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Kooil P O L I T I E K E 
versagen I T O E S T A N D 

= Dat icas de boodsc/iap, die de i 
I balling. Prof. Dr J. Van Boos- = 
5 broek, stuurde aan ons laat.ite i 
§ Knngres te Gent. | 
Ë Dit vwei meer dan ooit d^ | 
S lenze zijn ran alle strijdende 1 
= Vlamingen. | 
= Hebben irij zo lang gestreden, 1 
= /(<(• spe — nee metu — zonder | 
S Imop en zonder vrees —; nu zal i 
g (/(' hoop op de zege, vele iceife- i 
E lende volksgenoten wellicht te- 1 
§ niq brengen in het gelid. 1 
Ë De kans np de omvorming = 
Ë rini de Unitaire Staat is met = 
Ë r< nzen schreden dichter bij ge- = 
= l.'i'nen, = 
= \een, het zal nog niet voor Ë 
1 morgen zijn. Hef Belgische | 
Ë >^'natsnationalisme zal al zijn Ë 
p Irachten nogmaals bundelen om, = 
Ë '/' Avie Beige door kunstmatige = 
1 ii-irmhaling levend te houden. 1 
= H'loften, bedreigingen, drog- 1 
= r( •lenen, Bi schappelijke brie- = 
Ë '"'". Hofnitriges, finantiecle = 
^ f', ikking der Holdings-magna- = 
Ë ' ' '. politieke lafheden enz. enz. = 
H '"Uen de unitaire vesting tot = 
Ë II' I uiterste rerdedigen. = 

Ë ^^""K i^ ff''^P rond de i-e."- 1 
Ë '"11/ lArdf- .tte«ds nifp«ttd.»r~(ifm ~ 5 
§ lie ene ihpnt. een leger onder de = 
= Hanenhanier. dtit tot onder de 1 
p Til iren is geraakt. = 
Ë 1(771 de andere kant de strij- 1 
Ë <'''•' onder de Leemrenvaan, = 
Ë II carvan althans de <:fi>ntfrnej7en 1 
Ë de resting naderen. Ë 
= I/aor minder romantisch. 1 
Ë "'int werkelijkheid, dat is de = 
E h 'torische zifting van een echt = 
Ë II aals Parlement te Xamen. in i 
= '/( afgelopen week. , • . = 
E \L de socialistische manda- E 
I ''irissen uit GANS Wallonië, | 
= dir de meerderheid van het E 
S n nalse Volk vertegenwoordi- E 
Ë .'/en, vergaderden aldaar om = 
E nrer het verdere lof van hun E 
E Volk te beraadslagen. E 
I Het besluit was, dat Wallo- | 
E >"è vrij over dit lot trenste te E 
E bc-chikken. m federaal verband 1 
Ë '»et Vlaanderen. E 
f Het bewuste Vlaanderen, | 
Ë l'rcft dat ook reeds tientallen f 
Ë j ren uitgeschreeuwd. E 
E Het Belgdom, heeft alleen te E 
E Brussel nog wat aanhangers... E 
Z maar zij zijn machtig. i 
= Laten wij echter, niet voor- E 
S hang victorie kraaien. E 
S Al kraait de Waalse haan, i 
Ë nog zo luid. wij vrezen dat hij i 
Ë zal gepaaid i'orden. met lekkere E 
E beetjes, die Brussel hem zal toe- | 
Ë werpen in Je ccrttkomende we- i 
Ë ken. = 
Ë Hoorden inj, de eerste minis- E 
E ^cr, dinsdag 17 dezer niet ver- E 
E klaren, dat de kampagne voor E 
f federalisme, geen bedreiging E 
= uitmaakt voor de Belgische een- E 
§ heid,... en dat hij wel bereid = 
E teas tot een vergelijk met de 1 
I Walen nopens de economische | 
= c.rpansiewerken .. = 
E Als wij nu weten, dat het E 
1 groot misbaar van de Walen — | 
Ë volgens de eigen woorden van E 
E Jienard — in eerste plaats gold. 1 
Ë de mogelijkheden van grote in E 
E dustrievestmgen in Vlaanderen | 
= — dan veten wij meteen ook i 
Ë icelke betekenis we aan Eyskens | 
g woorden moeten geven. M.a.tr. E 
= T lamingen pas op. De vero- = 
§ vering van uw recht op zelfbe- E 
Ë schikking gaat niet van zelf. f 
E Daarom nooit versagen ! E 
s Dr. Leo Wouters. E 
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VERWARDER DAN OOIT 
De politieke toestand waarin het 

land nu sedert weken verkeert is 
zeer verward en zeer ernstig. Wat 
niet kan ontkend worden is dat het 
Waalse volk op krachtdadige wijze 
stelling genomen heeft ten over
staan van de politieke struktuur 
van de belgische Staat. 

De socialistische mandatarissen 
der Waalse arrondissementen die te 
St.Servais samen kwamen vertegen
woordigden onbetwistbaar de meer
derheid in Wallonië. Hun adres aan 
de Koning is een politieke daad van 
verreikende betekenis : in gema
tigde bewoordingen opgesteld, stelt 
het toch formeel het probleem van 
de staatsstruktuur. 

Daarenboven lijdt het geen de 
minste twijfel meer dat de federa
listische stroming in Wallonië niet 
een aangelegenheid is van een 
groep intellectuelen, maar werke
lijk een volksbeweging geworden is: 
de massa der arbeidersbevolking 
manifesteert voor federalisme. Dit 
is een feit. Dat deze federalistische 
stroming mede gevoed wordt door 
anti-vlaamse gevoe'ens en motie
ven is ook een feit. Het Waals ver
zet tegen de industrialisering van 
Vlaanderen kwam herhaaldelijk, 
openlijk tot uiting. 

Tenslotte is het ook mogelijk dat 
bij sommige Waalse leiders vee'eer 
de bedoeling aanwezig is om door 
afdreiging, door chantage voor Wal
lonië nieuwe voordelen en gunsten 
af t-e dwingen. 

Maar wat is nu de houding, het 
antwoord van Vlaanderen ten over
staan van deze toestand ? Het is 
pijnlijk te moeten vaststellen dat 
Vlaanderen in deze zo belangrijke 
dagen stil en stom blijft politiek 
onmondig. Ik weet wel dat Vlaam
se verenigingen moties gepubliceerd 
hebben om hun standpunt bekend 
te maken. Maar de politieke part i j 
en, de poUtieke mandatarissen, zij 
die wettelijk het Vlaamse volk ver
tegenwoordigen ? 

Hebben zij niets te zeggen ? De 
Vlaamse C.V.P.-ers, zij die de meer
derheid in Vlaanderen vertegen
woordigen, zwijgen als vermoord. 
Niet één is er die zijn verantwoor
delijkheid durft opnemen. Stil
zwijgend laten zij de voorzitter van 
hun partij ten strijde trekken te
gen het federalisme ! 

De Vlaamse liberalen, wie zou er 
van hen wat verwachten ? De 
Vlaamse socialisten : hun houding 
Is lamentabel, een echte schande. 
Terwijl hun Waalse partijgenoten 
afzonderlijk vergaderen, afzonder
lijk beslissingen nemen, afzonder
lijk optreden, durven zij niet eens 
hun stem laten horen. Wanneer hun 
koUega Gailly, voorzitter van het 

komitee voor gemeenschappelijke 
aktie, naar de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal schrijft 
om te protesteren, bij voorbaat, te
gen de oprichting van een staalbe
drijf in Vlaanderen, dan missen zij 
de elementaire moed zich ten min
ste te desolidariseren ! 

Het is diep beschamend deze 
Vlaamse poUtieke onmondigheid te 
moeten vaststellen. En nochtans is 
het nu of nooit dat de Vlamingen 
moeten overwegen en beslissen wat 
zij willen : zij moeten zich daarbij 
rekenschap geven van de gevolgen 
van hun houding. Wanneer Vlaan
deren klaar en duidelijk stelling 
neemt voor een eerlijk en konse-
kwent doorgevoerd federalisme, 
waar wij niet bij te verliezen hebben 
maar veel te winnen, dan zal het 
ook blijken of de Walen, zoals som
migen beweren, alleen maar aan af
dreiging aan chantage doen : in 
ieder geval zal het dan gedaan zijn 
piot r^a^e affreiging. Wanneer 
\ éii e ^ t w eens te meer de 
onvergeeflijke politieke fout begaat 
de unitaire struktuur van de Staat 
te verdedigen dan kan met zeker

heid voorspeld worden dat wij deze 
fout duur zullen moeten betalen. 
Het is immers duideUjk dat de Wa
len slechts te verzoenen zijn met de 
huidige staatsstruktuur mits be
langrijke toegevingen. Zijn de Vla
mingen misschien bereid hun min
derwaardige positie in de unitaire 
staat nog te verslechteren door hun 
enige troef, hun demografische 
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lossing van hun problemen van 
werkloosheid, arbeidersmobiliteit, 
lage lonen, door industrialiserng op 
te offeren ? Het ergst van al is de 
struisvogelpolitiek te vrezen waar
toe men wenst terug te keren, het 
ontvluchten van het probleem, de 
tot stelsel verheven politieke lafheid 
en halfslachtigheid, zo kenmerkend 
voor de belgische politiek. 

HOELANG BIIIFT VUANDEREN 
N06 POliTIEK ONNONOie? 

meerderheid prijs te geven door het 
aanvaarden van een geografische, 
paritaire senaat ? Wie durft er nog 
spreken van zetelaanpassing en 
hoeveel Vlamingen zijn er momen
teel, volgens de recente gegevens, 
niet vertegenwoordigd in het parle
ment ? Wie durft het nog zeggen ? 

Zijn de Vlamingen bereid de op-

Vlaanderen moet zich bezinnen, 
moet politiek mondig worden. Het 
moet het juk van de unitaire par
tijen afschudden en zijn stem la
ten horen. Ontvoogd zal het een 
betere toekomst te gemoet gaan, 
zal het zijn eigen toekomst bepa
len. 

Mr. F. Van der Eist. 

Heliben de Vigcmse socialisten werkelijk niets te zeggen 

Vlaamse arbeiders bedreigd 
De houding van de Vlaamse socia

listen tegenover de jongste Waalse 
socialistische aardbeving is meer 
dan ontgoocheld. Willen ze zich wer
kelijk vastklampen aan de Walen, 
die van hun unitarisme niet meer 
willen weten. 

Ten overstaan van de Vlaamse 
bewustwording en van de verbeten 
strijd van de Walen voor het behoud 
van hun ekonomisch bevoorrechte 
toestand was - en is - het klaarblij-
kend dat alle partijen zullen split
sen volgens de taalgrens die ook 
een volksgrens en een levensbe-
schouwingsgrens is. De B.S.P. is het 
eerst gespleten, morgen zal het de 
beurt zijn aan de C.VJP. en over
morgen aan de liberalen. Onze 
Vlaamse socialisten zijn echter zo
danig gewend aan de hand van de 
grote Waalse broer te lopen dat nu 
hij hen weggejaagd heeft, zij volle
dig stuurloos rondzwalpen. Zouden 
zij hun politiek eindelijk niet eens 
afstemmen op de Vlaamse arbeider? 
Zouden zij eindelijk niet eens den
ken aan onze 100.000 werklozen en 
onze 230.000 mobielen. Het gaat niet 
op steeds maar te beweren dat het 
A.C.V. de meerderheid van de 

Vlaamse arbeiders vertegenwooor-
digt en dus in de eerste plaats de 
plicht heeft van iets te doen. Het 
A.C.V. heeft af te rekenen met het 
grootkapitaal, dat de C.V.P. finan
ciert met het Hof en met het Ka-

•pitaal. Die zullen Vlaanderen op
offeren zolang het kan aan Wallonië 
om de eenheidsstaat te behouden. 
De A.C.V. werking zal beperkt blij
ven tot wat grote woorden in « Het 
Volk» en tot het uitvinden van 

schijnoverwinningen. De Vlaamse 
socialisten hebben met die drie 
grootmachten echter niet af te re
kenen. Waarom voeren ze dan geen 
stevige en zuiver Vlaamse oppositie? 

Is het omdat een federale staat 
hen zou plaatsen tegenover een 
sterke C.V.P. meerderheid? Met een 
degelijke en met een Vlaamse tak-
tiek gevoerde oppositie ook van de 
socialisten zal die C.V.P. meerder
heid toch ten hoogste twee of drie 
zittijden duren. De C.V.P. zal dwaas
heden genoeg uithalen en de Vla
mingen tegen zich opjagen. 

Kunnen de socialitische kandidaat
minister geen afstand doen van 
hun droom op een onmiddellijk mi
nisterschap ? Zijn zij dan van het
zelfde hout als Eyskens, die de ver
kiezingen wil blijven uitstellen om 
nog zo lang mogelijk eerste-minis-
ter te blijven ? Zijn de meest voor
aanstaande politici in Vlaanderen 
maar van dat hout gesneden ? De 
terugslag van de jongste gebeurte
nissen op de Vlaamse socialisten 
laat ons niet toe andere gevolgtrek
kingen te maken. 

Op de « Dag der Randgemeenten » 
verklaarde Drs. Van Overstraeten, 
voorzitter van de V.T.B.-V.A.B, dat 
de regering Eyskens de slechtste was 
die we ooit gezien hebben op Vlaams 
gebied. Dat gold de Vlaamse C.V.P. 
en de Vlaamse liberalen. 

Thans zien we de Vlaamse socia
listen in hun ware gedaante. Wie 
moet dan nog verwonderd zijn dat 
het zo slecht gaat in Vlaanderen ? 
Wanneer toch zullen de verstandi
ge Vlamingen de moed hebben om 
al deze Vlaamse kleurpolitiekers de 
rug toe te keren en in een zuiver 
Vlaamse partij op te stappen? 

