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NATIONALE PARTIJ 
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Het bekende Amerikaanse weekblad T i m e bezorgde 
Eyskens een n ieuwe titel. Het noemde hem : 

EYSKENS, THE MOST STUPID 
MAN OF THE YEAR 

EYSKENS, D E D O M S T E M A N V A N H E T J A A R 

Voegen we er enkel aan toe dat de C.V.P . hem ons 
altijd voorgesteld heeft als haar grootste licht en dat 
zij hem handhaaft als eerste-minister. 
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Theo Lefevre, | 

dern orakel. 
Ill rijn iutervisw voor Ra-^ 

dio Hilvenu m, verklaard* -
Theo president, dat het fede
ralisme in Vlaanderen geen 
aaiiliang had. De Vlaamse /e-? 
deralisten, zijn enkele roman- £ 
tifrhe literaire geesten... -«S^ 

IJaar komt niets ran ora-E 
kel'le Theo. | 

•hl, al de kultuurvereni- = 
gingen, de hoogstvdentenver--
huiitlen, het Vlaamj overheid»-
pei .'OTieel, het verbond der 
Vltinmse oud-universitairen, 
allr Vlaamse kunstenaars, 
hoii'Jerden hogeschoolprofet-
sonn, leraars, onderwijzen, 
get'crde abten en prelaten, 
gei stelijken van alle rang 
(eihter onder de rang van m- = 
kans generaal) — vele indvs-=, 
trii'len, de tienduizenden opë 
de IJzerbedeloart en Vlaams 1 
No'ioTiaal Zangfeest, m een% 
VII 'td, gans het onafhankelijk, i 
•orij denkend Vlaanderen dat = 
fei'i'ralist is, uordt door Theo^ 
nu een rinqerknip wegqe-B 
til ' I 

i^ <i«*JW M ^ t . dat de meerder-1 
held'Ster Vlaamse massa, als% 
eei' kifdde in alle politieke en 3 
paiapolitieke organisaties bij-% 
eeinjedreven, van dit levens-= 
pri'hleem, weinig of geen beseft 
heeft. ' I: 

/ >ooT een schuldtge passivi- 'J 
tett, van de partijpolitieke : 
leiders in Vlaanderen, en do'^ | 
de strenge en strakke unitair-1 
Belgische houding van geeste-1 
lijke overheden, die de Vlaam,-§ 
se bevolking onder gewetens = 
dirang het Belgisch onrecht, i 
blijvend laten ondergaan, is i 
hef Vlaamse volk oniretend en =-
on rerschillig geworden aan = 
zijn lot als rolk, als volks-1 
gemeenschap. 1 

« Het Volk » blokletterde de | 
wmirden van de socialistische f 
vol ksvertegenvoordiger De 1 
Keiileneir vit Gent. l\ 

« Indien we te kiezen heb- • 
ben, tussen zwart Vlaanderen] 
en rood Wallonië, dan kiezen • 
WIJ rood Wallonië ». 

Wij vragen ons af, welk \ 
ver.'chil er bestaat tussen deze \ 
woorden en die van Theo Le- \ 
fèrre. 

(.*ok deze laatste, wil kriste-] 
lijk Vlaanderen, te eeuwigen \ 
d^ge gebonden houden aan '• 
rood Wallonië. Sinds 130 jaar \ 
ondergaat Vlaanderen de wil; 
van waals Brussel en Wallo- ] 
nic. Deze overheersing zou 1 
volgens de iraalse leiders en f 
Vlamingen op zijn Theo Lefè-1 
vre.t moeten blijven duren. 1 

/ i de laatste tien jaren, f 
stormden uit Wallonië naar f 
Brussel die vloedgolven op. In f 
de Koningskwestie en de | 
schoolstrijd hnalden zij reeds f 
hun slag thuis. Bij deze derde, 1 
en de krachtigste zullen zij = 
het wel weer halen. i 

Door hun gewelddadige agi- i 
'tatie, zullen de Walen berei-1 
ken dat hun rele toegevingen | 
gedaan worden op economisch 1 
gebied (voorrang voor e.rpan- f 
tie) en welhrht ook op taal- | 
gebied in Vhiams Brabant en i 
op de taalgrens. f 

(Lees door blz. 2) 1 

Voor de welvaar! van Vlaanderen 

De gebeurtenissen die zich in ons 
land afgespeeld hebben en die ons 
op de drempel van een echte revo
lutie brachten zijn voor alle Vla
mingen het overwegen waard. De 
Vlamingen moeten zich rekenschap 
geven van de toestanden en de 
verhoudingen in de belgische een
heidsstaat en zij moeten weten of 
zij bereid zijn nog langer offers te 
brengen voor het in stand houden 
van deze unitaire staatsstruktuur 
die steeds op ons volk gewogen 
heeft en de normale ontplooiing 
van ons volk in de weg gestaan 
heeft. 

Wanneer de Walen federalisme 
eisen speelt bij hen ook een nega
tieve faktor, een al of niet bewuste 
poging tot afdreiging : om hen te 
vreden te stellen, om hen te ver
zoenen met de unitaire staat zal 
eens te meer de prijs moeten be
taald worden. Deze prijs zullen wl], 
Vlamingen, uiteindelijk moeten be
talen. Wij betalen hem nu reeds : 
de Waalse agitatie, met de weerslag 
ervan ook in Vlaanderen, is alles 
behalve bevorderlijk voor de vesti
ging van nieuwe industrie 

Men mag zich niet ontveinzen 
dat de Waalse aktie ook recht
streeks tegen Vlaanderen gericht 
is : herhaaldelijk reeds — o.m. in 
zijn 1 mei rede van vorig jaar — 
heeft Renard zich openlijk verzet 
tegen de vestingen van nieuwe ni j 
verheden in Vlaanderen. De Walen 
willen hun bevoorrechte positie 
kost wat kost verdedigen, zonder 
zich te bekommeren om het lot van 
de Vlaamse arbeiders. Renard ge
bruikt de hogere lonen en de ho
gere levensstandaard van de Waalse 
arbeiders als een argument : zij 
mogen niet dulden dat in Vlaande
ren nijverheden zouden komen die 
een mededinging zouden betekenen 
voor de Waalse industrie. 

Dat is klaar en duidelijk. In dit 
licht gezien Is de houding van de 
Vlaamse socialisten beneden nul ! 
Niettegenstaande dit alles lopen 
zij achter de Waalse socialisten aan 
en spelen zij een knechtenrol die 
onverenigbaar is met de verdedi
ging van de belangen der Vlaamse 
arbeiders. Wat nu gebeurd is brengt 
de onweerlegbare bevestiging van 
wat wij steeds beweerd hebben en 
wat trouwns niet alleen voor de 
B.S.P. geldt, maar voor alle unitaire 
belgische partijen. 

Want het is even kenschetsend 
dat de nationale voorzitter van de 
CVP. reeds stelling genomen heeft 
tegen het federalisme en de unl-
t-aire staat ter hulp snelt 

Aanvankelijk kon men in de 
Vlaamse C.V.P.-pers nog artikels le
zen waarin het federalisme aan
vaard werd als oplossing en waar
in zeer juist betoogd werd dat 
Vlaanderen het federalisme niet 
moest vrezen, integendeel dat het 
federalisme voor Vlaanderen de 
waarborg inhield van een rustige 
en hoopvolle ontwikkeling. Zelfs in 
de franstalige brusselse pers ver
schenen artikels waarin toegegeven 
werd dat federa'isme voor Wallonië 
en voor Brussel nadelig zou zijn, 
maar voordelig voor Vlaanderen. 

Ondertussen werd klaarblijkelijk 
aan de Vlaamse C.V.P -pers eens te 
meer de wenk of het bevel gegeven 
niet verder te schrijven in die zin. 
Binnen kort zullen we weer kunnen 
lezen dat federa'isme nadelig zou 
zijn voor Vlaanderen, dat het on-
verwezenlijkbaar is, dat het ekono-
mische onzin is, enz... 

Zullen de Vlamingen zich dan re
kenschap geven dat zij eens te meer 

misleid worden, bedrogen In funktde 
van partijbelangen en andere be
langen die de himne niet zijn ? 

Want vooral om ekonomische re
den heeft Vlaanderen thans fede
ralisme nodig : wat wij nodig heb
ben zijn eigen instellingen, eigen 
gezagsorganen om een politiek van 
ekonomische expantie te voeren 
aangepast aan onze eigen toestan
den en noden. Het ekonomisch ar
gument tegen het federalisme is 
onhoudbaar : Belgié en Lukemburg 
vormen sedert lang een ekonomi
sche eenheid en toch zijn het twee 

afzonderlijke staten; men streeft 
de ekonomische eenheid van Bene
lux na, maar nooit heeft Iemand 
beweerd dat de versmelting van de
ze drie staten tot één unitaire staat 
een voorwaarde was om dit doel te 
bereiken ! En het federalisme in de 
Verenigde Staten bv. ? 

Meer dan ooit zal voortaan de 
belgische regering vooral bekom
merd zijn om Wallonië : wij kim-
nen een Indrukwekkende reeks 
voorbeelden geven, alleen reeds uit 
de naoorlogse periode, van de een
zijdige bevoordeling van de Waalse 
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industrie. Wie kan nog verwachten 
dat om het even welke regering de 
moed zal hebben om het anders te 
doen ? 

Voor de welvaart van Vlaanderen 
moeten wij de voogdij van de uni
taire, gecentraliseerde eenheids
staat afschudden en ons los maken 
van een al te nauwe en voor ons 
ongunstige binding met Wallonië. 
Tegen de unitaire partijen In moet 
Vlaanderen op zijn beurt de els 
stellen : zelfbestuur door federa
lisme. 

Mr. F. Van der Eist. 

••«̂ d blundert verc^ 
^ ; 

Als Theo Lefèvre ergens een grrote rede uitspreekt of als 
hem een vraagrsresprek afgenomen wordt, dan houden zijn 

voorzichtige partijgenoten hun hart vast. Wij echter zien dit 
altijd met genoegen gebeuren omdat het vele argeloze C.V.P.-
kjezers de ogen kan openen, In het vraaggesprek voor radio 
Hilversum vorige dinsdag heeft hij andermaal zijn opvattingen 
duidelijk nnder woorden gebracht. Dat is een verdienste. Hij zou 
.echter ge^^a Theo Lefèvre zijn indien hij ook niet een paar 
gekke dingen zou verteld hebl>en. 

Dwaas was o.m. de aanval van de 
heer Lefèvre tegen het federalisme. 
Stippen we aan dat het vraagstuk 
van het federalisme thans door de 
Waalse socialistische meerderheid 
gesteld werd. Theo Lefèvre valt 
echter niet de Waalse federalisten 
aan maar wel de Vlaamse. Hij be
doelde niet zijn eigen C.V.P.-bla
den De Standaard, Het Nieuwsblad, 
De Gazet van Antwerpen en Het 
Volk, die enkele dagen lang ook 
federalist waren, maar dan plotse
ling ten gevolge van een wacht
woord — hun kampanje was al te 

zeer koren op de molen van de 
Volksunie — weer begonnen te 
spreken over separatisme. Neen hij 
bedoelde ons. « Federalisme heeft in 
Vlaanderen als achtergrond een 
romantisch-literaire geestesgesteld
heid. De ekonomische streken val
len in België niet samen met de 
taalgrens », verklaarde hij. 

EKONO.'VUSCHE STREKEN 

Het is zeker niet de schuld van de 
Vlaamse federalisten dat Zuid-Lim-
burg georiënteerd is op Luik, maar 
wel van de meerderheidspartij in 
Vlaanderen, de C.V.P., die altijd het 
Belgisch kapitaal gesteund heeft in 
het verhinderen van die vestiging 
van zware industrie in Limburg, die 
ook onze Zuidlimburgse arbeiders 
zou werk verschaft hebben in eigen 
streek. 

In Nederlands-Limburg zijn die 
fabrieken er naast de mijnen. 

En is het ook niet onze schuld dat 
de Westvlaamse arbeiders naar 
Henegouwen en naar Frankrijk 
moeten trekken om het koeliewerk 
te verrichten. Te Brussel, in Wallo
nië, in Frankrijk, in Nederland en 
in Duitsland zijn arbeidskrachten 
te kort, in West- en Oost-Vlaande-
ren hebben de Vlaamse kleurpoli-
tiekets echter nooit iets gedaan 
voor de industrialisering tenzij ze 

verhinderd, de Vlaamse socialisten 
door de Renards te volgen, de 
Vlaamse C.VP.-ers door de wacht
woorden van het Waals-Brussels 
grootkapitaal te volgen dat hun 
partijorganisatie en verkiezings
kampanjes betaalt. Nochtans heeft 
Vlaanderen alles om industrievesti
ging te lokken : nabijheid van de 
zee, uitstekende en overvloedige ar
beidskracht en een sociaal rustig 
klimaat. Het heeft alleen politikas
ters, knechten van onze eenheids
staat, ekonomisch geakseerd op 
Wallonië en Brussel, die de moed 
missen het belang van onze Vlaam
se arbeiders te stellen boven hun 
Jaarlijkse 300.000 F. 

GEIVIIS AAN REALISME 

Volgens de heer Lefèvre steunt de 
federalistische stroming in Vlaan
deren op een romantisch-literaire 
geestesgesteldheid. Dit nu is onzin. 
De romantisch-literaire geestesge
steldheid is eigen aan de flamin
ganten die overwegend tot zijn ei
gen partij l)ehoren. Zij overzien het 
sociaal-ekonomisch vraagstuk van 
de Vlaamse Beweging nog niet. Dat 
nu doen de federalisten wel. De 
Vlaamse federalisten zijn de enige 
Vlaamse realisten. Zij hebben be
grepen dat het welvaartvraagstuk 
in Vlaanderen afhankelijk is van 
een grootscheepse industrialise-
ringspolitiek zoals o.m. het naoor
logse Nederland die gevoerd heeft. 
Zij zien ook in dat de drukkings-
groep van het Belgisch grootkapi
taal haar voordeel meent te bemer
ken in het behoud van de zware in
dustrie in Wallonië en te Brussel 
en dat die Waals-Brusselse groot
industrie anderzijds door finantiële 
druk op de unitaire partijen en op 
de regeringen belet dat zware in
dustrie met buitenlands kapitaal 
haar in eigen land konkurrentie zou 
aandoen. De huidige gebeurtenissen 
tonen daarbij klaar aan waarom 
ook de Vlaamse socialisten — vrijer 
van kapitalistische druk — nooit 
iets voor de industrialisering van 
Vlaanderen gedaan hebben. 

Het federalisme is de staatsvorm 
van de Verenigde Staten. Kanada, 

Meksiko, Brazilië, Argentinië, Vene
zuela, Zuid-Afrika, Australië, India, 
Rusland, Duitsland, Tsjecho-SIova-
kije, Joegoslavië, Zwitserland en 
andere landen. Heeft het daar ook 
een romantisch-literaire achter
grond ? Zijn die staten uiteenge
vallen omdat ze federalistisch zijn 
zoals de Vlaamse kleurpartijenpers 
thans beweert dat met België zou 
gebeuren ? Oostenrijk-Hongarije 
met zijn verscheidenheid van vol
keren en met een unitaire staat zo
als België viel wel uit eikair na 
1918 De unitaire Kongo, zoals 
Brussel die gewild had, valt thans 
evenzeer uit elkaar. Zal men ook in 
België zolang wachten dat de Wa
len het Katangaans voorbeeld zul
len volgen en zelfs geen federalis
me meer zullen willen? Met < rea
listen » zoals Theo Lefèvre is dat 
alleszins niet uitgesloten. 

Wim JORISSEN. 

AAI t l Z I L l l l i l 
Dit nummer verschijnt reeds in 

normaler omstandigheden dan bet 
vorige. Toch is het door het slecht 
doorkomen van koppij, foto's en te
keningen nog niet wat we verlan-
den. Daarbij is onze gewaardeerde 
medewerker «Cit» van «Mensen en 
Dingen» ziek. Hij hoopt echter vlag 
Casimir opnieuw aan het woord te 
laten. Ons vorig nummer werd nor
maal \erzonden. Wie het niet aan
kreeg gelieve ons te verwittigen. 
Ganse pakken abonnees kwamen 
anderzijds nog binnen. Wij hopen 
dit jaar opnieuw een grote stap 
vooruit te zetten. De heropstanding 
van Vlaanderen kan trouwens nooit 
vlug genoeg gaan. Om dit te bewer
ken rekenen we ook op al onze le
zers. Abonnementen op de Volksunie 
is de allerbeste metode daartoe. 

t 
Vaarwel, Jeanneke 

Zaterdag 11. werd het oudste 
dochtertje van ons hoofdbe-
stuurlid Ir. Jan De Bondt door 
een wagen omvergereden toen 
het de straat over stak. Het 
bleef op slag dood. 

