagandisten 
beseffen thans ten volle dat ons 
voornaamste wapen het blad is en 
dat waar het binnen komt het 
geloof in de kleurpartijen om zeep 
gaat. Het is de weg, die we moeten 
blijven bewandelen. 

Een schaduwzijde is er echter. 
Door het onregelmatig doorkomen 
van de briefwisseling en het op ver
minderde klacht werken in het 
klisjeebedrijf kunnen we onze blad
spiegelvernieuwing niet meteen van 
het eerste nummer af doorzetten. 
Hiervoor vragen we dus nog een of 
twee nummers geduld. Een kleine 
wijziging komt er wat de tweede 
kleur betreft. Om de achtereenvol
gende nummers beter te onder-

(Lees door blz. 2) 
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resultaat mag nu reeds met zeker
heid voorspeld worden : Wallonië 
zal de vruchten plukken van zijn 
revolutionaire houding. Geen enke
le regering, geen enkel politiek man 
zal vergeten de les te trekken uit 

nementenaantal, dat sinds de Jong
ste verkiezingen met 150 % steeg, 
dit jaar nog een flinke ruk naar 
omhoog zal gaan. Want het aantal 
niet betaalde abonnementen op 
eerste aanbieding is zeer gering. Aan 
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vein de ^^olkóuni^^ 
Het hoofdbestuur van de Volksunie, na onderzoek van de poli

tieke toestand, stelt vast dat de staking, tegen de eenheidswet over 
haar sociaal en anti-regeringspolitiek stadium heen een strijd 
geworden is voor een federalistische omvorming van de Belgische 
Staat. 

Zij stelt vast dat de Belgische Socialistische Partij in feita 
gesplitst werd in een afzonderlijke Waalse en Vlaamse socialis
tische partij. 

De Volksunie begrijpt dat de socialistische meerderheid van 
het Waalse volk haar eigen weg wil gaan m Wallonië en wenst 
zich m hun aangelegenheden met te mengen. De Volksunie ont/-
zegt de Walen echter het recht in Vlaanderen hun gewelddadige 
metodes op te dringen 

De huidige regering Eyskens, die schuldig is aan het Kongo
lees drama door haar pogingen in Kongo een eenheidsstaat op te 
dringen naar Belgisch model in plaats van een federale staat die 
paste bij de verscheidenheid der volketen aldaar, begaat dezelfde 
fout m België door geen rekening te willen houden met het 
grondig onderscheid tussen Waals en Vlaams volkskarakter. Lan
ger de unitaire staat handhaven betekent België naar de afgrond 
voeren. 

De Volksunie wijst erop dat zij sinds jaren de enige oplossing 
voorstaat die België kan redden : de omvormmg van de Belgische 
eenheidsstaat tot een federale staat zoals we die kennen m prak
tisch alle plurinationale staten van de wereld. 

De Volksunie wijst naar de federalistische grondwet, die in 
1952 reeds door het Waals-Vlaams kollege voor federalisme werd 
opgesteld. 

De Volksunie waarschuwt voor het paaien van Wallonië ten 
koste van Vlaams grondgebied of van de verdere industrialisering 
van Vlaanderen. Slechts de federale omvorming van de huidige 
staoit kan en Wallonië en Vlaanderen harmonisch laten ontwikke
len 
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De tegenstelling 
Vlaanderen - Wallonië 
Bii het nieuwe icherve konflikt in de Belgische eenheids 

an 1958 een f in herin-

Totaal 
72 
34 
19 

Ol'FOSITIE 
Soc. Kom. V.U. Tot. 
31 - 1 32 
40 2 — 4 2 
13 - - 13 

staat wensen wij de verJeiezingsuitslagen 
nring te brengen. 

Uitslagen voor de Kamer : 
REGERINGSPARTIJEN 

C.V.P. Lih. 
VLAANDEREN 62 10 
WALLONIË 29 5 
BRUSSEL 13 6 

Zoals men ziet beschikt de regering over een grote meerder
heid in Vlaanderen 72 tegen 32, over een geringere meerderheid 
te Brussel 19 tegen 13, m<uir SLECHTS OVER EEN MINDER
HEID IN WALLONIË : 34 tegen 42. 

Daar ligt de grondslag van het huidig konfhkt. De Waleri 
erkennen niet dat aan de meerderheid in Wallonië een folitiel^ 
opgedrongen ivordt die haar niet ligt. 

Na de koningskwestie en het schoolvraagstuk is dit het derde 
groot konflikt op 10 jaar. Zo moet België uiteenvallen 

Er is slechts een oplossing : Walen en Vlamingen baas m ei
gen huis in een los overkoepelende Belgische federale staat. 

De huidige unitaire staat voert zowel de Walen ah de Vla-
mingen naar de afgrond. 

DE SENERAAL VAN DE 
SCHOOLSTRiJD 

Wie in beide nationale talen ge-
Kwegen heeft in het parlement t i j 
dens de jonsrste woelige debatten 
en zelfs niet te bespeuren was in 
lie vergaderzaal, dat is de nationale 
voorzitter van de C.V.P., staats-
minister Theo Lefèvre, ex-generaal 
van de schoolstrijd. 

Hij is inderdaad niet al te best 
geschikt om de oppositie te verwij
ten dat zij de parlementaire meer
derheid niet eerbiedigt en haar toe
vlucht neemt tot stakingen en s;e-
welddaden... 

Er werd reeds herinnert aan de 
beroering door de C.V.P. in het le
ven geroepen rond de wet de wet 
Collard, waarvoor er in het parle
ment toen nochtans ook een meer
derheid was om ze «wed te keuren : 
staking dër schoolkinderen, sabo
tage van de wegen (o-a. afgezaagde 
bomen), Sabotage van het school-
sparen, terugtrekking van de gelden 
van de pogtchcck, piass?ibetogingen 
tegen het verbod in van de wettige 
overheid, aanslag op de auto van 
een minister, enz... <j*#a». fiö««P«S^ 

Wel te verstaan •«eb«fBrar«il*WB** 
toen voor de verdediging van de 
demokratie... Het waren toen geen 
politieke stakingen... Dit aUes be
lette de voorzitter van de C V P . 
niet om vanuit de Twee Kerken-
straat namens de CV.P. een bericht 
de wereld in te sturen waarin de 
stakers voor incivieken uitgemaakt 
worden ! Olie op het vuur ! 

WALEN EN VLAMINGEN 
De Walen zijn revolutionairen, 

saboteurs, incivieken volgens een 
beruchte C.V.P.-motie, omdat zij 
een zg. politieke staking tegen de 
regering durven houden. 

De Vlamingen daarentegen zijn 
brave knullen die zich alles laten 
welgevallen en dus voorbeeldige 
burgers zijn. 

Het resultaat is niet benocdigend 
voor de brave knullen : de Vlaamse 
arbeiders zijn de slechtst betaalde 
van het land en hun levensstan
daard ligt ver beneden die van de 
Waalse arb«ders. 

Ons WeekMod 
(VervoJg van blz. 1) 

scheiden zullen vier kleuren gere
geld afwisselen : rood, bruin, blauw 
en groen. 

Mogen we onze lezers, die we 
hierbij een voorspoedig '61 toewen
sen, verzoeken er helpen voor te 
zorgen dat dit jaar even voorspoe
dig zou worden voor de Volksunie? 
Dat ons ideaal het hunne wordt en 
onze zucht om vooruit te gaan de 
hunne ? 

Vlaanderen dat zich hervat en 
rustig weer begint te bouwen zal 
dan niet uitsluitend het federali» 
me opgedrongen krijgen door <fe 
Walen, maar het zal het zelf mee 
opdringen aan Hof, Loge, Kerk en 
Kapitaal. 

Wlm lORXSSRf. 

Alle regeringen overladen Wallo
nië met voordelen, terwijl Vlaan
deren verwaarloosd en benadeeld 
wordt. 

De huidige eerste minister Eys-
kens heeft het op zijn perskonfe-
rentie voor buitenlandse journalis-
ten nog goed beklemtoond : zijn 
regering, evenals de vorige regering. 
Is bizonder bezorgd geweest voor de 
ekonomische bloei van Wallonië ! 
Inderdaad ! 

Welke regering zon zich bekom
meren Om Vlaanderen ? 

Als het nodig is kan men nog al
tijd beroep doen op een bisschop o( 
kardinaal om de Vlaamse pummds 
braaf te houden. . 

DE TIK VAN DE KROMSTAF 

Gust Cool, voorzitter van het 
A.C.V. werd door het jongste ingrij
pen van de kardinaal belachelijk ge
maakt. De kardinaal vindt dat Cool 
en het A.C.V. nog een voogd nodig 
hebben. Naar we nit A.C.V. bron 
vernamen is Eyskens de oorzaak 
van alles. Het A.C.V. was vóór de tik 
van de kromstaf te brutaal en eiste 
toegevingen van Eyskens. Eyskens 
' vroeg 24 uur bedenktijd en liep 
ondertussen naar de kardinaal. Sa
men stelden ze de bewuste brief op. 
24 uur later moest Cool niet eens 
meer komen ! 

De grond van de zaak is echter 
eens te meer belachelijk. Wat ver
schil bestaat er tussen staken tegen 
de eenheidswet, die zeker de levens
standaard ook van de arbeider 
naar beneden zal drukken en staken 
voor de 5 dagen week ? Waarom 
mag het één niet en het ander wel? 
Omdat de ene keer Van Acker re
geert, de andere maal Eyskens ? De 
brief van de kardinaal begon met 
de zin : «Ik ben geen partijman». 
Graag zouden wij dan vernemen 
wanneer ooit een Belgisch kardinaal 
af een Belgisch bisschop tussen bei
de kwam in een politiek konflikt in 
ons land als dit niet ten voordele 
was van de C.VJP. ? Men late dan 
ook best zulke zinnen achterwege. 

Stippen we nog aan dat op het 
bisdom Luik tal van klachten van 
A.C.V. afdelingen in de provincie 
Luik binnenliepen. Die voormannen 
proberen sinds enkele jaren de Wa
len te bewijzen dat hun houding 
zelfstandig is en niet bepaald wordt 
door Kapitaal of Kerk ] 

GEVOELKI 

Een uur nadat de Waalse socia
listische kamergroep haar motie 
voor federalisme bekend maakte 
werd eerste-minister Eyskens aan 
het Hof ontboden om uitleg te ver
schaffen. De dag nadien WCTd Col
lard Tritgenodlgd. En het was niet 
om de 6 miljoen huwelijkspreode 
voor het stakersfonds ta» ontvangst 
te nemen. Het zou ons niet ver
wonderen zo er binnen kort een 
nieuwe herderlijke brief te Meche-
len of ie Brugge zou uitgegeven 
worden die het de Katelieken zal 
verbieden over federaüsme ie pra
ten, te scteijven of na te denken. 
De Jonggetrouwde von t mag «Het 

venmtnist worden 1 

DAT es VOORLICHTING 

We hebben het genoegen ambts
halve elke dag « Het Volk » en 
« De Volksgazet » te mogen lezen. 
Wat venijnigheid betreft moet een 
heftige Jos van Eynde het echttar 
afleggen tegen « Het Volk ». En van 
ver ! 

Het verslag van « Het Volk » 
over het socialistisch kongres was 
een meesterstuk van slechte voor
lichting. Vooral Van Eynde, waar
voor Het Volk grote angst schijnt 
te hebben moest het ontgelden. 
Noemden ze de Jos voor enkele da
gen nog niet een konservatieve so
cialist ! Een toppunt scheerde Het 
Volk echter bij de voorziene socia
listische stakersbetoging te Hasselt. 
Na dagenlang de Hasseltse midden
standers de schrik op het lijf ge
jaagd te hebben met hun vondst 
dat het Luikse janhagel hun uit
stalramen zou komen ingooien en 
geprobeerd te hebben door dit uit 
de lucht gegrepen argument de 
C.VJP. burgemeester, te beïnvloeden 
om de betoging te verbieden schreef 
Het Volk de dag na de die socialis
tische betoging ijskoud dat de Wa-" 
len niet opgekomen waren en hun 
Vlaamse vrienden in de steek lie
ten i 

Vc^sgazet, ween van s ^ t en 
werp uw kroon naar Het Volk. 

En dat noemt men «eenheid van 
de arbeiders» en art>eidersopvoeding. 

PARTIJDIGE T.y. 
Men heeft de Belgische radio en 

TV de laatste weken veel partijdig
heid verweten. De ergste begaat zij 
echter steeds tegenover de Volks
unie. Waar de kommunlstlsche 
standpunten geregeld weergegeven 
worden voor radio en TV hoewel 
in Vlaanderen de kommunisten niet 
eens meer deelnemen £tan de verkie
zingen verzweeg de TV volledig, de 
radio grotendeels onze stellingne
ming. Nochtans vertegenwoordigen 
wij in Vlaanderen meer dan 100.000 
mensen. ^ 

Er zal echter nog een tijd komen 
dat ze noodgedwongen objektlef 
zullen worden en die tijd ligt zo ver 
niet meer af. Want de Vlaams na-
tioonale kracht groeit. 

BURGEMEESTERS MET EEN El 

Te Anderlecht en te Antwerpen 
zijn er socialistische burgemeesters. 
De stakingen brachten hen in een 
lastig parket. Bracops verbood de 
vuilnismannen te werken en tot 
woede van zijn gemeentenaren 
hoopte het huisvuil zich op. Toen 
kwam het tot een typische Vlaamse 
reaktie. De bevolking ging het huis
vuil voor het huis van Bracops uit
storten. En toen kwamen de vuilnis
mannen opnieuw rond ! 

Te Antwerpen ligt het huisvuil er 
nog op het ogenblik dat we dit 
schrijven, de middenstand wordt 
gepest met allerlei verordeningen 
en brutale incidenten zijn schering 
en inslag. Evenals bij Bracops taan
de de populariteit van Craeybeckx 
zienderogen. Toen zond Lode een 
leer platte boodschap tot de bevol-
k i i« waarbij hij zijn overtuigde 
partijgenoten stakers een achter
bakse tj-ap gaf in de hoop bij de ar
geloze bevolking opnieuw krediet te 
krijgen. Alleszins zullen de socia
listische stakers er erg mee ingeno 
men zijn. Als het maar geen boeme
rang wordt voor Lode ! 

TAALWETTEN ? 

In de Vlaamse C.V.P.-pers werd 
een aanval gedaan op minister Van 
der Schueren wegens de verhoudin
gen op zijn departement. 

De direktleraad van het ministe
rie van ekonomisuhe zaken bestaat 
uit elf franstaligen en vijf Vlamin
gen. 

Op de negen direkteurs-generaal 
zijn er slechts twee Vlamingen. 

Zoals men ziet is de behandeling 
Van de Vlaamse ekonomische be
langen in goede handen in «de Bel
gische eenheidsstaat ! Waarover 
klagen de Vlamingen ? 

« De Standaard » stelt de vraag : 
« Heeft de eerste minister niets te 
zeggen ? » 

Mogen we er aan herinneren dat 
de heer Eyskens reeds in 1949 — 
meer dan tien jaar geleden — ala 
toenmalig eerste minister plechtig 
verklaarde : 

« De regering zal er de hand aan 
houden dat de vigerende taalwetten 
gewetensvol toegepast worden ! » 

Hij zou deze verklaring misschien 
eens opnieuw kunnen afleggen. Dan 
is « De Standaard » immers tevre
den ! 

PARTU VAN DE ARBEID 
Enkele synipatieke dagdromers 

onder de Vlaamse jongeren dwepen 
sinds enige tijd met de idee van 
een Vlaamse partij van de arbeid. 