GROTE FEDERALISTISCHE VOLKSVERGADERING TE ANTWERPEN 
c , 1 r k i i i ^ r^^cc 1 . . Acx Voorzi t ter : Re imond Mattheyssens 

m teestzaai « Palladium », Offerandestraat, 42 

op ZONDAG 5 FEBRUARI 1961 te 15 uur 

Sprekers : Volksver tegenwoordiger Frans vïin der Eist 
Dr Leo Wouters , a lgemeen ondervoorzi t ter 
Dr s W i m Jorissen, algemeen s ^ r e t a r i s 
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NAAR ANTWERPEN 
5 FEBRUARI 

FEDERALISTISCHE 
VERGADERING 

iMAMMMMi «««««H iMMl 

Dr lef Goosenaerts 
(( Ik word nog katfilallst! » antwoordde 

Dr Ooossenaerts, toen iemand hem geluk-, 
wenste bi] zijn bekroning door de provin-
ole Antwerpen vooi- zijn boek « De ïaol 
Tan en om het Landbouwbedrijf in het 
Noordwesten van de Kempen «. 

<( Het lou eens gaan tijd worden »i 
sei de andere maar dat interesseerde Dr 
Jet niet meer. 

Die bekroning ligt aan het einde van 
•en lange wetenschappelijke loopbaan, 
want in 1909 werd de jonge doctor Ooos-
«enaarts al eens « met goud bekroond » 
door de Koniïiklijke Vlaamse Akademia, 
en wel voor hetzelfde werk, maar in al die 
jaren had de Akademie blijkbaar geen geld 
om dat « landbouwkundig woordenboek 
•oor de Kemp^ » (want dat Is het eigen
lijk) te laten drukken. 

Daar ligt ook heel wat tussen 1909 en 
1960 ! gezwegen nog over de jaren vó(5f 
1909... De boerenzoon uit de noorder-
kempen kreeg tn het klein-seminarie te 
Hoogstiaten het Vlaamse doopisel uit d« 
handen van priester Spaenikx. Aan de 
Iranstalige universiteit te Gent was hij 
een der vurigsten onder de katholieke 
Bodeubachszonen, maar tevens ruimden
kend genoeg om met de liberalen van 't Ziri 
wel gaan samen te werken voor de verne
derlandsing van de universiteit en voor we
tenschappelijke kongressen, toen al ! De 
jonge filoloog werd eerst in het Walen-
land benoemd, wat een rechtstreekse aan
leiding was om aan taalgrensaktie te doen, 
samen met de leraar Pillp van IsackM-, 
en de onderwijzer Staf de Clercq. Daar
na kwam hij naar Gent, volharde ook 
daar (als collega vaji de dichter René de 
Clercq en van Hippolliet Meert) In de 
boosheid. 

Dan werd het oorlog. Jef Goossenaerts 
had de tijd niet om (wie weet!) aktiviait 
te worden, want in 1915 zat hij al in een 
strafkamp in Duitsland, omwille van zijn 
goed hart : Jhlj had onderdak verteend 
aan ontvluchte krijgsgevangenen, een 
f misdaad » die hem zijn hoofd had kun
nen kosten 

Na 1918 werd Jef Goossenaerts niettemin 
geschorst als leraar, jarenlang . Hij haxl 
het toen zeker niet gemakkelijk, en om 
geld te vergaren heeft hij zich nooit be
kommerd. Maar hij was betrekken In Ons 
Vaderland, het dagblad van de Prontpar-
tlj; hij hielp de V.O.S. stichten, was van 
de allereersten in de IJzerbedevaartkomi-
tee, ja, waar was hij niet bij of aan ? Een 
van zijn schoonste titels uit die jaren is 
toch wel zijn beslissend aandeel in het eer-
«te Vlaamse Volkstoneel, met Dr De Gruy-
ter en Staf Braggen, gezwegen over zijn 
onverdroten aktie (opnieuw) voor de ver
nederlandsing van de Gentse universiteit, 
en de boycott van de half-en-Nolf-unlversi-
teit. Maarbovenal : Jef Goossenaei-ts was 
de spil, onzichtbare spil van de Weten
schappelijke Konjrressen, als de nimmer-
rustende, dag en nacht wroetende, onbe
zoldigde sekretaris van die Nederlandse 
universiteit-inwerking. 

Jammer genoeg zou vrijwel niemand de 
geschiedenis van de wetenschappelijke be
weging in Vlaanderen kunnen schrijven, 
tenzij Jef Cioossenaerts, en dan zou hij, 
naar zijn gewone manier van doen, eens 
te meer zijn eigen onvervangbaar, beslis
send aandeel, In de schaduw laten. 

Intussen was Dr Goossenaerts, hoe radi-
kaal-Vlaams ook, bevriend of tenminste 
persoonlijk bekend met ongeveer alle voor
aanstaande Vlamingen, van welke politie
ke kleur of partij ook en kende hij vele 
wetenschappelijke vooraanstaanden in Ne
derland plus nog een aantal In Zuidafrika. 
Hij stond nooit in de eigenlijke (Vlaam
se en grootnederlandse) politiek, maar 
vertoefde tegelijk nooit buiten het randge
bied daarvan. In Wereldoorlog II stond 
hij op zijn stuk, voorzichtig, maar weloe-
wust, en als zogezegde antibelg deed hij 
dingen waarvoor beroepsverzetslieden hele 
resems dekoraties zouden ontvangen heb
ben. Niettemin belandde hij in het kamp 
te Lokeren en werd gedurende een paar 
jaar van zijn pensioen beroofd, wat geen 
hinderpaal bleek te zijn voor « Brussel » 
om hem tot ridder in de Leopoldsorde te 
bombarderen. En of, in benarde omstan
digheden, dat diploma en dat lintje hem 
diensten bewezen hebben ! 

Deze wetenschapi>elijke en kulturele 
wroeter, met zijn onverwoestbare Kem
pense werkkracht, zijn Kempense sober
heid en vroomheid, heeft levens een echt-
Vlaanderse kwajongensachtige ongezje-
neerdheid (hij vergeve mij het lelijke 
woord) en hoewel hij sedert 1959 erebur
ger van Essen is, nog steeds de Uilenspie
gel die hij immer was. Of zou hij de voor
keur geven aan Reinaert ? Het is toch — 
zonder iets te kort te doen aan de ver
diensten van anderen — in de allereerste 
plaats aan Dr Goossenaerts te danken dat 
REINAART DE VOS, de felle metten ro
den baarde, sedert enige jaren een bijna 
levende figuur gewoi'den is, voora-l <• In 
Waas, het soete land » — of moet het 
soms zijn « Inwaarts het zoete land »?... 
De diskussie moge verder gaan, en Jef 
Goossenaerts moge leven, nog lang! 

G.V.B. 

PéRNOTEN 
FUNK WERK 

Het was een flink initiatief van 
de Katolielie Vlaams Hoogstudenten 
Verbonden Gent en Leuven om een 
federalistische vergadering te Brus
sel te beleggen, samen met de 
maandbladen «Het Pennoen» en 
« Kijlc». Het feit dat er ook een be
stuurslid van de socialistische stu
denten uit Gent voor federalisme 
op kwam bewijst dat onze ideën 
thans overal doordringen. Dezelfde 
groepen hebben de jongste weken 
tot tweemaal toe stelling genomen 
in de gebeurtenissen om de fede
ralistische eis van Vlaanderen te be
vestigen. Ook de Vlaamse Volksbe
weging liet zich niet afschrikken 
door het rumoer om klaar haar 
wens voor zelfbestuur te bevestigen. 

Het IJzerbedevaartkomitee heeft 
eveneens opnieuw de aandacht ge
vestigd op dit voornaamste punt van 
haar programma. Het IJzerbede-
vaartkomitee heeft er ongelijk aan 
de huidige Waalse bewering voor 
federalisme uitsluitend als afdrei
ging te zien. Renard is sinds lange 
jaren federalist en bij de huidige 
gebeurtenissen in Wallonië kon men 
niet ontkennen dat de federalisti
sche gedachte te midden van de 
massa geworpen wordt. Men moet 
daarvoor slechts een nummer van 
«Combat» gelezen hebben om te 
weten dat men niet alleen met af
dreiging te doen heeft. Het Waals 
volk wordt helder voorgelicht wat 
betreft het federalisme. Laat ons op 
onze hoede zijn voor afdreiging, 
maar laten we ook de feiten zien 
zoals ze zijn. 

VOLGENS HUN MAAT 

De C.V.P.-ers hebben weer wat 
nieuws uitgevonden. De Volksunie 
marsjeert samen met de Waalse so
cialisten van Renard voor federa
lisme. Inderdaad met Renard willen 
we samen naar federalisme marsje-
jen. Maar met Renard samen willen 
wij in een unitaire staat de indus
trialisering van Vlaanderen niet op
offeren aan het Waals belang zoals 
het A.C.V. dat tot nog toe altijd ge
daan heeft en nog zou doen zo de 

sicialisten bereid waren geweest 
met de C.V.P. te regeren. 

Overigens stellen we vast dat de 
C.V.P. de bondgenoten zijn van de 
Vlaamse socialisten, van de liberale 
logemannen en van de kommunis-
tische saboteurs en oproermakers 
om het behoud van de unitaire 
staat te verdedigen. 

Wat ons het meest verwondert is 
het feit dat de Vlaamse C.V.P. ons 
niet dankbaar is omdat wij federa
lisme voorvechten. In een federale 
staat zou naast een Belgische rege
ring, ook een Vlaamse regering be
staan. Die regering zal alleszins in 
het begin homogeen C.V.P. zijn. En 
vermits Walen en franstalige Brus
selaars daarin geen minister f unktie 
kunnen bekleden zouden zij eindelijk 
eens een kans krijgen om minister 
te worden ! 
Maar dankbaarheid kent de Vlaam
se C.V.P. nooit! 

VERTROUWDE KLANKEN 

Volksgazet, Vooruit en Le Peuple : 
de drie socialistische kranten zijn 
thans aanbevolen lektuur. Wij zien 
voor de eerste maal kaarten met de 
taalgrens duidelijk op getekend, fe
deralisme is niet langer incivisme 
ze spreken van concentratiekampen 
voor socialisten en zelfs staan ze 
vol met amnestieslogans ! Dit laat
ste dan voor aangehouden of ver
oordeelde stakers. De Koning is 
waarachtig te vroeg getrouwd, an
ders had Eyskens nog amnestie dur
ven verlenen. 

En het «Verzet» dames en he
ren ? Het «Verzet» zwijgt. Het Is 
dood. In België zijn er thans geen 
patriotten meer. 

TWEE VOORZITTERS 

In een patetische rede tot slot van 
het debat over de eenheidswet zegde 
de voorzitter van de B.S.P., Leo Col-
lard, dat hij als Waal met hart en 
ziel houdt van zijn Waals volk, wat 
hem nooit belet heeft begrip voor de 
noden en verzuchtingen van het 
Vlaamse volk te betonen. Hij herin
nerde er aan en verklaarde er fier 
over te zijn dat hij reeds als student 
mee betoogd had voor een Vlaamse 
hogeschool. 

De voorzitter van de C.V.P., Theo 
Lefèvre, meende hierop te moeten 
antwoorden : maar het klonk weinig 
oprecht wanneer hij beweerde ook 
verbonden te zijn met zijn volk. Hi] 
kon er moeilijk bijvoegen dat hij als 
student langs de kant stond van 
Gand francais ! 

Oprecht was hij pas wanneer hij 
een belgische geloofbelijdenis af
legde en het had over de eenheid 
van het vaderland om te eindigen 
met een Leve België ! Hij werd op de 
C.V.P. en liberale banken stormach
tig toegejuicht. Vooral door de fla
minganten die U tussen vier ogen 
zullen toevertrouwen dat federa
lisme eigenlijk toch de enige oplos
sing is... 

DE EENHEID VAN HET 

VADERLAND BEDREIGD? 

Nu de federalistische stroming zo 
heftig doorbreekt zien wij hoe het 
anti-federalistisch front zich onmid
dellijk te weer stelt i h»t strekt zich 
nit van de kommunisten — die ook 
tegen het federalisme zijn — tot de 
voorzitter van de C.V.P., die voor 
Radio-llilversum op zijn gewone, 
onbezonnen wijze tot de aanval 
overging ! Schoon bondgenootschap 
van allen die bekommerd zijn om 
andere belangen dan de ware, na
tionale belangen van de twee volks
gemeenschappen in ons land. Er 
wordt nu uit alle hout pijlen gesne
den om het federalisme te bestrij
den. Zelfs aan de oude leugen fede
ralisme gelijk te stellen met separa
tisme heeft men nog steeds niet ver
zaakt. Het is nu het ogenblik om 
scherp toe te kijken en ons reken
schap te geven van de ware houding 
van velen die in rustige tijden wel 
durven beweren dat zij geenszins 
gekant zijn tegen federalisme maar 
dat dit, helaas, niet te verwezenlij
ken is. Er is nu een kans om het te 
verwezenlijken, maar waar zijn nu 
deze « voorwaardelijke » federalis
ten ? 

Achter de drogreden van de een
heid van het vaderland gaan in 
waarheid andere redenen en over
wegingen schuil waarvoor men niet 
openlijk durft uitkomen. 

WAALSE FEDERALISTEN 

ONTVANGEN DOOR DE KONING 

Een afvaardiging van Waalse fe
deralisten werd prompt door de Ko
ning op het Paleis te Brussel ont
vangen. Mogen wij er aan herinne
ren dat de Vlaamse Beweging hon
derddertig jaar bestaat, maar dat bij 
ons weten nooit een afvaardiging 
van het Vlaamse Volk door een bel-
gisch Koning ontvangen werd ? Dit 
geeft eens te meer te bedenken hoe 
lamlendig en slaafs-onderdanig de 
meerderheid van het Vlaamse volk 
en vooral dan de politieke vertegen-
wooordigers van deze meerderheid 
zich steeds gedragen hebben. Men 
zal toch niet kunnen ontkennen dat 
sedert honderd dertig jaar en ook nu 
nog de Vlamingen meer redenen 
hebben dan de Walen om zich tot 
de Koning te wenden om de nood
lottige gevolgen van de unitaire 
staatsstruktuur aan te klagen ! 

QAILLY TEGEN VLAANDEREN 

De Waalse socialistische volksver
tegenwoordiger en voorzitter van 
het Komitee voor gemeenschappe
lijke aktie, Gailly, heeft zich tot de 
Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. 
gewend om te vragen dat de E.G.K.S. 
sich zou verzetten tegen de oprich
ting van een staalbedrijf In Vlaan
deren, nabij de kust. Dit is een 
openlijke daad van vijandigheid 
tegenover de Vlaamse arbeiders die 
dringend werkgelegenheid nodig 
hebben. 