Vele leden van de Volksunie 
herinneren zich het blij en 
geestdriftig deelnemen van 
Jeanneke aan de hulde van 
haar vader nu een goed jaar 
geleden. Haar heengaan op 
amper 7 jarige leeftijd heeft 
ons hevig ontroerd. 
..Aan de smartelijk beproefde 
ouders onze innigste deel

neming. 
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f Modern orakel 
(Vervolg van bli. 1) | 

Eens ts vieer tulleii wij de 1 
capitulatie meemaken van de 1 
politieke leiders uit Vlannde- ^ 
rö», die hun veto niet rullen g 
durven uitspreken, «n die het 1 
Vlaamse recht niet krachtdadig ^ 
zullen opeisen. % 

De machtige Kenard dreigt | 
met federalisme. Zoals steeds ^ 
luUen de unitairen uit d* gro- 3 
te pairtijen, de Kerk en hel 3 
Hof liever alles toegeven dnu | 
dat te laten gebeuren. 1 

De Walen weten dat. i 
Het recht van de sterkste | 

xal blijvend Vla-anderen domi- a 
neren. | 

130 jaar heeft dit dwaze | 
recht, de stmin gehad van al | 
wat macht had in België. | 

Het politiek dom gehouden | 
Vlaamse Volk tal tijn braaf- 1 
heid duur blijven betalen. | 

Het Vlaajvs belang eist. dat i 
zo spoedig mogelijk de bestuur- | 
lijke icheiding het Vlanmse | 
recht veilig stelt. i 

Deze scheiding al maar | 
door verdagen betekent mil jar- 3 
den en nogmatSs miljarden | 
ontstelen aan ons Volk. Politie- | 
kers nis Lefh-re. heseijen dat | 
natuurlijk niet. Zij hebben bet | 
goed... en zij zijn onromanti- | 
sche en niet-Utterairc geesten. | 

Arm Vlaanderen, hoe lang | 

i Dr. Leo Wouters. I 
RlllllllllllllllllllllilllllllllllllMlIlllllilllllllllllllHllllllllllllllllllllli 

THEO EN AUGUST 
Wij hebben het niet ovei klowns 

maar wel over Theo Lefèvre en 
Aug:ust Cool. Zij zitten diep in d« 
put. Theo die droomde Tan een re
gering met zijn goede vriend Col-
lard uit de Jonste achooloorlog en 
die hem daarom onlangs gans al
leen van de C.V.P. kamer groep toe-
Julchte in het parlement liet zlju 
droom in rook opgaan. Ook Gustje 
Cool Is oAtroot-tbaar. Schreef JbiJ 
bij het begin van de staking geen 
brief aan Renard die begon met 
« Mijn wa*rde Atidré-». Ert nu be^ 
lette de kardinaal brutaal elke ge
meenschappelijke aktle met de •©-
elalisten. 

Waar gaan We naartoe ? 

BUITENLANDSE INMENGING 
In zijn vraaggesprek met radio 

Hilversum uitte Theo Lefèvre de 
gevaarlijke bewering dat hij buiten
landse leningen aan het A.B.V.V. als 
een inmenging in de binnenlandse 
politiek van België beschouwt. 
Vooreerst is die onderlinge solida
riteit van socialistische syndikaten 
sinds tientallen jaren een feit, trou
wens logisch gegroeid uit h u i 
Marxistische ideologie van het in
ternationalisme, de vereniging van 
alle arbeiders van de wereld in een 
gemeenschappelijke strijd tegen bet 
Internationale kapitalisme. Prole-
tariërs aller landen, verenigt V. 
Deze teerie is zeker in strijd 
met het staatsnationallsme. 
Maar bet is een gevaarlijk argument 
voor de voorzitter van de C.V.F. Ook 
het Katolicisme is internationaal 
•olidalr en zo Theo zijn stelling 
houdt zouden de linksen hem even 
gemakkelijk kunnen in beschuldi'-
ging stellen wanneer Katolieke 
werken het Katoliek onderwijs b.v. 
In dit land door buitenlandse kato-
Ueke groeperingen zouden gesteund 
worden. Want de Katolieke Kerk 
In België Is eng verbonden met de 
C.VJ. Is Theo Lefèvre vergeten 
dat men Kennedy in Amerika be
schuldigde bij de jongste verkie
zingen naar een buitenlandse mo
gendheid te luisteren: het Vatikaan? 
En dat tientallen Jaren lang in de 
19e eeuw onze liberalen ditzelfde 
verwijt toestuurden aan de Kato-
lieken? Als de huidige uitspraak van 
Lefèvre maar geen boemerang 
wordt voor de C.V.P.... 

NIEUWE KAPITULATIE 

Na de eerste interpellatie Verro
ken over de talenteUing, einde 
1959, speelde er zich een bescha
mend voorval af waarover d« 
Vlaamse C.V.P.-pers een zeer ver
warde uitleg gaf : Van Elslande, 
die namens een groep Vlaamse 
C.V.P.-ers een motie ingediend had 
werd verplicht deze motie in te 
trekken; de Kamer moest zich dan 
uitspreken over een vertrouwens-
motie van du Bus de Warnaffe en 
een motie van onze volksvertegen
woordiger. Mr. Van der Eist, waar
in de regering verzocht werd geen 
talentelling te houden. 

Alle C.V.P.-flaminganten en 
Vlaamse liberalen stemden voor de 
motie du Bus de Warnaffe en te
gen de motie Van der Eist. De 
Vlaamse CV.P.-pers beweei-de dat 
er een « vergissing » gebeurd was: 
het was bij vergissing dat du Bus 
de Warnaffe zijn motie Ingediend 
had omdat Van Elslande vergeten 
had hem te verwittigen... Deze uit
slag was volkomen onwaar. 

Thans heeft zich de ges<^^hiedenis 
herhaald : na de Interpellatie Ver
roken heeft Verbist een motie inge
diend. Opnieuw werd deze motie 
Ingetrokken na4at du Bus de War
naffe en Lahaye een vertrouwens-
motie ingediend badden. Opnieuw 
stemden alle Vlaamse C.V.P.-ers en 
liberalen tegen de motie van Mr. 
Van der Eist, waarin de regering 
nogmaals verzocht werd geen talen-
telllng meer te houden. 

Welke uitleg de Vlaamse C V.P.-
pers ibans geeft ? Geen uitleg — 
want de lezers van deze pers mo
gen niet eens vernemen wat er In 
de Kamer gebeurd is. Dit bescha
mend voorval wordt eenvoudig 
doodgezwegen ! Dit is objektieve 
berichtgeving. 

D« VUuninfen kunnen hieruit 
afleiden in hoever deze Vlaamse 
pers te vertrouwen Is In Vlaamse 
aangelegenheden I Wat niet belet 
dat deze lanun« houding van de 
Vlaamse C.V.P.-en In het parle
ment de mening blJ regering en 
franstaligen versterkt heeft dat zlJ 
volkomen ongevaarlijk zijn en te 
verwaarlozen. 

f Lezers koopt uw losse num-
I' mers steeds bij dezelfde ver-
' koper en bespreekt uw blad. ' 
I ' 

Zo zult gij het aantal on- , 
' verkochte nummers helpen ^ 

verminderen en de verkoop 
' ' van losse nummers helpen op-van losse nummers helpen op

drijven. 

SCHANDE 7 JA ! 

Naar aanleiding van een bespre
king van het boek over het Stad
huis van Brussel, door A. Maes-
schalk en J. Viaene, protesteert 
< De Standaard » nogmaals tegen 
de onbeschofte wijze waarop deze 
schijvers door het Brussels Stads
bestuur behandeld werden omdat 
zij Vlamingen zijn. « Niet alleen 
weigerde de stad Brussel iedere 
subsidie aan dit werk, in tegenstel
ling tot franstalige werken over 
hetzelfde onderwerp, doch boven
dien werd het wetenschappelijk 
opzo^lngswerk van de auteurs op 
alle mogelijke wijzen gehinderd. 
Enz... > 

Mogen we er beleefd aan herin
neren dat het de CVJP. is die sa
men met de liberalen de Stad Brus
sel bestuurt en dat de eerste sche
pen de C.V.P.-flamingant De Rons 
is... die ofwel itilzwljzend akkoord 
gaai met deze rabiate anti-vlaam-
se geestesgeteldheid ofwel niets te 
vertellen heeft. Dit laatste zal wel 
de waarheid zijn : in de C.V.P. mo
gen de flaminganten braaf de 
knechtenrol spelen. In de Kamer 
mag de heer Verbist braaf en ne
derig zijn motie terug intrekken 
op bevel van zijn president du Bus 
de Warnaffe; in het kollege van 
burgemeester en schepenen mag 
De Rons braaf en nederig zijn 
vlaamsgezindheid op zak steken en 
meedoen aan de verfransingspoli-
tiek... zo niet vliegt hij buiten. 

Indien de flamingianten wensen 
dat dit spelletje voortduurt moeten 
zij maar voortgaan met de C.V.P. 
te steunen. Dan komt het wel in 
orde. Met de verfransing. 

WIE HAD GELIJK 7 

Toen onze volksvertegenwoordi
ger Mr. Van der Eist, destijds t i j
dens het Kongodebat het stand
punt verdedigde dat de nieuwe, on-

HPe 
afhankelijke Kongolese staat een 
federale staat moest zijn op eth-
nische grondslag stond hij alleen 
en werd er alleen maar geglim
lacht. Men wist het zoveel beter en 
minister De Schrijver gaf welwijs 
de raad aan onze gekozene zelf 
eens naar Kongo te gaan. Sedert
dien liebben de gebeurtenissen vol
ledig het standpunt van de V.U. als 
het enig Juiste doen aanvaarden : 
nog zo pas kwam er een Belga-be-
richt uit Leopoldstad In verband 
met de Rondetafelkonferentie die 
Kasa Voel)oe wenst samen te roe
pen : « Men meent dat zij ( = de 
R.T.K.) een plan om het grond
gebied van de Kongolese staat op 
ethnische basis te verdelen zal uit
werken ». (4.1.1961). Ondertussen 
werd Kongo door de lichtzinnig
heid van de regering Eyskens en 
van de « g/rote » partijen in de 
chaos gestort en al de ellende, het 
nameloze leed van miljoenen in
landers in vele gewesten van Kon
go, zij zijn er verantwoordelijk 
voor ! De belglsche unitaristen 
steunen thans, o paradox, met alle 
macht de separatisten van Ka-
tanga ! 

NIET SLECHT GEZIEN 

Het franstalig en vanrelfsprekend 
anti-Vlaams Brussels spotblad 
€ Pan » gaf vorige week een leuke 
Indeling van de ministers. Voor
eerst zijn er de « harden » : Van 
Audenhove, Van den Boeynants, 
Van der Schueren, René Lefèbvre, 
Gilson en ook Eyskens en ten slotte 
Harmei die de « openbaring » ge
noemd wordt. 

' • ü 

Dequae spi^elt een tibssenroi. 
Overal zijn er diplomaten. Tot de 
« tamme » regeringsvleugel behoren 
vooreerst Lilar en Moureaux bij 
wie dit aangeboren is. Verder Se-
gers en Servais die dit in een so
ciale betwisting per definitie zijn. 
De Looze gelijkt op een gemobili
seerde padvinder, Declercq Is koel
bloedig, Wigny en Van Offelen zijn 
voorzichtig en d'Aspremont-Lynden 
Is gelukkig dat er over Kongo niet 
veel meer gesproken wordt 

Tenslotte zijn er de nulliteiten, 
die zo ze dan al een mening had
den toch niet zouden aanhoord 
worden. Dit zijn dan de Vrevens, 
de Meyersen en tutti quanti (die 
tutti quanti kunnen slechts slaan 
op De Gryse en Van Elslande). 

Verder vindt « Pan » dat federa
lisme voordelig zou uitvallen voor 
Vlaanderen maar slecht voor 
Brussel en Wallonië. 

Pan zelf is er waarschijnlijk 
daarom tegen. Bij doorvoering van 
het federalisme glijdt de kolonie 
van Brussel, Vlaanderen, hen in
derdaad uit handen. 

VOORLICHTING 

Renard heeft gezegd dat Wallo
nië federalisme voorstaat. De so
cialisten hebben Inderdaad de vol
strekte meerderheid in Wallonië zo
dat hij dit kon zeggen. Te Luik zei 
hlJ echter ook dat Wallonië het 
beu Is het flamliigantisch Juk te 
dragen. Deze laatste uitspraak heeft 
de Volksgazet niet gehoord. 

Geen woord lazen we erover I 
Renard moet oppassen dat hij dit 
niet te dikwijls zegt want anders 
zullen de flaminganten hem nog 
geloven en vergeten dat Vlaande
ren maar 44 % van de hogere amb
tenaren telt, slechts 38 % van de 
studenten en alleen 11 % van de 
hogere officieren. Wel tellen we 
56 % van de bevolking 62 % solda
ten en kinderen in het fróbelon-
derwljs, 70 % van de werklozen en 
230.000 mobiele arbeiders. 

Wij willen zeer graag de rollen 
omkeren zo de Waalse socialisten 
daarmee tevreden zijn. 

SCHELE BRIL 

In haar avondeditie van woens
dag 11 Januari bracht de Bru.sselse 
Dernière Heure op de voorpagina 
een foto over een meeting te La 
Louvière gehouden, waar de Waal
se vakbond.sleider Renard gespro
ken had. 

Duidelijk was een spandoek t« 
lezen met de woorden : «-De Gent
se stakers brengen aan de Waalse 
katneraden de broedergroet ». 

Hierbij merkte de burgei lijke 
hoofdstedelingenkrant op: «En zeg
gen dat op diezelfde meeting over 
federalisme gesproken werd... » 

Welnu, wat scheelt daaraan '.' De 
vaderlandse Dernière Heure beeldt 
zich toch niet in zeker dat er in 
België ooit federalisme komt als 
niet Walen en Vlamingen die een
drachtig eisen ! Dat weet zij best, 
al te bekrompen van geest mo?en 
wij toch niemand aciiten. 

Maar waar ook La Dernière Hi ure 
de schoen schrijnt Is als zij ziet dat 
niet langer onze beide bevolkings
delen In de tralalala-belglque-bel-
gique-romantiek geloven. 

Renard die federalisme eist en 
Vlamingen die met hem sympathi
seren, dat kan de Brusselse stief
moeder niet slikken. Daarom ook 
dat zij haar schele bril opzet om 
nochtans uiterst rechtlijnige vraag
stukken schuin te bekijken. Als zij 
de problemen durfde te stellen zo
als ze zijn. dan kon zij niets anders 
dan weeklagen bij de lijkbaar van 
het unitaire België, met krokodille-
tranen of echte erbij. 
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Renard zei he t ! 

i 

KOMMUNISTISCHE AFWIJKING 

De kommunistische partij is te
gen het federalisme. Wat erop 
wijst dat onze kommunisten van 
de Leninistische - Stalinistische 
lijn afwijken. Zowel Lenin als Sta
lin zagen in Rusland slechts het 
federalisme als oplossing voor de 
verscheidenheid der volkeren. 
Naast de Verenigde Staten, Kana-
da, India, Indonesië, Duitsland, 
Zuid-Afrika, Zwitserland e.a. is 
Rusland immers een federalistische 
staat. Ook Joegoslavië en Tsjecho-
slovakije, kommunistische landen, 
zijn federalistisch. De Belgische 
koko's wagen er een veroordeling 
op alt Moskou ! 

§ 
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« Men wU nu nijverheden oprichten die een nieaedinging 
zouden meebrengen VO<M- onze streek. Ik heb een dokument ge
zien met eigen ogen, waarin tot de oprichting wordt besloten 
van een Syndikaat voor de Staalnijverheid aan de Zee. Dit do
kument was ondertekend door vertegenwoordigers van Cockerill-
Ougrée, Arbed, Providence en Schneider-Creusot. Het plan voor
liet de oprichting van een staaloven met een voorthrengings-
vermogen van anderhalf miljoen ton In de streek van Brugge... 
WIJ ZULLEN DE NODIGE DRUKKING UITOEFENEN OM HET 
BELANG VAN ONZE STREEK TE VRIJWAREN. 

INDIEN WIJ GEEN VOLDOENING BEKOMEN, DAN ZUL
LEN WIJ IN DIT LAND EEN ATMOSFEER VAN SOCIALE RE
VOLUTIE SCHEPPEN ». 

(Renard, te Luik : 1 mei-rede.) 

In La Wallonië » van 4 oktober IL schreef Renard over die
zelfde hoogoven onder de titel « Een gemene streek wordt be
raamd. Kapitalistische groepen plannen de oprichting van een 
staaloven te Brugge »• 

De staaloven zou gebouwd worden op het kanaal Brugge-
Zeebrugge, ofwel op het kanaal Gent-Terneuzen. Op dit ogen-
Wik zijn de twee kanalen slechts bevaarbaar voor schepen van 
15.000 ton, maar er zijn werken begonnen om de kanalen te ver
breden voor ertsschepen van 50.000 ton. 

In het eerste stadium zou de staaloven een voortbren^ings-
vermogen hebben van anderhalf miljoen ton. Er zijn echter 
grote uitbreidingsmogelijkheden voorzien zodat, naast de 
hoogovens ook « omvormers met zuurstofaanblazlng » en plet-
rol-treinen in het vooruitzicht worden gesteld. 

Dit verrassend nieuws, heeft ons echter niet onvoorbereid 
getroffen. Het is duidelijk dat hier een gemene streek beraamd 
wordt tegen de Luikse arbeidsklasse, tegen de Waalse arbeiders
klasse... WIJ zullen alle nodige drukking uitoefenen om deze 
streek te vrijwaren tegen deze gemene iet. 

Het Volk van 7-8 januan geeft deze bftide teksten. Wij heb
ben er nog andere die wij In een volgend nummer zullen publi
ceren. 

Overal plaatst men thans de hoogovens in de nabijheid van 
de zee. Alleen in België gebeurde dit niet, Paradoksaal is het dat 
Renard en federalisme vraagt en blijvende ekonomische onder
ontwikkeling in Vlaanderen. Dit laatste hebben wl] steeds ge
kend omdat de Belgische unitaire staat de industrialisering van 
Wallonië bevorderde en die van Vlaanderen belette. In een fe
derale staat kan dit niet langer. Daarin zal een Renard niets te 
vertellen hebben. Thans is het gevaar echter groot dat men om 
wille van de vrede in het Belgl-sch huishouden Vlaanderen ver
der opoffert aan Wallonië. 

In een federale staat zullen de faktoren die overal in de 
wereld een grote rol ^ e l e n bij de vestiging van Industrie ook 
bij ons werken : nabijheid van de zee, uitstekende arbeids
kracht, voldoende arbeidskracht en sociaal rustig klimaat. Ne
derland bezorgde de arbeiders sinds 1947 600.000 nieuwe werk-
gelegenheden. Zwitserland zelfs, nergens aan de zee gelegen 
richtte er vorig jaar meer dan 40.000 in. Eyskens deed 2 Jaar 
niets en begint thans met 20.000 nieuwe werkgelegenheden te 
beloven per jaar ! Hij heeft echter al zo veel beloofd. En nu na
deren de verkiezingen. Tegen die tijd zal tiij wel een nieuw 
sleutelprogram hebben. Voor wie nog voor 4 jaar wil bedrogen 
worden. Idioten zijn er altijd. 
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«Indien de regering terug voor het Parlement komt, zullen 
we vechten met alles wat ons onder de hand valt, zelfs met 
de stoelf" », verklaarde de socialitische senator Busieau tijdens 
het Kerstreces. 