De C.V.P. zijn ze grondig beu, de 
socialisten zijn niet Vlaamsgezind 
en de Volksunie is te klein en niet 
salonfahig genoeg. De huidige ge
beurtenissen moeten een harde slag 
voor hen zijn. Wat er thans gebeurt 
is echter Belgisch realisme. Een 
Vlaamse partij van de arbeid ver
onderstelt een radikaal Vlaamsge-
zinde partij die boeren, arbeiders, 
bedienden en middenstanders om
vat. De Volksunie is dat alles. Wij 

hebben de moed gehad de laster van 
de Belgisch unitaire partijen te 
trotseren en iets te doen. Bij onze 
jonge dromers mag de droom geen 
daad worden want de droom blijft 
altijd mooier. Moedig en realistisch 
is die houding echter niet. 
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Schrik voor 
Federalisme 

De slaafheid waarmee de Vlaamse socialisten zich aan hun 
Waalse partijgenoten vastklampen verwekt niet alleen afkeer 
maar belet ook elke noemenswaardige socialistische vooruitgang 
In Vlaanderen. Op het jongste socialistisch kongres kregen de^ 
Vlamingen met de steun van de Brusselaars hun zin. Er zou een 
waarschuwingsstaMng zijn voor 24 uur. Dit was een verstandige 
beslissing daar het groot publiek nog niet voldoende voorgelicht^ 
werd over de slechte inhoud van de eenheidswet en een weke» 
volgehouden staking zeker niet zou begrijpen. De feiten tonen . 
dit nu klaar aan. De Walen gingen echter hun gang. En dan 
volgde de grote fout van de Vlaamse socialisten. Zij volgden 
zoals altijd de Walen, zelfs nu ze de meerdertieid aan hun k a n t ' 
gekregen hadden. 

Slaafsheid wordt 
niet beloond 

3 
I 

ANTI-DEMOKRATISOH 
Wat geleidelijk aan een schan

daal wordt, dat is de dagcUjkse 
«voorlichting» aan radio en TV 
van de een of andere liberale of 
C.VJ. nücister. Met Van Claüande 
doi^erdagavond zaten we volop in 
de meetingstijl van het parochie-
lokaaL Als de ministers meeting 
willen houden moeten ze ook hun 
teguistanders de kans geven hun 
meeting ie houden. In pelgië spreekt 
echter ledereen over demokratie, 
maar niemand beoefent ze waarlijk. 
Mogen we eraan herinneren dat ons 
nog «toeds de f adto ostsegd wor4«i 

Nooit durven de Vlaamse socialisten een eigen stellmg hand
haven. In het spoor van de Walen verwijten ze thans zelfs 
Eyskens gezwicht te zijn voor de Vlaams nationale strijd tegen 
de talentelling ! 

Nooit kwamen ze ernstig op voor de industralisering van 
Vlaanderen uit schrik om de Walen, die zich bij monde van 
Renard daartegen verzetten, te ontstemmen. Een klassetaai m 
Vlaanderen, welk argument voor de ontvoogding van de Vlaamse 
arbeiders : deze wijze raad van de grote Bebel hebben ze nooit 
durven gebruiken. Weer om de Walen niet te ontstemmen. Meer 
zelfs Vlaamise voormannen van het socialisme als Vermeylen en 
Anseele spreken aan huis Frans ! 

Net zoals liberalen en konservatieven willen de socialisten 
geregeld in de regering komen om benoemingen te kunnen 
doen. Zo geraken ze opgescheept met een groot stel Vlaamse m -
tellektuële arrivisten, die het gezonde bloed uit de partij 
zuigen. Zagen we niet enkele hogere Vlaamse ambtenaren door 
Van Acker aangesteld weigeren te staken ! Zij zouden enkele 
dagen wedde verloren hebben ! De Waals sociaUstische hogere 
ambtenaren aangesteld door LelMjrton deden het anders. Bij de 
huidige stakingen wilden ze om hun Waalse partijgenoten aan
genaam te zijn even gewelddadig optreden als in Wallonië wat 
hen de simpatie in marginale kiezerskringen doet verbeuren. 

De Vlaamse socialisten missen de moed in een federaal 
Vlaanderen twee of drie parlementaire zittijden in de oppositie 
door te brengen. Dan zou fataal het Vlaams volk de karakter
loosheid en het onvermogen van de C.YF. beu zijn en zou hun 
beurt komen, want ze zouden een oppositie kunnen ontpkjoien 
volgens Vlaamse metodes. die vruchtbaar zou zijn en met vol
gens de Waalse, die hen in Vlaanderen naar de dieperik helpen. 

Hun kleinburgerüjke houding is al even misselijk aVs de rug-
gegraatloosheid van de Vlaamse C.V.P. 

In plaats van zelf het federalisme helpen te bewerken 
wachten ze tot de Walen het hun zullen opdringen. En hoe sterk 
zullen ze dan n<« staan ? ^ 
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Het werden dus wlttebroodsdagen in plaats van wittebroods
weken ! De euforie rond liet koninklijk huwelijk heeft wel zeer 
vlug plaats gemaakt voor de Belgische werkelijkheid. 

Op de vooravond van dat huwelijk waren er al links en 
rechts in Wallonië kleine stakingen geweest. Men zweeg er over; 
ze pasten niet in het sprookje van « de Prins van de witte ber
gen ». Nog enkele dagen vroeger had men het eerste gegrom van 
het naderend onweer kunnen horen : op het socialistisch par-
tijkongres lokte de Luikse federatie een scherp incident uit te
gen de « Vlaming » Van Acker en werd door dezelfde Luikenaren 
gepleit voor een « directe aktie ». Terzelfdertijd verliepen de 
partij kongressen van de CV P. en de liberalen echter in een 
lusteloze stemming : de steun aan de regering Eyskens en zijn 
eenheidswet werd zonder veel overtuiging gestemd. De christen-
demokraten verheelden daarbij niet dat zij verder in het verzet 
tegen deze eenheidswet bleven en de liberale excellenties had
den alle moeite om hun politieke vrienden er van te overtuigen, 
voorlopig maar vrede te nemen met de voorheffing inzake mo-
blllënbelasting. Al te optimistische kommentators in de rege-
ringspers stopten de oren voor de verre donder op het B.S.P.-
kongres en leidden uit de lusteloosheid der beide andere kon
gressen af, dat Eyskens de gevaarlijke klip voorbij was. 

Maar nauwelijks had de laatste gendarm van de konink
lijke lijfwacht na het huwelijk zijn paard gestald, of hij mocht 
het weer zadelen om uit te rukken tegen de stakers. Renard 
was overgegaan tot de direkte aktie en hield Wallonië in zijn 
greep. In Vlaanderen kende de stakingsbeweging minder bij
val, al deden op talrijke plaatsen de A.C.W.-ers duchtig mee. 
Nochtans telde de eenheidswet in Vlaanderen even ta'rijke en 
even radikale tegenstanders als in Wallonië; het Vlaamse volks
karakter leent zich echter minder gewillig tot uitspattingen 
dan het Waalse. 

Een zaak was zeker : de eenheidswet had de meerderheid 
van het land tegen zich! zelfs een minister van der Schueren 
moest dat toegeven voor de mikro van het N.I.R. Hoe kon het 
verdachte spoed door de kommissies werd gejaagd, 
ook anders. Het was een enig feit in onze parlementaire anna
len dat zulk een aantal onbekookte hervormingen en beschik
kingen in ijltempo werden samengewrongen tot een onverteer
baar wetsontwerp van 133 artikelen dat met een zeldzame en 
verdachte spoed door de kommissies werd gejaagd. 
Nog nooit had men beleefd dat een eerste-minister een derge
lijke mamoetwet aan het land voorlegde met de verklaring «que 
c'était k prendre ou k laisser» en dat zijn tekst een politiek feit 
was dat zonder diskussie diende aanvaard te worden. Wanneer 
de eerste-minister plomp en onbeschaamd via de T.V. op Kerst
avond de huiskamers binnenhoste om er te komen klagen over 
het onbegrip van de man-in-de-straat tegenover zijn wet, dan 
viel die klacht als een baksteen terug op zijn eigen hoofd. Want 
wie, buiten Eyskens zelf, heeft ooit volkomen klaar gezien in 
het oerwoud der eenheidswet ? Heeft men het niet beleefd dat 
een minister die ondervraagd werd over een bepaald aspekt de
zer wet, met rode kaken moest verklaren dat hijzelf de wet niet 
kende ? Tien miljard nieuwe belastingen, vage beloften over 
nog vagere bezuinigingen, ongelukkige hervormingen inzake 
werkloosheid : voorwaar genoeg om de openbare mening in het 
harnas te jagen ! 

Renard kreeg zijn mannetjes dus gemakkelijk op straat. 
En er was een bul uit Mechelen nodig om de A.C.W.-ertjes te
rug naar de Kerstboom te jagen. De Walen meenden dat het 
hek van de dam was en in Luik ging men er eens flink gebruilc 
van maken om die onrijpe Vlamingen bij te brengen, hoe het 
eigenlijk hoorde : ruiten stukslaan, treinen laten ontsporen, 
elektriciteitspalen dinamiteren. Zoals gezegd : het * onrijpe » 
Vlaanderen moest van dergelijke « direkte aktie » niet heb
ben, hoezeer de Vlaamse socialisten zich ook inspanden om 
toch maar een klein beetje bij Renard in de pas te blijven. 

Het Waalse ongenoegen brak baan in een andere richting : 
Renard groepeerde zijn stoottroepen onder de naam « A.B.V.V.-
Wallonië J. en ging links en rechts de Marseillaise meezingen. 
De Waalse Ekonomische Raad wees op de noodzakelijkheid van 
diepgaande hervormingen van de unitaire staat. En toen op 3 
januari deKamer weer bijeenkwam na het mislukt Kerst-reces-
manoeuver van Eyskens, vergaderden de Waalse socialisten da
delijk plechtig als de « wettige meerderheid der Waalse bevol
king » om nogmaals de noodzaak van het federalisme te be
klemtonen. 

Het zijn niet de Vlaams-nationalisten die « neen » zullen 
zeggen. De Walen hebben volkomen het recht om bezuiden de 
taalgrens hun soep te peperen, te zouten en uit te lepelen ge
lijk zij dat willen. Dat zij ons het recht laten om, minder luid
ruchtig maar even vastbesloten te werken aan een toekomst die 
voor het Vlaamse volk heel wat meer Inhoudt dan voor het 
Waalse. Dat zal dan de historische verdienste van de unitarist 
Eyskens zijn : met zijn Eenheidswet heeft hij ongewild de uit
eindelijke stoot gegeven in de richting van het onontkoombaar 
einde der onmogelijke eenheid. 
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STERVEN VOOR LAOS? 

EENMAAL KOREA IS GENOEG 
Na de nederlaag van de Fransen te Dien-

Bien-Foe verreien nit de brokstukken van 
wat eens Frans Indo-China was geweest 

vier staten : Noord-Vietnam, Zuid-Vietnam, 
Cambodja en r^aos. 

Noord-Vietnara Hgt volledig binnen de 
invloedsfeer van het rode blok; Zuid-Viet
nam is al even volledig ingeschakeld in 
de Westerse koalitie. Prins Norodom Siha-
noek van Cambodja heeft zijn land tot
nogtoe buiten de blokvorming kunnen hou
den met als hoogst verheugend resultaat 
dat zowel het oosten als het westen de 
Cambodjanen voortdurend overladen met 
weldaden allerhande. 

De Akkoorden van Geneve, die in 1954 
een einde maakten aan zes jaar oorlog 
om Frans Indo-China, voorzagen dat Laos 
even neutraal als Cambodja moest blij
ven. Een internationale bestandskommis
sie, waarin Engeland en Rusland zetelden 
als ondervoorzitters, werd opgericht om 
over de toepassing van het Bestandsak
koord en over de neutraliteit van Laos te 
waken. Bij het einde van de Indo-Chinese 
oorlog was Noord-Laos volledig bezet door 
de opstandelingen die de Fransen hadden 
bestreden. Alhoewel deze rebellen de ver
bondenen waren van de Viethmin-kom-
munisten, kon hun organisatie — de Pa-
thet Lao — niet kommunistisch g i e t e n 
worden. Hoofd van de nationalistische Pa-
thet Lao was prins Soefanoevong. een lid 
der koninklijke familie. 

In 1957 sloot de Pathet Lio vrede met 
de koninklijke regering die op dat ogen
blik geleid werd door een halfbroer van 
Soefanoevong, nl. prins Soevanna Focma. 
De koninklijke regering verbond er zich 
toe, in ruil voor het neerieggen der wape
nen door de Pathet Lao, het land volledig 
neutraal te houden. Soefanoevong zelf 
trad toe tot de regering. 

1957 was een topjaar uit de DuUes-pe-
rlode; alle» wat destijds naar neutraliteit 
zweemde gold te Washington als hoogst 
verdacht. De Amerikanen, wier handteke
ning prijkte onder de Akkoorden van Ge
neve, begonnen Laos met hulp te overstro
men en lieten niets onverlet om het land 
in het Westerse kamp te halen. Soevanna 
Foema moest plaats ruimen voor een volg
zamer eerste-minister. en met Soevanna 
Foema verdween meteen de bestandskom
missie. Soefanoevong werd gevangen ge
nomen, doch Slaagde er in, enkele tijd la
ter te ontvluchten en het maquis van de 
Pathet Lao te vervoegen. 

Een viertal maanden geleden keerde een 
eenheid para's, die uitgezonden was om de 
Pathet Lao te bestrijden, haar wapens te
gen de regering^ De neutralistische prin» 
Foema slaagde er in, terug aan het be
wind te komen. Dadelijk zette de pro-wos-
terse regering de tegenakUe In en wist ze 
de hoofdstad te heroiéren. Onder druk 
van de Amerikanen werd de schimregering 
van Boen Oem geïnstalleerd. 

Moskou en Peking lieten dat niet op zich 
zitten en begonnen de Pathet Lao door de 
lucht te ravitailleren. Zulks heeft thans de 
Amerikanen een argument aan de hand 
gedaan, om hun 7de vloot maar weer een» 
voor de proppen te halen en te dreigen 
met interventie. 

Naar de geest en de letter der Geneefse 
akkoorden moest Laos een neutrale buffer
staat tussen oost en west worden. Die hoop 
verzwond, toen twee jaar geleden een pro-
westers generaal bedoelde akkoorden op
zegde. Inmiddels is de toestand nog ver
der ontwikkeld en schijnt men In sommige 
Amerikaanse kringen wel wat te voelen 
Toor een direkt militair ingrijpen. Zulk» 

H E R N I E U W 
UW ABONNENENI 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwaard van Vlaanderen! 
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zou voor gevolg hebben, dat Laos een 
tweede Korea wordt en de vlam die het 
vuur in het grote kruitvat kan jagen 

Het behoort aan de westerse landen, 
Amerika duidelijk te maken dat men niet 
bereid is militaire avonturen in Laos te 
steunen. Het behoort üi de eerste plaats 
aan Engeland, als westers ondervoorzitter 

van de Bestandscommimie, Amerika te 
herinneren aan zijn handtekening onder 
de Geneefse akkoorden. 

Het behoort tenslotte aan Kennedy, t« 
bewijzen dat het hem ernst Is mef' de 
nieuwe koers door dadelijk na de af'o«sing 
te Washington op te ruimen niet dil on
zalig restant uit het Dulles tijdperk. 