Tegenover dergelijk optreden heb
ben de Vlaamse socialisten slechts 
één houding aan te nemen : ofwel 
wordt Gailly door de B.S.P. buiten
gezet ofwel nemen zij allen ont
slag uit de B.S.P. 

Noch het een, noch het ander zal 
gebeuren. De Vlaamse socialisten 
zwijgen als vermoord ten overstaan 
van dergelijke aanslag op de belan
gen van de Vlaamse arbeiders. Daar
om hebben wij ook het recht te 
schrijven dat zij de belangen van de 
Vlaamse arbeiders verraden. 

DE KOMMUNISTEN, 
DE RADIO EN WIJ 

Terwijl het land door de geweld
dadige stakingen volop in beroering 
was en een revolutie gromde in Wal
lonië, waarbij de kommunisten on
getwijfeld een belangrijke rol speel
den, werd niettemin door de BRT 
het woord verleend aan een kom-
munitiscli spreker voor de Vrije Po
litieke Tribune ! Ondertussen wordt 

nog steeds aan de Volksunie de toe
gang tot de mikro geweigerd, wei
gering die alleen en uitsluitend in
gegeven is door enggeestige part i j
politieke overwegingen. Wij zullen 
niet ophouden dit schandaal, want 
het is een schandaal aan te klassen : 
de kommunistische partij wordt door 
de C.V.P. beschermd en geholpen. 
Want daar komt het op neer. 

BRUSSEL TEGENOVER HET 

FEDERALISME 

Wie zich bizonder ongelukkig ge
voeld hebben de laatste weken dat 
zijn de brusselaars. Zij die gewoon 
zijn de rest van het land te be
schouwen als totaal te verwaarlozen 
en alleen zichzelf als volwaardige 
Belgen het recht toekennen hun 
wil op te dringen aan het land, zijn 
hopeloos de kluts kwijt. Zij begrij
pen nog steeds niet wat er gebeurt 
en klagen bitter over de houdini; van 
de Walen! Hen zo iets aandoen! Hoe 
is het mogelijk. Die Waalse fede
ralisten bekommeren zich niet in het 
minst om het lot van Brussel. Zij 

willen zelfs van Brussel niet weten. 
Wat dan ? In het perspektief van 
het federalisme wordt het voor het 
eerst duidelijk voor de brusselaars 
dat zij de parasieten zijn in dit land, 
dat Brussel dank zij het unitarisme 
en het centralisme teert op beide 
landsdelen. Ten slotte moeten zij 
zich ook rekenschap geven dat zij 
niettegenstande hun mateloze pre
tentie toch maar een kleine min
derheid zijn in dit land... De dag 
dat Vlamingen en Walen zich ak
koord stellen zal het « waterhoofd » 
- Brussel tot juistere verhoudingen 
teruggebracht worden... '-

HlllllllllMHIillllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlllllllllllllllHlllllllllimilllllllllll^ 

Ze zijn er weer ! 

De C.V.P.-ers zijn weer spinnijdig op ons. Wat hebben we 
hen nu weer gedaan zullen onze propagandisten vragen ? Hele
maal niets. Maar het federalisme van de Waalse socialisten 
heeft het volkerenvraagstuk In Belgë heel de wereld door bekend 
gemaakt. En ook in Vlaanderen wordt thans door alle kranten 
studie van het federalisme gemaakt. 

De Volksunie zal een pak stemmen bij winnen jammeren 
de C.V.P.-ers en ze beschuldigen ons de bondgenoten te zijn van 
Renard. En dat mag niet ! Voor ons althans niet. Het A.C.V. is 
altijd de bondgenoot van de A.B.V.V.-er Renard geweest en 
August Cool verklaarde vorige zondag voor 1.000 A.C.V. pro
pagandisten dat hij bereid was dit bondgenootschap, nu de 
ruzie voorbij is, voort te zetten. Nu het Waalse A.B.V.V. fede
ralist geworden is zouden wij echter ons basisprogrammapunt, 
het federalisme moeten opgeven. Want wij mogen op geen enkel 
punt akkoord zijn met Renard. Zij wel. Zij mogen beurtelings 
met de liberale logemannen of met de socialisten samenspan
nen. Wij nooit. Zij mogen thans, tot behoud van de unitaire 
staat, een bondgenootschap sluiten met de liberale logemannen, 
met de Vlaamse socialisten van de door hen zo verfoeide — en 
gevreesde — Jos van Eynde en met de knechten van Moskou, 
plegers van sabotagedaden in Wallonië : de kommunisten. Wij 
mogen echter geen federalist meer zijn omdat Renard het ook is! 

Het heet dat revolutionaire daden afschuwelijk zijn en we 
zijn bereid hen gelijk te geven, maar we stellen vast dat de 
C.V.P. de unitaire Belgische staat, vrucht van een vulgaire 
straatrevolutie in 1830, verafgoodt! 

Wij herinneren ons dat gedurende de jongste oorlog de 
C.V.P.-ers niet geaarzeld hebben de Russen als bondgenoten te 
nemen. Waren de Russen dan geen revolutionairen ? Het ging 
voor een hoger doel ? Ook het federalisme is een hoger doel. Na 
de jongste oorlog heeft de C.V.P. zelf nog met onze kommunis
ten hier in de regering gezeten. Dat was toch ook straffe koffie ! 

Wij kennen Renard niet. Wij verheugen er ons echter over 
dat Wallonië overwegend federalist wordt. En bij onderhan
delingen daarover zullen we ons niet in de luren laten leggen 
zoals dit met het A.C.V. tot nog toe altijd gebeurd is. Wat hebben 
zij, die de meerderheid van de Vlaamse arbeiders vertegenwoor
digen, voor die arbeiders gedaan? Hen werkloos (100.000) en 
mobiel (225.000) gehouden op een wijze zoals dat nergens in 
West- of Noord-Europa nog gebeurt... 

i 
3 

Zwijgen moeten ze, dat ze zweten. 
i 
i 

w. J. 
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EEN N I E U W TIJDPERK 

Alhoewel de verklaring van Achiel Van Acker vorige week in 
de Kamer niet heeft geileld tot een onmiddellijke ontspanning, 
vormde ze in zekere zin toch een keerpunt In de stakingsbewe
ging. De Brugse ex-premier was de eerste socialist die openlijk 
het Renardistisch marsj bevel naast zich legde en naar een ope
ning zocht om uit het slop te geraken. Die opening — in feite 
werd het maar een klein gaatje — volstond opdat het A.B.V.V. 
in Vlaanderen zich uit de slag kon trekken zonder het gezicht 
totaal te verliezen. Het heette dat de stakers « met opgeheven 
hooifd » terug naar hun werkplaatsen konden gaan, wat zij dan 
ook onverwijld hebben gedaan. In Luik, de Borrinage en het 
Oentmni verstond men dat echter zo niet en werd de beweging 
voortgezet. Renard ze'f bleef eisen dat de B.S.P. zou overgaan 
tot de oprichting van een tweede front, o m. door een gemeen
schappelijk ontslag van de socialistische parlementairen. Hij
zelf gaf het voorbeeld door ontslag te nemen a's regent van dd 
Nationale Bank. 

Inmiddels werd in de Kamer de Eenheldswet verder in een 
snel tempo afgevi^kkeld De kalmte der debatten stond eens te 
meer in schrille tegenstelling tot het rumoer dat, alhoewel reeda 
ietwat in mineur, nog altijd in de (Waalse) straten heerste. 
Vorige week donderdag was er even een kleine sensatie toen een 
vermoeide en door de voortdurende klachten der industrie to
taal overspannen Eyskens de Kamer moest verlaten om het 
weekend tussen de lakens gaan door te brengen 

Het tegenoffensief der unitaristen, dat door Theo Lefèvre 
ingezet werd tijdens een intervieuw voor de Nederlandse radio, 
kwam langzamerhand op volle toeren. Dat de unitaristen daar
bij meer dan ooit spekuleren op het « spreekwoordelijk geduld 
der Vlamingen », bleek uit een cynisch-oipenhartige verklaring 
van Van Offelen, minister van Buitenlandse Handel : « De 
reeds in het werk gestelde metode van ekonomische ontwikke
ling zal in de komende Jaren voortgezet worden : zij is het enig 
antwoord op de vraagstukken van sommige streken van dit 
land ». Met deze « sommige streken » bedoe'de Van Offelen Wal
lonië; de tekst van zijn redevoering was er een openlijke en 
onverbloemde aanduiding voor dat de regering voortaan méér 
dan ooit Wallonië met geschenken zal trachten te paaien. Deze 
ministeriele bezorgdheid voor het lot van het « arme * Wallonië 
zal zeker iedereen verbaasd hebben die op 12 januari door de 
Vlaamse zender de rede van Dr Fr. Wi'diers namens het Vlaams 
Bkonomisch Verbond kon beluisteren. 

Het cijfermateriaal dat dhr Wildiers daarbij hanteerde is 
gemeengoed voor iedere Vlaamsgezinde; het mocht op dit open-
blik en onder deze omstandigheden echter nog wel eens onder
lijnd worden dat Vlaanderen tot op heden bvb. maar 37 % kreeg 
van de totale kredietsom die in het kader van de expansiewetten 
van 17 en 18 juli 1959 werd uitgekeerd. Is het dan te verbazen 
dat Eyskens, bij een dergelijke lankmoedigheid van Vlaamse 
zijde, deze week kon verklaren dat de federalistische opflakke
ring hem geen zorgen baarde ? 

Het doet anders wel gek aan, de eerste-minister het unita
risme te horen verdedigen nadat zijn regering tijdens de hui
dige beroeringen de eerste was geweest om een « federalistische > 
daad te stellen : van bij het begin der stakingen werd de ver
bintenis aangegaan, in Vlaanderen slechts Vlaamssprekende en 
in Wallonië slechts Franssprekende rijkswachters in te zetten. 
Op het eerste zicht een détail, maar voor wie nader toekijkt 
werkelijk een simbool. Is er een groter bekentenis van unitaris-
tische onmacht ? Wie even logisch doorredeneert, kan zich daar
bij de vraag stellen wat er zou gebeuren wanneer bvb. de Waal
se rijkswacht aanstalten zou maken — nu of in de toekomst — 
om het met de betogers over dezelfde boeg te gooien. 

Zo goedkoop zal het unitarisme er ditmaal niet van af ko
men ! Op vrijdag 13 dezer vergaderde te St. Servais de zgn. Sta-
ten-Generaal van Wallonië : 400 socialistische mandatarissen, 
samen de vertegenwoordigers van de meerderheid van het Waal
se volk. Renard bekwam er niet de uitdrukkelijke steun waarom 
hij had gevraagd en met name van een gemeenschappelijk ont
slag der socialistische parlementairen kwam niets in huls. Maar 
de volgende dag ging een afvaardiging een adres aan de Koning 
overhandigen. De tekst vin dit adres wijst op een diepgaande en 
blijvende Waalse ontevredenheid die waarlijk nog andere oor
zaken heeft dan alleen maar een eenheldswet. Reeds In de aan
hef wordt verwezen naar het « Sire, il n'y a pas de belges » van 
Jules Destrée. Dit adres, deze ontevredenheid, zal de huidige 
stakingsbeweging ruim overleven. 

Meer dan ooit is het de taak van het Vlaams-nationalisme, 
het Vlaamse volk rijp te maken voor de grote beslissing waar
van nu ongeveer iedereen wel zal weten dat ze onafwendbaar 
wordt. Opdat het Vlaamse volk niet verrast zou woïden en vroeg 
of laat in het federalisme zou binnensukkelen In plaats van er 
in te marsjeren, moet de strijd tegen het unitarisme in Vlaan
deren verbetener dat ooit worden gevoegd. 

18.1.1961. 

In zijn Iaa.tste « Staat vun de Unie » 
heeft Elsenhower verieden week een 
beeld opgehangen dat wel wat ai te roos
kleurig mag worden genoemd. Het Eisen-
hower-tijdpark WBS indertlaad aMes be
halve een onverdeeld succes. Gedurende 
de ambtstijd van de ex-generaal verlaten 
de V.S. hun machtaoverwlcht op de lan^ 
den van het Oosters blok. Ze slaagden er 
niet In, de Koreaanse oorlog te winnen 
en moesten dulden da t vlak onder hun 
neus de Bussen met Cuba kwamen flir
ten. Op technisch gebied leden ze emstlff 
prestige-verlies door de Russische rulmr 
tesuksessen. Vorig Jaar bereikte het Ame
rikaanse aanzien wel een dieptepunt toen 
de Topkonferentle te Parijs mislukte na 
het U-2-incldent en de onhandige verkla
ringen van Eisenhower terzake. De Dul-
les-politiek leidde In Zuld-Amerlka, in 
Afrika en Azië tot een teruggang van de 
Amerikaanse Invloed. De « New York 
Post » schreef voor het Elsenhower-tijd-
perk volgend weinig vleiend grafschrift i 
« Er was een bijna patetisch accent in 
Eisenhowers kerstboodschap aan het 
Amerikaanse volk. Die boodschap was al» 
een Kerstkaart die zonder adres, envelop 
of postzegel in de brievenbus wordt ge
stopt. Eisenhowers te late gebaar zal ein
digen in de afdeling « onbestelbare brie
ven » als een voorbeeld van verknoeide 
kostbare tijd ». 

Kennedy's verkiezingskampanje ging 
uit van de va.ststening dat het prestige 
der V.S. overal ter wereld was gedaald. 
Hij legde de nadruk op het feit dat een 
durvende en dinamische ekonomische en 
buitenlandse politiek moest uitgaan van 
de gewijzigde verhoudingen op wereld
vlak. HIJ verbond er zich toe, de handels
balans te verbeteren, het buitenlands ver
trouwen in de dollar te herstellen en de 
rassen-discriminatie af te schaffen. 