Zo'n vaart Is het inmiddels niet gelopen. Wel integendeel, 
terwijl verleden week de straatrevolte een dramatisch hoog
tepunt bereikte, verliepen de besprekingen van de Eenheidswet 
in de Kamer bijna akademisch. De toon steeg slechts een beetje, 
toen de socialisten Interpelleerden over wat zij noemden « de 
brutale repressie der ordestrijdkrachtn». Vergeleken bij de 
ernstige Incidenten op de vooravond van Kerstmis waren ook 
deze interpellaties bijna modellen van bezadigdheid. De pate-
tische noot werd in het debat gebracht door enkele wallinganten 
die een emotioneel Waals pleidooi hielden ; het haantje Massart 
en de oude federalist Merlot. Terzelfdertijd verschenen ook in 
de Vlaamse pers de eerste federalistische moties : van de Volks
beweging, de Gentse en Leuvense studenten, de Volksunie. 

In radio en TV ging ondertussen de informatie-oorlog ver
der. Wie geloof hechtte aan de medelingen van de eerste-minis-
ter, ging avond na avond slapen in de zalige wetenschap dat 
«morgen het stakingsfront ineen zal storten». Wie het daar
entegen hield bij het ABVV-nieuws wist niet beter of ner
gens in het land werd een slag kewerkt. De gele en blauwe 
excellenties bleven zich aflossen voor mikro en kamera en het 
duurde tot begin dezer week vooraleer Van Eynde de kans kreeg, 
via de radio zijn welluidend orgaan tot '\e huiskamers te laten 
doordringen. 

Vrijdag 6 januari kwam het dan te Luik tot zeer zware 
incidenten. Renard had er de stakers toegesproken en kondigde 
opnieuw aan dat de arbeiders op het geschikte ogenblik de 
Installaties zouden prijsgeven, m.a.w. de hoogovens laten uit
doven en de mijnschachten onder water zetten. Na afloop van 
de spreekbeurt verspreidden de manifestanten zich in de stad, 
waarbij het tot een vuurgevecht kwam aan het Guillemln-sta-
tion. Balans van de dag : tientallen gekwetsten, zowel bij de 
ordestrijdkrachten als bij de stakers. Eén der gekwetste stakers 
overleed twee dagen later. 

Al met al kon vastgesteld worden dat de socialisten het 
lijk maar matig exploiteerden en dat ze geen Grace-Berleur-
toon aansloegen. Van haar kant pakte de regering slechts op 
beperkte schaal uit met het dossier der sabotagedaden. Aan 
beide zijden zat kennelijk de bedoeling voor, de zaken niet 
totaal ten spits te drijven. 

Hoe ziek de Belgische, in casu de Waalse, ekonomie is, 
bleek eens te meer tijdens deze stakingen, toen meegedeeld 
werd dat de werkneerlegging toch alvast op één enkel gebied 
gunstige gevolgen had : de daling van de kolenproduktle ver
lichtte nl. onze markttoestand. 

Begin dezer week was de stakingsbeweging In Vlaanderen 
sterk teruggelopen. In Wallonië echter bleef de toestand statu 
quo en kon men een verstrakking in de houding der piketten 
vaststellen. Hoe dan ook, hardnekkigheid kan men de Waalse 
stakers niet ontzeggen. Op 5 januari werd overgegaan tot uit
betaling van het eerste stakersgeld, en wel 350 F voor 14 dagen 
i.p.v. de gebruikelijke 100 F per dag. De regering rekende er op, 
dat de kastoestand van het ABW geen voortgezette staking 
toelaat, maar eens temeer bleek de rekening van dhr Eyskens 
niet op te gaan. 

Eyskens beleefde zware dagen. Zo vergaderde het ministe
rieel veiligheidskomitee na de Luikse incidenten om 4 uur 30 in 
de morgen. Een half uur later, trok Van den Boeynants, die Van 
Audenhove in kordaatheid steeds de loef wil afsteken, reeds 
naar Luik. 

De « Grote Prijs voor Politieke Onnozelheid » ging deze week 
naar de Gentse socialisten die, met vliegend vaandel en slaande 
trom, naar Wallonië trokken om er te manifesteren en er uit 
de mond des heren Renard een scherpe aanval te aanhoren op 
de industrialisering van Vlaanderen, o.m. langs het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

Met al dat bleven, tot begin dezer week, de fronten scherp 
getrokken en scheen er geen mogelijkheid te zijn. een brug te 
slaan van regering naar oppositie. De«Pourquoi-Pas?» deed 
andermaal een beroep op de koning om bemiddelend op te t re
den. Dinsdag dan herinnerde A. Van Acker zich In het Parle
ment dat hij de officiële Grote Staatsman der socialistische 
partij is en dat de gelegenheid uiterst gunstig was om Renard 
en zijn Luikse federatie het wisselgeld te geven op de rekening 
van het B.S.P.-Kongres. Zijn voorstel om In de Eenheidswet op 
te nemen dat geen uitvoeringsbesluiten Inzake werkloosheid 
zonder raadpleging der bevoegde kommissies zouden getroffen 
worden, viel blJ de regering — ondanks liberaal protest — in 
goede aarde. 

De toekomst zal moeten uitwijzen, of dit werkelijk het 
begin is van een ontspanning. Renard Immers heeft niet getalmd 
om Van Acker te bedelven onder de vloed van zijn Luiks 
sarcasme. 

11-1-61 

Wal nu, grol-e man ? 

HAAR VREDE IN ALGERIE 
In lijn T.V.-spreekbeurt op 6 Januari 

had De Gaulle nog eens duidelijk de bete
kenis van het referendum omlijnd : hl] 
verwachtte een mandaat van het Franse 
volk om een politiek te voeren waarvan 
het hoofddoel was, een bijeenkomst tot 
stand te brengeen tussen de leiders van 
Frankrijk, van de Mohammedaanse op
stand en van de andere bevolkingsgroepen 
in Algerië. Bij dezelfde gelegenheid beves
tigde hij opnieuw dat hij zich zou terug
trekken indien hU geen meerderheid ach
ter zich kreeg en dat hij de onthoudingen 
zou beschouwen als neen-stemmen. Deze 
verklaring vervalste in zekere zin de bete
kenis van het referendirni; de bedreiging 
met terugtrekking maakte er een plebis
ciet van voor De Gaulle persoonlijk, In 
plaats van een volksstemming over rijn 
politiek. 

De uitslag die uit de urnen kwam zal 
wel niemand verrast hebben. Het lag bin
nen de lijn der verwachtingen dat de pre
sident een meerderheid achter zich zou 
krijgen. Er werd het Franse kiezerskorps 
nl. geen alternatief geboden en een nega
tieve uitslag zou meteen de volledige chao<! 
hebben betekend. 

Nochtans is De Gaulle's overwinning niet 
zo afgetekend als bij het referendum van 
1958. Het aantal onthoudingen lag thans 
beduidend hoger en ook de neen-stemmen 
zijn talrijker geworden. Het valt verder 
dadelijk op, dat de uitslag in Algerië er 
totaal anders uitziet dan In Frankrijk 
zelf. Het totaal aantal Ingeschreven kie
zers in Frankrijk en Algerië samen be
droeg 32.400.000. Hiervan werden 23.200.000 
of 71,7 o/o stemmen uitgebracht. 17.400.000 
kiezers (74,9 % der uitgebrachte stemmen) 
stemden ja. De verhouding wordt echter 
gans anders wanneer men, zoals De Gaulle 
zelf, de onthoudingen als neen-stemmen 
rekent; de meerderheid schrompelt dan 
terug tot 63,12 %. 

In Frankrijk zelf bedroegen de onthou
dingen 24,5 %, In Algerië 40 "i. In Frank
rijk bracht 57 % procent van de ingeschre
ven kiezers een ja stem uit. In Algerië 
slechts 38,2 "ó. 

Deze lagere percentages in Algerië heb
ben een dubbele reden t de blanke bevol
king stemde er massaal neen, de Mohame-
danen onthielden cloh op grote schaal, 
vooral in de steden. Op het platteland, 
waar de verkiezingen steeds worden « ge! 
prefabrioeerd » door het Leger, «temde een 
meerderheid der Mohamedanen ja. Hier
uit kan overigens slechts afgeleid worden 
dat het leger, n» twee jaar aarzelen, zich 

I ia KNÜPPEI iN 'i HANENKOT 

GELUK BIJ EEN ONGELUK 
Eyskens heeft al met a! toch nog 

heel wat geluk. Iedereen was tegen 
de eenheidswet : Christelijke be
dienden (die trouwens de eerste 
dagen op enkele plaatsen meege-
staakt hebben) praktisch alle mid
denstandsverenigingen, alle leer
krachten, de bezitters van staats-
Iening:en, de geneesheren enz. Al 
deze groepen zijn gaan zwijgen uit 
schrik dat ze vereenzelvigd zullen 
worden met de baldadlgheden dJe 
gepleegd werden. Eer zij nu kun
nen protesteren zal de eenfeldswet 
gestemd zijn. En hebben ze de 
strop om de hals. Met hun woede 
zal de regering pas later af te re
kenen hebben. 

OBJEKTIEVE VOORLICHTING 
De staking duurt sinds meer dan 

drie weken. Elke dag hebben we in 
Het Volk kunnen lezen dat er een 
neiging of strekking — zij schrij
ven tendens — was tot werkher
vatting. Het Volk schrijft dat ze op 
meer dan 200.000 nummers drukt 
elke dag. Wij vinden dat er dan 
meer dan 200.000 mensen zijn, die 
niet veel nadenken ! Mogen haar 
lezers niet weten dat de socialisten 
toch nog heel wat meer arbeiders 
kunnen doen staken dan het A.C.V.? 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwoord von Vloonderen! 

schijnt te hebben geschaard. Zulks zou 
voor de Algerijnse ultra's het einde bete
kenen van de droom. De Gaulles Algerijnse 
politiek met geweld te beletten. 

De GauUe kreeg zijn ja-meerderheid, 
het Bevrijdingsfront slaagde er In, de Al
gerijnen van de urnen weg te houden. 

Deze gedeelde overwinning moet voor de 
Franse president wel een sterke aanwij
zing zijn, in welke richting zijn politiek 
zal dienen te gaan. Verder dan ooit zijn 
We verwijderd van de « vrede der dappe
ren » en van het « eerst de wapens neer, 
dan spreken ». Een oplossing in Algerië 
kan slecht* komen na een open gesprek 

met het F.L.N, als « interlocuteur v.ala-
ble ». De uitslag van het referendum 
schijnt er op te wijzen dat De GauUe wat 
meer armslag zal krijgen in de richting van 
de blanke ultra's. Alles laat echter voorzien 
dat de Algerijnse voorlopige regering, die 
zich thans gesteund weet door de overgrote' 
meerderheid der inheemse bevolking, een 
zeer hoge prijs zal vragen. 

Het valt te verwachten, dat Frankrijk 
die prijs zal betalen. Een meerderheid van 
Fransen heeft op 8 januari aan De GauUe 
opdracht gegeven, hoe dan ook een einde 
te maken aan een koloniale oorlog die nu 
al bijna zeven jaar heeft aangesleept. 

Ts de toestand in België niet schitterend, het kan toch nog 
altijd s'echter en Kongo is daar om het te bewijzen. 

Iedere dag nemen de gevolgen van de unitaristische Belgi
sche koloniale politiek er katastrofaler afmetingen aan. De reus
achtige Republiek, met haar bonte verscheidenheid van volke
ren en rajssen. gedwongen in het keurslijf van een unitaristische 
Staat naar Belgisch model, is in een schikwekkend tempo aan 
het verbalkaniseren. 

In Klvoe wisten de volgelingen van Loemoemba, onder lei
ding van de beruchte minister van voorlichting Kasjamoera, 
het heft stevig in handen te krijgen. Ze konden de hand leggen 
op Pongo, veiligheidschef van Moboetoe, die gelast was met de 
leiding van het mislukte Oesoemboera-manoeuver. Pongo draal
de niet om dadelijk een telegram met beschuldigingen tegen 
Moboetoe te sturen aan Kasa-Voeboe. De president had op dat 
ogenblik echter andere katten te geselen; hij ontving dhr < H », 
terwijl voor zijn residentie enkele honderden Loemoembisten 
dat ogenblik hadden afgewacht om nog maar eens ten gunste 
van hun chef te betogen 

Uit het oosten kwam eens te meer s'echt nieuws : twee 
nieuwe provincies, Abaziland en Loealaba, werden er opgericht. 
Loemoembistische troepen wisten door te dringen tot Manono in 
Noord-Katanga, waar ze geestdriftig door de berolklng'wtirden 
onthaald en een regering onder Iloenga oprichten. 

Inmiddels wordt er te Leopoldstad verder gedokterd, ^n de 
RT.K. Deze konferentie zal eindelijk opruimen met de onza
lige unitaristische Belgische erfenis en aan Kongo een struktuur 
trachten te geven die aangepast is aan de werkelijke behoef
ten. Het valt inmiddels sterk te betwijfelen, of één der Kongo
lese leiders beschikt over voldoende gezag om op deze R.T.K. 
een Tsjombe, een Kalonjl of de Loemoembistische belhamels 
naar de ware schaapstal te doen terugkeren. 

In België, te Oostende nl., is mmlddels de R.T.K. bezig die 
een oplossing moet geven aan de onafhankelijkheid van Roean-
da-Oeroendl. E>eze onafhankelijkheid komt in 1962, indien alles 
verloopt naar plan. Dat het echter wel eens anders zou kunnen 
lopen, blijkt dezer dagen uit de Russische els, België het man
daat over Roeanda-Oeroendl te ontnemen. Men kan het de Rus
sen nauwelijks kwalijk nemen dat ze ook uit dit hout pijlen 
snijden : België heeft voor het misdadig-dwaze Oesoemboera-
avontuur wel een zeer ongelukkig ogenblik gekozen. 

Te Casablanca liep op 7 dezer de Afrikaanse konferentie ten 
einde. Deze konferentie werd door Marokko, de V.A.R.. Ghana, 
Guinea, Mali en Libië belegd als tegenhanger van de konferen
tie van Brazzaville, waar de staatshoofden der landen van de 
Franse gemeenschap bijeenkomen. Te Casablanca was slecht 
een minderheid der Afrikaanse landen vertegenwoordigd, maar 
dan de minderheid die het Afrikaans nationalisme in zijn zui
verste vorm heet te dragen. De konferentie werd besloten met de 
publlkatle van een « Handvest van het Nieuwe Afrika », waarin 
o.m. een politiek van positief neutralisme wordt verdedigd De 
konferentie zegde ook haar steun toe aan « de wettige regering 
van Loemoemba » in Kongo. 

Na zijn bezoek aan Kongo reisde dhr « H » door naar Zuld-
Afrlka waar hlJ besprekingen ging voeren over de apartheids
politiek. De Zuidafrikaanse regering stelde hem In de gelegen
heid, kontakt te nemen met de Bantoe-tegenstanders van deze 
politiek. 

Bijna dag op dag twee Jaar nadat Fidel Castro op Cuba 
aan het bewind kwam, verbrak Washington de diplomatieke 
betrekkingen met het sulkerelland. Castro had geëist dat de 
Amerikaanse ambassade te Havana zou beperkt worden tot 11 
leden. HIJ beweerde nl. dat het personeel dezer ambassade 300 
leden omvatte en dat daaronder talrijke agenten van de F.B.I. 
scholen. 

Inmiddels bleek dat Kennedy — die nog steeds president
elect Is — deze maatregel van Eisenhower niet zou goedkeuren. 
Alhoewel hlJ tijdens zijn verkiezingskampanje enkele krasse 
anti-Cubaanse uitlatingen ten beste gaf, zal hij — zoals reeds 
taUoze Amerikanen — wellicht Inzien dat Castro de populairste 
figuur in heel Centraal- en Zuld-Amerlka Is. Anderluldende 
verklaringen van enkele Zuid-Amerikaanse regeringen kunnen 
dat niet verhelpen. ' 

In Azië blijft de Laotische situatie verre van opgeklaard. 
Nehroe liet einde van vorige week een duidelijke waarschuwing 
horen : « er bestaat wel degelijk ooriogsgevaar In Laos, en wan
neer ik van oorlog spreek bedoel ik geen kleine, maar een grote ». 
Bemoedigend echter is dat Engeland en Rusland zich bereid 
verklaarden, een Ijemlddelende rol te spelen en dat volgens de 
allerlaatste berichten de regering Boen Oem begint In te bin
den. 

11-1-61 
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jBewegln^óleven 
SINT NIKLAAS 

DE LEERLING-TOVEN0flR 

De grote schuldigen van üc oeioerde 
geschiedenis die wij thans doorleven, zijn 
niet ver te zoeken en wij zijn van oai> 
deel dat zij wel eens aan de schnndnaal 
mogen worden gespijkerd. 

Daar Is natuurlijk Theo de Godslasle-
raaa- die, ledereen weet het, voortdurend 
koketteert met de socialisten. Maar er is 
vooral het Kristen syndikaat met de zeer 
fcristielijke « mon cher August » CooL 
Wanneer men geregeld HET VOLK ieest, 
orgaan van deze. o. zo kristelijken, komt 
men tot de vaststelling, dat de toon er
van niet vea-schilt van die van de PEXJ-
PLE. Het gaat er ook steeds van ; « In
dien men ons niet dit. indien mon ons 
niet dat, wij zullen niet dulden, de piket
ten staan gei-eed om te verhinderen wij 
rullen tot het uiterste gaan ». in één 
woord, de gebrulke'lilke revolutionaire 
taal. 

Zodra echter de brief van de Kardi
naal verscheen, heeft « Ie cher August » 
rechtsomkeer gemaakt, is hij begonnen 
met te zeggen, dat hij tegen de staking 
was en heeft hij de kristen werkliïden 
aangezet niet te staken. Wat zijn goede 
vriend, « Ie cher André » Renard van die 
ommekeer zal zeggen, kan men vermoe
den. 

Had de Kajdinaal er geen stokje voor 
gestoken dan gingen we regelrecht naar 
de revolutie. Dan kon Theo een nieuw 
mlrüsterie maken, waarvan hij eerst.? mi
nister zou zijn en kon hij Oool en Be
nard er in loodsen. Vowwaai' een mooie 
ploeg ! 