Het is wel met wat tegenzin dat we door het buitenlands 
venster gaan leunen; veel liever hadden we een binnenlandse 
«piegel gehad die dubbel zo groot was; dan nog zou hij nauwe
lijks volstaan hebben om al de hartige dingen te bevatten die 
ons op de lever liggen. Een blik op de wereldbol overtuigt ons 
er echter eens te meer van dat ons diepgeliefd en bijna over
leden België maar tevreden moet zijn met zijn gewoon plaatsje 
over twee kolommen. 

Van België naar Kongo is (ook zonder Boeing-jet) maar 
een sprongetje. En de temperaturen daar aan de Evenaar lopen 
nauwelijks hoger op dan te Luik. 

Het einde van 1960 stond — naar goede inlandse gewoonte 
— in het teken der palavers. Op de konferentie te Brazeaville 
trachtte Yoeloe de standpunten van Elisabethstad en Leopold-
stad nader bijeen te brengen. 

Zijn bemoeiingen volstonden ternauwerdood om een open 
en definitieve breuk tussen Tsjombe en Kasa-Voeboe te ver
mijden. Zulks lag in de lijn der verwachtingen : wel niemand 
zal gedacht hebben dat de geridderde Katangese premier uit 
Laken zou teruggekomen zijn met weke knieën. Aan de overzijde 
van de stroom, te Leo zelf, dokterde Ileo inmiddels met wisse
lend succes verder aan zijn regering. Zijn pogingen werden fel 
bemoeilijkt door de stugge houding van de afgescheurde M.N.C.-
leider Kalonjl, hoofd van wijlen de Mijnrepubliek. 

Kasa-Voeboe oordeelde bij zijn terugkeer in de hoofdstad 
dan ook, dat de tijd nog niet gekomen was voor grote en blij
vende veranderingen; sinds Loemoemba gevangen zit heeft de 
Abako-leider trouwens minder haast dan ooit Hij gaf er dan 
ook de voorkeur aan, Moboetoe naar de Evenaarsprovincie op 
verkenning te sturen pn even later, in gezelschap van Bomboko, 
zelf daarheen te vliegen. Ileo zond heöi weldra het bericht na, 
dat hij nu definitief was klaargekomen met zijn nieuwe ploeg, 
Bonder Kalonjl. Kasa-Voeboe oordeelde echter, dat deze ploeg 
weinig kans maakte voor het (altijd voor ean ,fHft̂  ,deel nog 
Loemoembistische) parlement en bleef zich verder wijden aan 
de problemen van Oost-Kongo. 

Terwijl Tsjombe in Katanga een nieuwe nationale munt 
boven de doopvont hield, liet Moboetoe alle burgerlijke vlieg
tuigen in Kongo opvorderen met het oog op een mlUtalre aktie 
tegen Kivoe dat vast in handen van de aanhangers van Loe
moemba was geraakt. Kasa-Voeboe verzocht de Belgische rege
ring via onze ambassade te Brazzaville om toelating, Kongolese 
luchtlandingstroepen neer te mogen zetten op de luchthaven 
van Oesoemboera in Roeanda-Oeroendl, om van daar uit Kivoe 
binnen te vallen. Deze argeloze vraag, die door geen enkele nor
male regering ook maar in overweging zou zijn genomen, ge
noot in onze onvolprezen Wetstraat een gunstig onthaal. 

Er werden onderrichtingen gegeven om de vliegtuigen van 
Moboetoe te laten landen en de para's met alle voorkomenheid 
naar de grens van Kivoe te brengen. Het militaire manoeuver 
mislukte. 

Het politieke manoeuver dreigt echter een flinke staart te 
krijgen. Het is klaar dat de U.N.O er geen vrede mee neemt, 
België rechtstreeks te zien ingrijpen in de Kongolese aangelegen
heden door vliegpleinen in het mandaatgebied ter beschikking 
te stellen vaan één der partijen. Hoe gek het ook klinkt : de 
heer Eyskens mag een kaars branden voor Renard. Want zonder 
de staklngsherrie die alle aandacht in België afleidt van de 
Kongolese vraagstukken, was de kans groot dat hij de biezen 
kon pakken. 

Verder Afrikaans nieuws : in Ethiopië kwam de 44-Jarige 
kroonprins Asfa Wosen in openlijk verzet tegen zijn vader, de 
« Leeuw van Juda ». Tussen vader en zoon botert het al lang 
niet meer. De Negus is een feodaal heerser die het houdt bij de 
absolute monarchie. De kroonprins, die een Engelse opvoeding 
kreeg, heeft liberalere opvattingen. De Intelligence Service 
schijnt niet vreemd geweest te zijn aan de revolutie die plaats 
greep op het ogenblik dat de Negus op reis was in Brazilië. 

In Frankrijk en Algerië is de kampanje over De Gaulle's 
referendum in het laatste stadium getreden. Er werden be
langrijke vloot- en legerversterkingen naar Algerië gezonden, 
waar men nieuwe incidenten van de zijde der blanke ultra's 
eens een hinderlijk tegengewicht kunnen vormen voor de te ver-
verwacht. De Voorlopige Regering van Ferhat Abbas heeft de 
Algerijnen aangezet, zich bij het referendum te onthouden. 
Massale onthoudingen van de Mohamedaanse bevolking, naast 
massale neen-stemmen van de Fransen in Algerië, zouden wel 
wachten ruime Ja-meerderheid in Frankrijk zelf. Zulks zou de 
taak van De Gaulle, die nog slechts over zeer weinig tijd be
schikt, niet vergemakkelijken. Het door de Franse president 
vooropgezette plan voor de verdeling van Algerië werd inmiddels 
reeds door de rebel en afgewezen. Maar de deur voor besprekin
gen met het F.L.N. is op een iets breder kiertje gaan staan. 

We keken door ons venster alleen naar Afrika, deze week. 
Hoegenaamd niet te verwonderen wanneer men vaststelt dat in 
1960 17 Afrikaanse landen, met een totale bevolking van meer 
dan 90.000.000, onafhankeUJk werden. 

4.1.61. 
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U/IE DICHT MEE ? 
Laat ons vooraf, geliefde dichleren en dichteressen, V aUen een heilvol, 

strijdbaar en zegerijk: Nieuwjaar wensen. Laat ons daarop de nienwjaarsroes 
uit ons beneveld brein verdrijven om met een klare kop onze historische zen
ding onder ogen te zien : den Vlaamschen strijd te verklanken in dioht en 
ondicht. Week aan week. 

Ziezo, zover zijn we dan weer. Ondanks verkeersbeperking en postmizerie 
stapelden de Inzendingen zich gedurende de Kerst- en Nieuwjaarsdagen op 
tot torens. En uit die torens een jiaar galmen : 

— D.V.A. te Bosfvoorde ; « maa t hij zal voor die last nimmer zwichten ». 
— A. v/d B. te Ossendrecht (Ned.) ; K maar Bruasei trekt zure gezichten <>. 
— M.V.C, te Erembodegem : « Want blijft hem de muze verlichten ? ». 

Eén enkele onfeilbare Belga (pover restantje na de Nieuwjaarsfulf) be
sliste over drie bekroonde inzendingen ; 

Het weekblad zal ons verplichten 
voortaan alle weken te dichten. 
Daaraan heeft Emest 
van nu reeds de pest 

« de scriptors catolici mogen niet zwichten » — J.W. te Anderlecht. 
<( ofschoon WIJ zijn arbeid verrichten » — G.F. te Kwatrecht. 
« Maar wat als Z'een dagblad gaan stichten ? » — A.d.B. te Brugge. 

De (brandende) aktualiteit bezorgde ons insjrfratie voor de nieuwe op
gave : 

De staking kweekt federalisten, 
dat Zal wel geen mens meer betwisten. 
De Eenheid raakt zoek 
In 't eenheldsiwetboek 

Zoals steeds : een Heideiand-poeket voor de beste viffde versregel. 
Inzendingen vóór donderdag a.a aan Eniest, p a de redaktie. Volgende 

week verschijnt er nog geen bekroning, doch wel een nieuwe opgave. 

Uw dienstwillige Emest . 

De tragische dood van 

J* Van Severen 
en 

Jan Rijckoort 
.Torls van Severen was en U nog wel wat 

een omstreden ficuur 

Zijn aanhangers noemden hem een nieu
we Willen» van Oranje omwille van zijn 
grootnederlands streven, zijn bedillers we
zen er op dat hij Yneer had van Egmont 
en Hoorn omdat hij evenals zij zo argeloos 
was vertrouwen te hebben in de macht
hebbers, wat hem zijn leven kostte. 

Langzamerhand zullen licht- en scha
duwzijden beter afgewogen worden en zul
len We tot een juister en syntetlsch oor
deel komen. 

Van Severen was voor een autoritair re
gime en in zijn persoonlijke levenswandel 
schijnt hij niet zo sociaal ingesteld ge
weest te zijn, zo we althans de talrijke 
anekdoten die daarover over hem de ron
de doen mogen geloven. Wij zouden liier 

Ds Groeningerpoort 

echter meer persoonlijke en volstrekt be
trouwbare gegevens moeten hebben. 

Een zwak punt bij hen vinden wij alles
zins dat iiij te weinig orgaan had voor 
het Angelsaksische en het Duits geestes
leven. Zoals veel West-vlamingen en zoaOs 
veel Vlamingen van de vorige generatie 
kende hij feitelijk alleen het Franse gees
tesleven grondig. 

Maar laten we het wezenlijke in het oog 
houden en de spreuk van Goethe geden
ken : 

(( Nichts so vieles Federlesen 
Denn ich bin ein Mensch gewesen 
Und dos helst ein Kampfer sein. » 

Van Severen is alleszins een grote strijd
bare figuur geweest. 

Hij heeft stijl gebracht in de Vlaamse 
Beweging en die had het nodig. Ander
zijds bracht hij zijn volgelingen de belang
stelling bij voor zuiver politieke vraag
stukken. Ook dat was hoogst nodig. Of hij 
zich dan hier en daar ook al eens erg ver
giste, zoals in zijn strijd tegen het fede
ralisme, heeft minder belang. Welke poli
ticus vergist zich nooit ? 

Er zou een uitstekende monografie over 
Van Severen te schrijven zijn. Er is trou
wens nood aan heel wat monografieën over 
Vlaamse strijders. Het boek « De tragische 
dood van Jaris van Severen en Jan Rijc
koort » door L. van Berckel is geen mono
grafie. Het 18 het boek van een volgeling 
die t racht aan te tonen dat van Severen 
niet anti-Belgisch was. Wel Integendeel en 
dat het dus een misdaad was hem te 11-
kwidercn. Het misdadig karakter van de 
moord op van Severen zal wel geen enkel 
ernstig mens betwisten. De bladzijden die 
de dood van Joris van Severen behandelen 
zijn de aangrijpendste van het Iioek. Al
leen heeft de schrijver er niet aan gedacht 
dat men van Severen niet zocht als anti-
Belg maar als voorvechter van de autori
taire staat. Het regime zag in hem een 
vijand. 

Het goed verlucht boek verscheen in de 
Oranje Uitgaven Staatsbaan 130 Zulte aan 
de Leie en kost 100 F genaaid, 150 F ge
bonden. 
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Meester Emfe) HULLEBROECK 
Een onzer jongere reporters is gaan aankloppen bij Meester 

HuUebroeck, die volgende maand 83 wordt (20 februari), ten einde iets 
te vernemen over lijn huidig werk en bedrijvigheid. Wij laten hem aan 
het woord. 

— Wel, Meester wat hebt gij zoal 
op 't getouw voor 't ogenblik ? 
— Een hele boel : Artikels schrij
ven, komponeren, brieven beant
woorden, lezen, wat kan Ik anders 
doen, nu er in de tuin niets is aan 
te vangen ? 
— Komponeert U dus nog steeds ? 
— En of! Zie, hier is een lied over 
mijn heimat Oost-Vlaanderen, dat 
nog te weinig werd bezongen. En 
hier een lied dat ik schreef voor 
mijn geboorteplaats Gentbrugge, 
lied, dat door het gemeentebestuur 
zal worden uitgegeven. En hier de 
schets van een lied voor een Ant
werpse Universiteit... 
— Ja,Meester, gij blijft steeds m de 
voorhoede. Kunt U mi] eens vertel
len hoe het bij U opkwam een lied 
te schrijven voor Zelfbestuur '' 

— Zeker. Ik werk warm saam met Cl. 
de Ridder, een onzer hoogstaande 
dichters. Zodra wij ondervonden, dat 
er niet alleen in de kultuurvereni-
gingen, maar ook, hoewel nog met 
enige .bescheidenheid, in de pers 
word gesproken over Federalisme, 
achtten wij het ogenblik gekomen 
om een Zelfbestuur-lied te schrij
ven. Federalisme Is goed, maar dit 
kan al te fragmentarisch opgevat 
worden. Zelfbestuur daarentegen is 
volledig : Baas in e'gen huis, op 
heel de lijn en dan federalisme met 
de Walen. Ik meen, dat dit de enig-
mogelijke oplossing is in ons land, 
om een einde te stellen aan die 
« droevige kamp ». 

— Gij hebt gelijk, maar... 
— Geen « maar ». Wij moeten doen 
zoals Eyskens: Te nemen of te laten. 
Met goedzaligheid is niets te beko
men, en... wij zijn nu reeds lang ge
noeg aan 't lijntje gehouden. Daar
om moet het woord «zelfbestuur» en 
zijn betekenis doordringen tot in 
de diepste lagen der bevolking, tot 
de tijd van rijpheid daar is. En kan 
dat beter dan met een lied ? 
— Ik vernam, dat sommigen het U 
kwalijk hebben genoomen dat gij 
het lied voor 't eerst in de Volksunie 
hebt gezongen. 
— Dat laat mij steenkoud. Ik volg 
nog steeds de weg, die ik steeds be
wandelde, toen ik dag-aan-dag zong, 
al is dat ook reeds een tijdje gele
den : Overal optreden, en ingaan 
op elk verzoek, vanwaar het moge 
komen, als het maar Vlaams Is. 
Toen W. Jorissen mij vroeg, om het 
lied te Antwerpen te zingen en aan 
te leren, heb Ik dan ook geen ogen
blik geaarzeld, al zal ik daar mis
schien ook ai een «zonde» mee 
hebben bedreven. Dat zal ik dan wel 
aelf met de Opperste Rechter uit
maken, maai '\ aal maar een pekel-
zonde zijn, vergeleken met een echte 
vloek. Deze laatste kan misschien 
ook een etfzonde zijn... ^ 

- Uw lied wordt reeds veel gezon
gen. Het zal wel een slager worden 
zoals uw Blauwvoet. 

— Dat kan niemand voorspellen. 
Het volk Is hierin de opperste rech
ter, maar het heeft mij toch deugd 
gedaan te ervaren, dat zowel te 
Leuven als te Antwerpen, de massa, 
na enkele minuten, het lied met 
gloed en overtuiging mee- en na-
zong. 

— Zal het ook voorkomen op het 
programma van het komende zang
feest ? 
— Weet ik niet. Wel kwam mij ter 
ore, dat al de Studentenverenigingen 
een koUektief verzoek naar het 
A.N.Z. hebben gestuurd omdat op 
het op het programma te plaatsen, 
en op de provinciale zangfeesten te 
doen aanhoren. 

— Waarom zou het trouwens niet ? 
Heeft de Voorzitter van het A.N.2. 
niet zelf voor zelfbestuur geplelli 
op het vorige zangfeest ? 

— In ieder geval zal ik het lied zelf 
aanleren op het provinciaal zang
feest te Brussel. 