Zijn brain-trust werkte een programma 
uit dat als « New Frontier Programma » 
de verstarring va» het Eisenhower-tifd-
perk moet doorbreken. Op binnenl /"ids 
gebied geeft de « New Frantier » abso
lute voorrang aan een vijftal punten : 
— rijksbijstand aan ouden van dagen (de 

V.S. bezitten slechts een zeer gebrek-
keil jke en onvolledige sortale voor
zorg) ; 

— rijkssteun aan het onderwijs (de V.S. 
hebben vooral op het gebied van het 
technisch onderwijs een ontstellende 
achterstand op de Ü.S.S.R.): 

— uitgebreid programnva voor de huizen
bouw (de V.S. hebben een aanzienlijk 
tekort in de woning-seetor); 

— verhoging van het mtnimum-uurloon; 
— ekonomische reorganisatie van de ge

bieden met ernstige werkloosheid (de 
V.S. tellen momenteel 5.000.000 werk
lozen, waarvan de meerderheid prak
tisch geen enkele vorm van werkloos
heidsvergoeding geniet). 

Te Washington is men over het alge
meen hoopvol gestemd voor wat de rege-
ring-Kennedy betreft. De nieuwe presi
dent blijkt een zeer dinainisch man te 
zijn en bij de keuze van lijn kabinet heeft 
hij een goede beurt gemaakt. 

Het aantrekken van talrijke Republi
keinen bezorgde hem de reputatie dat hij 
« a moderate » isw In de « New York He^ 
raid Tribune » schreef de bekende jour
nalist 3. Alsop : « het uiteindelijk rezul-
taa t van de metodische mensenjacht 
welke door Kennedy sinds zijn overwin
ning werd ondernomen. Is een nieuwe re
gering met een uttzooderlijk hoog niveau 
van menselijke kompetentie ». 

Deze « uitzonderlijke menselijke kompe
tentie >> zal al dadeaijk moeten blijken. De 
regering-Kennedy zal op korte termijn 
een reeks problemen moeten oplossen die 
d« Eisenhower-administratie blijkbaar 
niet aan kon. Ze zal deze problemen moe
ten benaderen vanuit een totaal nieuwe 
gezichtshoek. 

Vooral de verhouding tot Rusland en 
o.m, het ontwapeningsvraagstuk, evenals 
het vraagstuk van de steun aan de onder^ 
ontwikkelde landen moeten opnieuw door
dacht en stevig aangepakt worden. 

In zijn boek « Profiles in courage », 
waarin hij het moedig optreden van een 
aantal Amerikaanse staatslieden beschrijft^ 
zegt John F. Kennedy : « In onze tijd ia 
ptflitieke moed een zaak van groter be
lang dan ooit tevoren ». 

We wensen hem dat deze po l i t i^e moed, 
gepaard aan de wljsbeid van « a mode
rate » en aan de dinamiek van de Jeugd, 
de kenmerken mogen worden van zijn 
presidentieel beleid. 

Deze wra>s is niet louter platonisch. 
Inderdaad : wanneer het regent te Was
hington, druppelt het zowat overal elders 
ter wereld en o.m. ook bIJ o n s ! 

Tjeef Kaloot, ScMId en Zwoord von Vlaanderen! 

OE AFTREDENDE EN DE NIEUWE PRESIDK 

Eisenhower en Kennedy s amen in h e t Wit te Huis voor be
spreking: van de mach t sove rname . 

Wie de buiten'andse pers volgt, stelt vast dat — ook In de 
Amerikaanse bladen — heal wat plaatsruimte op de eerste pa
gina ingeruimd wordt voor het nieuws uit België. Zulkg kan 
hoogstens een « zinneke », ingenomen als altijd met de centrale 
positie die hij in de wereld bekleedt, verheugen. 

Bij nader toekijken wordt deze opvallende belangstelling 
voor België goeddeels verklaard door de afwezigheid van groot 
nieuws Er Is wel Kongo en Algerlë, maar « lange » problemen 
hebben hun dagelijkse ruimte op pagina drie of vier. Laos inte
resseert de lezer minder omdat hij last heeft met de onultspre-
ke'ijke namen van de plaatselijke kemphanen. De Oost-West
verhouding, gewoon leverancier van de headlines, ligt op het 
ijs In afwachting van de machtsoverdracht te Washington. Dus 
maar nieuws uit België. Net zoals in een echt circus : tussen 
twee grote nummers komt de clown even In de arena. 

De clown staat hiernaast In de < Spiegel » voor schut. En, 
nieuws of geen nieuws, ook het « Venster > kan niet le?g blijven. 

Over dus maar weer naar Kongo. 
Het Oesoemboera-avontuur — de landing van '^ioboetoe-

troepen in Roeanda-Oeroendl en de (mislukte) aanval op Klvoe 
met Be'gische medeplichtigheid — heeft een lange en onplezie
rige staart gekregen. Zoals bekend lieten de para's van Moboetoe 
zich niet pramen om, dadelijk na het overschrijden van de grens 
tussen het Mandaatgebied en Kivoe, met vliegende vaandel en 
slaande trom over te lopen naar de vijand. Dit succes inspireer
de de Loemoembistische Kivoe-regering zodanig, dat ze dadelijk 
uitpakte met een aanval op Noord-Katanga. De door Belgische 
officieren geleide gendarmerie van Tsjombe kon niet beletten 
dat deze aanval een succes werd en dat In Noord-Katanga een 
nieuwe « Loea'aba-republiek » werd opgericht. Tsjombe ging 
over tot wat hier te lande een « grootscheeps offensief » werd 
genoemd; tastbare rezultaten werden tot op heden hierbij niet 
behaald. Tussen de « falt-divers » van dit offensief : de dood 
van de Belgische piloot Van Damme, zoveelste slachtoffer op 
het ereveld van de Union Miniere. 

Intussen werd te Leopoldstad verder gewerkt aan de voor
bereiding van de R.T.K. Onder druk van de Loemoembistische 
successen werd het tempo opgedreven en kwam zelfs een recht
streeks kontakt tussen Leo en Elisabethstad tot stand. Kasa-
Voeboe, die op korte termijn rezultaten nodig heeft om het hoofd 
te bieden aan versterkte UNO-druk, deed heed wat water In zijn 
wijn door toe te geven aan de Katangese eis, de RTK te houden 
te Elisabethstad midden februari. Ander tastbaar resultaat van 
de as Leo-Ellsabethstad : Loemoemba wisselde zijn gevangenis 
te Thysstad om voor een zekerder bewaarplaats In Katanga. 

Even te voren scheelde het maar een peulschil of de ex-pre-
mler was voor de zoveelste maal ontsnapt. Het garnizoen te 
Thysstad was ontevreden over de voeding en de soldij en sloeg 
maar weer eens aan het multen. Om zijn eisen kracht bij te 
zetten liet het Loemoemba enkele uren In beperkte vrijheid In 
het kamp loskopen. Het brandweerduo Kasa-Moboeto moest In 
allerijl het vuurtje komen doven. 

Over het algemeen zijn de Loemoembistische akties weer 
flink gestegen. De aanhangers van Patrice kontroleren de gan
se Oostprovincie, Kivoe en Noord-Katanga. Ze sijpelen lang
zaam binnen In de Bvenaarsprovincle en Kasal. waar de toe
stand zeer labiel is. Loemoemba blijft de steun genieten van het 
Oosters blok en van de Afrikaanse landen die in konferentle 
te Casablanca bijeenkwamen. Langs de Oostprovincie komen 
Bgypüsche wapens en propagandamateriaal Kongo binnen. Ook 
de UNO, die nochtans niet vreemd was aan het opzetten van 
het manoeuver-Moboetoe, moet erkennen dat het met de kolo
nel en Kasa-Voeboe maar matig opschiet In de richting van een 
oplossing. 

Na het referendum van 8 januari komt het Algerijns nieuws 
weer met mondjesmaat. Het FLN heeft pozitief op de uitslag van 
dit referendum gereageerd door zich bereid te verklaren te pra
ten « over de voorwaarden waaronder het Algerijnse volk vrij 
geraadpleegd kan worden ». De Franse regering staat niet wei-
gerig tegenover een gesprek. Er wordt zelfs beweerd dat een 
dergelijk gesprek reeds op gang zou gekomen zijn In het diep
ste geheim te Tunis. Het vertrek van Ferhat Abbas voor een 
reis naar Indonesië schijnt er nochtans op te wijzen dat beslis
singen In de allereerste dagen niet zullen vallen. 

Wie vindt dat wij ons wat al te ultsluitelijk met Kongo en 
Algerië bezighouden, late het « Venster > ongelezen en bestede 
zijn tijd aan de gebroeders Cartwright In « Bonanza >. Ook wlJ 
zouden daaraan de voorkeur geven... 

18.11.1961. 
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LERAARS STAKEN 

Geacht* redaktie, 

Graag wil Ik antwoorden op het t>roza 
van J V Bruasel In « Volksunie » van 
7 januari 61 

J V ts regent aan een atheneum en 
heeft dus de mogelijkheid <nn op 55 Jaar 
op pensioen te gaan Indien hlJ vast be
noemd IB Dit la dus een gunstpensloen lijk 
er nog enkele bestaan De huidige regie-
ring wil daaraan een einde maken en 
met reden 

Doch de hea-en leraart die vast benoemd 
zijn genieten van de verwarven rechten 
en verliezen dus niets aan de vei-worven 
rechten wordt niet geraakt en met re
den Ik ben ook leraar, doch In het T G 

WIJ, bi het T O , hebben dezelfde stu 
(Mes gedaan als onze collega's in het rljks-
onderwljs of vrij onderwijs (middelbaaa-), 
toch moeten wlJ les geven tot «5 Jaar In 
het afschaffen van die gunstpensioenen 
zie Ik de eerste stap om IEDEREEN op 
eO Jaar van [wnsloen te laten genieten 
Dat 1» sociaal werk en zou ten volle ver-
antwooird zijn Indien S V vast benoemd 
is, is al zijn gecljfer apekool, want dan 
verliest hlJ niets Indien hij nog niet vast 
benoemd ia heeft hlJ nog niets te zeggen 
en te wachten tot hij definitief aangewor
ven wordt 

Ik t)en 100 % federalist en toch moet 
Ik zeggen dat niet alles slecht is in de 
eenheidswet o a wat de bestrijding der 
misbruiken betreft 

Maar laten wij daar niet verdei op in
gaan. 

Als V U mensen of sympathisanten 
moeten wlJ ons nu zo fel niet bekomme
ren om die eenheidiwet maar wel moeten 
WlJ met meer ijver streven naar ons eer
ste doet « federalisme » 

W I J moeten nu ook niet omdat de V U 
in de oppositie staat, gaan meezingen in 
het koor der rabiate roden die nooit iets 
gegeven hebben om Vlaandeien of om on
ze Vlaamse mensen 

De rode Walen willen nu federalisraa, 
we] het is hun* van har te gegund We 
kunnen we al on^,A^^v^()jjt,ib#gtf<}eR,aan 
ons Vlaanderen^ 

Ik ben niet akkoord met d« oproep van 
de kardinaal, maai' wat de aanval betreft 
van VU op de kardinaal kan ik antwoor
den dat er giotere cumulaids zijn en dan 
denk ik o a aan Renard die arme piole-
taiier die regent van de Nationale Bank 
is, a<1junctrsecretarls-generaal van A B V V , 
plus nog zo vele andere postjes. Die n jn 
wedde wordt ook niet verminderd 

En wat de staking der leerkrachten be
treft betwijfel ik ten sterkste of men 
daardoor het goede voorbeeld geeft Is het 
volgende ook liegrepen in de opjleldftig der 
Jeugd misschien gtaker^iketten, dyna-
mlteren mwerpen van ruiten, omlcante-
len van auto's Nochtans zijn ettelijke le
raars aangehouden die deelnamen aan 
dergelijke misdaden Neen deze staking is 
louter politiek en voor een politieke sta 
king heb ik niets dan misprijzen 

M T - Londerzeel 

Red : Graag geven we hierbij ook het 
woord aan de vertegenwoordiger van een 
andere groep leraars. Om polemiek te 
voorkomen wensen we hier toch aan te 
stippen dat ook de vast benoemde leraars, 
zelfs met 2S jaar dienst, de eenheidswet 
schadelijk is. In geval van vervroegd pen
sioen tussen 55 en 60 j-aar (welk pensioen 
natuurlijk minder bedraagt üaa dat van 
degmen die pas op 60 jaar gaan) verliest 
ten regent inderdaad 6.800 F per Jaar een 
onderwljier S.600 F en een licentiaat 
9.200 F. WIJ hebben de eenheidswet na
gekeken De C.V.F.-pers vetswijgt dit 
angstvallig. Ook de bijkomende belasting 
voor de kas van weduwen en wezen, die 
tussen 1.220 F (onderwijzer begin loop
baan) en 3.600 F (licentiaat einde loop
baan) werd goedgekeurd in de Kamer met 
de eenheidswet. Dat er regenten zijn die tot 
68 Jaar moeten les geven, is vanzelfspre
kend verkeerd Na 50 Jaar is het beste ar-
»f bij de leraars. WÜ beklagen de leer
lingen met e m leraar van 65. 

In die lessen zal niet meer veel geleerd 
worden ! 