Weet men wat de mensen zeggen die 
nog een weinig nadenken ? t De syndl-
katen zijn de pest en de ondergane; van 
het land »• 

En zij hebben het bij het rechte emd. 
E.V.B. - Brussei. 

Red. : Ue vriendschap van Cool en Re
nard, was en U een feit en zal dit ook 
blijven. En dat Het Volk niet veel ver
schilt van Le Peuple kunnen we onder-
srhrijven. 

BRIEF UIT DE GEVANGENIS 

Ken van onie vrienden bezorgde eeo 
mooi kerstpak aan een gevange te Sint-
Gillis. Hij kreeg volgetid antwoord : 

Beste vrienden. 
Het is mij onmogelijk onder wooiden te 

brengen hetgeen in mij omging toen Ik 
dat reusachtig en wondermooi kerstpak 
onder ogen kreeg I Ik heb er verschillen
de kameraden bljgeroepen en bij méér 
dan één biggelden de tranen ener de wan
gen . Méér nog dan al die lekkere dingen, 
telt voor ons dat die liefdesgave van bul
ten komt, van onbekende mensen die 
wellicht zelfs niets te veel hebben maar 
die aan ons denken. Die aan ons denken 
nu het nakende zestiende Kerstfeest in 
gevangenschap aan onze harten vreet Ik 
wil dan ook die heerlijke dingen niet 
voor mij houden. Ik wil ze geven aan lot
genoten, voor elk wat, opdat ze op Kerst
avond niet eenzaam zouden zijn in hun 
cel, opdat dat kleine geschenk hun zegge 
dat ze op die avond niet door God en 
allen verlaten zijn, die in die verre uit
hoek van ons geliefd Vlaanderen mensen 
zijn die aan ben denken... Ik dank u van 
harte voor dit alles. Ik vraag u eveneens 
ai die ons onbekende kameraden onze dank 
te willen vertolken. Graag zou ik htm na
men kennen. Kimt ge die niet bezorgen ? 

Ik moet u zeker niet zeggen dat die 
meeste gevangenen diep gebukt gaan an
der de last van het zKstiende Kerstfeest 
In Sint-Gillis. Slechts één enkel voorbeeld 
(uit vele.. ) dat zo schrijnend de toale 
ontreddering van tot wrakken neerge
haalde menselijke wezens Illustreert : de-
ï e morgen vroeg de gevangene X aan de 
hoofdcipier om naar de griffie te gaan. 
Hij wilde telefoneren. Naar waar dan ? 
Wel, Om een taxi, adjudant, want deae 
morgen ga ik weg., met Kerstjnis zal ik 
vrij zijn... Om hem te sussen beloofde de 
hoofdcipier zelf te gaan 1»lefoneren. 

De ongelukkige wacht zielloos op de ta
xi, die maar niet gekomen is en die niet 
komen zal... De sukkelaar had zijn moe
der beloofd op Kerstdag bij haar te zijn. 

Moesben zij die dit alles willen, of zlJ, 
die dit alles zonder het ntinste p r o t e * 
toelaten, dit zien, wel dan zou er mis
schien weer wat menselijkheid komen.. 

HM toch mogen wij niet opgeven Hij 
die nog staat moet diegene, die dreigt in
een te storten, recht houden. Te weten 
dat er buiten mensen zijn die ons niet 
vergeten zijn, steunt ons hierin. Dit le 
weten zal ons op Kerstnacht toch wat 
klever brengen, ondanks kilte en drukken
de eenzaamheid. 

Het is tevens het schoonste dankwoord 
dat we u en onze onbekende vrienden mo
gen zeggen. 

Met diepe genegenheid en toi weer
ziens ! 

Van harte een vroUjk kerstfeest en een 
voorspoedig nieuw Jaar aan u allen 

Gevangene • St. Gillis. 
Ked. : Vaak boort men bewerea i' Wie 

thans nog gevangen zit. zijn bandieten u. 
Dit ia slechts ten dele juist. Er zitten nog 
tal van gevangen, vero»rcleeld wegens ver
klikkingen, die thans niet meet als ver-
klikkingen zouden aanvaard worden En 
wat de bandieten betreft, voor de naoor
logse treedt de staat heel anders op dan 
voor de vooroorlagse. Een ouder moorde
naar zit zelf geen 16 .iaar. De lOU gevan
gen voor ooriogsfeiten zijn een bespotting 
voor a dr humanUtMi ra Katetiehen. 

RUIM 13.000 STAMMEN 
VERGOOID 

Boste Redaktie, 
« Davidsfondser uit Schaarbeek » heeft 

in zijn brief zeer sclierp aangetoond dat 
we ons mo<'ien hoeden voor lokvinken In 
de unitaire pai'tljen. 

Wat is een lokvink ? Een overtuigde Vla
ming — of tenminste toch als zodanig be
schouwd — die door zijn per.soonlijke be
wijzen van vlaamsgezlndheid stemmen lokt 
naar een unitaire partij, waar deze stem
men altijd misbruikt worden. 

Dit misbruik steekt in .sommige gevallen 
zelfs de ogen uit van de meest argelozen. 
De burgemeestjsr van Asse behaalde bij de 
laatste verkiezingen ruim 13.000 voorkeur
stemmen. Werd hiermede rekening gehou-
óien bij het koöpteren van senatoren ? He
laas neen ! Men verkoos een zekere VER
SE, aartsfranskiljonneke, dat bij dezelfde 
verkiezingen amper 2000 voorkeurstemmen 
haalde. 

.M. V. - Sctiaarbeek. 
Nota van de redaktie. 

We kunnen niet genoeg op dat nageltje 
kloppen : de vlaamsgezinden In kleurpar-
tijen schaden de Vlaamse zaak, omdat ze 
tn die partijen geen ware invloed hebben. 
Hun Invloed zal stijgen, indien de macht 
van de Volksunie stijgt De eerste plicht 
van de Vlaamse kiezers is dus : de Volks
unie zo sterk mogelijk maken en op die 
manier een gunstige Vlaamse stroming 
verwekken in de andere partijen. 

JONGEREN EN FEDERALISME 
De redaktie ontving een simpatiekc 

brief uit Mortsel van een Jonge man van 
16 jaar die schrijft hoe hij met een groep
je jongeren het vraagstuk van het fede
ralisme behandeld heeft. De voordelen 
ervan zien zij als volgt : 
1. Ejgen werk : Wij moeten niet meer 

gaan werken in Wallonië. 
2. Belastingen blijven in Vlaanderen. 
5. Een rechtvaardige regering geen 

kruipers meer voor de Walen 
4. Eigen leger : eigen taal. 
6. Definitieve grens ; talentelllngen afge

schaft. 
6. Nieuwe politiek : socialisme krijgt In 

Vlaaaderen «en ander karakter, ntat 
meer antl-KatoJlek. 

7 Fransialigen weg uu Vlaanderen : of
wel naar Wallonië ofwel pas-vn ze zich 
aan. 

8. Vlaamse direkteurs in de fabrieken. 
E.L. - Mortael. 

Red. : De eerste tien jaar na de jong
ste oorlog was de jeugd nog weinig vat
baar voor ernstige studie en realistisch 
idealisme. 

Sinds een . 6 jaar is de keoteriug zich 
l>eglnnen te voltrekken. 

De generatie, die thans aankomt is in 
ha<ar keurgroep uitstekend Vlaiiiagezind. 
Met hel zuiver aanvoellngsvermogen van 
de jeugd richt ze zich tot de Volksunie. 
Daar alleen zal ook hun Vlaams vertrou
wen niet liedrogen worden. 

DE VRIJHEID VAN ARBEID 

Iedere maal dat er kwestie is van sta
king, komen ook dezelfde klachten naar 
voren. De werkwilligen worden iDelel te 
arbeiden door een kleine minderheid 
mondhelden — de zogenaamde piketten — 
die overal het werk beletten 

Ik herinner mij een der vroegere sta
kingen. In een fabriek langs het kanaal 
van Temeuzen waren op de 218 werklie
den jul.st 11, die weigerden aan 't werk 
te gaan en die, aangespoord — en mis
schien ook wel betaald ? — door hun syn
dikaat, de werkwilligen verhinderden bin
nen te gaan. Dat waren de zogenaamd 
« piketten ». Dat zal nu ook wel het ge
val zijn op dezelfde manier. Men verhin
dert de arbeiders te werken voor het wel
zijn van vrouw en kinderen en 't is een 
kleine minderheid, en dan nog gewoon
lijk het uitschot, die door de syndikaten 
wordt opgeroepen om piketten te vormen. 

Is daar nu waaj-lljk niets tegen te doen? 
Kn moeten de werkwilligien steeds blijven 
dansen naar de pijpen der anderen ? Wat 
zou het dan wel worden. Indien iedere 
werkman VEïlPLICHT wetd te syndike-
ren,. zoals men het reeds beeft vooruit-
gezet ? 

' • A . T ! " - Gent. 

Red. : Zoab> we voor het stakingsrecht 
zijn, >o zijn we ook voor de vrijheid van 
arbeid. De piketten mogen wel proberen 
de arbeiders te overtuigen het werk te 
•taken. Zij mogen het hun medearbeider» 
echter niet verhinderen. 

P£R5SP/^GeL 

DE STAKINGEN 
WOBOT HET FEDERALISME WELDRA 
EEN MINIMUMEIS ? 

De reusachtige stakingsbeweging, ont
ketend door Renard, heeft de Vlaama-
Waalse verhoudingen sterk In de aktn<t-
llteit gebracht. Zodanig zelf dat ook de 
internationale pers herhaaldelijk bij dit 
aspefct V3.n de staking is blijven stilstaan. 

DE STANDAARD (28-1Z-60) 
f De Vlamingen zijn de Inmenging van 

deze Luikenaars en Boralns beu » no be
toogt M.C.R. en hij besluit < dat de een-
heidswet er moet komen Is mede veroot^ 
zaakt door de zware hypoteken die Wal
lonië op de Belgische ekonomie legt. 

Voor tienta.Uen miljarden werd er geïn
vesteerd In de veroordeelde waalse mijnen; 
de winst van de Limburgse mijnesn we:|i 
afgeroomd ten bate van de Walen. De zo 
noodzakelijke autoweg Antweipen-Gent^ 
Rljsel komt er niet omdat de walen voor
rang eisen voor hun ekonomisch onbe
langrijke Route de Wallonië ! 

Hoelang gaan wij nog dupe zijn ? Hoe
lang gaat Vlaanderen nog dulden dat de 
waalse agitatie zijn expansie ondermijnt 
en afgrendelt ? De tijd wordt rijp voor 
een grondige federalizatie van de instel
lingen. De Vlaming wil meestea- zijn In 
eigen huis. 

Op 29-12-60 besluit M.C.R. 
Indien de krachtproef tot het uitewte 

wordt doorgevoerd moet zulks een diepe 
weerslag hebbai op de Vlaams-Waalse 
verhoudingen. Geen enkele partij kan 
daar blind aan voorbijgaan. 

In een artikel « Vlaamse Maturiteit » 
in De Standaard van 30-12-60 besluit 
M.C.R, 

« Van hoog tot laag moet het «imoge-
Ujk worden dat volksvreemden die ons 
alleen maar schaden nog over ons en on
ze toekomst beslls-sen Op de verovering 
van dat meesterschap in eigen huis zal 
de strijd voortaan gericht zijn ». 

HEX VOLK 28-12-60 
Maakt onder de titel K Waals sepaja-

tisme » melding van bet Belga-commu-
niqné waarin gezegd wordt dat 

Walen van elke politieke strekking 
te Hoei zijn bijeengekomen onder voor
zitterschap van de h Jean Burton, alge
meen seciciaris van de Waalse Ekonrani-
sche Raad. ZIJ keurden een motie goed 

waarin zij met vreugde de Waalse be
wustwording vaststellen welke zelfs swn-
mige kerkelijke kringen heelt bereikt. Zij 
nemen akte van de huidige toestand en 
verzoeken alle politieke en syndicale fe
deraties onverwijld het vraagstuk van de 
structuur van de Staat en dat van hun 
eigen organisaties te onverzoeken. 

COMBAT IVrane sociallsttsch d?«biad 
28-12-60). 

« De Belgische crisis zou een echtschei
ding kunnen teweegbrengen tussen de 
twee Belgische volksgemeenschappen ». 
« Bij de sociale crisis heeft zich de be
dreiging gevoegd van een breuk tussen 
de twee volksgemeenschappan. Bedrigd 
door de werkloosheid, voortvloeiende uit 
de sluiting van de onn'endabele mijneri, 
vergeten door de regering (sic !) die se
dert twee Jaar stelselmatig de vloed der 
investeringen richt naa r het Vlaamse 
land (resic !) Is Wallonië wakker gescho
ten en heeft zijn vlag laten wapperen op 
de daken ». 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
(28-12-60) 

Dan is er de tegenstelling tussen Vlaams 
en Waals, waarbij Wallonië, sterk socia
listisch, een verdedigende houding aan
neemt, die toch niet kan maskeren, dat 
de exclusieve Industriële rol van WaJlo-
nië voorbij Is; dat elders, in de Kempefn 
bv. rijke kolenlagen zijn, waar de Waalse 
mijnen een uitgeput en onrendabel fi
guur tegenover zouden slaan. Het socla^ 
listisch zuiden Is radlkaler dan het 
Vlaamse noorden, dat de katolieken vast 
in htm greep hebben. 
THE TIMES (28-12-66) 

« Het is België's noodlot dat de schei
dingslijnen op geografisch, etnisch, taal-
kimdig, godsdienstig en politiek gebied zo 
dicht bij elkaar liggen en aldus alleen 
maar aangescherpt worden. De regering 
Hïvskens. een koalitie van kristen-socialen 
en liberalen, steunt hoofdzakelijk op het 
Nederlandstalige en katolieke noorden; 
elk van haar daden is op het eerste ge
zicht verdacht vow de Walen van het 
zuiden.. » 

LE MONDE 
« Waltonië, dat min ol meer afgezon-

dei-d is, spijts de (stakings) bewegingen 
te Antw«T>en en te Gent, levert een veld
slag die het weet beslis.«)end te zijn tegen 

Sinds enkele maanden is de Volk^^'inir. 
in het Waasland zeer bedriivi'j 

Op initiatief van het ai-ioiiüiüemen-
teel bestuur hadden sukscsrijke kolpor-
tagetochten plaats in verschillende ge
meenten. Kontakt werd genomen met tal
rijke oude en jonge nationalisten In ver
schillende gewesten van het land van 
Waas en deze kontakten worden voort
durend uitgebreid en verstevigd, hetgeen 
ons toelaat steeds meer mensen te berei
ken en te bewerken. De politieke kon-
junktuur is ons ovrigens zeer gunstig en 
het Vlaams-Waalse belangenkonfllkt 
wordt elkr dag scherper en duirielijk'^r. 

Onze propagandisten, simpatizanlen en 
lezers mogen dan ook geen enkele gele
genheid onbenut laten om familieleden, 
vrienden, kennissen, collega's, enz.. , in 
het licht van de huidige sociale en poli
tieke gebeurtenissen te wijzen op en te 
overtuigen van de ongerijmdheid van de 
huidige BelKi.sche staatssfruktuui. De v«'-
overing van meesterschap in eigen huis, 
door federalisme, is thans meer dan ooit 
ons doel. De hulp die wij thans' recht
streeks en ongevraagd uit Wallonië ont
vangen is van grote betekenis De verwe
zenlijking van ons ideaal zou wel eens na
bijer kunnen zijn dan men over t alge
meen aanneemt. Daarom besloot de Volks
unie-Waasland tijdens de komende maan
den een extra-ln.spannlng te doen voor de 
verdere uitbouw van de partij . Al."-- eerste 
initiatief vermelden wij het inrichten van 
een GROTE VOLKSVERGADERING op 
dinsdag 24 januari 1961 te 20 uui in de 
zaal « De Stad Nantes », Grote M;»rkt, 
Sint-Niklaas. Als sprekers zullen optreden 
D;-. Leo WOUTERS, provinciaal voorzit
ter, en Mr. Pians Van der Eist, algemeen 
voorzitter en volksvertegenwoordiger Op 
het agenda : 1) Waarom Vlaanderen on
der geen enkel vooi-wendsel een talen-
üelling kan en mag toelaten, 2) Ons stand-
piuit tegenover de eenheidswet en tegen
over de sociale en politieke beroering 
daaromtrent ontstaan. 

De vergadering zal worden voorafge-
gegaan door een giootscheepse propagan-
datocht met mlkrowagens doorheen Sint-

Niklaas. Alle nationalisten en overtuigde 
Vlamingen uit het Waasland worden vleuv 
zocht deze datum vrij te houden, en voor 
deze vergadering zoveel mogelijk propa
ganda te voeivn. Deze bijeenkomst moet 
uit.groelen lot de doorbraakvergadering 
van de Volksunie in hel arrondissement 
Sint-Niklaas. Hel bestuur rekent op aUe 
^ t rouwen en dankt hen blJ voorbaaA 
voor hun modewerking. 
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= Advies an bemiddel ing ^ 

1 In alle § 

I FISCALE GESCHILLEN 1 

I i 
B Boekhouding = 
1 • Sociale Wetten s 

BOREFI Fiduciaire 

Omer DE RAUW 

Esplanadestraat 7 

AALST 

Tol. 053 221.42 
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I VOLKSUNIE- i 
1 NOORDERKEMPEN 1 
= 3 
= Onze Kameraadschapsavond 5 
1 iiï de «Riddershoeve» te Scho- 3 
I ten, op zaterdag 21-1-61, zal = 
i voorafgegaan worden door een 1 
I GROOTSE FAKKELOPTIOCHT | 
I 100 FAKKELDRAGERS ! | 
= En de miiziekkappel «Hou ende ^ 
i Trou ». i 
i Verzameling te half acht op 1 
1 het Marktplein te Schoten. In- 1 
i schrijvingen : Wim Maes, Tel. M 
I 39.92.06 een Pol Venken, Tel. 1 
I 52.41.45. I 
= ex 
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1 HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
A N T W E R P E N | 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons f 
i T. V. - Wasmachines i 
E S 

1 Casvuren - Kinderwagens - Stoven i 
i E 
i 25 TOT 30.% OP DE GETEKENDE PRUZEN | 
1 OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING = 

Kontant - Krediet | 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR i 
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de Vlaamse meerderheid die in opmars i; 
niet enkel demografisch, wat niet nieuw 
is, maar ook op het ekonomisch vlak. 
Werden niet onlangs talrijke faba-ieken 
van Wallonië naar Vlaanderen overge
bracht, waar de lonen lager zijn I Onge
twijfeld ligt daar de reden waarom het 
Waalse vaandel met de haan aan de ge
vel hangt van de gemeentelijke gebouwen 
LE PARISIEN LIBERE 

« Is dat de breuk van een met moeite 
bijeengehouden gemeenschap ? » 

POURQUOI-PAS ? 
DU Brussels weekblad nam een vraag

gesprek af van André Renard. 
Bij gelegenheid van dit inten'ieuw ver

klaarde hij o m . « Ik geloof dat deze sta
king voor Wallonië de gelegenheid Is ge
weest van een bewustwording. Wallonië 
verkwijnt en niets wordt gedaan om die 
verkwijning te keer te gaan, integendeel. 
Men begint in onze gewesten te begrijpen 
da t de Vlamingen, ook in de schoot on
zer eigen socialistische organisaties, de 
wil hebben gebruik te maken van hun 
aantal om hun denk- en zien.swijze op te 
dringen ». 