— En uw artikels over het Volkse 
lied in De Standaard ? Die hebben 
in wijde kringen opgang gemaakt 
Gl] hebt over die zaken wel een rea
listische visie, en ook, natuurlijk, 
ondervinding te over. 

— Wat wilt gij ? Er moet gerea
geerd worden tegen de stroom van 
nieuwlichterij, die ons dreigt te 
verstikken. Wij moeten Vlaams blij
ven, d.i. gezond en eenvoudig zo^ 
als ons volk is. Naaperij is uit den 
boze. Het is wel jammer dat er in 
onze Vlaamse jeugd niet enkele 
krachten opduiken die tot het volk 
kunnen gaan, zoals b.v. Willem De 
Meyer. Dit zou beslist nodig zijn 
om het getij te doen keren. Wij 
ouderen, moeten dus nog maar het 
voorbeeld geven. 

— En dat doen zij op voortreffelijke 
wijze ! 

— Vooral, geen moed verliezen I 
Sterk blijven, in 't geloof en In de 
liefde tot on.s volk. En niets onver
let laten om de overwinning af t« 
dwmgen. 

— Mocht het zo zijn. Meester. 

— Het zal ! Zelfbestuur komt er, en 
zonder vloeken ! 

Hfppoliet Jan Van Peene 
In deze eerste week van januari herdenken we de geboorte 

te Kaprijke op Nieuwjaarsdag 1811 van Hip. Jan Van Peene. Hijl 
studeerde te Leuven, vestigde zich als geneesheer eerst In zijn 
geboortedorp en later te Gent. 

In 1840 stichtte hij, met enkele andere toneelliefhebbers, 
het gezelschap « Broedermin en Taaiijver » voor hetwelke hij 
talrijke toneelwerken schreef. Alhoewel deze stukken zich ge
ruime tijd in een grote populariteit mochten verheugen, zijn ze 
als bijdrage tot de Nederlandse letteren te verwaarlozen. 

Van Peene schreef ook Franse opera's, liederen en talloze 
gedichten in allerlei tijdschriften en jaarboeken. 

Hij overleed op 19 februari 1864 te Gent. 

Zijn onsterfelijke roem dankt hij aan één enkel gedicht en 
aan de toonzetting die de komponist Karel Miry voor dat ge
dicht schreef. Het was ver van een litterair meesterwerk en wan
neer we het niet zouden kenpen, zou een eerste lezing ons doen 
glimlachen. Dank zij de muziek heeft het echter zijn weg gevon
den naar het hart van het Vlaamse volk. Het is gezongen gewor
den bij iedere belangrijke of minder belangrijke gebeurtenis die 
dit volk aangreep. Het is voor velen de eerste belijdenis van hun 
Vlaams-zijn geweest en voor enkelen de laatste snik aan de 
executiepaal. Het heeft de wijding gekregen van de oorlog en de 
opstand. Het is een nationaal lied. 

We menen, aan het begin van dit nieuwe en beslissende 
strljdjaar, er goed aan te doen de twee laatste strofen van deze 
overbekende tekst hieronder te geven. Zij, die hem lezen me* 
hun hart, zullen ons begrijpen. 

De \J\aan\s^ Leeuw 
Wee hem den onbezonnen 
Die valsch en vol verraad, 
Den Vlaamschen Leeuw l-onnt ftieeJen 
En trouweloos hem slaat : 
Geen enhele handheiceging 
Die hij uit 't oog verliest. 
En voelt hij zich getroffen, 
Hij stelt zijn manc en briescht. 

Het wraaisein is gegeven. 
Hij is hun tergen inoê. 
Met vuur in 't oog, tnet woede 
Sftingt hij den vijand toe : 
Hij scheurt, vernielt, verplettert, 
Bedekt met bloed en slijk, 
En zegepralend grijnst hij 
Op 'ê vijands lillend lijk. 
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BRAGOPS AAN HET WERK 

Geachte RedaJcUe, 

Mag Ik in vierband met de uitlating van 
de socialist Bracops : « Brussel is op na-
tuuilijke wijze verfranst en moet dus Fians 
blijven », het volgende aanmerken 

De gemeente Andierlecht waar Biacops 
burgemeester Is telde in 1930 : 54 % Ne-
derlandstaligen tegen 39 % Pranstaligen 
Nochtans koos in 1932 dezs gemeente het 
F rans als enige bestuurstaai (eigenaardige 
natuurlijkheid). Met een Vlaamse meer
derheid werd niet eens rekening gehou
den In 1947 na tientallen jaren Frans be
stuur wanen de cijfers Juist andersom En 
Bracops rekent er op bij een volgende tel
ling de Vlamingen de genadeklop te ge
ven 

Sinds jaar en dag kom ik met zijn ge~ 
meentenaren in betrekking Op lo inwij-
kelingen komen er 8 uit Vlaanderen en 2 
uit Wallonië. Meer dan 50 % der Vlaamae 
inwijkelingen krijgen een m het Frans in
gevulde identiteitskaart en worden dus op 
Biacops natuuilijke wijze als -waal geno
teerd Indien de Vlamingen geen Neder
landstalige kaart eisen bekomen ze op 
even natuurlijke wijze een Franse kaart 
Inwijkelingen uit Vlaams Brabant lopen 
K> licht m de val met als inwijkielmgen 
Bit verder gelegen streken die m de me
ning verkeren dat ze In het BiusselS-
Fians moeten spreken 

Wil Bracops taJen tellen dat hij ei dan 
mee begint m zijn bevolklngsnegisters 
Daai zal hij dan zien dat 40 % zijner bur
gers geboren Vlamingen zijn Maar de 
Bracopsen wiUen geen objectieve telling 
Wat ze beogen is Frans-Brussel uitbi-eiden 
tot gans het arrondissement dus tot aan 
de Dender en dit gebied aan Walloniè en 
hun tweede vaderland Frankrijk hechten 

Met dieven praat men niet, die jagen 
we van ons goed Wel, met deze Vlaamse 
gronddieven moeten we hetzelfde doen 
We moeten ze uit onze Vlaamse g'emeenten 
Jagen 

Wanneer st iaks de üjd dei meetmgs 
zeJ aanbreken zullen ze de Vlaamse ge
meenten van het arrondissement Brussel 
afschuimen op stemmenjacht Wij Vlaam
se radikalen mogen ons door die grond-
dieven niet in het gezicht laten slaan, ze
ker niet op ons (erfgoed. Daaorom moeten 
we van nu af blok vonnen tegen de Verse's, 
de Janssens' en de Bracopsen. 

Onze Vlaamse mensen in Brabant moe
ten we Inlichten nopens het gevaar dat 
er schuilt op een hunner lijsten voor een 
Vlaamsgezlnde te stemmen Alleen een ga^ 
ve Vlaamse lijst is het vertrouwen der 
Vlamingen waaid Alleen die Volksunie 
dient zulke lijsten in en is dus de enige 
part i! waarvoor de Vlaamsgezinde zonder 
enig risico, kiezen kan 
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Kommentaar : 

Onze lezer ziet de zaken juist. Wie te 
Anderlecht woont weet dat de socialist 
Bracops bij de andere partijen niet ten 
achter blijft in zake verfransing. 

Bij de verkiezingen alleen is de sotialls-
Usche propaganda flmk tweetalig; 

pensioen (vooi licentiaten 9 200 F , voor 
onderwijzers 5 600 F vooi frobelonderwij-
zeressen 4 700 P ) 

Aan de kas voor weduwen en wezen zul
len we volgens de eeiüieidswet jaarlijlcs 
tussen 1 545 F (begin loopbaan) en 2 685 F. 
(einde loopbaan) meer moeten betalen. 
(Voor de licentiatien is het gemiddeld 
2 800 F , voor onderwijziers gemiddeld 
1705 F , VOOI fröbelonderwijzeressen ge
middeld 1 455 F ) 

De kardinaal zou ons thans willen ver
bieden tte staken Zijn wedde wordt niet 
verminderd en die van Eyskens (450 000 
als eerste-mmistei, 300 000 als kamerlid, 
400 000 als prof essoi enz ) ook niet 

Had hij met betei koning Boudewijn 
geen buitengewoon verlof gegeven om ie 
trouwen midden in de advent, maai te 
wachten tot na nieuwjaar dan had het 
land alvast 6 miljoen gespaard 

Maai- ja, de groten krijgen nooit genoeg, 
maar wij alleen zouden hun politieke stom
miteiten moeten betaJien 

J V - Brussel 

Redaktie : De eenheidswet schaadt niet 
alleen de leraars (al behoren i l j lot de 
ergste getroffenen) maar ook de midden
standers en de werklozen evenzeer als ar
beiders en boeren. Als ze binnen een paar 
maand zal gestemd zijn en toegepast cal 
men pas beseffen hoe Fyskfns zijn stom
miteiten door ons Iaat belalcn 

Dat de leraars ook stakingsrecht heb
ben achten we vanzelfsprekend 

f Zoekt U een 

Vlaams Verzekeringimakelaar 
tn het Brusselse ? 

wendt U tot 

BOB MAES 
A. Feldheimstrtat 20, Z A V E N T E M 
Tél. 20 18 59 
• 

Alle verzekeringstakken, 
alle maatschappijen, 
voordelige tarieven en 
afdoende hulp bij ongevallen 

Heeft d«tó Belgische Staat dan niets ge
ërfd van de humanitai ie geest van Vlaan-
derens' eigen verleden ? N i e t s ' In het 
veiledien van het Vlaamse volk ging elke 
« BLIJDE INKOMST » gepaard met een 
giote genadeverlening Een koninklijk hu
welijk IS nog meer dan een « Blijde In
komst » Tam hertog Pihpe in 1497 zijn 
« Blijde Inkomst » deed te BRUGGE, 
stioomden alle ballingen van het graaf
schap samen voor de stadspoort bij de 
Drie Koningen op het grondgebied van St 
Kruis (Sijsele) De piins zond zijn « pre-
vost metter lode roede » naar de Drie Ko
ningen, waar de ballingen (ballingschap 
was In die tijd de vorm van gevangen
schap) op hun geroep genade veri?regen. 
Een tweede partij baUmgen weid door de 
Prins begenadigd bij de Kruispoort zelf. 
En toppunt van menselijke voorbeeldig
heid, met de pievost ofte « Rode Roei
de » openden de ballingen die intocht van 
de Prins te Brugge Brugge zong toen het 
lied waai van de derde strofe luidde • 
« Ons eerdshei-toghe sand sinen provoost 

Ten drij coningen, voor alle saken 
Als een die was der bellinghen troost 
Daer de ballinc bleef op sijn propoost 
Gracle gracle laet ons ghenaken 
Met luden voysen dat«e spraken 
Heeie wilt ons in ghenaden ontfaen 
Vergheeft ons wat wij hebben misdaen » 
In Biugges Stadsarchief (Hallegebod 

1497, f 275) kan men nog lezen daai- de 
ballingen nog als enige formaliteit te ver
vullen hadden (om volledig genade te heb
ben), zich binnen een gestelde termijn aan 
te bieden « int camerken van Jan de Corte 
greffiei » op het schepenhuis om zich te 
laten « roveren van der vierschare » Het 
hallegebod van maar t 1497 noemt de bal
lingen degene die nu « by gracie heuilieder 
landt ende stede vercreghen hebben » 

Dat was in 1497 Kwestie van kiistelijke 
mensehjkheid zijn wij «- in al die eeuwen 
niet op vooruitgegaan In 1960 verandert 
een koninklijk huwelijk niel.s aan de er
barmelijke onmenselijke toesUnd van ge
vangenen die hun ZEVENTIENDE KERST
MIS DOORBRENGEN in belgische gevan
genissen, terwijl Pi-lns MUp wij bedole-
len koning Boudewijn zijn witte ba-ood»-
weken doorbrengt in San Calixto. 

Kg 

Dondeidag, 10-11 \ ooi avond van Wapen
stilstand, vond te Antwei-pen üi feestzaal 
Palladium het lustrumbaJ plaats van de 
Vlaamse Kiing-Antwerpen 

El was weerom een grote belangstelling 
voor dit lustrumbal, dat bijgewoond weed 
doo(r schepenen Rijckaerts en Louis Roo-
sens, de gemeenteraadsleden Caxlo Rei-
ners, Juul Dillen en advokaat Hugo 
Schiltz, de provincieraadsleden Benoit 
CJeuppens en Ward Rolus, de provinciale 
voorzitter van het Algemeen Nederlands 
Zangveibond di med Robert de Beule en 
het volledig bestuur van het A N Z - A n t -
werpen, Dr Robert Roosens. Dr H Goe-
mans en door de bestuursleden van de 
Jubileiende Vlaamse Kiing Rudi Van da-
Paal, advokaat Luk Schoups aichitekt 
van Haerenborgh, L Luyten, Mw Lieve 
van Splunder-Ballet, accountant A Cuy-
pers, K Dillen, dr jur A Peeters, tand
arts van Dongen, Ii o Renard, P Van 
Dooren, e a 

Dit lustnunbal verkreeg de medewei king 
van het Gents radio- en amusementsor
kest « Paul Rutgei » en de konforencier 
Wim Tocquet 

Het Zuid-Afrikaans duet Frans en Do-
l a van Giel-Pi-oost gaf enkele mooie lie
deren ten gehore en oogstte daa-rvooi een 
zeer hartelijk applaus 

Vermelden we nog dat de voornaamste 
pi Ijs van de tombola een heerlijk glas-
l aam was van de hand van de jonge en 
talentvolle glasbiandei Ivo Bakelants uit 
Deume 

BEVEREN (LEIE) 
Beveren doet goed werk Dooi onze kern

leden van Beveren werden over de ge
meente 200 nummers van «De Volksunie» 
verspreid Tahijke strooibriefjes « Vlamin 
gen let op uw zaak » en « Maniftet aan 
de Vlaamse Aibeiders » werden aan huis 
i-ondgedeeld Nieuwe abonnentcn op ons 
weekblad werden ingeschreven 

KEMPEN 

DE KINDERBIJSLACIEN 

lp bij ongevallen ( 
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POVERE 

GENADEMAATREGELEN 

BIJ EEN KONINKLIJK HUWLLUK 

LERAARS STAKEN 

Geachte Volksunie, 

Ik ben regent en geef les aan ean ate-
neum Ik heb gestaakt vooi het keistveilof 
tegen de eenheidswet en ik zal het ge-
beui-Iijk nog doen na de Kerstvakantie 

Laat me toe U te zeggen hoe de houdmg 
van de rechtse pers me tegensteekt De 
Standaard schreef zelfs <tet we geen rede
nen hadden om te staken en 't Pallieterk© 
vindt dat iiet onderwijzend personeel niet 
mag staken Klaarblijkelijk heeft De Stan
daard de bepalingen van de eenheidswet 
betreffende het onderwijs nooit gelezen 
En als 't Pallieterke vindt dat een leraar 
het goede voorbeeld moet giïven dan meen 
ik dat we door te staken de leeilingen In
derdaad laten zien dat ze zich m het lie
ven krachtig moeten verzetten tegen on
rechtvaardigheden Dat Is een goed voor
beeld Want wat heeft ons Vlaams volk 
aan lummels Die zijn er reeds genoeg 

Wij zijn door de staat aangeworven te
gen bepaalde voorwaarden o m mogelijk 
pensioen op 55 jaar, verplicht pensioen op 
60 jaar. Nu wil de staat dit akkoord een
zijdig en eigenmachtig verbreken 

Weinigen schijnen te beseffen dat de 
leraarsjob alles behalve benijdenswaardig 
is, ondanks die 3 maanden vakantie, die 
de ogen uitsteken maar waarvoor we niet 
betaald worden Niemand schijnt te we
ten dat we per lesuur vergoed worden, dat 
die uren per laar samengeteld worden en 
de totale som gemakshalve verdeeld wordt 
over 12 maanden Niemand schijnt te we
ten dat de leraars de bevolkingskategone 
Is die het vlugst sterft (gemiddeld op 59 
Jaar) door slijtage van zenuwen en har t 
Na twee maanden vakantie klagen de ou
ders steen en been opdat de school maar 
opnieuw zou beginnen Zij hebben 2 of 3 
kinderen, maar wiJ moeten 4 uur per dag 
ao tot 30 kmderen stil houden en ze daar
bij nog 4 uur les geven ook 

Door de eenheidswet nu verliezen de re
genten van him 55 tot hun 60 Jaar jaar-
ÜJks (berekend op 30 Jaar dienst) 6 900 F. 