REGERING EN 
OUD-KOLONIALEN 

Zoals indereen weet weiden de oud-kolo-
niale ambtenaien na him repatriëring uit 
Kongo op verlof gesteld voor een periode 
van minimum 6 maand De uitbetaling 
van de verschuldigde verlofwedden ge
schiedt echter in een hoe langer hoe lang
zamer tempo Op dit ogenblik zijn ei nog 
altijd een groot aantal ambtenaa-en die 
op hun wedde van de maand december 
wachtten, daar waar zij normaal op 1 Ja
nuari reeds voor de maand Januari had
den moeten uitkictaald worden 

Ondertussen zien al deze oud-kolonia^ 
len met angstigie spanning de datum van 
1 februari naderen datum waai op hun 
veilof ten einde loopt 

Het Is niet genoeg dat de regering 7/>n-
der meer de waarborgswetten van 21 maar t 
1960 heeft afgeschaft aldus een /eer ge^ 
vaarlijk precedent scheppend want dit 
kan nu met elke wet geschieden Onder
tussen werden reeds een tiental wetsvoor
stellen uitgewerkt en telkens verworpen 
Een nieuw wetsvoorstel zou ovei kort bij 
de senaat voorgelegd worden Een zeer 
gebrekkig wetsvoorstel dat een groot deel 
deo' ambtenaiien schandelijk tii'padeelt. 
Zo zouden bv mensen met minde, dan 
drie jaar dienst op s t raat gezet worden 
met als vergoeding een maand wedde per 
jaai werk, daar waar pnvate fti-ma's hun 
ISedienden minimum drie maand moeten 
iritbetalen Voor talrijke van de uit Kongo 
weei giekeerde geyinnen wordt de toestand 
werkelijk tragisch Alles moest in Kongo 
achtergelaten worden, het geld dat voor 
de onafhankelijkheid niet kon overge
maakt worden door de schuld van de 
maatregelen van de regering Eyskens blijft 
nog steeds op d» kong(riese banken geblok
keerd Deze ge?innen zijn dus mtfiluitend 
aangewezen op wat het ministeiie hun be-
taa 'd 

Maar een zeer gioot deel konden op 1 
Januan geen huishuui, gas, elektriciteit 
Ijetalen Hun wedde was er niet en aan 
hun geld konden zij niet aan, het was ge-
blok keeid 

Indien trouwens voor 1 felxnian de wet>-
ten betreffende deze kategorie niet gestemd 
zijn, wat zal de regeling dan doen ' Zal 
zij deze m»nsen vocxrt uitbetalen of niet ? 
Niets werd daarom vastgesteld 

Is liet niet wi aakroepend dat de legeei-
der» van dit land, na Kongo dooa hun 
dwa2ie, domme unltaristische politiek ver
loren te hebben de slachtoffers van hun 
politiek in de bitterste armoe a=i Zij 
nemen geen belangrijke beslissingen om 
hen te herklasseren In de Belgische maat
schappij Zij doen niet-h 

Mr Van dei Eist stelde de schandelijke 
houding van het ministeiie aan de kaak 
In het parlement Maar wat Interesseien 
de afgevaardigden van de partijen zich aan 
een zo klein kiesklienteel "> 

Wij zijn dankbaar dat de Volksunie de 
enige partij gewe»st is die zich ooit voor 
het belang van <mze uit Kongo weerge
keerde langenoten heeft ingezet 
V.M. Antwerpen 
Eed. : Wat heeft de regering Eyskens al 
wel goed gedaan de laatste 2 Jaar '' Stel
selmatig onttrekt ze zich aan haar ver
plichtingen De Vlamingen mogen stikken. 
De bedienden, leraars en kleine rentenier
tjes of gepensioneerden met staatsleningen 
mogen dokken. Levenspeil van arbeiders 
en middenstanders daalt En ook de kolo
nialen mogen stikken. 

Kan Eyskens er aan doen dat hij zijn 
sleutel verloren heeft 

KLACHT OVER DE EENZIJDIGE 
VLAAMSE DAGBLADEN 

Na Jarenlang C.VJ* gestemd te hel>ben, 
na wekenlang zowel de G V A als de Volks
gazet gelezen te heblien, ben ik zo ont
goocheld geworden over hun beleid over 
hun fanatisme, over hun bekrconpenheid 
dat ik besloot iets anders te zoeken 

Zoeven heb ik kennis gemaakt met de 
Volksunie, en ik moet toegeven dat uw 
blad en uw programma me zeer bevallen 
zijn 

Mag ik de vei wachting van vele men
sen vertolken die hopen, dat in een nabije 
toekomst een dagblad zal verschijnen in 
het Vlaamse land (en Nederland?) dat 
modem van vorm en Inhoud zal zijn, da t 
die gelegenheid zal geven, ook aan anders
denkenden hun menmg te zeggen in een 
echte « vrije tribune », dat met overtui
ging de Vlaamse en federalistische zaak 
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^uiö ^CL^da 
HOOGSTRAAT 15a en 17 
ANTWERPEN 

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

(in een Euiopes© geest) zal veidedigen, 
dat vooruitstrevend voornaam, kultui-eel 
hoogstaand en sportief zal wezen ' 

Kunnen de « goede » reporters van de 
Volksunie het PaUieterke, de Post e a , 
niet samengebundeld worden om dit te 
verwezenlijken ' 

Red. : Het is inderda.ad pijnlijk t<> moe
ten vaststellen dat Vlaanderen over geen 
objektieve dagbladpers beschikt. Indien 
deze pera zich niet spoedig herpakt, zou, 
onder de druk van lezers als onze brief
schrijver, op bepaald oi^enbllk wel eens 
een degelijk Nederlands dagblad de sprong 
naar Vlaanderen kunnen wagen om onze 
mensen eindelijk eens over alle Vlaamse, 
Nederlandse en Europese gebeurtenissen 
objektief voor te l lditen. 

Oproep tot alle arrondis-
semcntele besturen 

Namens h e t Hoofdbestuur van de Volksunie roepen wij U 
op onverwij ld autolcars in t e leggen en a u t o k a r a v a n e n in t e 
r ic i i ten opda t de federalist isclie volksvergadering van 5 februar i 
1961 te Antwerpen , Inger icht door h e t hoofdbes tuur van de 
Volksunie, een massaa l sekses zou k e n n e n , en een mi j lpaa l zou 
wezen in onze ontvoogdingsst r i jd ! 

Dit werk moe t onverwijld a a n g e v a t worden ! Strooibi l je t ten 
k u n n e n onmiddel l i jk besteld worden ' t zij op h e t hoofdsekre-
t a r i a a t te Brussel , Maur ice LemonnierIaan,82 (tel . 02/11.82.16) 
' t zij bij Wim Maes, L a n t e e r n h o f s t r a a t , 28, Borgerfout ( te l . 
03/39.92.06) 

Niemand on tb reke op onze volksvergadering te Antwerpen ! 
Wij v ragen van U a l len een u i te rs te inzet in uw a r rond i s semen t 
opda t 5 februar i een t r lomfdag worde ! 

N a m e n s h e t i n r i ch t end komi tee . 
Rudi Van der F a a l ; H e r m a n Bosmans ; Wim Maes; Pie t Vereecken 

PERSSmOBl 

25 TOT 30 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

Kontant — Krediet 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR f 
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VLAAMS ECONOMIS(V VERBOND 
Het is bevieemdend thans van Waalse 

sijde bedreigd te moeten worden met 
scheuring en federalisme nu wij misschien 
voor het eerst in de geschiedenis van Bel
gië een begin van economische expansie 
en industrialisatie in Vlaanderen kennen 
die tenslotte lelden moet tot een beter 
evenwicht tussen de twee landsdelen Het 
heeft er blijkbaar de schijn van of deze 
beginnende industrialisatie voor onze 
Waalse vrienden een scherper doorn In 
het vlees schijnt te zijn dan hun eigen 
labiele situatie die toch niet van vandaag 
dateert en waarvan wiJ de laatsten zulWi 
Bjn om ei de ernst van te ontkennen 

Deze bedreiging met federalisme — een 
vertrouwd woord in onze oren — schrikt 
ons niet af want wij geloven niet aan de 
ernst ervan wanneer wij de ontzaglijke 
voordelen vaststellen die onze Franstalige 
landgenoten op zoveel machtsposten in de 
openbare en m de privé-sector van dit 
land nog tiezitten 

VOORUIT 
De man met de handen m de zakken • 
Zoals Vlamingen destijds (en nu nog, 

maar minder) zelfbestuur riepen loejien 
Walen nu federalisme Een eerste vereiste 
zou zijn dat m^n nader benaalt wat men 
daaronder verstaat. En dan kan men de 
kwestie beginnen bespieken 

De Vlamingen willen vermijden 
dat in de toekomst Waala» orga/-
nizatles opnieuw de ekonomische bedrij
vigheid komen verstoren de Walen aan 
hun kant streven voor hun stei-vende 
ekonomle oolosslngen n a die geen schijn 
van kans hebben In een uni tahe staat 
waarin de Vlamingen mede-beslissen 

Indien Wallonië het konfllkt niet tot 
een revolutionaire «cessie laat uitgroeien, 
die voor haar zelfmoord BOU betekenen, 
ztülen de struktirurliervormingen geleide
lijk tot stand komen Al wie in het Vlaam
se land verantwoordefiikheid draagt, hij 
weze vrijzinnig of katoliek, elkeen op zijn 
plaats, moet dit probleem daarom onder 
ogen nemen en onderzoeken in welke ma
te de Waalse inmenging kan en moet ajf-
gegrendeld worden 

Wanneer elkeen tn zijn werkkring kon-
krete maatregelen bestudeerd en eventueel 
treft zullen wij In een naburige toekewnst 
kunnen komen tot een grondige sanering 
van de Belgische toestanden en de basis 
hebben gelegd van een betere samenwer
king en ordening 

VOORUIT 
Het valt niet te loochenen dat struc

tuurhervormingen noodzakelijk zijn Met
een stelt zich het jwobleem van de Vlaam
se en Waalse economische verhoudingenu 
De Walen zouden ongelijk hebben te ge
loven dat de noden van hun streek ge
lenigd worden door het zingen van de 
Marseillaise en het decreteren van een 
vaag federalisme. 

Ook Vlaanderen heeft een zwaarindus
trie nodig D P socialisten stellen sinds ja
ren die eis Maar het zijn d" Vlaamse 
banken de Vlaamse industriëlen die lie
ver In het buitenland of in Wallonië in
vesteren Het grootst aantal werklozen 
leeft In Vlaanderen, bij ons is de mobili
teit van de arbeiders het hoogst Wil zit
ten in de t ang tussen de Eurohaven en 
het petroolcentrum Dumkerke Wij krij
gen het zwaar te verduren Indien geen 
onmiddellllke maatregelen getroffen wor 
den 

I DE STANDAARD 

1 Op donderdag 12 Januari schreef De 
1 Standaard " 
= Antwoord op de opwerpingen tegen fe 
= deralisme door Theo Lefèvre, met twee 
= argumenten 
i 1) De door Renard en zijn Waien ge 
= lelde staking : 
i Het is hoofdzakelijk de zeer ernstige 
Ë stoornis die daardoor m het bedrijfsleven 
= werd teweeggebracht, die de vraag deed 

rijzen, of die Waalse hypotee» nög lan
ger op de toekomst van het Vlaamse land 

mocht drukken Dat heeft bitter weinig 
met literatuur of romantisme te maken 

Er bestaat weJlswaar een Waalse onge
rustheid, gepaard gaande met de moeilijk
heden die de koolmijnen kermen en met 
het feit dat zekere nieuwe industrieën een 
neiging vertonen zlóh in het noorden van 
het land te vestigen, aldus de minister 
El moet gezocht worden naar oplossmgen 
voor hèt Waalse pi-obleem maar deze moe
ten veeleer van ekonomische dan van po
litiek aard zijn 

Het is ons bekend dat de h Lefevre 
zich ook laat leiden door een lofwaardige 
bezorgdheid voor het lot van de kriste-
lijke minderheid in Waillonie Het pro
bleem schiint zich echter toe te spitsen 
tot een alternatief : de vrijwaring van 
Vlaanderen» ekonomische kansen in de 
toekomst of de beveiliging van de Waalse 
minderheden Is de keuze dan twijfél-
arhtig ' Het Vlaamse land heeft trouwens 
niet zoveel redenen om zich te verheugen 
over d<> solidariteit van de Waalse kato-
lieken Ieder herinnert zich nog de hetze 
van de h Duvieusart inzake de talentel
ling en het verzet van beoaalde Waalse 
C V P -ers tegen een herzlenmg van de re-
presste-weljten en tegen d© zetelaanoas-
sing Soms is niet allen het marxistische 
Wallonië maar ook het kristelijke een 
zwaar blok aan ons b°en 

TIME 

In de « Atlantic edition » van Time, 
het Amerikaans weekblad, van 13 janua
ri verschijnt een lang artikel onder de 
titel <i There Are No Belgians » (Daar 
ziin geen Beigen). Time schijnt de grote 
Belg, merk 1830 Theo Lefèvrr n'»l te 
kennen. Wij halen aan (blz. 18). 

« The largely agriculural Flemings of 
U\s Dutch-Sfjeaking north have feit tha t 
successive governments have disarimina-
ted against them In favor of the French-
speaking Walloons of the Industrial south 
where pay generaJly Is higher More re-
oentlly, the strongly Socialist southerners 
have noticed foreign firms steppmg up in
vestment In the north to take advantage 
of lower wages Intensifying the old ri
valry 

Last week theie was open talk of aixylis-
hlng the present system of government 
In favor of a loose federation between two 
self-gtiiveming states, one Flemish, the 
oth'^r Walloon 

Het Nederlands i^prekende Vlaanderen 
dat meestal van landbouw leeft, vindt het 
franssprekende en geïndustrialiseerde 
Wallonië bevoordeeld Wallonië ziet 
thans buitenlandse nijverheden naar 
Vlaanderen gaan, waar de lonen lager zijn 
Tijdens de voorbije dagen was de strek
king naar federallame in Vlaanderen en 
Walloinlë zeer duidelijk. 

LE PEUPLE 

Le Penple van 17 jan geeft in \e rUl ing 
de passus over federalisme uit een van 
beide strooibriefjes, die we thans over 

B R U S S S E L 

G R O T E 
V O L K S V E R G A D E R I N G 

O P Z A T E R D A G 28 J A N U A R I 
T E 19 U U R S T I P T 

Z A A L S T . M I C H I E L S 
G r o t e M a r k t 

S p r e k e r s : D . D E C O N I N C K 
A. VAN M A L D E R E N 

N A A R F E D E R A L I S M E 
T o e g a n g v r i j — 

Voor m a s s a m e e t i n g t e A n t w e r 
p e n o p 5 f e b r u a r i : v e r t r e k u i t 
B r u s s e l I n k a r a v a a n . B i j g e v a l 
v a n v o l d o e n d e i n s c h r i j v i n g e n 
w o r d t a u t o k a r i n g e l e g d : 
s c h r i j v e n P . L e p l a t , K e r k h o f 
l a a n 5 K r a a i i v e m v o o r 2 7 - 1 - 6 1 

3t0 000 eksemplaren over he t land versprei
den. Het stelt vast dat bij de opgenoem
de federalistische landen Joegoslavië ver
geten werd. Wij hebben een half dozijn 
landen niet vermeld omdat het aantal fe>-
deralistische staten zeer groot is. 