Hij verklaarde tevens : 
De eenheidswet is slechts de gelegen

heid : het ware doel der staking gaat ver
der. Het Is nodig een nieuw evenwichtpunt 
te vestigen tussen kapitaal en arbeid en 
fundamentele wijzigingen te bekomen in 
onze politieke instellingen en onze econo
mische strucuur». 

DE BELGISCHE SOC. PAKTU 
deelde op 2 Januari het volgende mee ; 
« De afgevaai-digden van de Waalse fede
ratie van de B.S.P., die op 2 januari 1961 
als gevolg van de oproep van het komitee 
voor Waalse socialistische aktie te Namen 
zijn bijeengekomen, betuigen him nauwe 
solidariteit met alle stakende arbeiders, 
zowel Vlamingen als Walen, die strijden 
voor de verdediging van hun rechten. 

In het besef evenwel dat dat stakings
beweging in Wallonië des te algemener 
en diepgaander is, daar zij het gevolg is 
van een geleidelijke verslechting van 
het Waalse ekonomisch potentieel, als ge 
volg van het in gebreke blijven van *> 
centralizerende macht, die handelt binnen 
het raam van een imitair België in de 
overtuiging, dat de ekoaomische expansie 
en de voorspoed van WalUwiië van nu af 

reeds het probleem van het staatsbestel 
van het land doet rijzen; Ijesluiten een 
vast komitee op te richten om de aktSe 
van de Waalse federaties van de B.S.P. te 
koördineren; dit komitee verzekert het 
kontakt met het koördinatiekomitee van 
de Waalse gewestelijke afdelingen van het 
A.B.V.V. 

De afgevaardigden van de Waalse fede
raties van de B.S.P. zijn ervan overtuigd, 
dat een herziening van de poHtleke struk-
tnur van het land, wei verre v£m de be
langen van de Vlaamse arbeiders, die soU-
dair ïjjn met die van de Waalse arbei
ders, te schaden, een harmonische ont
wikkeling van alle gewesten mogelijk zal 
maken. 

Daarmee wordt het federalisme in het 
A.B.V.V. en in de B.S.P. mgeluld. DU kan 
een grote weerslag hebben op de andere 
partijen en vakbonden... en op de Belgi
sche unitaire instellingen. 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 
NA BESCHULDIGINGEN, KLACHTEN 
(5-1-61) 

Zelfbestuur ? Daar dromen tienduizen
den Vlamingen reeds tientallen Jaren van 
En de tijd van het federalisme is wellicht 
nader bij dan vele... Walen lief is. Neen, 
heren oproerkiraaiers, het fedeiralisme 
.schrikt de Vlamingen geenszins af. Ook 
dat kan niet worden get«ruikt als chan
tage ! Maar als er over federal iane zaj 
worden gesproken, dan zal het warempel 
op een andere manier moeten gebeuren 
dan nu het geval Is I De tijd is voorbij 
dat wij ons lijdzaam laten uitschelden 
voor « ezels en boerenbeesten » doo: men
sen die nu weer eens hiet bewijs leveren, 
wat ze eigenlijk maar waard zijn. 

I IME 

TI.ME, het grote .Amerikaanse weekblad 
noemde EyAens vorige week, doelead op 
(ie Kongolese krisjs en op de huidige ge
beurtenissen i» België THE MOST STC-
PID MAN OF THE YEAR (= de DOM
STE MAN van het jaar) . 

Wij beperken on» hierbij tot de vast-
%teUing dat de C.V.P. hem dan »og be-
.'«clioiiwl als de verstandissle man van 
)uii nartij. 

Nog goed dat Time de rest v«n ée 
C.V.P. niet k e « t 
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ANTWERPEN 
BROECHEM 

Op 10 december 1960 had te Broechem 
een kantaktvergadering plaats met hert 
oog op de stichting van een V.U. afdeling 
In het 6de gewest. Naast ©eti bedrijvig 
IJzerbedevaartkomltee en V.O.8. «ifdellng, 
zaj In deze kleine Vlaamse nationail« 
burcht weldra een V.U. afdeling tot stand 
komen. 

Er had een mime gedaohtenwlsseUng 
plaats waai-ult kon besloten woixlen dat 
vele In het Broechemse het Vlaams natlo-
naJlsmA aankleven, waar weinigen er 
voorlopig nog durven voor uitkomen. Dat 
komt wel . 

De kameraden Storme en Mettheyasena 
verzochten de aanweiugen BO mogelijk 
kontakten te leggen op een bredere baslB 
om definitief te kunnen overgaan tot het 
stichten van een afdeling. WIJ Eoekeo; 
kontakt met Vlaama nationalisten uit de 
randgemeenten om aas belangloos te hel
pen bij het bestellen van het blad en hot 
werven van abonnementen. 

De Vlaams-natlopale gedachte wtnt 
veld; ook In om» kleine buitengemeenten; 
alleen durf om naar bulten uit te stralen 
ontbreekt nog. 

Vrienden uit het omliggend» laat U on
middellijk opschrijven als lid of abonnent 
op het degelijk Vlaajiis-natlonaal week
blad c DE VOLKSUNIE » - 200 F par 
Jaar; ook verkrijgbaar per l/S Jaar o* per 
kwartaal 

Laat de voorvechters uit de streek nl»t 
In de steek 

Vlaanderen zaj U dankbaar eljn. 
Voor aUe inlichtingen wende men ï lch 

tot de 5de gewesUelder kameraad STOR
ME Bo^enberglei 134 Deume-Antwerpen. 
HOBOKEN 

Op 24 november U. had onder voorzittet^ 
sdhap van J. FERIB onze eejste Gewest», 
lljke voorllchtingsvergadenng pilaat«. On
danks het archi-slechte weer. was de op
komst meer dan goed. 

Na een mleidend woord van kamea^ad 
Perir trad als eerste spreker kameraad 
Mattheyssens naar voor die op klare «n 
duidelijke wijze steHlng nam tegen de uni
taire politiek, die altijd de Vlamingen 
heeft benadeeld. 

Mr. v. d. ELST maak:e daam« m een 
fijnzinnige spreekbeurt duidelijk waarom 
wij verplicht zijn de Volksunie te steu
nen en te propageren, en beUchtte uit
voerig haar Vlaams-nationaal programma. 

Met een kort dankwoord en een over
tuigd meegezongen Vlaamse Leeuw sloot 
deze geslaagde avond. 

N.B. — Wij melden met vreugde : Weer 
8 abonnementen blJ ! Daarom « MM 
VOLKSUNIE op k<HJ, Vlaming geef nooit 
op : » 
EKEREN 

Hier werd op 17-12-60 vergaderd, en oen 
voorlopig bestuur samengesteld, waarvan 
F V.^N DIJK. Jozef Ickxstraat, 13. EKE-
REN n , als voorzitter fimgeert. Als eer
ste resultaat van onze werking : 4 abon
nementen en 6 nieuwe ledea De maande
lijkse vergadeniigen wwden gehouden, le
dere 2de zaterdag, te 20 u. — adres : H 
BOSMANS. Kapelstraat. 7. MARIABÜRO-
EKEREN II. 

Wie in LEUVEN 

de BtERKElDER niet bezocht, 

was in LEUVEN niet 

Oude Markt 22 
is onz* bierl«elder 

Algemeen agent voor België • 

ABTS 
STEENWEG OP TIENEN, 94 

KOi?5fcK-lO 

• • • 

( 
( 
( 

( ' 
( 
( 
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Opgepast voor namaalt DORT I 

Het Witte Paard 
WANDELINGENSTRAAT, 1 4 

to LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klubs. 

Boste dranken 
tegen matige prijzen 

• S B 

• • • 

ARRONDISSEMENTEEL NIEUWS 
In samenwerking met al haar afdelin

gen kon de arr. ratul. de djle laatste 
maanden, de uitgave verzorgen van 3 
pamfletten, met een gezamenlijke oplage 
van 180.000. 

Dank alj de uitbouw In het arr. EBII 
vanaf dit Jaar leder pamflet op 100.000 
exemplaren kunnen gebust worden In twee 
tot <We dagen. 
HET A.V.V. TEGEN POLITIEK SYNDI-
KALISME EN VOOR FEDERALISME 

Hieronder een passende stellingname 
welke bewijst dat ook de Vlaamse sociale 
groeperingen het unitarisme beu zlJn : 

Het dagelijks bestuur van hot Algemeen 
Vlaama Vakverbond (A.V.V.) en het daar
bij aangesloten Vlaams syndlkaat voor 
openbare diensten, in spoedvergadering 
samengekomen, neemt niets terug van Eljn 
over enkele dagen aangenomen motie t ^ 
gen sommige bepalingen van het ontwerp 
van enige wet. 

|iiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHimiiiiiiiiiiiiiiiin 

i Zetetfabriek Boterberg 
i LEDEZIJDE-LEDE 

1 A l l e n v o r d e l o r : 

I Engel & C° I 
§ Eigen produkt ie 
g Uitgebreid gamma 
= Aan huls geleverd 
£ Prospektus 
= op verzoek 

= Voor leden 
^ on abonnees 
s Volksunie : 

I 20 % K O R T I N G 

miMIWIIIIIIIIIinilMilllHIHiHIMIIIIIHHIIIMIilHIHIHIIIillMIHIHIIll 

TEL. (053) 225.60 

Schttndvlekt niettemin die satwtage-
daden die sommige verdedigers van de de-
mokraitie menen onmiddelijk te moeten 
aanwenden. 

Herinnert er aan dat de kleursyndikaten 
geen poging onverlet laten om de klei
nere syndlkaten, in naam van'da arbelders-
solldaritelt, het bestaan onmogelijk te 
maken, o.m. wat betreft de uitbetaling van 
de werklozen vergoedingen. 

Wenst zich niet t« solldarizeren met 
diezelfde syndlkaten die voor de schrome
lijke stoffelijke benadeling van 't hele tir-
beldende Vlaanderen, zowel In de privé-
als In de openbare sektor, voortdtirend 
hebben blijk gegeven van een schok
schouderende minachting 
— Ontzegt onze Waalse landgenoten niet 

het recht op te komen voor bestuui^ 
lljke scheiding. 

— Is zelf van mening dat alleen de fede
rale staatsinrichting een volledige op
lossing kan brengen voor een totale 
vrede in België. 

— Wenst haar leden geluk die spijt alles, 
biezonderlljk aan het «poor en In de 
postdiensten aan het werk «IJn geble
ven. 

GENT 
OALABAL << OUD EN JONG x 

Het traditioneel galaavondfeest « Gen t -
Oud en Jong », de Jaarlijkse afspraak der 
Vlaamse akademJoi, ine««lcht door de 
oudledenbond van het K.V.U.V. Gent, 
vindt plaats op saterda^ 21 Janu;iri te 21 
nur in de salons van de Koninklijkr Ope
ra te Gent. 

Voor aitnodlglngen het nummer (09) 
M.11.52 opbeUen van het K.V.H.V. Stat 
Pietersnleuwstraat 120-122 te Gent tt 
schrijven naar dtt adres. 

Hoe sneller men de plaatsen bespreekt, 
hoe beter me» er heeft. Haast en spoed 
Is thans wel goed. 

14 JANUARI 

Houd die datum vrij, voor onze feest
avond, ons pensenkermis in de Ron'.and 
om 19 uur. Als Intermezzo enkele ..-.ach-
tlge krachttoeren en een reuze grau.s tom
bola waar lang over nagepraat zal WOT-
den. 

OOSTENDE 

Een nieuw 'Jaar Is reeds aan gang, een 
Jaar dat voor de VI. Nationalisten van uit
zonderlijk belang Is, de VOLKSUNIE 
heeft een WEEKBLAD. Het zal een flink 
propagandamiddel zijn om de militanten 
te steimen in hun colpoitages, huisbezoe
ken, enz .. 

Onverdroot zetten wij de strijd verder, 
die onze vooroorlc«so kopman Mr. J. Leu-
rldan In de Noordzesgouwe heeft Ingezet. 
Nu we reeds met 1961 zijn van wal gesto
ken, zullen alle geabonneerden van het 
Gewest Oostende er aanhouden hun 
WEEKBLAD te hernieuwen, en er des
noods nieuwe aanweiTen. We veagen dan 
ook dat de VL Nat. In het Gewest zlcix 
meer met de Militanten van de VOLKS
UNIE Bouden samen werkiein, alle inlich
tingen over de werking van de Volksunie 
kan men steeds t)ekc«nen bij de volgende 
edieasen. 

H. Provoost, Dr. ^loreaulaan, 89 (Opex.) 
J. Bultynck, Pr. Orbansüiaat, 31. 
In de e.k. wek«i zaï het Gewest Oosten

de in samenwerking met het Arrondisse
ment een ALGEMENE VOLKSUNIB-
VERGADERING houden te Oostende. Da-

GENK - BOKRIJK 
VLAAMSE KRING LIMBURG 

O p zaterdag 21 januari 
(en niet op zondag 15 : 

verkeerd gemeld) 
richt de Vlaamse kr ing zijn 

EERSTE BAL 
in, zaal NITELLA, vlak tegenover de 
ingang van het domein van Bokri jk, 
langs de steenweg Hasselt-Genk. 

Met het toonaangevend 
Limburgs orkest : 

BOBBY C A N A R I U S 
Toegangspri js : 50 F. 

GEEN ENKELE LIMBURGS 

NATIONALIST M A G ONTBREKEN 

turn, en sprekers zullen in de »v. Nns 
van het blad aangekondigd worden. Moge 
deze Voorlichtingsvergadering nog eeo 
groter sukses bennen, dan de vorige, me* 
als doel ZELFBESTUUR door FEDERA
LISME. 

Storm-op-zee. - Oostend*. 

SCHAARBEEK-SINT-JOOST 
Ruim één jaar geleden richtte de voor

zitter van het kanton Asse een kameraad-
schappelijke uitdaging tot een paar pro
pagandisten uit Schaarbeek om het aan
tal abonnenten op de Volksunie In hun 
gewest zo hoog op te drijven als in het 
kanton Asse. Nu durven deze propagan
disten de bal teinigkaatsen, want sedert 
die uitdaging zorgden zij in hun kantons 
voor een aanwinst van ruim hondea-d abon
nenten en lezers van ons blad. De schoonr 
ste uitslagen kwamen uit Etterbeek, Ever», 
Kraainem, Scliaai-beek, Steenokkerzeel, S1> 
Joost, Wezembeek en Zaventem. 

BIJ DE GENTSE V.N.8.U, 

Sedert u ons vorig verslag las In 
dit blad Is er weer heel wat gebeurd 
In Gent. 

De Vlaams-Nationale Studenten-
unle gaf sedertdien het november
nummer uit van haar voorlichtings
blad DEI.TA, dat alweer op 1,500 
eksemplaren verspreid werd in alle 
universitaire lokalen alsook in het 
Hoger Instituut Sint-Lukas en de 
Technische scholen. 

Op 5 december ging in het offi
cieel studentenhuis een debat door 
tussen leden van het Katoliek 
Vlaams Hoogstudentenverbond, de 
Vlaams-Nationale Studentenunie, 
de Vlaamse Socialistische Studen
tenbeweging en d€ Vlaamse Koov-
munistlsche Studenten. Onderwerp: 
soclaal-ekonomische struktuurher-
vormlngen. 

Het Is wel de eerste keer dat stu
denten van zo verschillende denk
richting in openbaar debat bijeen
komen. Voor de eerste keer ook 
bleek hoe weinig verschil van me
ning er eigenlijk tussen hen bestaat 
op het punt van sociale rechtvaar
digheid en op het punt van de volk
se tweeledigheid van België. Uit 
dit debat bleek met alle duidelijk
heid dat aUe aanwezigen — elk 
vertrekkend van zijn eigen stand
punt — voorstanders waren van de 
nationalizering van de grondstof
fen- en drijfkrachtsektor. Ook was 
leder ervan overtuigd dat voor het 
etnische vraagstuk alleen federa
lisme een afdoende oplossing kan 
brengen. Er werd dan ook eenparig 
besloten op 25 januari een nieuwe 
vergadering te beleggen met dit
maal als motto : politieke struk-
tuurhervormingen. federalisme. 

Zoekt U een 

Vlaams Verzekeringsmakelaar 
In het Brusselse 7 

• 
v/end» U tot 

BOB MAES 
A. Feldheimstraat 20, Z A V E N T E M 

Tél. : 20.18.59 
• 

Al le verzekeringstakken, 
alle maatschappijen, 
voordel ige tarieven en 
afdoende hu lp b i j ongevsi ien. 

TENLEVEN »«"« 
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Daarmee is dit overzicht van on
ze werking in de afgö'open weken 
nog lang niet volledig. 