« De Standaaid » betieiu-t dat ter gele
genheid van het koninklijk huwelijk de 
genademaatiegelen eer pover mtgevaUen 
wjn Doch de schuld zo stelt hetzelfde blad, 
vieiientwlntig m e n later vast ligt bi] de re-
germg Eyskens, nitet bij de Koning. 

WIJ stellen alleen maar vast, dat het 
dringend beioep van nagenoeg ALLE 
Vlaamse kultuurverenigmg om ter gelegun-
heid van het koninklijk huwelijk emdeUjk 
de gevangienispooiten te openen vooi poli
tieke gevangenen die straks hun ZEVEN
TIENDE KERSTMIS doorbrengen m bel
gische gevangenissen I Hun ZEVENTIEN
DE KERSTMIS ' Het is god geklaagd en 
roept om wraak ten hemel België is op 
het gebied van amnestie-maatregelen het 
achterlijkste land van alle eiux>pese lan
den ! Ligt daar misschien ook de verkla
ring dat nog geen enkel europees land zo
veel klappen kieeg vooi internationale in
stanties als wiel België van Straatsburg 
(art 123 sexies) tot New York (Uno-
Kongokwesties) Is dat nu het land dat 
er op roemt, aan het kruispunt te liggen 
van twee bieschavmgen ' 

Handelaars opgepast • Weer gaat de 
C V P sleutel op het slot, of in « De 
Standaard » van 25 en 26 <*tobei LI, wijdt 
senator G Vandeputte een van de man
nen van het N C M V een artikel over de 
heno rming van de kmderbijslagen voor 
zelfstandigen dat er ten slotte op neer
komt de kmd«-bijslag voor het 1ste kmd 
af te schaffen en houd u vast , de bij
dragen te verhogen ' 

Het eerste kmd ?»u dus niet meei in 
aanmeikmg worden genomen wel het 
tweede, derde, enz 

En wanneei dan de toestand (van de 
Kas) na een paar Jaren weer silechter zou 
worden ' dan maar vanef het derde vier
de enz 

Wij wiüen over de grond van de zaak 
niet veel tijd, woorden en papier verspil
len ! 

Alleen maar dit, dat het grootste aanta l 
handelaaa-s, nooit om kinderbijslag hebben 
verzocht 

Het is naaa- mijn inziens een wetgeving 
die ons werd opgedrongen 

Wij voelen ons bekwaam genoeg om ons 
kind, eventueel kinderen, zondea- kinder
bijslag op te voeden Maar aJs we bijdj-a/. 
gen betalen moet men ook de toelagen 
niet afschaffen. 

Handelaar te Brussel - VV. 

Redaktie : Wat knnnoi we eraan toe
voegen tenzij dat het met de CVP-Ube-
ralen een hopeloos geknoei i s ? Gouden 
bergen beloven door een slentelplan voor 
welvaart. En eens de stemmen door be
drog gestolen, de kiezers het gelag laten 
betalen. 

Het Is een bespotting van de demokra-
«e en van de moreel. 

Dl- Vlaams-nationale gedachte is thans 
door niets of dooi niemand meer te stui
ten Er straalt uit de Volksunie van liet 
ari-ondissenient Antweipen zulke kracht, 
dat heel de provincie Weldra een bijen-
koif wordt van propagandistische bedrij
vigheid 

Na Mechelen, dat reeds over eigen pro
paganda apparaat beschikt, is nu o<rfc 
Turnhout definitief van wal g3stoken En 
het blijft niet bij palaveren en projek-
ten Onze nieuwe propagandisten steken 
reeds daadwikel i jk de handen uit de 
mouwen Hun eeiste optreden m de « Ope-
latie Mol » op 18 12-60 was dan ook ten 
volle geslaagd 

Vooruit Jongens uit Turnhout , de wa
gen is nu voor goed aan 't bollen Het 
Volksunie-gewest Noordei kempen is reeds 
doorgestoten tot Oostmalle Wij reiken U 
d^ hand en zullen onze aaaslulting met 
verenigde klachten over Vorselaar, Vlim-
meren en Beeise bewerken i 

VOLKSUNIE Turnhout Hou Zee ' 

• 1 II IIM I 11 • 

Schuimrubbermat-rassen I 
met 
Gebrevefeerde bedekkinslagen 
(Brevet -^ 529768) 

Ressortmaf-rassen 
met 
Gebrevefeerde karkassen 
(Brevet i^ 512767) 

.STAR: 
ZELS 

Cewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 | 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN WE ZENDEN U HET ADRS VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 
i 
s 
m 
m 
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SCHOTEN 

— de bestuursvergadi-rmg der afdeling 
werd gehouden om 12 dec , volgende ver
gadering op 9-1-61 De bestuursleden wor
den persoonlijk viarwittigd 

— Het non-stop-offensief rond half no
vember ingezet, leverde weei talrijke nieu
we abonnt-es op « DE VOLKSUNIE » op 
zodat ons weekblad we'dra het meest ge^ 
lezen strijdblad wordt in de gemeente 

Het IS werkrfijk hartversterkend hoe 
ontvankelijk onze Schotenaren zijn voor 
het V N woord Geen eindeloze en on-
vnichtbare diskussies ' een korti- voorstel
ling, een korte uiteenzetting over doe] en 
noodzaak van de VN partij , de centjes 
komen boven en de zaak is geklonken 

En DE ZAAK GROEIT I 
Nieuwe abonnees kwamen bi] uit Ko

ningshof, Schotenhof. Centrum en Bloe-
mendaal, en 't is nog lang het emde 

no-I^h, v""^^" ^ ™ ' * ' ^^«•en dat vooi 't 
J ^ ^ ^ ^ ' ' " T""'^' P ^ f J ta « n ^ gemeente over dergelijke weifkracht 5e-

t e 7 ^riJf vernieuwmg der abonnemen-
S L E d ^ P T T M " " P^oP^^ïKllsten werd 
toLi^HTS EEN geweigerd om oonortn 
nistische ledenen opportu-

v o ^ o m l ' ^ ^ ^ ^ ' " ^'^ ^ ^ opvatting 
volkomen verouderd is I Vele arbeiders 

vrije beroepen en industriëlen rekenen 
h e t ^ t een EER op de Volksunie te S 

Z e f ^ n , » ^ " ^ ^ ^ ^'J ^^^ rechte einde ! 
Z « met onlangs de 83-jarige vader van 
één onzer propagandisten : « De Volks 
unie is de partij van de t oekomt J**"""-

OOSTMALLE 

— Zelfs de loeiende storm en de plas
sende regen konden niet beletten dat on
ze V M O-Noorderkempen hier op 27 no
vember aan de slag was De gemeente 
werd in alle richtingen doorkruist e» het 
VN. woOTd klonk onbevangen over stra
ten en olelnen. Ons blad iton wegens het 
noodweer praktisch niet aangetioden wor
den. Maar uitstel is geen afstel. 

SINT-LENAARTS 

— Dezelfde dag waren onze propagan
disten ook m dezte gemeente met hun 
mikrowagen De EDELACHTBARE BUR. 
OERVADER had he t met nodig geacht 
op ons verzoek tot kolpcatage te antwoor
den Als dit bedoeld is als een handschoen, 
zullen wij met aarzelen deze OP TE NB-
MEN Was het tot straf dat het haive 
dorp onder watei stond ? 

HIER MOCHT DUS NIET GESPRO
KEN WORDEN I 

Een symbolisch pakje « Volksunies » 
werd neergelegd op de dorpel van het ge
meentehuis Ze waren bestemd voor 't ge
meentelijk mededelmgskastje Maar di« 
bleek gesloten 

— Op dezelfde reisweg werden abonne
menten gemaakt, o a . te RUKEVORSEL, 
en weid een LOODZWARE STEUNPEN-
NING voor het Wagenfonds opgevist I 

Wij waren naa r SinWob geweest al 
met een man of tien 

't Was niet om te diinken maar om 
veel steun te zien 

BRASSCHAAT 
— Ontving onze kolporUgeploeg op 

4 december Het was de 10de op een jaar 

— Dhr Paelmckx aanvaardde eregast 
te zijn op onze kameraadschapsavond van 
de Voorkempen op 21 januari 1961 in do 
Riddeishoeve te Sclioten 

Hij zal er ook een hartelijk woordje 
spreken De naam Paelmckx is een begrip 
m de Voorkempen, een begrip van Vlaam
se tiPouw en strijdvaardigheid 

SCHILDE 
— Het aantal abonnees gioeit hier ge-

stadig, zodanig dat die post er niet meer 
wijs uit wordt en nummers terug naar 
de uitgevers zendt i 

Vcire van ons te insinueren dat er 
moedwil m 't spel is 

PAPIER SPAREN = 
BENZINE VERGAREN i 

MOL 
— On/e pi opagan disten togien hier aan 

t werk, samen met hun makkers mt 't 
Tumhoutse om door Volksunie-reaktle de 
nieuwe verfransirgshaaid aan banden te 
leggien Op een goed uurtje tijd werden 
een hondei-dtal nummers verspreid 

Allen waren we 't eens . HIER KO
MEN WE TERUG I 

En onze neofieten uit Turnhout STON
DEN HUN M A N ' 

— De kolportagy» moest danig beknot 
worden, daar onze V M O ers voor twee 
uur terug in Berchem moesten zijn voor 
de muziekkapel en het Sinterklaasf r s< 

DAG DER RANDGEMEENTEN 
— Verschillende kameraden uit Wijne-

gem en Schoten namen deel aan de beto
ging I Ben kameraad die belet moest ge
ven vulde de tank van onze mikrowagen 
die lang geen pover figuur sloeg ta de 
stoet, maar spijtig genoeg niet m het Wik-
veld van de f»levi7iekamer'> seraakte 

K *MERAADSCHAPSAV OND 
De Vlaamse gezelschapskrmg voor Mlerk-

.sem en Voorkempen (Schoten, 's Graven-
wezel, Brasschaat, Schilde en Wijnegem) 
n c h t e^n groots opgevatte K A in op za
terdag 21-1-61 m het gasthof Ridders-
noeve, Kasteellei, Schoten Wericen hier
aan mede het Zuid-Afrika^uet dhr en 
Mevr van Giel, de Muziekkapel « Hou 
ende Trou », en het orkest Al- Minne 
Progiammator . Renaat Willeme 

Als eregast treedt op de syrapatieke 
Vlaamse kamper H Paelmckx uit Bras
schaa t 

Daar hij op onze uitnodiging ietwat 
raadselachtig glimlachte, v e r m o g e n wij 
dat Mr Pians van der Eist er ook zal 
zijn 

En het KRUIM van de gtote Volksunie-
familie uit Antwerpcn-Stad en randge
meenten zal aeker veibioederen met onze 
eigen voorvechters 

Vlaamse vrienden, ei zal ontspanning 
zijn en stnjdlust, twee woorden, die tot 
het ha r t p r e k e n van elke rechtgeaarde 
Vlaming Men zegge het voort I 

KORTRIJK 
Te Kortrijk vond een nieuwe vergade-

rmg plaats der kemleiders onder leiding 
van het airondissementeel bestuui. 

De opkomst was talrijker dan de vorige 
malen, daar wij er in gelukt zijn reeds in 
negen belangrijke glsmeenten vaste ker
nen te stichten 

Beioep werd gedaan op alle aanwezigen 
Om de abonnementenslag onverminderd 
voort te zetten 

De werking m het arrondissement Kor
trijk neemt een snelle uitbreiding 

ST. NIKLAAS OP RONDE 
IN HET GENTSE 

Om tegemoet te komen aan de noden 
van het ogenblik en om de nodigt strijd
middelen te verzamelen voor de wmter 
aktie trok St Niklaas op huisbezoek in 
het Gentse Hij dankt langs doze weg 
graag ai de milde gevers die ter gelegen
heid van zijn komst opnieuw in hun beiu-s 
schoten Hun bijdrage laat ons toe op
nieuw de munitiekisten te vullen et stelt 
ons In gelegenheid de strijd verder op gans 
het arrondisementele front door te zetten 
St Niklaas meent echter toch dat zijn be
zoek onafgezien van een lichtere beurs, U 
en Uw gezin een weinig vreugde verschaft 
heeft. Wie van ons herleeft niet graag zijn 
eigen gelukkige kindertijd Trouwens aan 
Uw gezichten zag de goeie tint dat hij zeer 
welkom was Daarom nogmaals hartelijke 
dank en goeie moed in de verdere strijd 

Zwarte Plet 
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AALST 

Of de socialisten het kwalijk nemen of 
niet, de Aalst«rse propagïindisten hebben 
niet gestaakt. 

De abonnementenslag gaat onvei-poosd 
verder, en met aaer gunstig resultaat. 

Reeds 24 nieuwe abonnenten te Aalst-
stad. Wie zegde daar dat onze mensen on
verschillig staan tegenover de politiek. 

Onze dank gaat ook naar de trouw ge
bleven lezers, wi] zijn gelukkig er te kun
nen aan toevoegen, van afvalligen géén 
nieuws ! 

Die van Aalst. 

ASSËBROEK 

ANTWERPEN 

DEURNE 
Iedere week werden huisbezoeken ver

richt en nieuwe abonnementen geworven 
door een ploeg van 2 leden. Vanaf 1 de
cember zijn wij begonnen met 2 ploegen 
van 2 leden; zodoende zullen wij het aan
tal nieuwe abonnementen voor 1961 kun
nen verdubbelen. 

Meer dan 10.000 pamfletten uitgaande 
van het arrondissement alsook deze uit
gaande van het hoofdbestuur werden ge-
bust. 

De kernvergadering hield een algemene 
bespreking over de abonnement.en- en le
denwerving en die financiële toestand. 

WOMMELGEM 
Huisbezoeken en nieuwe kontakten ge

legd met het oog op het oprichten van 
een afdeling en abonnementen geworven; 
alsook 3000 pamfletten gebust. 

BOBSBEEK 
Hier werden eveneens 3000 pamfletten 

gebust. 

BBOECHEM 
Door de gewestleider werden pamfletten 

overhandigd aan de plaatselijke kern om 
te bussen. 

Besluit ; het Jaar liep ten einde en wij 
mogen bogien op tamelijke goede rezulta-
ten; maar zullen niet bij de pakken blij
ven zitten want het toekomende Jaar zul
len wlJ onze aktiviteit trachten te verdub
belen 

Joiis. 

Op vrijdag 9 december startte de ge
meente Assebroek met een eigen kern-wer
king. Dezie eerste samenkomst was naar 
opkomst een sukses, vooral de oudere ge
neratie was talrijk aanwezig (waar blij
ven de Jongeren?). Een nuchter werkplan 
werd opgemaakt en, de personaliteit van de 
aanwezigen staat er voor borg, dit werKplan 
zal in eerstvolgende maanden stipt worden 
uitgevoerd. 

Slillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllll| 

I Zetelfabriek Boterberg i 
1 LEDEZIJDE-LEDE I 
= A l l e n v e r d e l e r : = 

I Engel & C° I 
= Eigen produktie = 
= Uitgebreid gamma = 
= A ^ ' huis geleverd = 
= Prospektui = 
= op verzoek 

wand voor de unitaire partijen ! — nu 
reeds gepaard gaat met meer dan 10 % 
volledig nieuwe abonnenten voor 1981 

Maar Ja, nu ons blad weekblad is ge
worden, kan men trouwens niet meer ge
rekend worden bij de Vlamingen, die d« 
Vlaamse aktualiteit op de voet volgen, in
dien men niet geabonneerd is op de Volks
unie 

De Volksunie zal in 1961 nog meer de 
toon aangeven. 

NIKLA.ASFEEST 

der winnende nummers 
3737 
3754 
2902 
4828 
5503 
5744 

1759 
1761 
3136 
5234 
5171 
1893 

1997 
1176 
5767 
1134 
3738 
5440 

5434 
3562 
5350 
2957 
4745 
0301 

V.M.0. ST. 

Lijst 
3323 2101 
1813 1060 
1169 2056 
4850 5085 
1110 5169 
0962 2241 
5117 4919 0484 5898 0612 
1725 0378 1321 3527 0004 
1727 5899 2375 5051 0060 
1784 5467 469B 5319 0903 
1349 4218 4267 3471 0615 
4479 1627 5794 3102 4584 
4610 2729 5333 3757 2677 
0272 5897 1479 4816 4377 
1617 1621 5612 5056 5723 
2856 5900 5233 3474 4467 

Deze prijzen J^iévt «&' t e ^-haien blJ Wim 
Maes, Lanteemriofstraat 28 te Borgerhout, 

Na ons zeer geslaagd St. Niklaasfeest 
van 18 dezer, waar weer meer dan 200 
kinderen gelukkig naar huis zijn gegaan, 
hechten wij er aan, l ^ ^ s deze weg al da 
milde schenkers van prijzen en geldelijke 
stieun, heel hartelijk te danken, want het 
Is dank rij hen dat onze kinderen zoveel 
gekregen hebben. 

Nogmaals onze oprechte dank aan allen. 
Ook aan onze eigen medewerkeics onze 
t>este dank en om hun werk en om him 
o p l a d e n van zondag. Onze muziekkapel 
was weer t ns in een daverende foirm«^ 
ondanks de bittere koude. Maar toch heb
ben we nogmaals bewezen dat we op de 
goede weg zijn. Dat mag echter niet vol
doende zijn. Volhouden mannen, en steeds 
beter. 

Were-Dl. 

BRUGGE 
ABONNEMENTENSLAG '. 

Sinds december 1959 werden in het arr. 
Brugge, en speciaal in de stad Brugge, meer 
dan 10.000 gratis nummers van ons blad 
verstuurd. Het verspreiden van deze bla
den werd, deels door de maandelijkse steun 
van een goede ziel (wanneer kent dit Voor
beeld navolging ?), deels uit de « vrijwil
lige belasting » gefinancierd. Families van 
vrijwilligers zorgden voor de verzending. 
De rezultaben bleven dan ook niet uit en 
wij boekten sinds 1958 hot vierdubbel aan 
aantal abonnementen. Voor wie achter
blijft, willen wij er op wijzen dat het blad 
kan gevraagd l>er postabonnement, onder 
band, of, doch dit alleen voor de Brugse 
agglomeratie, bij thuisbestelling. Voor meer 
Inlichtingen gelieve men zich te wenden 
bij dhr J. Van Tulden, Verbrand Nieuw-
land 25, Brugge; teL 370 90 
BERICHTEN VOOR HET V.U.BEWE-
GINGSLEVEN 

Bij beslissing van het arr. Bestuur moe
ten alle berichten betreffend© het V.ü. 
beweglngsleven - Brugge Ingezonden langs 
dhr R. Van de Voorde, Groeninge 8, Brug
ge. De Redaktie zal alle berichten, die niet 
langs deze verbindingsman werden inge
zonden, stipt weigeren. 

AAN DE SCHANDPAAL ! 
Onder deze titel heeft «Rscht en Plicht» 

(orgaan van het Algemeen Vlaams Vek-
verbond) in de speciale editie voor de 
streek Brugge de ongehoorde knoeiboel bij 
de Scheepswerven van Brugge, alias van 
Vlaanderen, aan de kaïak gesteld. 

WIJ menen het Vlaams Vakverbond met 
dit Initiatief geluk te mogen wensen en,wij 
hopen dat de Vlaamse bedienden uit Bmg-
ge uit deze publlkatle de enig passende 
konklusie zullen trekken. 

Ook zouden wij graag de gezichten wil
len zien van degenen wier lakaheld en wier 
ongehoorde aarmiatiging tot dergelijke 
schandelijke toestanden hebben gieleid. 
DE VLAAMS-NATIONALE RONDE VAN 
ST. NIKLAAS 

In het stormgetij van zondag 4 decem
ber trok de Sint er met zijn onvermoeibare 
Piet op uit om cte brave kinderen en hun 
dito ouders in het Brugse te verrassen. 
Anders dan zijn lokale bisschoppelijke kol-
lega, stak de Sint het niet onder stoelen 
ofbankien dat hij zijn zegen had bestemd 
voor alwie en alwat de Vlaama-nationale 
strijd steunde. Dank U voor deze zegening 
Sinterklaas en we wensen U volgend jaar 
een tocht langs nog Weel meer dwarsdoor 
Vlaamse huisgezinnen. 

TEL. (053) 225.60 = GENT-EEKLO 
Ê Voor leden = 
= en abonnees = 
a Volksunie ; = 
I 20 V. K O R T I N G B 
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GENT 

r Wie In LEUVEN 

da BIERKELDER niet bezocht, 

wa% In LEUVEN niet 

Oude Markt 22 
Is onze bierkelder 

Algemeen agent voor België : 

ABTS 
STEENWEO OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Opgepast voor namaak DORT 1 

Het Witte Paard 
WANDELINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klub». 

Beste dranken 
tegen i«iatig« prijzen 

VLAAMSE ZIEKENKAS OPSTANDING 
Wettelijke voordelen. Minimum bijdra

gen. 
Voor inlichtingen en Inschrijving : 
SLEURS Jan, Struifsbraat 5, Gent. 

Tel. 25.7d.07. 
RIGO Karel, Blekerijsti-aat 20, Gent, 
HUYGE Robert, Gavere steenweg 92, 

Merelbeke. Tel. 52.79.09. 
MEYSMAN Alfons, Maurice Vendonck-

laan 55, Gentbrugge. 
VAN CAUTER August, Burgemeester 

Meiraonstraat 12, Desbelbergen. 
DE CARNE G., Melkwegel 31, Heusden. 

TeL 52.72.47. 
14 JANUARI 

Houd die datum vrij, voor onze feest
avond, ons pensenkermis in de Roeland 
om 19 uur. Als intermezzo enkele prach
tige krachttoeren en een reuze gratis tom
bola waar lang over nagepraat zal wor
den. 

Uitnodigingen volgen nog. 

EKERTJES 

• 

• 

, 1. 

GENK - BOKRIJK 
VLAAMSE KRING LIMBURG 

Op zaterdag 21 januari 
(en niet op zondag 15 i 

verkeerd gemeld) 
richt de Vlaamse kring zijn 

EERSTE BAL 
in, zaal NITELLA, vlak tegenover de 
ingang van het domein van Bokrijk, 
langs de steenv/eg Hasselt-Genk. 

Met het toonaangevend ^ | 

Limburgs orkest : T 

BOBBY CANARIUS J 
Toegangsprijs : 50 F. \ 

GEEN ENKELE LIMBURGS \ 
NATIONAUSr MAO ONTBREKEN J 

bestuur van de 
Motie -
Het arrondissementeel 

Vollcsunie Gent-Eeklo 
— betreui-t dat de i^egering de conolusi» 

niet getrokken heeft uit het volledig 
fiasco van haar Kongo-politidc door 
ontslag te nemen; 

— spreekt zich uit tefipen de integrale een-
heldswet en vraagt in de eeirste plaata 
drastische besparingen In landsverdedi
ging, rijJiapdmlnistmy? ,?n parastatale 
Instellffikên; 

— veroordeelt elke staking met uitgespro
ken politiek karafeter; 

— verlangt van de regering een ware toe
passing van de democratische be^lnae-
len; 

— eist derhalve dftt leder parlementslid 
in volle vrijheid'«IJn parlementaire ver
antwoordelijkheid zou kuimen opne
men; 

— stelt vast dat Wl «Ik ernstig probleem 
de tiegenstelUng Vlaanderen-Walloniö 
steeds scherper tot uiting komt; 

— herinnert aan het eerste programma
punt van de Volksunie da t ter oplos
sing van de Vlaams-Waalse tegenstelling, 
de omvorming voorziet van de Belgri-
sche eenheidsstaat tot een Vlaams-
Waalse federatie. 

GENTBRUGGE 

Gevraagd : Uitbater voor Vlaams Huis, 
provincie Oost-Vlaanderen. Schrijven 
kantoor blad - VD.B. 

DWORP 
De eerstkomende leden- en simpatisan-

tenvergadering zal plaats vinden op zater
dag 7 Januari te 20 uur in café « De Mei
boom » Brulnput, te Dworp. 

Alle leden en simpatisanten van Dworp, 
Buizingen, Huizingen, Beeraed, Alsemberg 
en Sint-Oeneslus-Rode worden op deze ver
gadering stellig verwacht. 

GENT 
De tamelijk beruchte rode wijk van 

Gent, werd bedacht met gratis bedeling 
van ons blad en bedeeld met strooibrief-
Jes. Een eregroet aan militant Fons Meis-
man, die op z'n eentje niet alleen deze 
wijk maar eveneens Oentbrugge arsenaal 
t)ediende en nadien op huisbezoek op de
zelfde wijk reeds zijn abonnementenslag 
sloeg. 

Wie gedacht heisft dat de Gentse mili
tanten zwichten voor een stormwind tegen 
80 km. per uur, heeft het mis voor. Ze trok
ken spijt regen en wind op 4 december 
ter kolportage met geluldswagen naar 
Gentbrugge centrum en verkochten trots 
alles heel wat bladMi. Voor het ogenblik 
s taat het zo met de militanten, dat wan-
neer ze op een zondagvoormiddag niet ge-
kolporteerd hebben, hun zondagsviteugde 
gedeeltelijk vergald is. Ze kermen zo on
geveer het zelfde Bevoel als de diepgelovige 
kristen die zijn zondagsplicht verzuimt. 
Dienen en voorlichten is een taak voorbe
houden aan de besten. Daarom ook dat 
geen inspanning te gp-oot, geen weer te 
slecht en geen hindernis onoverwinnelijk 
is. 

Bij de jaarwisseling past het wel eens 
na te kijken wat er zooal in de vooibije 
12 maand veiTicht werd. Het voorgaande 
jaar heeft ons, wat de politieke troebelen 
door onze erfvijanden — de politieke pro
fiteurs — bewerkstelligd, heel wal argu
menten verschaft, waar we duchtig gebruik 
konden van maken om ons Vlaamse men
sen dè noodzaak van hun voUtsbewust zijn 
bij te brengen. De Gentse radiowagen en 
V.M.O.-ploeg heeft voorzeker zijn steentje 
daartoe bijgebracht. We kolporteerden 
met onze geluldswagen in 1960 niet min
der dan 50 maal. 

Aangevangen op 4 januari 1960 beslo
ten we op 26 december J.I., er werden in 
totaal 2 349 nummers verkocht en 11730 
nummers gratis uitgedeeld. Gekolporteerd 
werd zowel bij de middenstand de land
bouwers als bij de arbeiders. Verheugend 
is de vaststelling dat we overal een aan
dachtig gehoor vonden zowel bij de ene 
stand als bij de andere. Onze argumenten 
worden aanvaard, ons programma en doel
stelling beaamd. Met rasse schreden wordt 
vooruitgang geboekt, het kan niet anders 
dan ons verheugend stemmen, zeker wan
neer in het oog gehouden wordt dat zelfs 
uitgesproken — door misleiding weliswaar 
— anti Vlaams nationaal voelende perso
nen door on2te werking beïnvloed werden. 
Waren we met het gesproken woord ak-
tief, zo werd het geschrevene evenmin ver
geten. Meer dan 250.000 strooitriefjes wer
den er gebust en aan de fabrieken, in de 
straten of aan de kerkuitgangen verdeeld. 
We hechten eraan de groepen van Deinze, 
Nevele, Aalter, Gent, Gentbrugge, Destel-
bergen, St. Amandsberg, Waarschoot, Ga
vere, Oostakker, Heusdlen, Merelbeke e.a., 
geluk te wensen met hun volgehouden 
werking. Draaide de propagandamolen op 
volle toeren, dan wierd ze zeker gestimu
leerd door de aanhoudende werking van 
arr. bestuur en door de afdelingen. De vol
ledige werking opaommien zou ons te ver 
lelden, halen we aan dat het arr. bestuur 
54 maal in vergadering bijeen kwam, m 
Om de 3 maand een troepenschouw hield 
Op evenveel kaderdagen, dat verscheiden 
meetings gehouden werdien zowel te CJSent 
als eldera dat het propagandatochten zo
als ter gelegenheid van de landdag en 
van het VI. N. Zangfeest en ons bijvalrijk 
Jongste kongres en onze grote bijdrage aan 
de Jongste IJzert>edevaart, en aan de an
ti talenteUlngrit rond Brussel Zowiel de 
leden- als de abormementslag werd door 
bestuur, propagandisten en militanten ge-
voerc* 

De eerste prijs voor de abonnementen
slag werd door een Gentse militant ge-
wormen, waarop we allen fier zijn. Ona 
sociaal dienstbetoon was in staat ettelijke 
werkzoekende aan werk te helpen, terwijl 
onze jongste spruit In deze tak het voor
recht had reeds verscheidene zakïen te hel
pen voorwat het pensioen, het kinder
geld en terug bekomen van de rechten be
treft. 

1960 was voor de Volksunie Gent-Eeklo 
vruchtbaar, onze welgemeende gelukwen
sen en voor 1961 nog vruchtbaarder en 
zegevol. 

Houzee. 
Die van Gent, 

* School-

^ Bureel- en 

* Terrasmeubelen 

Speciale modellen op aanvraag 
A. JEURISSEN -

CLOOSTERMANS & ZONEN 
Z O N H O V E N - T e l : (011) 132,31 

B e z o e k t o n z e t o o n z a l e n 

HUWELIJKEN 

Te Antwerpen trad Gilbert Murrath in 
liiet huwelijk met Hilda Brusseel; te Neer-
oeteren deed Nik Verheyen dezelfde stap 
met Margriet Rutten terwijl te Gent Lievis 
Wouters (jongste dochter van Dr. Leo 
Wouters) haar verloving vierde met Drs, 
Johan Laeremans. Aan al deze jonge men
sen veel geluk op hun verder levenspad. 

«Men zegt dat Vlaanderen te niet 
zal gaan... 't en zal! Onder dit motto 
wordt ons de geboorte aangekondigd 
van Geertje, zusje van Neleke, Lle-
veke en Bart je bij onze uitstekende 
propagandist Pol Sturtewagen te 
Aalter. Aan Pol en mevrouw onze 
hartelijke gelukwensen. 

l INnEHORIAt l 
Te Antwerpen overleed de heer Hendrik 

Brouns, vader van wijlen Theo Broun». 
Aan de achtbare familie onze Innige deel
neming. 