DE U N I E 6-1-61 
De laatste dagne .«waait de heer Rena /d 

met de di-eiging van het iedevaiisme. Dat> 
moet men met te ernstig c^nemen Re
nard weet heel g c d dat Brussel nooit kan 
toestemmen in een spUtsing van het land 
waardoor dit centium zijn belang en de 
voordelen van zijn hoofdstedelijke positie 
in een niet-homogene gemeeschap zou ver
liezen Brussel dat zijn nauurlljk niet de 
Marollen, maar de fmanciele leiding de 
sleutelambtenaren m Rijksadminig.ratie 
en in het algemeen alle leiders v a n ' iml-
tair-Belgische organisaties u 

Zelfs « Schildwacht » van •< Het Vrik », 
die n.a.v. de talentellliigherrie zo gemak-
kelijh het federalistlbche spookbeeld op
riep, schrijft thans op sassende toon over 
de hulp die de Vlamingen de Walen wil
len bieden (hulp die zij zelf vooralsnog 
goed kunnen gebruiken, of zijn er blJ 
ons plots geen werklozen, geen mobielen 
en geen seizoenmannen meer ' ' ) . 

DE STANDAARD 

Op viijdag 13 j anuan sclireef De S t a i r 
daard 

Uit zeer goede bron vernemen wij da t 
de sociaSistische volksverttgenwoordiger 
Gailly de Hoge Autoriteit van de EGKS 
verzocht zich uit te spreken tegen de op
richting van een staalcomplex in Vlaaa-
deren, dat zoals bekend door een tn tema-
ttonaJe groep, waarbij twee Belgische fir
ma's wordt gepland 

Volgens Gailly zou de oprichting van dit 
complex een overkapaciteit voor bepaalde 
staalsoorten in de gemeenschap veroorza
ken. Gailly pielt in zijn verzoek aan de 
Hoge Autoriteit voor een vergroting en 
modemizering van de bestaande zware 
nijverheid in het zuiden van MIS land. 
Volgens de socialistische volksvertegen
woordiger zou zulke Investering ekono-
miseh en vooral sociaal meer rendabel 
zijn 

LF COMBAT 

Naast <( La Gauciie » dat hoofdsakelljk 
links was met federalistische bijtoon, 
kwam thans te Luik een groot weekblad 
van de pers « Le Combat », in tegenstel
ling met n La Gauche » voSedig door Re
nard beheerst. Hier geeft het Waals nar 
ttonale, met federaHsme als opzet, de 
hoofdtoon aan, terwijl het Wnkse de bij-
toon wordt. Het blad wordt fai tegenstel
ling met « La Ganche » intensief \er-
spreid over gans Wallonië, ook zeer sterk 
in Henegouwen. Het wordt gedrokt op 
de persen van La Wallonië te Lnik. 

Het blad dmkt de landkaart van België 
af met de taalgrens op volgens dr lijn 
van de kommissip Harmei, een Vlaamse 
leeuw op het Vlaams gedeelte, een Waalse 
haan op het Franse deel. 

Vit het artikel <c Syndikalisme en Fede
ralisme » (nr 2 van 12 ianuari) halen we 
aan : 

«r Het vraagstuk van de strukuur zelf 
van België is een van de fakoren waai> 
op de toekomst van het land m s t Indien 
wij voortgaan te leven m een unitair Bel
gië vraarin twee wel onderscheider vol
keren moeten leven, ieder met zijn sterk 
verscheiden sociale toestand za) men door 
het feit zelf de grootste schade berokke
nen aan de sooiale vooruitgang en de 
ekonomische ontwikkeling 

Wat verwachten wij nog van de toe-
nomst in het huidige unitaire België 
waann bij ledere verkiezing miljoenen 
kiezers worden verdeeld volgens eenzelfde 
lijn die tegelijkertijd twee volkeren, twee 
mentaliteiten en twee opvattingen van 
leven en maatschappij duidebjk uiteen-
houdea 7 . » 
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ANTWERPEN 
DICHTER WILLEM GIJSSELE AAN DB 
EER 

Antweapen herdenkt zijn trouwe zoon, 
•chepper van onsterfelijk dichtwerk 

Op zaterdag februari aA door een stijl
volle kunstavond, waaraan vooraanstaande 
Vlaamse Kunstenaars hun zeer gewaar
deerde medewerking verlenen Toondichter 
Meester Renaat Veremans - de Heer Re-
aaat Verbruggen banton - declamatrioe 
Mevrouw Caxy Pontljn en de Heer André 
M. Pols zal ons, uit zijn rijke ervaring en 
veelvuldige omgang, met de goede Willem, 
vertellen, zoals hij alleen dat kan 

Wij weten dat degenen, die WlUem Gij»-
•els, de bard, gekend hebben deze avond 
niet zullen willen missen en hem door hun 
aanwezigheid, de hulde zullen brengen, 
voor al het schone, dat hij het Vlaamse 
volk naliet De tekstdichter van « Vlaan
deren » zo eenvoudig mooi, is, van de 
goede soort en allen die hem kenden we
ten het, dat hij, in dit lied, zijn geloofs-
belijd«iis neerschreef Er is echter nog 
veel meer en ander bhjvend werk door 
hem nagelaten 

De jongeien worden uitgenodigd om 
Blch te komen spiegelen aan dit voorbeeld 
en toonbeeld van trouw aan zijn Vlaams 
vaderland. 

Willem Gijssels is een der velen waai^ 
voor.door de ongezonde verhoudingen tn 
dit land, het officiële manna zeer schaars 
was. Laat de liefde en erkentelijkheid van 
Bijn volk, waarvoor hij leed, streed en 
werkt* daarom des te groter zijn 

De hulde en herdenkingsavond zal plaats 
hebben op za(erda«: 4 februari 1961 om 20 
uur In de giote feestzaal van het VTB 
bondsgebouw St Jacobsmarkt 46 te Ant̂  
werpen. 

Alle Vlamingen zijn uitgenodigd ' 
Inrichter van deze Vlaamse avond is de-

Kuituur en Ontspanningskring « TYL » 
(voorheen Vlaamse Vriendenkring - Ant
werpen) 

Secretariaat St Jans\liet 16 Antwejpen 

'**'?mmi^•^y>mmt:^J>t^•.^^-^.^»^ 

# ^ 

zorgd en waarschijnlijk voor een verras
sing Om de kosten te dekken wordt een 
kleme bijdrage van 25 F gevraagd Voor 
Wevelgem worden slechts diegene toege
laten die een uitnodiging kregen. Kamera
den van buiten Wevelgem zijn eveneens 
welkom en moeten slechts hun toetreding 
te sturen aan Jules Gadevne, G Ge^elle-
str 14, Wevelgem 

Deze avond vmdt plaats m de herberg 
St Barbara bil onze vriend G Huysentrult, 
Van Ackeistr 11 Wevelgem Ook daar kan 
men inschrijven 

De?e maal geen achtei blijvers 

WOLVERTEM 

ANTWERPEN 
Vanwege het bestaan van meerdere 

VLAAMSE KRINGEN, - Vlaamse Vnen-
denkrmgen en deze benaderende bena
mingen van kringen in het Vlaamse land, 
besloot de VL VRIENDENKRING-ANTW 
tot de wijzigmg van haar, in ruime krmg 
gunstig gekende naam m KULTUUR EN 
ONTSPANNINGSKRING « TYL » 

Onze aktivlteit die vooral gericht was, 
en is, op de kulturele ontspanning zal er 
met door gewijzigd worden Dat wij thans 
ook de eeuwige Tyl in ons schild voeren 
Is bedoeld als een waarborg voor de ge
richtheid van ons streven TYL, de geest 
die spottend, maar ook striemend, alleen 
het heil van zijn eigen volk beoogd 

Kuituur en Outspanningskrlng TYL -
Hou Zee ' 

ANDERUCHT 
Thans was het de bemt aan Zellik om 

van huis t»t huis bedeeld te worden met 
proefnummers van « De Volksunie » Wie 
verlangt dat ook zijn gemeente onze waar
heidsvitaminen te proeven krijgt wende 
ïich tot het hoofdsekretariaat 

ASSE 
Een degelijke aanvulling van het oe-

Btuui heeft leeds eerste vruchten opgele
verd 

De leden- en abonnementenslag is er al 
flink opgeschoten. 

BERINGEN 
Ds maandelijkse propagandlstenverga^ 

dering kende een vlot verloop De oxAomst 
was ditmaal zeer talrijk 

De poUtieke toestand is hieraan voorze
ker niet vreemd 

Er werd dan ook beslist de strooibiiefjes 
over federalisme op grote schaal te ver
spreiden wat ondertussen reeds gebeurde 
in enkele gemeenten 

Vermeldenswaardig is het feit dat de 
kern Beringen weer een tiental abonne^ 
menten op ons blad bmnen bracht 

Wie In LEUVEN 
de BIERKELDER niet bezocht, 

v/as In LEUVEN niet 

Oude M a r k t 22 
Is onze bierkelder 

1 
Mgemeen agent voor België 

ABTS 
STEENWEG OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Opgepast voor namaak DORT i 

H^t Wit te Paard 
WANDELINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klubs 

Beste dranken 
tegen matige prijzen 

• DM 

BRUGGE 
MOTIE VAN HET AVV 

Het dagelijks bestuui van het Algemeen 
Vlaams Vakvertiond, Gewest Brugge, waar
bij aangesloten de gewestelijke centrales 
VSOD (Vlaams Syndikaat Openbare 
Diensten) en VBC (Vlaamse Bedienden 
Centrale), in bijzondere vergadering, stelt, 
tn verband met de recente stakingen, vast 

— dat deze stakmg evolueerde naar een 
louter politiek karakter en in het bij
zonder gericht is tegen de industriali
satie van onze Vlaamse g^ewesten en 
verzoekt zijn leden zich niet te laten 
beïnvloeden en aan het werk te Wij
ven 

— dat enkel door een sta-ukturele staats
hervorming (federalisme) aan de ach
teruitstelling van de Vlaamse arbeiders 
en bedienden een einde kan gesteld 
woTüea 

— dat voor de zoveelste maal de Vlaamse 
arbeiders en bedienden door de kletir-
syndikaten worden misbruikt om poU
tieke doelstellingen te bereiken en roept 
de werknemers op om aan te sluiten 
bij de enige niet-politieke, vlaamse ar
beidersorganisatie ter verdediging van 
hun Vlaamse en sociale belangen 

GENK 
Hiei weid een kolpoitagetocht met ons 

weekblad geoi-ganiseeid Tei zelf dei tijd 
werden ook strcwibriefjes over zelfbestuur 
uitgedeeld 

We stellen met genoegen vast aat Lim
burg zelf thans een kolportageploeg heeft 
opgericht 

Indien er nog Jonge mannen belang 
stellen om hierbij aan te sluiten worden 
ze verzocht hun naam door te geven aan 
een der plaatselijke propagandisten of 
aan Juul Balcaeo, Kapekstr. 47 Heuaden 
( L i m b ) 

GROOT-BRUSSEL 

f 
Zoekt U een 

Vlaams Verzekeringsmakelaar 
In het Brusselse 7 

• 
v/endt U tot 

BOB MAES 
A Feldheimstraat 20, Z A V E N T E M 
Tel 20 18 59 

• 
Alle verzekermgstakken, 
alle maatschappijen, 
voordelige tarieven en 
afdoende hulp bij ongevallen 

Klonk in ons vorig nummer de uitslag 
van de abonnementenslag reeds als een 
zegebulletm, dan brengen de steeds maar 
spontaan binnenkomende nieuwe abonne
menten uit onze hoofdstad een echte ver
rassing Dit ongewoon va schijnsel wijst 
op het grote nut van de stiooibiljetten-
aktie, want daannee bereiken de propa
gandisten de talloze ongekende vlaams
gezinden, die m het a-usselse wonen 

Met het Jongste strooibiljet « WIJ WEN
SEN RUST DOOR FEDERALISME » zal 
de Volksunie er nog meer vrienden maken 

Het is de plicht van onze Brusselse pro
pagandisten om dit aktueel pamflet op 
nog ruimere schaal in hun buurt te ver-
spi-eiden Ze moeten enkei m het hoofd-
sekretariaat binnen te wippen om hun 
rantsoen af Ie halen 

BRUSSEL 
HET SCHANDAAL DFB 
KLEUTERKLASSEN 

Dank zij ons puik speuiweik weid be
wezen dat er in de Brusselse stadsscholen 
vooi Vlaams» kleuters geen kans bestaat 
Om door meevoelende en begi-ijpende froe 
belonderwijzeressen te worden opgeleid 
Enkel onderwilzeressen, die hun studies 
in het Prans deden krijgen een kans om 
ONZE kinderen de eerste begrippen Wj te 
brengen Reeds liep ons land een blaam 
op bij het Europees geieclitshof wegens 
schending van de reebten van de mens 

Thans kunnen wij het een blaam doen 
oplopen bij de UNESCO omdat in onze 
hoofdstad alle pedagogische logica met de 
voeten wordt getreden 

Bewijst zulks niet dat de Volksunie ge-
hjk had toen zij beweerde dat de gemeen
ten Haren en Nedeoxiverheembeek bij Vll-
vooide hadden moeten gevoegd worden m 
plaats van bij Brussel Dan hadden onze 
kleutertjes tenminste dooi en door Vlaam
se scholen gekregen 

MOLENBEEK-JETTE 
PROPAGANDATOCHT UOOR J t l F F 

Dat ook te Brussel iets aan het veran-
deien is bewees de tocht met on/» radio-
wagen door Jette (dank zij ons deugde
lijk unitaii staatsbeleid zogez-'gd voor 
voor 60 % verfransf i > 

Niettegenstaande deze schijnvorfransmg 
en ondanks hevige reg°]i en wind werd het 
een sukses 53 bladen werden op een goed 
uur tijd aan de man gebracht en een paar 
duizenden strooibiljetten uitgedeeld at 
door onze a«htf>rwMt)t in de busren ge 
stoken 

Onze ai rondissementele vooizntei had 
de mikro voor zijn deel genomen en sloeg 
nagels met koppen, terwijl de VMO-Jon 
gens eens t« meer blijk gaven van hun 
volharding 

De Vlamingen van Jette danken hen 
hiervoor en wij rekenen er op dat nog 
meer personen zich voor on/e piopaganda^ 
tochten zullen opgeven. Want met « Brus
sel vooruit » vooj « Vlaanderen eerst i » 

Wie wil bijdragen lot de opbouw van 
onze partij in het kanton Molenbeek kan 
steunen op PCR 8654 50 van J De Ber 
langeer. Cour toisstraai 50-5i Molenbeek 
of schrijven naar hetzelfde ad r^ 