Het prezidium van de V.N.S.U. 
stuurde, in samenwerking met de 
meeste andere Gentse studenten
verenigingen, twee moties ten gun
ste van Algerië aan de regering. 
Van een daarvan ging ook een af
schrift naar de voorzitter van de 
Verenigde Naties te New-York. Ver
der kreeg de regering nog een mo
tie ten gunste van onze nog steeds 
opgesloten politieke gevangenen. 
De kommunistische en socialis
tische studenten hebben deze mo
tie mede ondertekend ! Zeggen we 
niet reeds sedert jaren dat alle Vla
mingen in de grond van hun hart 
reeds lang amnestie verleend heb
ben. 

Uit DELTA : 
ER IS WEGGEGOOID EN WEG
GEGOOID 

Kileine en opkomende partijen 
wordt het door het Belgische < de-
mokratische > "kiesstelsel speciaal 
moeilijk gemaakt de behaalde 
stemmen in gekozenen om te zet
ten. Zo is het mogelijk in dit land, 
waar men voor gemiddeld 24.000 
stemmen een gekozene moet heb
ben, dat een partij als de Volksunie 
slechts een vertegenwoordiger 
krijgt per... 100.000 stemmen. 

Dit « demokratische » systeem 
wordt dan ook door de pers der 
mammoetpartijen. vooraJ door die 
van de C.V.P., uitgespeeld tegen de 
Vlaamse nationalisten met de dood
doener « een stem voor een kleine 
partij ' is dikwijls een weggegooide 
stem ». 

's Kiezers antwoord daarop kan 
bondig zijn en even dooddoend : 
« EEN STEM VOC»i EEN UNITAIRE 
PABTLJ IS ALTIJD EEN WEGGE
GOOIDE ^TEM. >. En dit valt niet 
te betwijfelen, nu we sedert 1945 

alle Belgische partijen aan het be
wind zagen, hetzij homogeen, het
zij In een monsterverbond. In geen 
enkele van die partijen hebben de 
Vlaamse stemmen voldoende ge
wicht in de schaal kunnen werpen. 
Alleen in een zelfstandig Vlaams 
b:ok rendeert een Vlaamse stem. 

Asjeblief, bij de volgende verkie
zingen geen weggegooide stemmen 
meer ! 

NOG DE GENTSE V.N.S.U. 
De jaarlijkse Gravensteenstoet, 

die uitgaat ter herdenking van de 
meest randioze studentenmop al'er 
tijden — het bezetten van het Gra-
vensteen — was sedert vele jaren 
vervallen tot een grote zattekuUerij. 
Dit jaar heeft de spiritualiteit voor 
het eerst weer de bovenhand gekre
gen. Daarom besloot het prezidium 
van de V.N.S.U. vanaf volgend jaar 
aan de stoet en de feestviering deel 
te nemen met eigen wagens. De 
dagelijkse politiek zal wel zorgen 
voor het uit te beelden motief. 

Op het Volksuniekongres werd 
door de V.N.S.U.-propagandisten 
van Gent een honderdtal brosjuren 
« Federalisme », uitgegeven door 
het K.V.H.V., verkocht. De merk
waardige studie van onze Mr. Da
niël Deconinck, die de helft van 
deze uitgave inneemt, is wel het 
merkwaardigste wat ooit in Vlaan
deren over federalisme werd gepu
bliceerd. 

De ledenwerving van de Vlaams-
Nationale Studentenunie wordt on
verminderd voortgezet. Behalve in 
alle fakulteiten der universiteit 
zelf, hebben we nu leden in de Nij-
verheidschool, de Technische Scho
len, het Hoger Instituut Sint-Lukas, 
de Koninklijke Akademie veer 
Schone Kunsten, de Brouwerij-
school, het Muziekkonservatorium 
en de Zuivelschool. Wie zei er daar 
dat d« studenten niet meedoen ? 

Gevraagd : Uitbater voor Vic.am* 
Huis, provincie Oost-Vlaanderen. 
Sehrijven kantoor blad. 

Beproeide weduwe loekt dringen thul»-
werk, dames- of herenkleding. Graag Aalst 
of omgevlag. Schrijven kantoor Wad on
der letters D.M.S. 

WIJ ZOEKEN 1 
halve gast typograaf voor de 
verzorging van ons blad. Bij 
voorkeur in de omgeving van 
Brussel wonende. 

Schri jven beheer blad. 

»mmm mm»mm0iÊm0m 

* Schoot-

* Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

S p e c i a l e m o o e i i e n op a a n v r a a g 

A. JEURfSSEN • 
CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Te l : ( M l > 132.31 

Bezoek t o n z e t o o n z a l e n 

mmmmmmmmmmmmm^i^Êmimm urn 
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'Londen. 
National 
Gallary) 

Jonkheer 
Phrlip Marie BLOMMAERT 

he t waren niet allemaal Consciences, Van Ryswycks of Le-
degancl(s in de Vlaamse letterkunde der vorige eeuw. Tal van 
namen zijn in de vergeetlioek geraakt; onder lien ook Jonkheer 
Philip Maria Blommaert. 

Jonkheer Blommaert was nochtans een boeiende persoon
lijkheid. Geboren te Gent in 1807, bekleedde hij in die stad be
langrijke ambten. Hij was een bereisd man, die lange tijd In 
Duitsland en Italië verbleef. 

In onze middeleeuwse letteren en geschiedenis was hij 
thuis als geen; hij bezorgde dan ook talrijke uitgaven van mid
deleeuwse dichters Hij was één der stichters van de « Vlaamse 
biJttliophilen », wier uitgaven zeer gezocht en gewaardeerd wer
den. 

Buiten een groot aantal taalkundige opstellen, strijdschrif
ten en de reeds vermelde uitgaven van middeleeuwse dichters 
gaf hij talrijke dichtbundels uit. Hij overleed te Gent op 14-8-
1871. 

Kent gfj de u/eïdsche stad? 
f l laanderen fJaclit eertijds een koninkrijk te zijn », 

M. Van Vaernewych. 

Kent gi] de weidsche stad, in 't liarl ran 't land gelegen, 
Wier praal gebouwen, viaatloos hoog 
En steile torens, stout ten hemel opgestegen, 
Zich heffen voor 't verbazend oog ? 
Die stad waar Leie en Schelde vloeien, 
Waar nijverheid en kvnsten bloeien 
Versierd met zusterlijken krans, 
En wier ontzaggelijke muren 
Het Vlaamsche volk, in angstvolle men, 
Verstrekten tot behoedmgschans ? 

't Is Gent, de hoofdstad dezer stranden, 
Die vreeslijke heldin, in 't barnen van 't qeiaar, 
De vlaamsche west- en oosterlanden 
Bedekte met haar beukelaar. 
Diep zat de Vlaming, diep te treuren : 
Een roekelooze voet vertrapte Neêrlands keuren, 
Maar Gent, het wraakstaal in de hand. 
Verhief den Zwarten Leeuw, het zinnebeeld der dappren 
En deed hem weer op Vlaandren't torens wa2)pren, 
Bij 't juichend zegeh'ed .van 't vrij/gestreden land ! 

tthlrnt 
Wathuümm 
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POTHOEKSTRAAT, 112 
ANTWERPEN 

Van 29 oktober tot 31 december 
1960 werden in de Albertina te 
Brussel een paar honderd oude 
drukken uit de Nederlanden ten
toongesteld. Dieze zeldzame verza
meling boeken die de kruim zijn 
van het beste vakmanschap in on
ze vijftiende en zestiende eeuwen, 
komt uit de beroemde biblioteek 
van de hertogen van Arenberg. De 
huidige bezitter heeft ze, om niet 
verklaarde maar voor elkeen die 
met doorzicht begaafd is, duide
lijke redenen aan een rijke Ame
rikaan, dhr. Lessing J. Rosenwald, 
verkocht. 

Als voor een laatste afscheid 
werden die schatten, eerst in Den 
Haag. en ten slotte te Brussel uit
gestald; daarna vertrekken ze 
voorgoed naar de Nieuwe Wereld. 
De macht van het geld ! De oom 
van de Oude Wereld verarmt; de 
neef in de U.S.A. gaat met de bloem 
van onze rijkdom lopen; we wor
den afgeroomd en blijven met de 
taptemelk zitten. 

Onder de tentoongestelde boe
ken was er een korte verhandeling 
van twee en een halve bladzijden 
van de hand van een zekere Rober-
tus Gropretius uit Atrecht : TRAC-
TATUS DE PESTE. te Gent ge
drukt in 1538. Zoals de meeste ge
neeskundige werken uit die tijd is 
ook dit kleine pestboekje in het 
Latijn geschreven. Het verkondigt 
geen wereldschokkende ontdekkin
gen, maar brengt, heel in het kort, 
een beschrijving van de pest, van 
haar tekenen en van haar behan
deling met behulp van eenvoudige 
medicijnen, die elkeen zich kon 
aanschaffen. 

Het kleine traktaatje was ten 
behoeve van de artsen en de an
dere gestudeerden geschreven; dat 
is de reden waarom het in het La
tijn, de taal van de geleerden uit 
die tijd, Is gesteld. 

De auteur stamde uit Atrecht 
(Arras) en had al vrij vroeg, waar
schijnlijk omdat hij met een Gent
se dame was gvhuwd, zich in de 
stad van Leie en Schelde gevestigd. 
Wij vonden er de sporen van zijn 
graf stede in St-Mlchielskerk. Zijn 
boekje draagt hij op aan de Engel
se Koning Hendrik VIII. Waarom 
precies aan die vorst, kunnen wij 
niet gissen. Uit bewondering voor 
diens bekende humanistisch mece
naat ? Uit sympatie voor zijn anti-
roomse gevoelens ? Uit bewonde
ring voor de rare schaats die de 
Isoning in de traditionele Europese 
politiek heeft gereden ? 

Pestboekjes, zoals de gezondheids
boekjes, behoorden in de zestien
de, zeventiende en achttiende eeu
wen tot de gezochte lektuur van al 
wie ook maar een beetje geleerd 
waren. Overtalrijk zijn de genees
kundigen, en andere intellektuelen 
van allerlei pluimage, die zich tot 
het opstellen van zulke geschriften 
begeven hebben. Al wat zich als 
een pestboekje aandiende was 
daarom nog geen verhandeling 
over de pest, zoals wij die ziekte 
thans kennen. Al wat besmettelijk 
was, en plots uitbrak, werd als pest 
bestempeld. 

Een zware pokepidemie werd ook 
wel voox de p«st genomen, rood-
vonk, klierkoorts en vlektyfus even
eens. Ter gelegenheid van zo'n epi-
demien, die op een korte tijd een 
zeer groot aantal mensenlevens op
eisten, schoten de pestboekjes als 
paddestoelen uit de^rond; de over
heid loofde prijzen uit om de schrij
vers aan te moedigen, liet de boek
jes vaak op eigen kosten drukken 
"n verspreiden. 

Veel nieuws bevatten de pest-
')oekjes niet. Ze herhaalden bijna 
altijd hetzelfde, driehonderd jaar 
achtereen. De ziekte was toe te 
schrijven aan de bedorven lucht 
die opwalmde uit moerassen, uit 
rottende lijken en vuilhopen bij 
nat en warm weder. Zij openbaar
de zich meestal op bet eind van de 
zomer, tastte bijna uitsluitend het 
niet zindelijke en verarmde deel 
van de bevolking aan, die lieden 

welke krotten en ongezonde stads-
kwartieren bewoonden. 

Er waren ook geneesheren die be
weerden dat de ziekte het gevolg 
was van het samentreffen van de 
stand van sommige planeten; 
maaneklipsen hadden een zeer ver
derfelijke invloed, omdat ze de 
lucht bedierven, zulke doktoren 
staan als astrologische artsen in de 
geschiedenis van de geneeskunde 
bekend, en in de loop van de zes
tiende eeuw nam men hun mening 
soms voor ernstige munt aan. 
Gropretius schijnt er evenwel niet 
veel geloof aan te hechten; het 
pleit te zijner eer. 

Het beste voorbehoedend middel 
tegen pest was de azijn onder zijn 
velerlei vormen : azijndrankjes, 
wassingen met azijn, inademen 
van azijndampen, azijnsponsen 
voor neus en mond houden bij het 
benaderen van pestpatienten, enz... 
Er hing een lucht van azijn over 
het land telkens een pestepidemie 
uitbrak. In het bekende en zeer 
mooie boekje ROCHUS van Filip de 
Pillecijn heeft de schrijver die 
lucht zo goed beschreven dat u uit 
het papier zelf een azijnlucht 
schijnt tegen te walmen. Rochus 
was immers een pestlijder, volgens 
de traditie, en overal waar hij 
kwam sloeg de azijn de omstanders 
in de neus. 

DIETSLAND-EUROPA 

( 

' PATER STRACKE NUMMER i 

I' « Dietsland - Europa » dat i 
• een paar jaar terug een , 
( prachtnummer bracht over ^ 

^ I Wies Moens heeft thans ter ^ 
) gelegenheid van de 85ste ver-
I jp' • ^ van Pater Stracke een 

uitstekend Pater Stracke ' 
nummer gebracht, mooi uit- ' 
gegeven, 60 bladzijden groot i 

* en met medewerking van Al- ( 
' be, Z.E.P. Ampe F.J., Prof. W. < 
' Couvreur. Valere De Pauw, < 
I Dietbrand, K. Dillen, Mevr. , 
I Dosfel, Z.E.H. Gantois, Dr. J. , 
I Goossenaerts H van Becke, 
) Dr. A. van de Poel, Rudl van 
I der Paal en Wouter van 

Doorn. ' 

I Dit Pater Strackenummer | 
I is ook op ons sekretariaat 
I verkrijgbaar of bij overschrij-
I ving van 30 F op giro 5445.46 

van Wim Jorissen Brussel ' 
' 

^ 
' -

Men moest ook flink purgeren om 
van liet pestgif af te geraken, en 
daartoe was rabarber de ideale 
medicijn. Een beetje braken kwam 
ook te pas, om het gif kwijt te spe
len. 

De pest heett in de nuddeleeu-
wen, en tot lang nadien, een be-
lalngrijke rol gespeeld in de gezond
heidstoestand van onze streken. 
Onze artsen lieten zich niet onbe
tuigd om hun beste voetje voor te 
zetten om de gesel te bestrijden. 

Ze deden het met'woord en ge
schrift, met het verstrekken van 
hun beste zorgen. 

In alle steden waren er pest-
meesters; deze kregen een speciale 
uitrusting, een hoog scharlaken 
kleed, wambuis en hoed; zij wer
den door de stadsbestuurders spe
ciaal in dienst genomen en bezol
digd; de betrekking bleef bestendig 
bezet, zelfs wanneer er geen pest 
heerste, om elk ogenblik paraat te 
zijn. 

De pestmeesters moesten er voor 
zorgen dat geen epidemie uitbrak, 
door toezicht te houden op de zin
delijkheid, vooral op 't einde van 
de zomer. Wanneer de pest dan 
toch, ondanks alles uitbrak, wer
den strenge maatregelen voorge
schreven die op een echte dikta-
tuur geleken. Men pruttelde niet te 
veel tegen, en zorgde ervoor dat 
alle voorschriften streng werden 
nageleefd. De vrees voor de uitbrei
ding van de gesel was nog de bes
te geneesheer : men waste en plas
te, men zwom in de azijn en hield 
grote schoonmaak. Wanneer die 
gedaan was, op grote schaal, ver
dween de plaag meestal vanzelf. 

Maar zodra de roe niet meer 
kneusde, verviel men in zijn vroe
gere vuilnis, en een nieuwe epide
mie stond voor de deur. Dat was 
het immer droevig herbeginnen 
van de gezondheidskundtge voor
zorg in vroeger eeuwen. De mens 
zelf was, en is, de maat en de norm 
van elke hygiënische politiek. 

Robertus Gropretius' pestboekje 
legt daarvan eens te meer getuige
nis af. Het zondigt niet, gelijk veel 
van zijn voorgangers en nakomers, 
door geleerde betogen, maar valt 
op door bondigheid en klaarheid. 
Wanneer de Amerikanen zullen 
kennis genomen hebben van de 
Inhoud van die twee en halve blad
zijden geneeskundige teorie, zullen 
zij tot de vaststelling komen dat 
de man er het handje van had om 
door duidelijkheid ingang te vin
den en invloed uit te oefenen. Het 
Is zijn voornaamste verdienste. 

Dr. L. Elaut. 

U/IE DICHT MEE } 
Op het ogenblik dat onze geliefde dichteren en dichteressen overaJ i.i 

Vlaanderen postwaarts ijlen om hun treffer voor de opgave van verleden 
week te bussen, zitten wijzelf al weer voor onz« (oude) scfarijfniachine en 
trachten we starend een Limerick te ontworstelen aan het (oude) behang
papier van ons redaktie-bureel. 

Dit ia dus een week zonder winnaars en zo krijgen we in onze rubriek 
een lelijke witte vlek. We meenden, deze vlek het best weg te krijgen door 
ze te vullen met een vljfregellg vers uit Engeland, het vaderland aller Lime
ricks. Ter verontschuldiging bij onze lezers die de taal van Duke ElUngton 
niet machtig zijn : het t)etreft hier een « aangebrande » Limerick en aange
brande Limericks mag men evenmin als de Bijbel lezen in de moedertaal 

The lost weekend. 
There was a young lady from Joppa 
Who came a Society cropper 
She went to Ostend 
With a gentleman friend 
And the rest of the story's improper. 

Anon 
Waaruit blijkt dat de Vlaamse gastvrijheid ook aan de andere zijde vain 

het Kanaal wordt gewaardeerd. 

Nu de opgave voor volgende week : 
De jongens van Luik en van Namen 
zijn druk doende zich te bekwamen 
in het edel spel 
van een fikse rel 

Zoals steeds : een Heideland-pocket voor de l)este inzending. Oplossingen 
voor donderdag a.s.; p'a de redaktie aan 

Vw dienstwlUige Ernest. 