Na een langdurige ztekte overleed te 
Dworp Mevr. Frans SEYIiDERS, echtge
note van onze lokaalhouder. 

Wij bieden onze vriend Frans en fami
lie onze innige kristelijkie deelneming aan, 
en danken hem om zijn trouw en hulp 
aan onze partij gegeven. 

Te Strombeek-Bever overleed Me
vrouw Z. M. Van den Eynde, weduwe 
van Viktor Soens, vader van de 
heer Ernest Soens, burgemeester 
aldaar. Aan de achtbare fa
milie onze innige deelneming. 

BRUSSEL 1 ARRONDISSEMENT 

GROOT-BRUSSEL 
PROEFNÜMMERAKTIE 

Ruim de helft van de gemeenten van 
o ^ arrondissement werden in de loop van 
het voorbije Jaar door de post van huis tot 
huis overspoeld .met proefnummiers van de 
Volksunie. 

Ondertussen ging de verzending in 
Groot-Brussel aan persoonlijke adivssen 
verder dank zij vrijwillige hulp en steun. 

Wie in 1961 verder wil bijdragen tot de
ze buitengewoon nuttige werking storte 
zijn steunbijdrage op P.C.R. 8654.50 van 
Volksunie Arrondissement Brussel-Londer
zeel. Aan zeer voordelige voorwaarden kan 
men op die manier iedere gemeente haar 
beurt geven. -> 

STROOIBILJETTENAKTIE 
Spijt negen èp koude werd het « Mani

fest aan de Vlaamse Arbeiders » en « Geen • 
Talentelling 4 Nu niet 1 Nooit n i e t ! » ver
der over gatis het Brusselse uitge<lieeld. H ^ ; 
aanta l in het Brusselse verspBei4e vlug-
schriften gaat .fhans naar de 1,00.000 t , .̂ ^ 
ABONNEMENTENSLAG .̂  ., .\,' 

Geen wonder ^dat deze dubbele aktie eéh ^ 
zeer gunstige weerslag heeft dp de he r - ' 
nieuwlng van-de abonnementen to ons ar-. --
rondisseojent. Als meest typisch voorbeeld > 
mag Schaarbeek aangehaald wofden waa* ,;^ 
deze hernieuwïng dubbel zo gunstig is aJ^ * 
vor ig ' l a tó MLiBftar Jrtj ' " - ' ^ ^ — - - * « ' 
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! HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
A N T W E R P E N 1 

Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
T. V. - Wasmachines 
Casvuren - Kinderwagens - Stoven 

HllllllllllllllllH 

25 TOT 30 '/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN | 
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING | 

Kontant - Krediet 1 
OPEN ALLE DAGEN V A N 9 TOT 20 UUR 5 
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Her debar rond de eenheidswel in de Kamer 

Nr. Van der Eist komt op voor federalisme 
(Wij publiceren hieronder her eersre deel van de 

rede van onze volksverregenwoordiger) 

I J 

Ik ben tevreden dat ik eindelijk 
ook de gelegrenheid krijg om in dit 
debat rond de eenheidswet aan het 
woord te komen om mijn standpunt 
toe te lichten. 

Ik wens onmiddellijk klaar en 
duidelijk te verklaren dat ik gekant 
ben tegen de eenheidswet en geen 
vertrouwen kan schenken aan de 
huidige regering. Maar dit betekent 
niet dat ik daarom akkoord kan 
gaan met het op de straat brengen 
van politieke problemen en pogin
gen om door geweld de regering en 
het parlement te beïnvloeden. 

Ik aanvaard geen politiek van ge
weld, omdat dergelijke politiek str i j
dig is met mijn opvattingen over een 
rechtsstaat en de werking van de 
parlementaire demokratie. De po
litieke problemen moeten in het 
parlement behandeld en opgelost 
worden. Ik erken dan ook dat het 
de plicht is van de regering de orde 
te handhaven, zonder evenwel af
breuk te doen aan het stakingsrecht. 

Dit gezegd zijnde meen ik te mo
gen vaststellen dat de gebeurtenis
sen der laatste weken verder reiken 
dan het lot van de eenheidswet en 
dat het er op aankomt ze te zien in 
hun juiste betekenis en draagwijdte. 
De gebeurtenissen die zich zo kort 
na de Kongolese krisis in ons land 
afspelen en de Staat In zijn grond
vesten doen beven, leveren nogmaals 
het bewijs van de strukturele zwak
te van de Belgische eenheidsstaat. 
Voor de zoveelste maal sedert de 
oorlog wordt duidelijk de tegenstel
ling gedemonstreerd tussen het 
Noorden en het Zuiden van het 
land, zoals de, officiële woordvoer
ders het w> voorzichtig uitdrukkeii^^^ 
in klare woorden tussen Vlaandereil 
en Wallonië. 

Het Is onmiskenbaar dat Wallonië 
anders reageert dan Vlaanderen en 
dat de Walen er niet voor t c r u j -
schrikken nomaals hun toevlucht te 
nemen tot geweld en tot revolutio
naire methoden om zich te verzet
ten tegen de regering en de meer
derheid in het parlement en te 
trachten hun wil op te dringen aan 
het land. 

Het is evenwel ook duidelijk dat 
de huidige regering in Wallonië 
geen meerderheid heeft, vermits de 
twee regerende partijen samen 
slechts 34 gekozenen van de Waalse 
arrondisseementen tellen, t«gen 48 
sociaUstische en kommunistische 
vertegenwoordigers van diezelfde 
arrondissementen. De regering heeft 
af te rekenen met het verzet van 
Wallonië tegen haar politiek : het 
is dwaas en onvoorzichtig de ogen 
te sluiten voor deze feitelijke toe
stand. 

Het probleem dat zich stelt in het 
land — en iedereen voelt dit aan — 
is niet meer het probleem van de 
eenheidswet. maar het probleem 
van de politieke struktuur van de 
Staat. 

Ik meen dat iedereen die politieke 
verantwoordelijkheid draagt de 
plicht heeft zich te bezinnen en een 
antwoord moet geven op de \Taag 
of het wenselijk is. of het wijs is, of 
het mogelijk is de gecentraliseerde 
unitaire staatsstruktuur te handha
ven tegen de wil van het Waalse 
volk in, tegen de fundamenele wer
kelijkheid In van het bestaan van 
2 volksgemeenschappen met eigen 
karaktertrekken, eigen noden en ei
gen verzuchtingen. 

Ik ben een overtuigd federalist en 
ik heb steeds het federalisme voor
gestaan en verdedigd als enige af
doende en \'reedzame oplossing 
voor het meest fundamenteel het 
meest permanent probleem dat zich 
in Belgiëstelt, het natlonaUteit en 
probleem. 

(Mas. en voral op dit punt zou men 
de moed moeten hebben te zeggen : 
het uur der waarheid is geslagen. 

De struisvogelpalitiek die traditio
neel tts&aovti dit probleem «e-

volfd wordt is misleidend «n on

verantwoord. Het is onaanvaardbaar 
dat de regering en de regerende 
partijen iedere confrontatie met dit 
waarachtig groot probleem dat voor 
de stoffelijke en kulturele opgang 
van onze twee volksgroepen van 
veel groter belang is dan om het 
even welk ander probleem, stelsel
matig ontwijken. 

Ik erken het zelfbeschikkings
recht van het Waalse volk en dit 
zelfbeschikkingsrecht moet geëer
biedigd worden. Ik weet ook dat een 
federale struktuur het resultaat 
moet zijn van een akkoord tussen 
Vlamingen en Walen. 

Ik ben evenwel niet blind vo*» 
sommige stromingen die zich in 
Wallonië voordoen en die, in de hui
dige eenheidsstaat, een zware be
dreiging inhouden voor Vlaanderen. 

Ik ken sommige uitlatingen van 
Waalse leiders die tegen Vlaanderen 
gericht zijn; ik weet dat zij zich 
verzetten tegen de industrialisering 
van de Vlaamse gewesten omdat zij 
de Industriële en sociale voorsprong 
van Wallonië kost wat kost willen 
handhaven. 

De Vlaamse socialisten moeten 
dit ook weten, zij weten het en 
vroeg of laat zullen « j moeten kie
zen, zullen zij de gevolgtrekking 
moeten maken. 

Wij gaan onvermijdelijk naar een 
verdere toespitsing van de verhou
dingen, want er is niet alleen de 
eenheidswet; er zijn nog andere 
faktoren die spelen, o.m. de zetel
aanpassing, de talentelling, enz... 

De Vlamingen moeten voor zich-
ael|,.iiitnt»ken welk& offers » j nog 

bereid zijn in de gi,%v^t.n omstan
digheden te brengen voor het in
standhouden van een eenheidsstaat 
die hen steeds noodlottig geweest 
is en hen niets dan nadeel gebracht 
heeft. 

Niemand van ons heeft het recht 
Bich te ontveinzen dat de handha
ving van de eenheidsstaat slechts 
mogelijk is op de rug van de Vlamin
gen. Nu reeds heeft de eerste mi
nister op ee npersconferentie voor 
buitenlandse journalisten de nadruk 
gelegd op de inspanning van de re
gering voor de ekonomische bloei 
van Wallonië ! 

Wat ook de uiteindelijke afloop 
moge zijn van de huidige gebeurte
nissen één resultaat mag met ze
kerheid voorspeld worden : geen en
kele regering, geen enkele minister 
zal vergeten de les te trekken uit 
deze gebeurtenissen en deze les is 
dat men Wallonië moet ontzien, 
maar dat men ongestoord verder 
mag gaan met Vlaanderen te ver
waarlozen. 

Men kan dan ook voorspellen dat 
In de toekomst, onder om 't even 
welke regering, Wallonië verder 
met voordelen zal overladen wor
den terwijl Vlaanderen bet kind 
van de rekening zal zijn. De Vla
mingen moeten beseffen wat er op 
het spel staat voor hen. Moeten zij 
lich nog langer opwerpen als de ver
dedigers — met of tegen hun zin — 
van de unitaire staatsstruktuur ? 

Ik meen van niet. Ik meen dat de 
Vlamingen er alle belang bij hebben 
er voor te bedanken deze ondank-

FRANKRIJK r ATOOMMACHT 

AAN ONZE ABONNEES 
Door de ontwrichting van het postverkeer zullen tal van 

onze lezers het blad wel te laat krijgen. Onze lezers zullen wil
len begrijpen dat dit niet onze schuld is. Van een reeks post
kantoren weten wij nog niet wie wel en wie niet hernieuwd 
heeft. De mededelingen kwanten niet door. Alle abonnees van 
vorig jaar zullen dit nummer «mder band gestuard krijgen. 

Wie niet hernieuwde langs de postbode kan dit altijd domi 
op de postcheckrekening 544.5.4fi van W. Jorissen - Brussel 7. 
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bare rol nog langer te spelen en dat 
zij zich onomwonden moeten uit
spreken voor de struktuur hervor
ming van de Staat, voor federaQsme. 

A 3en federalisme biedt ons de 
mogelijkheid en de waarborg van 
een rustige en normale ontwikke-
Mng in Vlaanderen. 

En ook voor dit land. ook voor 
België is er in de toekomst geen 
rust. geen vreedzaam samenleven 
der twee volksgroepen mogelijk 

zonder federalisme. Van de ene kri* 
sis naar de andere gaan wij naar dO 
anarchie en de ondergang van onze 
demokratiscbe instellingen indien 
men moedwillig blind blijft voor 
deze onontwijkbare ontwikkeling en 
de moed mist het probleem op te 
lossen. 

V I ^mmmmi ^mmmmm 

WERF ABONNEMENTEN NU l 
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Vlaamse socialisren gedragen zich slaafs en onwaardig 

Een partij splijt uitee 
Wanneer neemr her kleinzieliQ vlaams socialishsch bourgeois-

arrivisme een einde ? 

De stellingnemingen van Waals 
socialistische groeperingen voor het 
federalisme houden aan. Zowel de 

Vlaamse socialistische als de Vlaamse 
CV J .pers naast de Vlaamse radio en 
TV doen him best om ze zoveel mo
gelijk in de doofpot te stoppen. 
Daarom dat we zoveel mogelijk op 
Brussel-Frans en de buitenlandse 
zenders afstemmen. 

Men tracht daarbij de zaken t« 
verdoezelen door te beweren dat de 
stellingneming van de Waalse so
cialisten voor federalisme zuiver af 
dreiging is. Wij zullen niet ontken
nen, dat er een afdreigingsbestand
deel in zit. Dat is ook tipisch Waals. 
Maar het Waals tederalisme is een 
werkelijkheid. Is men het -vergeten 
dat bij de stemming over de grond
wetherziening voor een 8-tal jaar 
circa 30 Waalse socialisten stemden 
voor een herziening ervan in fede
ralistische zin? 

Men moet o(* de afkeer ran de 
Waalse socialisten voor htm Vlaam
se of Vlaamsgezinde partijgenoten 
niet verdoezelen. Is men het ver
geten dat op het socialistsscli kon-
gres voor drie weken <Je WalBQ noeh 
voor Van Acker, noch voor 8pinoy 
noch voor Fayat wilden kiezen bij 
de samenstelling van bet partijbu
reau? Splnoy en Fayat raakten 
maar net met de hakken V9e:i de 
sloot. Van Acker werd niet gekozen 
masj de Tongerae sooalist Walthè-
re Thys, die u'el gekozen was, ruim
de onmiddellijk baan voor AdatX. 
Dit sebeurde Achter 4t« achermtn. 

Het Is toen dat de Waalse Renard-
socialisten publiek de vraag stel
den of het waar was dat Van Acker 
niet gekozen werd en dat de part i j 
voorzitter Collard vroeg of de ak-
tie tegen de Vlamingen ging. Zo 
Ja. zei hij letterlijk, dan stond de 
partij op 10 minuten van de ont
binding. Het worden geen 10 mmu-
ten maar 10 dagen. Eerst beshsté 
het "Waalse A.B.V.V. afzonderlijk te 
marsjeren, slogans voor federalisme 
verschenen op de muren in 
Wallonië en enkele dagen la
ter wilde de Waalse so
cialistische kamergroep hun Vlaam
se partijgenoten tiiet toelaten op 
him vergadering en zonden ze hun 
federalistische stellingname de we
reld in. the stellingname maakte 
de koning zo ongerust dat hi^ aan 
de partijleiders voorstellen deed 
voor een regering van nationale 
«eenheid»! De komische noot ont
breekt aelden. 

Hoe gedroegen zich nu de Vlaam
se socialisten ? 

In plaats van ook hun eigen tot in 
eigen hand te nemen stonden ze 
daar als geslagen honden en likken 
ze thans de zolen van hun Waalse 
partijgenoten. Dit nu is allerpijn
lijkst en kan slechts de afkeer en de 
verontwaardiging opwekken van 
elke Vlaming met nog een grént je 
Jieitieid. Le People Wokletterde dat 
«de Vlaamse socialisten verkozen 
zich aan te sluiten bl5 «en rood 
WsiQonlC liever «xa. UJ een s««rt 
•leantterem». !>•% 

ren is dan de Vlaamse CVP. On
dertussen blokletterde La Libre Bel -
gique ironisch dat bij de socialis
tische stoottroepen te Antwerpen 
een oud S.S. aangehouden werd. 