DEURNE 
JONGSTE VEEGADERING 

Na bespiekmg van enkele punten van 
inwendige wde nam de voorzitter het 
wooid In scherpe termen stelde hij de 
dubbelzinnige houdmg van de CVP op 
Vlaams gebied aan de kaak In 1958 ver
klaarde dhr Verbist m naam van de 
Vlaamse CVP vleugel dat het de laatste 
maal was dat ze het vertrouwen m de 
regering zouden stemmen iets wat ze zul
len blijven doen tot « m aetemam » Dhr 
Storme haalde vervolgens alle weldaden 
van deze regering aan terug koppelen 
van talentellmg aan volkstellmg door 't 
uitstellen van desse laatste, ongenadige 
voortzetting van de repressie , het wel-
vaartsplan dat blijkbaar alleen belastingen 
bevax, enz De preekbeurt werd gevolgd 
door een lang en levendig debat 

ST. AMANDSBERG 
Hier de Volksunie de Vlaams nationale 

partij op haar wekelijkse voo-lichtmgs-
kolportage Op politie* vlak be even we 
esn meer dan beruchte tijd Politieke sta
kingen opo-oer, onrust en het uitzonder
lijk genot ledeie dag een andeie mmister 
te aanhoren via radio en TV Nog nooit 
werd een wet zoais de zoe<Tiaamde een-
heidswet zo aangevallen als nu het geval 
is maar nog nooit was een wet ze slecht 
gekend als diezelfde eenheidswet Niet al
leen door de stakers is zij niet g=kend, 
maar meeidere vertegenwoordigers des 
volks, onze i oemipuchtige politieke profi
teurs moesten toegeven niets van diezelf
de wet te snenpen Schijnbaar weet alleen 
de eerste ministei- Gaston Eyskens, het de 
man die in 1968 met sleutels rammelde 
het welvaartsplan uitvond, maar thans 
nieuwe belastmgen brengt omdat hij het 
niet aftrappen kan Maar ondertussen 
Vlaamse mensen, woadt gij bij de bok ge
bracht, ondei tussen kunt gij de scholen 
en de gebroken potten die onze regesrdei-s, 
door hun onbekwaamheid en hun domheid, 
gemaakt hebben dooi belastingen aaneen-
lijmen De verkiezingsbeloften van 1958 
aanhalen heeft nu geen zm De naakte 
werkelijkheid breekt alle rekords Meer 
dan 150 000 werklozen, meer dan een half 
miljoen mensen die In deze tijd te weinig 
ontvangen om be leven en te veel krijgen 
om te sterven Ondertussen geen nieuwe 
nijveiheden voor het Vlaamse land geen 
oplossing aan het middenstands probleem 
geen verbetering van onze levensstandaard 
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maar een stsvigei uitknijpen van de be-
lastingscitioen die wij allen zijn Onder 
tussen steeds groter kloof tussen Vlamin
gen en Walen Ondertussen blijven de uni
taire staatskoppen vasthouden aan een 
verouderd sisteem Nochtans is er een 
oplossing voor alle pioblemen en kan het 
beter gaan in dit land Maar gij zielf zult 
er moeten voor zoigen. gij zelf zult het 
moeten veranderen Geefu uw steun aan 
de Vlaamse nationale partij, aan de Volks
unie, geef m deze nieuwe tijd een kans 
aan een nieuwe partij Dat en nog vee! 
meer weei galmde over de mikro, over en 
in de hoofden van een steeds talrijker wor-
daid gehoor, bij onze laatste kolportagie-
tocht 

Resultaat 65 verkochte nummeis een 
histerisch vluchtend wijf, en een groot 
aantal van gedachten wisselende omstaan-
ders Zo gaan we verder, stap na rtap en 
winnen we veld 

Hou zee 
Die van Gent 

SINT-JOOST 
Aanhoudende pioefnummeraktle 
De laatste leeks ging naar de beide ste

delijke Woluwes Een verderfelijk unita-
iisme heeft er veel schade berokkend wel
ke enkel door ladikalism» kan beperkt 
woi den 

Een zeer handig geoiganiseerde steun-
aktie heeft het mogehjk gemaakt proef-
nnmmers te verzenden in een tiental ge
meenten van dit kanton en in enkele Bius-
selse randgemeenten 

TURNHOUT 
« Tuinhout d eerste tioast d'̂  siaten » 

kan niet langei afzijdig blijven in de naU-
onaliteiten-stnjd die zich steeds meer toe
spitst in h»t België van 1830 « Nous en 
avons asse? ' » brullen de Walen en aan-
Ke?ien men in ons gezegend vadeiland 
steeds het p incipn gehuldigd heeft va.i 
« pour les flamands la meme cho.se ». is 
het maar natuurlijk dat deze Franse uit-
loep van ongeduld beantwoord wm-dt door 
een Vlaams=> echo « Wij zijn h«t beu ' » 

De stnjdbereidheid tot de gaathoudmg 
van ons Nederlands-zijn heeft ook pinde-.x 
lijk m de Kempan een klankboid gevta-
den. Tijdens de maand december lond -
na meerdere kontaktn-^mmgen op gewes
telijk provinciaal en mtionaal plan de 
officiële stichtingsveigadering plaats van de 
Volksunie-aiTondissement Turnhout Er 
w-ad een voorlopig besKuur samengesteld 
Sr weiden nieuwe kontakten gelegd toi. 
het stichten van plaatselijke kernen m de 
belangrijkst'> gemeenten van het arrondis
sement^ & werd een aklieplan ontworpen 
om de Kempen wakker te schudden ''Jet 
anondissementeel besUim hoopt nu maar 
dat de vijanden van hel orfaste kleuren-
flamigantisme uit hun schelp zullen komon 
om schouder aan schouder mee te strijden 
voor de ontvoogding van d- Kempen een 
der mee'rte verwaarloosde gebieden in de 
unitaire Belgische staat 

Het arrondissP'menteel bestmir is na zijn 
installatie cmmiddellijk tol de tótie over
gegaan Het nam voltallig deel a«n de pro
vinciale kaderdag op zondag 30 oktober, 
te Antwarpen Op zondag, 18 december, 
vond een tweede afspraak te Antwerpen 
plaats onder de vorm van een provinciale 
bestuursvergadering In de namiddag nam 
het bestuur deel aan het St Niklaasfeestje, 
voor alle oropagandisten van de partij In 
de provmcie Antwetp;n Tijdens de ver
gadering van het hoofdbestuur van de 
Volksunie te Brussel werd de arrondisse
menten voorzitter - op voorstel van het 
arrondissementele bestuur - (^genomen ai^ 
lid van dit hoofdbestuur We wensen onze 
voorzitter proficiat met deze promotie en 
verwachten van hem dat hij te Brussel 
de stem van de Kempen ĉ J de gepaste 
wijze zal doïn weerklinken Van zijn kant 
mag hij ei-van overtuigd zijn dat het Kem-
pans bestuur hem met man en macht zal 
steunen, om de doOTbraak van de enige 
Vlaamse partij te helpen bewerkstellmgen 
in een gebied dat door lokale potentaten 
volledig onttrokken wordt aan de strijd 
tot onze volkse heinvordmg Deze heren 
mogen er echter van overtuigd zijn dat 
ze het gezonde volks-nationalisme niet 
zullen kunnen blijven weren mt de inder
daad op dat gebied nog zeer dui<!tere Kem
pen 

Tijdens de vergadering van het pjovm-
ciaal bestuur werd een takUsch-verant-
woord vier-maandenplan opgesteld met als 
doel de ontsluiting van de Kempen voor 
de Volksunie Alle belangrijke gemeenten 
zullen systematisch bewerkt worden met 
de gepaste midden Op zondag 15 januari 
komt Herentals aan de beuit om een beetje 
Vlaamse waarheid te horen Een driedub
bele kolportageploeg zal trachten een dnip-
peltje politieke waaiheid te gieten in een 
zee van politieke leugen en van politiek 
bedrog 

GENT 

VLAAMSE KULTUURKRING 
Op zaterdag 21 Januari te 

20 uur stipt in de zaal Roeland, 
Korte Kruisstraat, 3 te Gent 
spreekt Z.E.P. Halvard Hette-
ma uit Leeuwarden, over 
Friesland, land en volk en de 
Friese Beweging. 

De voordracht wordt geïllus
treerd met een prachtige reeks 
lichtbeelden. 

ST. NIKLAAS. 

Grote Volksvergadering op 
dinsdag 24 januari te Z9 um
in « De Stad Nantes », Grote 
Markt. 
Sprekers : Dr. Leo Waaiers 

Mr. F. Van der Eist 
GEEN TALENTELLING 

FEDERALISME 

BERICHT AAN DE 
AFDELINGEN 

Het «Bewegingbleven » moet 
uilfrlijk dinsdagmorgen bin-
ncA zijn to het d«zelfde week 
n»g moet verschijnen. 

:.JM 

ZOeKERTJ 

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

Schrijven beheer blad 

I E HUUR 

Liefst \ooi Vlaamhgezinde bejaarde men
sen met pensioen 2 kamers op 3de ver-
diejMng kei&en en slaapkamer; kleine 
zocder, W C , water, gas, electriciteit Par-
lofoon en automatische deurc^iener Tel : 
34 03 64 Viktor De Valkcneer, Taremol 
101 Kerkhoflaan Evere Bmssel 14 

GEBOORTEN 
BIJ de Heer en Mevr. Remi De Weirdt-

Huys te Oostakker bracht de ooivaar eeti 
flinke loon die bij het H. Doopsel de naam 
ontving van Peter Onze hartelijke geluk
wensen. 

•«•I0«»l m0t0t0tmmmÊmmt 

* School-

^ Bureel- en 

* Terrasmeubelen 

WEVEL0EM 
De vrienden van Wevelgem nchten op 

zaterdag 28 jan een gezelschapsavond in 
m besloten kring Voiig jaar werd m We
velgem goed gewerkt, zodat we thans een 
vaste kern van aktieve leden hebb-n die 
voor de verdere werking mstaan 

Nu willen ze het jaar inzetten met een 
feestavond waai op alle kemleden en .sim-
patizanten worden uitgenodigd 

Er wordt voor eten, muziek en dans ge-

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEN -
CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Tel : (011) 132.31 

Bezoekt onze toonzalen 
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U/IE DICHT MEE ? 
De sinds ruhn een maand ledere dag opnieuw door onze nationale Gastoo 

vastgestelde « neiging tot werkhervatting » gcbljnt niet te slaan op ara© g9-
liefde dlchteren en dichteressen. Nog nooit eonk het aantsa deelnemers m 
laag : hoop en al 174 stuka. We hoptai dan maar dat de honderdwj anderen 
een ernstig e&skuus hebben en dat zij han tijd l o ^ brengen met «aken dia, 
in orde van nuttigheid, onmiddeUlJke na het dlchtem k(Hnen. «oals het wer
ven van abonnementen en dgl. meer. 

Qnantitas is niet steeds «uaUtas en het omgekeerde gaat o<^ op i er sl*> 
ten onder de luttele Inzendingen een paar reuze-kanjers. Hier gaan M I 
P.V. te Schoten : « tot spijt van de « Kop » en iljn ttsten ». 
A.V. te Aalst : « Wijl de « Belgen » rich weer eens vergisten ». 
M.G. te Lier : « weldra «al men België kisten ». 

Koning van het schuttergilde is echter A. v/d B. U Ossendrecht (Ned.Ji 
met volgende treffer i 

De staking kweekt federalisten, 
dat zal wel geen mens meer betwisten. 
De Eenheid raakt zoek 
in 't eenheidswetboek : 
op uw post nu, Vlaams-nationalisten ! 

Het weekend-gezondheidsbuUetijn van onze onvolprezen .erste-mlnlst*» 
legde onze volgend vers in de pen i 

Gaston, een tik overspannen, 
werd naar zijn slaapsrtee verbannen. 
Doch heel de Belgiek 
Is ernstiger ziek 

De beste overUjdensakte wordt gehonoreerd met de geljruikeüjke Heid.-
land-pocket. Inzendingen vóór donderdag a.s. p a de redaktle aan . 

uw dienstwillige Ernest. 

Gesjacher mei de kunsl 
Staat helpt bij verwaarlozing 

Het Is een feit dat de kunstpoli
tiek en -propaganda in ons land. op 
ruim plan gezien, voortdurend on
der vreemde invloed staan. Vooral 
wat betreft de sektor der beelden
de kunst. Het staat vast — en de 
voorbeelden zijn overtalrijk — dat 
de Be'glsche offtclëlen, te zamen 
met onze meest gekende verzame
laars en enkele buitenlands© « mar-
chands >', de'Belgische kimstmarkt 
beheersen ten bate van vreemde be
langen. Op die manier zorgen ze 
weliswaar dat hun brieventas 
steeds dikker wordt, maar fntiiken 
ze terzelfdertijd de verkoops- en 
levensmogelijkheden van onze ei
gen kunstenaars. 

In dat verband houden wij er 
aan volgende aanmerkingen van 
Mare Eemaos in de Periscoop naar 
voor te brengen : « Het Brussels Pa
leis voor Schone Kunsten is een 

FEDERALISME 

Het federalisme komt thans 
weer aan bod 1 Daarom heeft het 
K.V.H.V.-Gent opnieuw de interes
sante federalisme-brochure uitge
geven, die op enkele weken was uit
verkocht. Zij bevat bijdragen pro 
en contra, ojn. van Mr. D. Deco-
ninck, Arthur De Bruyne, Drs. M. 
Coppieters, Senator Duvieusart, en 
Prof. Bologne. Elke Vlaming moet 
deze brochure bezitten ! 

Verkrijgbaar door storting van 
20 F op P.CR. 5185.54 van K.VJÏ.V-
Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 120-
122, Gent. 

kerkhof, hoort men dikwijls zeggen, 
en dit is deze instelling inderdaad, 
ten minste voor wat de Belgische 
kunst betreft (en de Vlaamse kunst 
In het bijzonder n.v.d.r.), want de 
direktie ervan keeft nog uitslui
tend oog voor Parijs, net zoals 
trouwens onze grote collecUonneurs 
die onze Belgische kunstenaars hoe 
langer hoe meer versmaden voor 
al hetgeen het buitenland kan bie
den. Voor zekeren onder hen l3 
zelfs Parijs niet meer het Mekka 
van de « echte grote kunst >, aan
gezien ze zich blind staren op da 
action painting * made in the 
US.A. >. 