N.B. — J.W. te Anderlecht, die een verdraagsaam man is, dreigt sotio^ 
en korrektor te verminken wegens de verminking vorige week van sijii 
<( scriptores calotici »> 
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De eenbeidswel en de 
Vlaamse belangen 

De Vlamingen hebben meer reden 
dan de Walen om zich tegen de een-
heidswet en de bedoelingen van de 
regering te verzetten. Wij nemen als 
uitgangspunt voor onze beschouwin
gen de eenheidswet in haar OOF-
spronlcelijlce vorm, deze eenheids
wet waarvan premier Eysliens ver
klaarde dat zij te nemen of te laten 
was, maar dat er niets zou aan ge
wijzigd worden en zoals zij door het 
C.V.P.-partijkongres goedgekeurd 
werd. Het Is van belang er de aan
dacht op te vestigen dat de C.V.P. 
Inderdaad bereid was de eenheids
wet goed te keuren en ze in de 
commissies van de Kamer ook 
goedkeurde zonder de wijzigingen 
die er sindsdien onder druk van de 
stakingsbeweging reeds aan ge
bracht werden. Dit geeft immers 
eens te meer de maat aan van de 
slaafse volgzaamheid van de Vlaam
se C.V.P.ers, vooral dan de kristen-
demokraten. 

Van regeringszijde wordt er mee 
geschermd dat de eenheidswet een 
wet zou zijn met het oog op de eko-
nomische expantie. Dit is klinkklare 
onzin : de eenheidswet is in de eer
ste plaats en hoofdzakelijk een be-
lastingswet waardoor de belastingen 
met een 10 miljard zullen verzwaard 
worden. Titel I van de wet die han
delt over de ekonomische expantie 
en slechts enkele artikelen telt, be
vat geen enkele nieuwe maatregel : 
de reeds bestaande wetten van 17 
en 18 juli 1959 worden op enkele 
punten gewijzigd en hun toepas
singsduur verlengd. Dat is alles. De 
ervaring opgedaan met deze wetten 
heeft trouiirens reeds bewezen dat 
zij in hun praktische toepassing 
eens te meer tot resultaat hebben 
dat het leeuwenaandeel gaat naar 
Wallonië en Brussel, naar de be
staande industrie-centra en dat 
Vlaanderen geenszins bekomt waar 
het recht op heeft. Dat zal dus ook 
in de toekomst niet veranderen ! 

Op het stuk van de tewerkstelling 
Is trouwens uit de uiteenzetting van 
de Waalse minister Urbain in de be
voegde commissie gebleken dat de 
regering niet ernstig denkt aan de 
industrialisering van de door werk
loosheid getroffen Vlaamse gewes
ten. Integendeel werd er gesproken 
over imigratie van arbeidskrachten 
naar de industriecentra (lees : de. 
verplaatsing van Vlaamse arbeids
krachten naar Wallonië) en de ver
betering van het vervoer van arbei
ders om de mobiliteit der arbeids
krachten te vergemakkelijken. Dat 
ïijn de ware inzichten van de minis
ter en van de regering. 

Wat de werkloosheid betreft was 
de bedoeling van de regering, waar
tegen de vakverenigingen trouwens 
zo scherp in verzet gekomen zijn, de 
werkloosheid eenvoudig te camoe-
fleren door een onderscheid te ma
ken tussen werklozen die slechts ge
durende korten tijd werkloos zijn en 
deze die het langere tijd zijn. 

Alleen de eersten zouden als werk-
loozen beschouwd en geholpen wor
den, zij zouden o.m. hogere werk-
loosheidsteun bekomen. De tweede 
kategorie echter zou als een soort 
van werkonbekwamen een kleine 
vergoeding ontvangen. 

Het is duidelijk dat onze Vlaamse 
werklozen de grote slachtoffers zon
den zijn van dergelijke anti-sociale 
maatregel. Zelfs het A.C.V. heeft 
verklaard dit nooit te zullen aan
vaarden, en volgens de laatste be
richten zou de regering terug
krabbelen op dit punt. Niettemin 
was de bedoeling van de regering 
klaar en werd dit plan dat in we
zen anti-vlaaras is door het C.V.P.-
kongres eenparig goedgekeurd en 
waren ook de Vlaamse C.V.P.-ers 
bereid dit te doen. Slechts twee 
hebben de moed gehad bij een 
door de op'oositie uitgelokte stem

ming op dit punt met de oppositie 
mee te stemmen, De Saeger en 
Claeys. Men moet dus niet zeggen 
dat hier geen sociale belangen op 
het spel staan en men moet ook 
kunnen toegeven dat het dank zij de 
stakingsbeweging is dat de regering 
thans bereid schijnt te verzaken 
aan dit plan. 

Er zijn nog tal van andere bepa
lingen in de eenheidswet die een 
sociale achteruitgang en een mis
kenning van de verworven rechten 
Inhielden. De Algemene Syndicale 
Raad van advies, door de regering 
geraadpleegd, heeft met eenparig
heid van stemmen (met Inbegrip 
dus van de afgevaardigden van het 
A.C.V.) titel V van de eenheidswet 
verworpen, omdat het ontwerp : 

1) inbreuk maakt op de verworven 
rechten van de personeelsleden 
der openbare diensten; 

8) een tegen de sociale vooruitgang 
ingaande hervorming invoert in
zake leeftijd van opruststelling; 

i) onmenselijke maatregelen op
dringt inzake lichamelijke on-
schiktheid; 

4) een onverantwoorde discrimina
tie invoert in de militaire en de 
burgerlijke sektor en inzonder
heid in de verschillende sektoren 
van het onderwijs; 

6) de levensstandaard van de werk
nemers In overheidsdienst ver
laagt door de verhoging van de 
afhouding voor de Kas voor We
duwen en Wezen. 

Zoals gezegd is echter de kern van 
de wet de belastingsverhoging. Van 
de 6 miljard staatsbelastingen (daar 
naast zijn er nog de gemeentebelas
tingen die zullen verhoogd worden) 
Is het grootste deel het produkt van 
een verhoging der onrechstreekse 
belasting. Welnu de onrechtstreekse 
belastingen treffen de massa en zij 
treffen het zwaarst de grote gezin
nen en de gezinnen met een be
scheiden inkomen. Dat is ook de 
reden waarom in het nummer van 
2 december 11. van de Bond, het 
blad van het Vlaams Verbond van 
de Bond der Kroostrijke Gezinnen, 
onder de titel « Grote verbruikers-
grote slachtoffers » scherp gepro
testeerd werd tegen de fiskale be
lastingen (o.m. omzettaks). Dit zal 
onvermijdelijk een stijging van de 
prijzen, dus van de levensduurte 
voor gevolg hebben. In de praktijk 
betekent dit een sociale achteruit
gang. Zonder nog te zeggen dat hier
door de positie van België op de bui
tenlandse markten aangetast wordt 
en dergelijke politiek tegenstrijdig 
is met een politiek van ekonomische 
expantie en sociale vooruitgang. 

De 
tabakplanters 

bedreigd 
In 1960 werden de tababvelden in West-

Europa massaal getroffen door een nieuwe 
tabakziekte, de blauwe schimmel. 

De schade was zeer groot in West-Vlaan
deren, matig in de streek van Appelterre-
Lede en zeer gering langs de Semols. Voor
namelijk de Vlaamse planters hebben scha
de geleden door de ziekte. 

Ter staving hier de verspreiding van de 
tabak over de verschillende provincies In 
1959 zoals die door het Nationaal Instituut 
voor Statistiek meegedeeld werden. 

Provincie 

Antwerpen 
Brabant 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
limburg 
Totaal Vlaamse 

landsgedeelte 

Totaal Waalse 
landsgedeelte 

Algemeen totaal 

Oppervlakte (Ha) % 

6 
2 

1005 
44 

3 

1060 

826 

1385 

0,44 
0,16 

72,68 
8,18 
0,22 

78.65 

38,46 

100% 

Het is In de eerste plaats Vlaan
deren, met zijn talrijke bevolking, 
«Ijn lage lonen, zijn vele grote ge
zinnen, dat het slachtoffer is van 
deze politiek. 

De grote strijd wordt geleverd 
over de verdeling van de nieuwe, 
zware financiële lasten die aan het 
land door de regering opgelegd wor
den : dit Is de inzet van de grote 
krachtmeting die thans plaats heeft. 

<*'»bl *-ïl'»<«ii|(i 

Mr. F. Van der Eist. 

Houdt men daarbij nog rekening met 
het feit dat de opbrengst in West-Vlaaa-
deren gemiddel 1/8 h o g ^ ligt dam in de 
andere landsgedeelten, dan kan men hier
uit gemakkelijk afleiden dat het Vlaamse 
landsgedeelte voor" 80 tot 85 % van de in 
Belgié voortgebrachte tabak tussen komt. 
In 1959 werd In België 8124 ton droge ta
bak voortgebracht en in totaal werden 
toen 26.311 ton tabak verwerkt door de nij
verheid. 

In 1960, waar de oppervlakte tabak nog 
groter was, is er van dit aBes niet veel 
terecht gekomen. Immers veel partijen 
werden ingeploegd omdat ze te sterk aan
getast waren en andere werden maar ge
deeltelijk geoogst. Voor wat geoogst weed 
kan de vraag gesteld worden wat die zal 
waard zijn in de handel. 

Momenteel is het nog inoeUljk om schat
ten wat Op de markt zal kcmien, maar het 
goede materiaal zal hoogst waarschijnlijk 
geen 25 % bedragen van de opbreng»^ vaa 
1959. Het verlies voor de tabakplanters is 

das zeer groot. En dit verlies wordt nog 
des te erger aangevoeld omdat de Ubak-
toelt meer en meer op de kleine bedrijven 
Iiedreven wordt, omdat daar arbeidsover-
schotten zijn en tabak een goed middel 
is om op beperkte oppervlakte veel arbeid 
te valoriseren. Immers 1 ha. tabak vraagt 
2500 tot 3000 uren arbeid per jaar, wat 10 
maal meer is dan 1 ha. graaBgewa<.f<en. 

In West-Vlaanderen zijn dit jaar onge
veer 1800 tabakplanters getroffen door het 
optreden van die ziekte, dit maakt dus 
dat deze 1300 bedrijven in 1960 een mei^ 
kelijk geringer inkomen zullen hebben. 
Daarnaast is ook nog een ganse groep tij
delijke helpers getroffen, want het op
naaien van de tabak na de oogst gebeurt 
meestal door vrouwen en Idnderen die op 
die manier trachten iets bij te verdienen, 
In 1960 hebben deze bijna niets verdiend, 
want de tabakplanters oogstten maar dat
gene wat ze met eigen werkkrachten kon
den verwerken, omdat niemand hun de 
zekerheid kon geven dat de lonen die ze 
aan vreemde arbeidskrachten uitbetaalden 
door de geoogste tabak gingen \ergocd 
worden. 

De toestand in 1960 is dus zo, dat slechts 
zeer weinig tabakplanters een normaal in
komen zullen hebben. De meerderheid van 
de planters heeft wel wat tabak, maar 
weet absoluut nog niet wat «e eirvoxr znl-
len ontvangen. 

ZUID-ÏIKOL 

Het Duitse weekblad «.Der Stei-n> 
beweert dat nu alles goed gaat In 
Zuid-Tirol. 

Kijk, zegt het — en het toont fo
to's — Tlroolse en Italiaanse ar
beiders werken hier broederlijk te
zamen in dezelfde werkplaats, zon
der twist. 

Welke taal men in die fabriek 
spreekt is op de afdruk niet te zien, 
maar dat zal wel Italiaans zijn. Zo
lang de Duitstalige Tlroolse arbei
der zich hierbij neerlegt, is er in
derdaad geen twist, maar of daar
mee ook alles in orde is, dat is wat 
anders. Als alle Vlamingen Frans 
spraken, was er bij ons ook geen 
taalstrijd. 

Door de Italiaanse regering wor
den jaarlijks duizenden arbeiders 
uit het zuiden naar Zuid-Tirol ge
lokt. Hun aantal moet ervoor zor
gen dat weldra de Zuid-Tlrolers in 
hun .eigen land een minderheid 
worden. Volgens een kommentator 
is de Nieuwe Rotterdamse Courant 
steeg tussen 1920 on 1939 reeds het 
aantal Italianen van 8 tot 24 %-der 
totale bevolking. 

Voor de aanhechting bij Italié 
echter, en nog lang nadien, was het 
gebied eentalig Duits. Het was een 
landbouwstreek en de Iweren had
den het go€d. Industrializering was 
In deze streken niet nodig; er was 
geen werkloosheid. 

De Italiaanse staat echter heeft 
met man en macht geïndustriall-
zeerd. Met een doel : overtollige 
werkgelegenheid scheppen en het 
hele gebied overspoelen met Ita
liaans proletariaat. En dat terwijl 

heel Zuid-Italié gebogen loopt on
der strukturele werkloosheid ! 

« Der Stem > is typisch voor de 
huidige geestesgesteldheid in Duits-
land.Nu, we weten al lang dat geen 
volk zoveel branie aan de dag legt 
als het Duitse, wanneer het sterk 
Is, en dat geen volk zo laf Is, wan
neer het zwak is of meent zwak te 
zijn. Zij zijn beschaamd over zich
zelf en Ze hebben er alle reden toe. 

AFRIKA 
P P dit ogenblik verblijdt een Ka-

tangaanse (en niet een « Katan-
gese >, heren Vlaamse joernalisten!) 
studiegroep te Neuchatel in Zwit
serland om er het kantonaal fede
ralisme te bestuderen, met het oog 
op de federallzering van Katanga. 
Men weet immers dat in Katanga 
verschillende volkeren wonen. De 
Loeba's in het noorden van het land 
zijn stamgenoten van die in de 
Mljnstaat Zuid-Kasai van de heer 
Albert Kalonjl en ze leven In on
min met Tsjombe en zijn regiem. 

Ook voor de volksfederale weder
vereniging van Kongo — als die er 
nog ooit komt — zal deze studie
reis misschien nog vruchten afwer
pen. 

VOLKSE MINDERHEDEN IN 
FRANKRIJK 

Bretoense en Oksitaanse volks
vertegenwoordigers hebben de 
« Commission de TEducation Na
tionale » bij het Franse parlement 
verzocht het Bretoens, het Oksi-
taans, het Katalaans en het Bas-
klsch in het onderwijs toe te laten 
als tweede taal op mondelinge en 
schriftelijke eksamens. Verder 
vroegen zij dat de scholen 4aji die 

leerhngen, die om een of andere 
reden, deze talen niet leren, ten
minste enige begrippen zouden 
bijbrengen over de kuituur en de 
geschiedenis van de volkse min
derheden in Frankrijk. 

OVERMAAS 
Ons stukje bedreigd Vlaanderen, 

tussen Luik, de Maas en de Duitse 
grens geplet, heeift nu eindelijk 
ook een afdeling gekregen van het 
Algemeen Nederlands Verlwnd. Of 
liever : Overmaas werd Ingescha
keld In de A.N.V.-afdelhig Groot 
Limburg. 

Deze omvat dus Nederlands Lim
burg, Belgisch Limburg en Over
maas. 

In naam van Overmaas zetelt In 
het voorlopig bestuur de heer Jaak 
Nijssen, veearts te Slnt-^Martens-
Voeren, oud-student van Gent, 
waardig voortzetter van de strijd 
der Veltmansen en Langohrs. 

Wij wensen hem veel en vrucht
baar werk. Met de steun van het 
machtige A.N.V. is heel wat te 
doen. Mogen Nijssen en het A.N.V. 
nu ook op bestuurlijk vlak nastre
ven wat het Verbond reeds op ver-
eniglngsvlak als voorbeeld stelde : 

OVERMAAS BU LIMBURG ! 
Overmaas is Limburgs, aardrijks

kundig, naar taal, naar zeden. De 
enige manier om aan de verwaal-
slng van de streek te ontsnappen is 
de administratieve losmaking uit 
de provincie Luik en de aanhech
ting bij Limburg. Als ergens In 
België de aanpassing der provin
ciegrenzen noodzakelijk is — en 
dringend ! — dan is het wel in 
Overmaas. 

Degene die uiets geoogst hebben, heb-
ben zeker een verlies geleden van 25.000 
tot 80.000 F./ha. Zij hebben hmiiers het 
veld normaal bemest en bewerkt, ze heb
ben een pacht In rekening te brengen en 
verder hebben zij het wf'c gedaan om d« 
planten te kweken, ze hebben ze ultge-
plant Op het veld en verder hebben zlJ 
op het veld de tabak verzorgd tot op het 
ogenblik dat hij ziek werd, dm tot Juist 
voor de oogst. Geen enkele van die uit
gaven kan hun vergoed worden door ee» 
andere teelt die eventueel op de vernie
tigde tabak gezet werd, omd^t e{k het 
ogenblik dat de ziekte optdad de tijd voor-

^riti4d««tt! 4|tJU|inoj^bU was om #en<4if andor gew»«iSJs hoofd-
teelt te verbouwen. De tabakplanters die 
hun tabak volledig vernietigd hebbeu, heb
ben dus hl 1960 niets van hun veld ge
haald, ze hebben er integendeel noff een 
massa uitgaven voor gedaan. En voor het 
verdere verloop van het jaar staan ze 
daar met de arbeidskrachten die op het 
bedrijf onvoldoende werk vinden oni een 
normaal loon te verdienen. De verdoken 
werkloosheid bij onze Vlaamse tabakplan
ters is dan In 1960 oo't 7per groo' 

Degene die wat geoogst hebben, hebben 
naast bovengenoemde uitgaven ook nog 
de onkosten gedragen van het plukken, 
het opnaaien en het drogen. De grootte 
van het verlies voor die planters hangt af 
van de hoeveelheid tabak die zij binnen
gehaald hebben en dan voornamelijk vaa 
de prijs die zij voor die tabak zullen ont
vangen. Waar in andere jaren gemiddelde 
opbrengsten lagen tussen 3000 en 3500 kg/ 
ha. en de tabak gemiddel aan 20-22 F./kg. 
verkocht werd, zal dit bi 1960 voor de 
meeste merkelijk minder zijn. 

Nu kan de vraag gesteld : Wat wonH 
•r van Staatswege gedaan ? 