In de Kamer jankte vorige woens
dag de Genienaar Tuur De Sweemer 
om bet mededogen van zijn Waalse 
partijgenoten en beweerde liij dat 
de Vlaamse socialisten volledig mee
voelden met hun Waalse partijge
noten ; Als dit zo is waarom steu
nen ze dan bun Waalse partijgeno
ten cc* niet in hun streven naar 
federalisme ? 

In de Volksgazet verscheen waeige 
donderdag dan een hoofdartikel : 
Wordt Eystens de doodgraver van 
Be^ië? ï waarin geëist werd dat «• 
met grote voorzichtigheid zou opge
treden worden, en dat er bij de 
Walen tot nog toe niet geringste 
Vlamingenhaat bestaat! Wij beb-
ben er in onzie jeugd vier jaar ver
bleven en weten dat < sale fiamin > 
en «bièce fiamin > er alledaagse 
kost is. 

De houding van de Vlaamse so
cialisten is leugenachtig, slaafs en 

onwaardig. Moeten zij er dan ver
wonderd over zijn dat het Vlaamst 
volk zich thans tegen hen keert. 

Hadden zij het dinamisme en de 
nationale fierheid van de Walen het 
ware net andersom 1 

Jammer voor het socialisme. Jam
mer voor Vlaanderen. Ieder norma
le Vlaming kan nog slechts het 
hoofd omwenden. 
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ST-MKLAAS 

GROTE VERGADEftiAG 
Zaal « Stad Nantes « 

C^oie Marfct 
•p distsdag 24 janvari te 29 «ur 

Sprekers: 
Dr. Leo Wouters. 
Mr. Frans van der Eist, 
volksvertegenwoordiger. 
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STRIJD^^ERGADERING 
VOOR FEDERALISME 

WU ZOEKEN 
halve gast typograaf voor de 
verBorging van ons blad. Bij 
vooi*ear in de omgeving van 
Brussel wonende. 

fichiljven beheer blad. 

Sprekers : 
Mr. D. Deconlnck 

hoofdredakteur «Kijk» 

Staf Verrept 
redaküe-sekretaris «Het PenBoen> 

Luk De 
prses K.VJI.V. Leuvao 
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DE TALENTELLING 
Het probleem van de talenteiUing 

is tengevolge van de gebeurtenissen 
op het achterplan geraakt. Het 
blijft echter gesteld en het is voor 
de Vlaamse volksgemeenschap even 
belangrijk, in de grond zelfs be
langrijker dan de eenheidswet Wij 
wensen dus onze lezers een over
zicht te geven van de ontwikkeling 
van de toestand op dit front. 

Op het C.V.P.-kongres legde de 
eerste-minfster een verklaring af 
die volledig in de lijn ligt van de 
zwakheid en de onbekwaamheid der 
regering : de heer Eyskens ver
klaarde voor de oplossing van het 
taalprobleem te rekenen op parle
mentair initiatief. 

Het kongres diende de eerste mi
nister een verdiende afstraffing toe 
door de bal terug te kaatsen en een 
besluit goed te keuren waarbij de 
regering verzocht wordt de taal
kwestie op te lossen. 

De Senaatskommissie die het 
wetsontwerp van de regering tot 
verdaging van de tellingen en op
richting van een nationale kommis
sie moest behande'en, besliste een
parig dit wetsontwerp terug te stu
ren naar de regering en deze te 
verzoeken een positieve oplossing 
voor te stellen. 

Op het C.V.P.-kongres bleek het 
echter — en dit is een waarschu
wing voor vele goedgelovigen — dat 
de C.V.P. vasthoudt aan het taal-
kompromis van Charleroi ! 

Dit werd als «een verworvenheid» 
bestempeld. 

In de Kamer diende volksverte
genwoordiger Spinoy een verzoek 
tot interpellatie in om de regering 
verantwoordelijk te stellen voor de 
huidige verwarde toestand. 

Daarop volgde de heer Verroken, 
die een verwarde uiteenzetting 
hield, waaruit op zijn minst kan 
besloten worden dat hij nog steeds 
bereid is te onderhandelen met on
ze tegenstrevers en toegevingen te 
doen. Tot besluit van de interpella
tie Verroken werd door de heer Ver
bist, «aiti'éte de Vlaamse C.V.P.-ers, 
volgende motie ingediend : « De 
Kamer, na de Interpellatie van de 

heer Verroken te hebben gehoord, 
nodigt de regering uit de ekonomi-
sche en sociale telling onverwijld te 
laten doorgaan, zonder rechtstreek
se of onrechtstreekse talentelling; 
verwacht vóór 1 maart 1961 de neer-
legiTing van een regeringsontwerp 
dat voor doel heeft de formule van 
van de talentelling te vervangen 
door een duurzame oplossing van 
de talenkwestie, en drukt haar ver
trouwen uit in de regering ». Twee 
uren later kapituleerden de Vlaam
se C.V.P.-ers en trokken hun motie 
terug in ! Zij werd vervangen door 
volgende motie van hun fraktielei-
der, du Bus de Warnaffe, en de li
beraal Lahaye : 

« De Kamer neemt er met vol
doening akte van, dat de regering 
van zins is, binnen zeer korte tijd, 
het parlement de gelegenheid te 
verschaffen om zich uit te spreken 
over een basistekst strekkende tot 
de regeling van de taalproblemen 
opgeworpen in verband met de 
volkstelling; en gaat over tot de 
dagorde •». 

Bespottelijker kan het n ie t ! 
Onze volksvertegenwoordiger, Mr. 

Van der E'st, die nog niet aan het 
woord kon komen ingevolge de in
cidenten in de Kamer, heeft onmid-
lijk volgende motie ingediend : « De 
Kamer, gehoord de interpellaties 
en het antwoord van de regering, 
is van oordeel dat geen talentel
ling meer dient gehouden; verzoekt 
de regering ten spoedigste • over te 
gaan tot de algemene tellingen door 
de wet voorgeschreven, met inacht
neming wat de formulieren betreft 
van de wettelijke eentaligheid van 
het Vlaamse en het Waalse lands
gedeelte; en gaat over tot de dag
orde ». 

Het blijkt dat de aarzelende en 
dubbelzinnige houding van de re
gering, die geleid heeft tot het 
drukken en verspreiden van twee
talige formulieren en uiteindelijk 
tot het verdagen van alle tellingen, 
aan het land 8 miljoen F. kost. Het 
is waarschijnlijk in het kader van 
de besparingen en bezuinigingen 
dat de regering deze 8 miljoen in 
het water gegooid heeft! 

Het is dudelijk dat in deze aan
gelegenheid de enige bekommernis 
van de regering is onder allerlei 
voorwendsels tijd te winnen om het 
probleem niet te moeten oplossen. 

Even duidelijk is het dat deze 
toestand schadelijk is voor de Vla
mingen, vermits de bedreiging blijft 
bestaan en de Franse taalimiperia-
listen hun inspanningen rustig kun
nen voortzetten. Het moet hun aan 
het verstand gebracht worden dat 
zij geen kans meer krijgen door een 
ondubbelzinnige beslissing : geen 
talentelling meer, gedaan met de 
gebiedsroof. 

I de KNUPPEL in 'f HAMEMKOT f 

Waalse metodes 
De Vlaamse openbare mening is 

opgewonden en verontwaardigd. 
Zij begrijpt niet wat er in het land 
gebeurt. Zij wil weiiswaar begrij
pen dat arbeiders en bedienden 
staken om sociale redenen. Zij wil 
echter niet meer begrijpen dat men 
de werkwilligen de vrijheid van ar
beid ontneemt. Zij wil zeker niet 
begrijpen dat gewelddaden gepleegd 
worden. 

De grond van de zaak ziet ze ech
ter nog niet : dat de meerderheid 
van de Walen in Wallonië haar ei
gen gang wil gaan, los van de Vla
mingen. 

Daarop zijn de Vlamingen niet 
voorbereid. Hun partijen hebben 
hen steeds de wens van de linkse 
Walen dood gezwegen. OmwiUe van 
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hun unitaire opvattingen zijn de 
Vlaamse socialisten gedwongen de 
Waalse metodes over te nemen : 
heftige incidenten en vernielingen. 
In een federale staat zouden die 
metodes in Vlaanderen verdwijnen 
omdat we in sociale aangelegenhe
den niet langer gebonden zullen 
zijn aan de Walen. 

Het wordt tijd dat men in Vlaan
deren beseft dat zo we onze eigene 
rustiger metoden willen gebruiken 
wij deze staat moeten herinrichten. 
In plaats van het Waals en het 
Vlaams gezin in één appartement 
samen te stoppen zodat bij de 
Waalse ruzies de stoelen rond de 
Vlaamse hoofden zwieren dienen 
Walen en Vlamingen elk in hun 
eigen appartement te wonen Als 
de Walen dan ruzie maken zullen 
we alleen nog het gerucht van val
lende stoelen horen maar ze niet 
op ons hoofd krijgen. 

Wij willen in Vlaanderen doen 
•wat wij willen. 

Wij kunnen eisen dat de Walen 
ons met rust laten. 

Wij moeten dan echter ook aan
vaarden dat de Walen bij hen doen 
wat ze wlUen. Willen zij barrlkades 
opwerpen zoals de Parijzenaars t i j
dens de Franse Omwenteling of zo
als de Fransen in Algerië, goed. 

Wij hebben het recht niet hen dit 
te ontzeggen. 

Vlaanderen wenst hun roetodes 
niet. Daarom odi dat federalisme 

nodig dient doorgevoerd. 

Van 14 januari af verschijnt 

op deze plaats in ons week

blad de girote reportage van 

onze redacteur Staf de Lie : 

In hemdsmouwen naar IJs

land. 

Twee maanden lang het ru

we leven van de IJsland-

vissers. 

Er zijn weer mazen in het net 

Staan privé-klubs boven de 
(minderjarigen) - w e t 

Rechtbank ontlastte herbergiers van 30.000 F 

^Wï !? ^ 

Zoals men weet bestaat er sinds augustus j l . een zogenaamde « min-
derjar!genwet » die de toegang tot de herbergen aan jongens en me.s.es 
Ïeneden de 18 jaat moet ontzeggen. Al bij al .s deze wet een b . t ter^pü ge-
worden voor talloze herbergiers die er (men draaie en kere de zaak hoe 
men wil) begrijpelijkerwijze veel schade door geleden hebben temeer daar 
S nu ook de kfns lopen hoge boeten te krijgen, wat wel bewezen werd doo 
Il uitspraak van een Antwerpse «chtbank, die onlangs een dert^gW^afe 
uitbaters veroordeelde tot een boete van duizend frank per kop. Ergerlijk is 
^ k h T f e T t T a t er weer mazen in het net zijn zodat verschi lende pnve-
Hubs ontsnappen aan kontrole en aldus het laken naar zich toehalen ten 
nadele van de gewone herberg-uitbaters. 

GEMEENTE-VOORSCHRIFTEN 

NIET ZO STRENG 

Vóór augustus bestond er op het 
gebied van reglementering op het 
herbergbezoek een bonte schake
ring van verordeningen. Deze regle
mentering was toen nog het werk 
van de gemeentelijke overheden die 
de voorschriften naar eigen wens 
uitlegden zodat men het kon bele
ven dat in de ene gemeente een 
strenge kontrole bestond terwijl in 
de andere de grootst mogelijke vrij
heid gold. Te Antwerpen en in de 
meeste randgemeenten bestond 
reeds langer een verordening die be
paalde dat jongeren, minder dan 18 
jaar niet in dancings mochten ko
men, maar in de gemeenten uit de 
omgeving was daar geen sprake van 
zodat de jeugd in ganse drommen 
naar deze plaatsen afzakte. 

Na augustus kwam daar dus ver
andering in en groot was dan ook 
het ongenoegen toen de rijkswacht 
links en rechts bekeuringen begon 
uit te delen aan herbergiers die zgn. 
minderjarigen in hun inrichting 
toelieten. 

Maar al te veel meisjes en jon
gens brengen persoonsbewijzen van 
broer of oudere zuster mee, soms 
komen er ganse groepen waarbij 
het moeilijk na te gaan is vrie wel 
en wie niet onder begeleiding Is 
en dikwijls zien meisjes van zestien 
er uit of ze reeds rond de twintig 
zijn. Dat zijn allemaal argumenten 
die de herbergiers op de rechtbank 
naar voren brachten. 

REDETWISTEN 

Er is over Tdeze zaak aJvee l ge
praat zowel in gerechtelijke als in 
parlementaire kringen. Vooriopig 
zullen deze palabers nog niet op
houden want de herbergiers voeren 
aan dat het voor hen zeer moeilijk 
is k o a t r ( ^ uit te oefenen op de be
zoekers vaa hun inrichtingen. 

DERTIG DUIZEND FRANK 

Vroeger was het de politie-recht
bank die de veroordeling uitsprak 
maar deze keer werden de over
treders naar de korrektionele recht
bank verwezen. Deze geeft door
gaans ergere straffen, gaande van 
minimum 520 F. tot maksimum 
10 000 F. per kop, d.w.z. per min
derjarige die in de herberg werd 
aangetroffen. Van de dertig ver
oordeelden waren er die tot 3000 F. 
boete opliepen aan het tarief van 
duizend frank dat voor deze keer 
door de rechter werd toegepast, al
hoewel het openbaar ministerie 
telkens vroeg dat de overtreding 
volgens de wet moest gestraft wor
den. Men kan echter aanvoeren dat 
de verantwoordelijkhe'd niet op de 
rug van de herbferg-uitbaters dient 
geschoven te war''en. 

Waarom worden niet evengoed 

de verantwoordelijken voor de min
derjarigen gestraft, die in de mees
te gevallen toelaten dat de jonge
ren de herbergen bezoeken. Er is 
ook betwisting over de verantwoor
delijkheid van de uitbater wanneer 
hij niet aanwezig is en het toezicht 
aan anderen overgelaten heeft. 

De aanwezigheid van minder
jarige dochter of zoon van de uit
bater wordt ook als strafbaar aan
gezien als er gedanst wordt, alhoe
wel dus de verantwoordelijke per
soon aanwezig is. Hier schuilt toch 
iets onlogisch in de wet. 

PRIVE-KLUBS 

Bepaald ergerlijk is het feit dat 
bepaalde privé-klubs, waar geen 
kontrole gehouden wordt, thans 
de jeugd aanlokken naar allerlei 
duistere gelegenheden. Meestal la
ten zij zich doorgaan als kringen 
waar simpatizanten voor een be
paalde sporttak (enkel in fantazie 
bestaande) samenkomen. Het vol
staat dat iemand een lidmaat-
schapskaart van deze klub op zak 
heeft om aan de wet te ontsnappen. 
Op deze wijze wordt een wet, die 
als bescherming voor de jeugd zou 
moeten dienen, er aanleiding toe 
dat deze jeugd naar instellingen 
gedreven wordt waar men veel 
minder toezicht kan houden dan 
in de zg. dans-herbergen of in de 
gelegenheden waar zij vroeger te 
vinden was. 

Ook de kringen van zekere jeugd
verenigingen die eveneens aan de 
nieuwe wet en aan de wet op de 
alkohol-houdende dranken ont
snappen, zouden moeten in de ga
ten gehouden worden. Wij hebhen 
het ooit meegemaakt dat op de 
vergadering van een kristelijke 
sindikale jeugdvereniging, meer 
bier in de keelgaten verdween op 
een avond, dan normaal gedron
ken wordt op de teeravond van een 
leden-rijk spaarkasle. zoals die 
maar al te talrijk 'worden aange
troffen in o n ^ Vlaamse drink-loka-
len en die nochtans ook niet voor 
een glaasje uit de weg gaan. 

S.D.L. 