Wij weten dat er momenteel bij het 
Ministerie van Landbouw besprekingen lo
pende zijn, en dat thans vooropgesteld 
wordt dat In vervanging van de premie 
die vroeger verleend werd als g«ve4g v»n 
de kwaliteitskeuring een zekere vergoe
ding voor de schade 7,ou uitbetaald wor
den. 

Voor de volledig vernietigde partijen of 
voor de partijen, waar de schade groter 
is dan 80 % zou een vergoeding toegekend 
worden van 80 o t per plant, wat zou neer
komen op ongeveer 25.000 F./ha. dus prak
tisch een vergoeding die gelijkwaardig i t 
de onkosten tot bij het begin van de oogst. 
De minder beschadigden zouden een vei>-
goeding krijgen In funktle van de op
brengst. 

De regering belooft dus wel iets, maar 
dit neemt niet weg dat In West-VIaande-
ren deze winter ongeveer 1000 mensen zul
len werkloos zijn, zonder dat ze werklozen
steun zullen kunnen genieten of enige an
dere vergoeding zullen mogen verwachten. 
Degene die niets geoogst hebben weten 
reeds wat ze zouden ontvangen, maar voor 
deze met minder schade Is dit momen
teel nog alles behalve duidelijk. Het zal 
immers zeer moeilijk zijn om een goede 
basis te vinden om de premie toe te ken
nen, omdat toch zo moeilijk de juiste 
waarde van het geoogste produkt kan vast
gesteld worden. Laat ons hopen dat elk
een zijn rechtmatig deel krijgt en er niet 
bespaard wordt op de rug van die sroep 
niet -polltlek-gesyndikeerde werklo'^n 
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In hot Parlemenl* 

Cïeen verrrouv/en 
in de regering 

'Vervol? " i n vorie " "mmor ) 

11. oas voi..., nummer veiöcj-jeen 
het eerste deel van de rede van onze 
vol' vertegenwoordiger Mr. F. Van 
der 3l3t in het groot debat over de 
een leidswet, waarin hij zich uit
sprak voor federalisme en de Vla-
mir ^en op hun hoede stelde voor 
de gevolgen van de gebeurtenissen 
in Vallonië. 

tl A tweede deel van zijn rede was 
gewijd aan de eenheidswet zelf en 
aan de politiek van de regering. Mr. 
Van der Eist begon met de vast
stelling dat de gebeurtenissen en de 
tegenpropaganda van de regering de 
aandacht afgeleid hebben van het 
ware karakter van de eenheidswet: 
dezp wet werd immers door de eer
ste minister aangekondigd in een 
bijna dramatische oproep tot het 
land, waarin hij b.m. verklaarde 
dat het uur der waarheid geslagen 
had Deze waarheid was dat tenge
volge van de lichtzinnige finantiële 
politiek van de regering de toestand 
van de staatsfinanties zo benard, zo 
katastrofaal geworden was dat de 
regering verplicht was van het land 
een zware inspanning te vragen. 
Wat de eerste minister aankondig
de was een soberheidspolitiek, ver
hoging van de belastingen en be
sparingen. Dat is dan ook de kern 
van de eenheidswet en het is om 
propagandistische redenen dat 
thans de nadruk gelegd wordt op 
ekonomische expantie en sociale 
vooruitgang. Dit is onzin : want het 
enige wat zeker uit de eenheidswet 
zal voortvloeien is de verhoging van 
de belastingen. Voor het overige 
doel de eenheidswet ons denken aan 
de ildöh' 'rati' Pandora' : niemand 
weCi wat er allemaal kan uitJiomen^ 
Deze wet is immers verward en op 
tal van punten dubbelzinnig : nie
mand weet wat de uitvoeringsbe-
sluit'^n zullen inhouden. 

l oen de eenheidswet aangekon
digd werd verklaarde de heer Eys-
kens : « zij is te nemen of te laten; 
de regering zal geen amendementen 
aanvaarden.» 
Sedertdien werden door de regering 
zelf reeds juistgeteld 41 amende
menten op haar eigen wetsontwerp 
ingediend ! 

Spreker is dan ook van oordeel 
dat het C.V.P.-partijkongres en het 
liberaal kongres voorbarig hun 
goedkeuring gehecht hebben aan de 
eenheidswet in haar oorspronkelij
ke vorm! 

Er zijn een paar vooraf graande 
vragen die moeten gesteld en be
antwoord worden. De eerste vraag 
is wie verantwoordelijk is voor de 
doorslechte toestand waarin het 
land zich bevindt. De tweede vraag 
is of de huidige regering gerechtigd 
is aan het land zware offers en in
spanningen te vragen. 

Wat de eerste vraag betreft is 
spreker van oordeel dat ontegen
sprekelijk de regering en de rege
rende partijen de verantwoordelijk
heid dragen voor hun politiek die 

door de feiten zelf veroordeeld 
wordt. De verwijderde oorzaak van 
de huidige finantiële moeilijkheden 
moet gezocht worden in de dema
gogische kieskampagne van de 
C.V.P. in 1958 en de beloften die 
toen aan de kiezers gedaan werden. 
Wij bevonden ons in 1958 in een 
pei;iode van recessie, een periode 
van laagkonjuuktuur. Toen de heer 
Eyskens aan het bewind kwam 
wist hij zeer goed dat de begroting 
niet meer in evenwicht was en dat 
het jaar zou eindigen met een zwaar 
deficit. Het was nodig op dat 
ogenblik geen nieuwe uitgaven te 
doen, maar Integendeel een sober
heidspolitiek te voeren. Om hieraan 
te ontsnappen hebben de eerste 
minister en de minister van finan-
tiën de cyclische begroting uitge
vonden, waarover zij thans voor
zichtig zwijgen. Hun theorie was dat 
zij het deficit nog groter mochten 
maken, want dat zij de put wel 
zouden vullen wanneer de periode 
van laagkonjuuktuur voorbij was. 
Daardoor hebben zij zeer lichtzin
nig een wissel op de toekomst ge
trokken, wissel die thans een wissel 
zonder dekking blijkt te zijn. De 
waarheid is dat de regering aan het 
land de rekening aanbiedt van haar 
slecht beheer. 

* BOEKENTENTOONSTEllING ^ 
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De Kongolese gebeurtenissen die 
de regering inroept als uitleg en 
uitvluchtsel zijn slechts één ele
ment, naast vele andere. 

Eens te meer wil de regering een 
wissel op de toekomst trekken : 
eens temeer worden aan het land 
offers en inspanningen gevraagd 
met beloften voor de toekomst. 

Wat zijn deze beloften waard ? Is 
het niet normaal dat de burgers van 
dit land zich thans afvragen wat er 
geworden is van de beloften die hen 
twee jaar en half geleden reeds ge
daan werden ? Ook toen beloofde 
men aan het land ekonomische ex
pantie en sociale vooruitgang dank 
zij het plan Eyskens ! Wat is er van 
terecht gekomen ? De regering zelf 
slaakt een noodkreet in de memorie 
van toelichting van de eenheidswet. 

In vergelijking met de andere 
landen van West-Europa gaat België 
achteruit. Wat werd er bereikt o.m. 

BELGISCHE TREILER GE-
ZONKEN NABIJ IJSLAND 

Zes bemanningsleden gered 

De Belgische treiler «Marie-Josée-Rosette », 268 Ton, is 
dinsdag gezonken voor de Westman eilanden (Zuid-IJsland), 
.^laurice Bracks, de kapitein was zo pas veroordeeld tot een 
boete van 34.000 Kronen, in beslagname van visvangst en vis 
materiaal, dit om gevist te hebben in de territoriale wateren 
van IJsland. Onmiddellijk na zijn vrijlating vertrok hij, maar 
de plotseling opkomende storm werd hem noodlottig. De be
manning, zes koppen, werd gered. 

Dit bericht illustreert zeer goed de moeilijkheden waarmee 
de Vlaamse IJslandvaarders te kampen hebben. Vanaf volgende 
week leest V in ons blad, de reportage «In hemdsmouwen naar 
IJsland > van onze redakteur S.D.L. 

op het gebied van de tewerkstellmg? 
De regering beroept zich op de re
sultaten van de ekonomische expan-
tiewetten van juli 1959. Zijn deze 
resultaten zo hoog aan te slaan ? 
Er zouden 24.000 nieuwe werkgele-
genheden geschapen worden. Maar 
hoeveel werkgelegenheden werden 
er afgeschaft ? Om een voorbeeld te 
geven : wanneer in de Borinage een 
brouwerij opgericht wordt kan men 
zeggen dat 300 nieuwe werkgelegen
heden geschapen werden; maar men 
verzwijgt dat twee brouwerijen el
ders in het land gesloten werden, 
waardoor evenveel arbeiders werk
loos werden. 

Spreker verwijst dan naar een 
recent bericht waaruit blijkt dat in 
Zwitserland, een land met een klei
ner bevolking als België, gedurende 
het afgelopen jaar 43.000 arbeiders 
meer tewerkgesteld werden in de 
nijverheid. 

Daarbij komt de voortdurende 
verwaarlozing en achteruitstelling 
van de Vlaamse gewesten. De rege
ring heeft de problemen laten aan
slepen en zij hebben zich opgehoopt: 
de eenheidswet is een wanhopige 
poging om in verwarring en dubbel
zinnigheid een reeks problemen op 
te lossen. De eerste minister vergist 
zich nogmaals : de stemming van de 
eenheidswet zal deze problemen niet 
oplossen. Wanneer de uitvoerings
besluiten moeten genomen worden 
zullen zich opnieuw moeilijkheden 
voordoen en zal de verdeeldheid in 
de schoot van de regering opnieuw 
een oplossing in de weg staan. 

Een regering, om een politiek te 
kunnen voeren die door het land 
gesteund wordt, heeft nog wat an
ders nodig dan een meerderheid in 
het parlement. Deze regering, be
sluit spreker, heeft én in eigen land 
én in het buitenland sedert lang 
haar gezag en haar krediet ver
speeld. De eenheidswet is niet een 
laatste redplank voor het land, maar 
wel voor een regering in nood. 

Mr. Van der Eist eindigde met te 
herinneren aan hetgeen hij in het 
eerste deel van zijn rede zegde : de 
eenheidswet is bijzaak, hoofdzaak is 
de politieke struktuur van de staat. 
Indien men daaraan geen oplossing 
geeft gaat het land van krisis tot 
krisis de weg op van de anarchie en 
de ondermijning van de parlemen
taire demokratie. 

De enige oplossing voor dit pro
bleem in het federalisme. 
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BEDORVEN KINDEREN 
Waarom willen de Walen federa

lisme zo Vlaanderen hen daarbij 
ontgUpt ? schreef ons een Vlaamse 
C.V.P.-er. Deze vraag bewijst het 
gebrek aan inzicht in het Waals 
karakter. In het unitaire België 
zijn de Walen altijd de bedorven 
kinderen geweest en de Vlamingen 
de stiefkinderen. De Walen kregen 
al het speelgoed, de Vlamingen 
niets. Thans eist het stiefkind ech
ter ook een paar stukken speelgoed 
op. Het bedorven kind wil echter 
niets afgeven en huilt dat horen en 
zien vergaat. Vlaanderen is gewoon 
aan lage lonen en werkloosheid be
weert Renard. Wallonië is het beter 
gewoon. In Vlaanderen mag niets 
veranderen want misschien zou 
Wallonië dan minder hebben. Het 
voelt zich ferongelijkt, want het is 
opgevoed in de waan dat het alles 
moet krijgen, het stiefkind niets. 

Het stiefkind dat het onrecht ge
woon is, onze flamingant, staat er 
beteuterd bij te kijken. Straks zal 
het zich nog verontschuldigen en 
afdruipen om het bedorven kind 
van zijn schaars zakgeld nog een 
stuk speelgoed bij te kopen. Bekijk 
de Vlaamse socialisten ! 

- Nog ge«d dat er Vlaagïs-nationa-
listen zijn die niet afstappen van 
hun gewettigde eis de helft van het 
speelgoed te krijgen. 
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TOKKEN BLIJVEN GETOKTEN 
De jeugdvorming blijft de uitein

delijke vorming van meer dan 80 % 
van het mensdom. Daaraan dach
ten we toen we het vraaggesprek 
van Theo Lefèvre voor radio Hil
versum beluisterden. In zijn stu
dententijd behoorde Theo tot het 
kleine Gentse groepje dat aange
sloten was bij de Gé Catholique, de 
franskiljonse studentengroeperlng 

te Gent. Meer studentikoos werden 
ze de mannen met de tok of kort
weg de getokten genoemd Zijn uit
spraken over de Vlaamse Beweging 
te Hilversum zijn nog steeds dezelfde 
als van die van de toenmalige en 
huidige tokken te Gent. Onbegrij
pelijk is het dat nog een Vlaams 
student of afgestudeerde bij een 
partij blijft waar zulke tok als voor
zitter de Vlaamsgezinden belache
lijk wil maken. 
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< Oppositie 
Onze volksvertegenwoordiger 

staat in de opposite. Hij wei
gert terecht zijn vertrouwen 
aan de regering Eyskens, 
waarvan de samenstelling al
leen reeds onaanvaardbaar is 
voor ons Vlamingen, zonder te 
spreken van de noodlottige po
litiek door deze regering ge
voerd. 

De B.S.P. staat ook in de op
positie. Het is dus onvermijde
lijk dat bij de meeste stem
mingen, die het vertrouwen 
in de regering insluiten, zowel 
Mr. Van der Eist als de socia
listen « neen » stemmen. Dit 
is volkomen normaal en bete
kent geenszins dat Mr. Van 
der Eist daarom akkoord gaat 
met de socialisten ! Men kan 
toch tegen de regering zijn 
om verschillende en uiteenlo
pende redenen. Niettemin ver
spreiden sommige C.V.P.-ers 
de kinderachtige insinuatie 
dat Volksunie-gekozene altijd 
met de socialisten stemt 

Waarop men hen, even kin
derachtig, zou kunnen ant
woorden dat zij altijd met de 
liberalen stemmen. Mr. Van 
der Eist is mens genoeg om 
zelfstandig zijn houding te 
bepalen en heeft trouwens in 
alle belangrijke aangelegen
heden steeds zijn standpunt, 
het standpunt van de Volks
unie, in de Kamer uiteengezet. 
Wat hij zegt in het parlement 
mogen de lezers van de C.V.P.-
pers niet vernemen ! En niet 
zonder reden : want velen 
zouden met hem akkoord 
gaan. 

Wat hij echter nog niet ge
daan heeft dat is de voorzitter 
van de B.S.P., CoUard, in volle 
Kamer toejuichen zoals de 
voorzitter van de C.V.P., Theo 
Lefèvre, dat nog voor een paar 
maanden gedaan heeft. 

Wat hij ook niet gedaan 
heeft dat is brieven schrijven 
aan Benard, beginnend met 
« Mon cher André ». zoals nog 
onlangs de voorzitter van het 
A.C.V., August Cool, dit deed. 

WMMIMMMMM**** 

Politieke 

vernieuwing 
Als stille publicist (uit liefhebbe

rij en idealisme) die, naast de 
Vlaamse strijd, ook belangstelling 
heeft voor de nationale volksbewe
gingen in Saarland, in Zuid-Tirol en 
de Elzas, wens ik op een paar kleine 
vergissingen te mogen wijzen in het 
artikeltje « Politieke Vernieuwing » 
(afdeling «Pepernoten», «Volksunie» 
van 17-12-'60). Daarin wordt gezegd 
dat in Denemarken en Nederland 
nieuwe partijen ontstaan zijn en. 
verder beweerd : .«Ook bij de jong
ste verkiezingen in het Saargebied 
kwamen nieuwe partijen op. De 
Saarlandse Volkspartij haalde 11,4% 
van de stemmen en veroverde da
delijk 11 zetels. Terwijl anderzijds 
een andere nieuwe partij, de Duitse 
Demokratische Unie twee zetels ver
overde. 

Voor Nederland en Denemarken 
hebt U gelijk. Voor Saarland echter 
niet. 

Deze twee partijen zijn inderdaad 
niet nieuw. De Saarlandse Volkspar
tij is een andere naam voor het 
overblijfsel van de vroegere C.V.P. 
van Johannes Hoffmann. Dit «be
zinksel» haalde inderdaad 11,4% van 
de stemmen en veroverde 6 zetels, 
niet 11 zoals U meedeelt. (In de ver
kiezing van Mei jl. behaalde die 
fransgezlnde partij nog 21.8% van 
de stemmen !) 

De andere zgn. «nieuwe partij», 
de < Duitse Demokratische Unie » 
zijn de kommunlsten, die, onder een 
«aangepaste» naam, hun twee ver
loren zetels heroverd hebben. 

Twee echte nieuwe partijen (zon
der kleur) haalden resp. 2,6 en 0,6% 
van de stemmen. 

De nieuwe leider van de Saar
landse Volkspartij is Mr. Erwin 
Mülles die tot In 1955 minister van 
Justitie was in de zgn. regering 
Hoffmann (tijdens de Franse bezet
ting van het Saargebied). 

In een artikel over « Volkenrecht 
en Rechtspleging in België en el
ders», dat ik in februari 1957 aan 
«De Volksunie» stuurde, heb ik erop 
gewezen, dat de voor Frankrijk wer
kende regering Hoffmann op 23 ok
tober 1955 in een Volksstemming 
een verpletterende nederlaag leed 
en dus moest aftreden. Maar een 
door de West-Europese Unie opge
richt speciaal Gerechtshof (waarin 
o.a. twee Belgen zetelden, nl. de he
ren van Cutsem en Bayens) dwong 
het Saarlandse volk de afgetreden 
ministers een levenslang pensioen te 
waarborgen ! Johannes Hoffmann 
kreeg bovendien een schadevergoe
ding van 71.000 F voor privé-on-
kosten toegewezen ! Hoewel die he
ren begin 1955 een staatsbegroting 
met een tekort van 12.4 milliard 
nalieten ! 

En van Joh. Hoffmann was be
kend, dat hij in 1945 in Argentinië 
waar hlJ heengevlucht was het geld 
moest lenen voor den overtocht 
naar de Saar, doch reeds in 1947 
een baargeldkonto van 51.000.000 F 
had op de bank... 

Men ziet het : flirten met Ma
rianne is viordelig ! 

G«»»rt van Geersbergen. 