Hoe het ook zij met dit al be
staat er geen Belgische kunstmarkt 
en buiten een James Ensor hebben 
onze kunstenaars in het buitenland 
niet de minste kans. 

Onze grote verzamelaars zijn im
mers kleine keuterboertjes van het 
mecenaat, die slechts hun geld be
leggen in hetgeen men onaanvecht
bare waarden pleegt te noemen. 

Deze verzamelaars, laat het ons 
maar ronduit zeggen, zijn slechts 
profiteurs van de kunst. Ze hebben 
het zelifs zo handig aan boord ge
legd dat ze tenslotte de Staat in 
dienst van hun verzamelingen heb
ben weten te stellen om ze op an
dermans kosten een meerwaarde t« 
verlenen » 

fthlOSM 

Waihêiüwitn 
Jthi. 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACHEbIHEIM A.D.WEINSTRASSI 

FUNKOST P.V.B.A. 
Tel. (03) 35.38.54 

POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN 

FiLHeESPBEK.iMG 

« Le TrOïi », heï laatste wei* 
van de onlangs overleden ren. 
glsseur Jacques Becker, speelK 
ö c h volledig af in de Parijse 
gevangenis « de la Santé », 
waar vijf gevangenen, allen 
misdadigers van het ergste 
soort, het plan hebben oipge-
vat om te ontvluchten. 

Het ganse verloop van de 
iüm handelt over de voorbe
reidingen tot deze ontsnai>-
plng, die bijwijlen zo spits
vondig en haast wiwaarschljn-
11 jk lijken, dat de regisseur zelf 
het geraadzaam gevonden 
heeft vóór het begin van de 
film te laten verzekeren dat dit 
alles echt gebeurd la. 

Maar tijdens de verdere loop 
van de gebeurtenissen Interes
seert de vraag of het alles wel 
degelijk f echt gebeurd > Is 
ons niet meer, omdat we zo on
der de Indruk komen van de 
meesterlijke wijze waarop Bec
ker dit alleszins moeilijk gege
ven in beeld vsrist te brengen. 

Onvermijdelijk moeten we 
dit werk gaan vergelijken met 
die andere beroemde ontsnap-
pingsfilm ; < Un Oondamné k 
mort s'est échappé » van Ro
bert Bresson, vergelijking die 

ol . in het voordeel van Bec
ker's werk uitvalt. Alhoewel, we ge-
gen het graag toe, de opgave van 
deze laatste gemakkelijker was i 
het feit dat hij met vijf mensen 
af te rekenen had l.p.v. met twee, 
bood hem ongetwijfeld meer moge
lijkheden tot karaktertekening, zo
dat zijn personages meer tot leven 
komen. 

Maar er la niet alleen dat : er la 
ook nog de spanning, die opgedre
ven wordt In een wafellbaar ritme 
waar geen enkele scene te veel ol 
te weinig werd aangewend. Hier 
ook geen spoor van langdradigheid 
of een vervallen In onverantwoor
de herhalingen, niettegenstaande 
het onderwerp in dit opzicht zeker 
enig gevaar bood. De wijze waarop 

Becker tenslotte de belangrijkste 
tonelen wist te aksentueren door 
beelden die dikwijls fascineren, ter-
neerdrukken of ontroeren, naar
gelang de bedoeling, zijn bewijzen 
van het grote talent van deze al 
te vroeg gestorven filmkunstenaar. 

De personen, die hij — net als 
Bresson trouwens — door gelegen-
heidjsakteurs laat vertolken, om zo
doende een maximum aan realisme 
te verkrijgen, zdjn stuk voor stuk 
levende wezens, door de rake tlpe-
rlngen «n het scherp psikologisch 
doorzicht van de maker. Bovendien 
ligt er In hun verhouding een goed
doende sfeer van kameraadschap 
en broederlijkheid, die, gezien de 
aard van dé behandelde persona-

Handelaars, Zakenlui ! 
Met KIJK ! hebt U In het 
Brusselse alle VLAAMSE troe
ven in handen. 
KIJK ! Is geen publiciteitsblad 
dat dadelijk de papiermand 

', ingaat. 
KIJK ! bereikt het grootste 
aantal Vlaamse gezinnen uit 
Brussel en omgeving en wordt 
met aandacht en simpatie 
GELEZEN en BEKEKEN. 
Publiciteit in KIJK ! is het 
middel om van eender waar 
uit Vlaanderen in Brusselse 
Vlaamse gezinnen door te 
dringen. 
Voor inlichtingen wend U tot : 
Redaktie van KUK ! 
Maandblad voor Vlaams Bra
bant, 
Steenweg op Brussel 92, ASSE 
Tel. (02) 52.61.66 

ges misschien wel onwaarschijnlijk 
is, maar in elk geval de mens langs 
zijn beste zijde toont. Dat alleen al 
verheft dit werk torenhoog boven 
de films van de zogenaamde « nou
velle vague »-regisseurs die er ons 
blijkbaar van willen overtulgen-
dat er aan de mens helemaal geen 
goede zijde meer Is... 

Een boelend en dlep-menselijk 
onderwerp, een stijlvolle verwezen
lijking, ziedaar de voorwaarden 
voor een goede film, ziedaar de el-
genschappen van « Le Trou ». Ie
dereen die nog van ware schoon
heid houdt, mag dez» film zeker 
niet missen. 

K.B. 

i 
OUDLEDENBOND TAN HET KVHV-
GENT 

Het Katoilek VTaajna Hoogstudenten 
Verbond-Gent en voornamelijk de Inrich
ters van het Galaavondfeest Gent, Oud 
en Jong brengt ter kennis van leden en 
oudleden die nog altijd geen uitnodiging 
mochten ontvangen hebben voor het Ga
labal op 21 januari 1961 In de Konink
lijke Opera te Gent dat deze Uatüjdig» 
bestelling volledig buiten hun wU om ge-
beurti De ultnodlglnge» zijn immer» ver
stuurd tussen Kersbnis en Nieuwjaar, 
maar door de sUklngsbewegingen in het 
land liep de verzending er\an grote ver
traging op. We maken van deze gelegen
heid gebruik om alle leden, oudleden en 
belangstellenden er toe aan te zetten zo 
vhig mogelijk hun deelname aan het 
Galabal te laten weten aan het sekreta-
rlaat van de Oudledenbond van het 
KVHV, St. PietCTsnleuwstraat 120-122, 
Gent en teraeMdertijd hun stortmg te 
doen op PCB. 235.62 van Kredietbank 
N.V.; Gent, met vermelding Oudledenbond 
KVHV, Galabal. Prijzen : 135 F; studen-
ten-leden van KVHV en KVES en afge
studeerden la militaire dienst t 86 Fi 
plaatsbespreking vereist t + 15 F. Tele
fonische inHchtingeB op het nummer 
09/25.11.52. 

Jan Antoon DE JONGHE 
Jan Antoon De Jonghe (geb. Lokeren, 6 oktober 1797 - gest-

Brugge 2 september 1861) behoorde tot de generatie die reeds 
aan het woord kwam tijdens het Verenigd Koninkrijk, voor de 
Omwenteling van 1830. Op 24-jarige leeftijd — in 1821 — ver
scheen zijn eerste werk, een Uerzang « De Toonkunst ». 

Na de Omwenteling zweeg hij tien Jaar, om in 1840 zijn 
« anti-gallische » Leeuw van Waterloo uit te geven. Het thema 
< Waterloo » zou hem ook later nog inspireren. 

Jan Antoon De Jonghe, doctor in de wijsbegeerte en lette
ren, was een opmerkelijk geschiedkundige en paedagoog. Ach
tereenvolgens was hij leraar in poëzis en rethorlca te Diest, 
Atheneumleraar te Brugge, leraar Grieks en Latijn te Brugge en 
aan de Normaalschool te Luik en bestuurder der middelbare 
school te Lier. 

De Jonghe bezorgde een te Brugge en t« Rotterdam versche
nen uitgave van de « Cronycke van den Lande en de Graefscepe 
van Vlaenderen, door J. Nicolaes Despars ». Het werk, waardoor 
hij het meest bekendheid en bijval verwierf, was het veel-opge
voerde historisch drama In 5 bedrijven « Llederik de Buck, eer
ste forestier van Vlaanderen ». 

Uit zijn « Leeuw van Waterloo » geven we hieronder de slot
verzen : 

De Leeuu/ \/ar\ Waterloo 

Van hier dan — weg uU ome velden, 
met uw ondraagbare tnorherij. 
Vreest, vreest den waker te overwelden. 
Hij hlijve omhoog, — dat willen wij I 
Dat roepen xcij en heel het Noorden 
Herhaalt met geestdrift onze woorden, 
De Juinden naar den Leeuw gestrekt. 
Bereid om, als zijn kreet hen wekt, 
Met hliksemsnelheid toegeschoten, 
JJtce orermnrht door 't hart te stooten. 

Neen, Gallen, 
Gij zult hem niet doen vallen 
Den t-aderlandschen Leeuw, 
In spijt van vw geschreeuw. 
Hoe fel uw dondert knallen, 
Hij zal er staan 
En nooit vergaan, 
Dan met ons allen : 
Dat roepen wij bij duizendtallen ! 
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I Ons Standpunt | 
1 Het Hoofdbestuur van de Volksunie, Vlaaius nationale par- E 
1 tij, vergaderd te Brussel onder voorzitterschap van volksvertegen- 1 
1 looordiger Van der Eist na onderzoek van de politieke toestand : 1 
1 Stelt vast dat door de huidige gebeurtenissen het vraagstuk | 
1 van de politieke struktuur van de Staat scherp gesteld is; B 
1 Stelt vast dat Wallonië zich onomwonden bij monde van de § 
1 meerderheid van zijn gekozenen uitgesproken heeft voor de fede- 1 
= rale omvorming van de gecentraliseerde eenheidsstaat; erkent het = 
1 zelfbeschikkingsrecht van het Waalse volk; = 
1 Stelt vast dat Vlaanderen geen redenen heeft om hat federa- § 
1 lisme af te wijzen en de unitaire staatsstruktuur te verdedigen; f 
1 dat integendeel zelfbestuur door federalisme volledig in de lijn | 
I ligt van het welbegrepen Vlaamse volksbelang en de enige afdoen- § 
1 de oplossing is voor een vreedzaam samenleven van het Waannse g 
1 en het Waalse volk in het belgisch staatsverband; § 
1 Stelt vast dat al de grote kultuurverenigingen luimens horv- | 
i derdduizenden aangeslotenen zich de jongste maanden duidelijk | 
= voor federalisme uitgesproken hebben. 1 
1 Betreurt dat de unitaire partijen de uitdrukking van de volks- § 
I wil vervalsen omwille van partijpolitieke overwegingen; = 
1 Wenst dat zowel het Vlaamse als het Waalse volk de gelegen- | 
I heid zouden krijgen om zich op demokratische wijze, vrij en on- f 
I dubbelzinnig, uit te spreken over het fundamenteel probleem van § 
= de staatsstruktuur door een volksraadpleging. § 
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Amerikaanse nijverheid doef greep naar buitenlandse maclit 

Engeland : verschillende autofabrieken smelten samei 
Het Amerikaanse maminoetbedrijf Ford 

Motor Company, dat lowat 30 % van de 
wereldproduktie van autovoertuigen voor 
zijn rekening neemt, heeft een formeel 
bod gedaan tot inkoop van de aandelen 
van haar Engelse dochtermaatschappij in 
Dagenham die lich nog in de effekten-
portefeuiüe van partikuliere of institutio
nele beleggers bevinden. Alles samen gaat 
het om 45,4 % van de uitgegeven aande-
löi , waarvan naar schatting 39 % in En
geland zelf en 6 % in andere landen zijn. 
Ford biedt 145 sh per aandeel. Voor de 
aankondiging van de voorgenomen in
koop bedroeg de beursnotering 91 sh 3 d, 
zodat er door sommigen wel een mooie 
stuiver aan deze fiaancicle krachtpatserij 
zal verdiend worden. Het bod is onder
geschikt aan de voorwaarde dat de hou
ders van 75 % van het aantal aandelen 
en 90 % van I e waarde ervan hun in
stemming betuigai, hetgeen weinig of 
geen twijfel l a a t De deskundigen hebben 
al uitgerekend dat de verrichting de 
Britse deviezenreserves Biet 110 miljoen £ 
z n l e a teem stijeem. Het doel da* daar 
Forti w o i ^ nagestreefd »< V ^ verwerven 
van volledige kontroèe o v - •'.r produktie-
centra in bet baitenland. Er zijn in En-

De konedto nnd atlkel 86 

VUUUtSE KIEURPARTIEN WEER UMIBIDIG 
In de machtige autokaravaan, 

die op de « Dag van de Randge
meenten » rond het waterhoofd 
Brussel rolde, kon men honderden 
plakkaten met de kernachtige 
tekst : « Artikel 86... Nooit! » op
merken. Op deze wijze wensten de 
gemotoriseerde betogers de nadruk 
te leggen op de eis tot intrekking 
van de passus van artikel 86 van 
het ontwerp van eenheidswet, 
waarin is voorzien dat uit overwe
gingen van taalkundige aard aan
grenzen^ gemeenten kunnen sa-
mengevdegd worden en aan de 
grenzen van deze gemeenten wij
zigingen' kunnen gebracht worden. 

Deze eis leek zo redelijk dat ook 
degenen, die de regering Efskens 
als volledig onbetrouwbaar in 
Vlaams opzicht beschouwen, goede 
hoop hadden dat de tijdbom van 
de Nederlandsottkundige Minister 
van Binnenlandse Zaken om oppor-
tuniteitsredenen uit het ontwerp 
zou verdwijnen. 

Na de bespreking van het ont
werp van Eenheidswet in de be-
bevoegde kommissies van de Kamer 
der Volksvertegenwoordigers moet 
het echter ook voor de meest arge
loze Vlaming duidelijk zijn dat mi
nister Lefebvre voet bij stuk houdt. 

Aanvankelijk verklaarde hij zich in 
de kommissie bereid, het woord 
« taalkundig > desnoods uit de tekst 
weg te laten, doch de Vlaamse kom-
missieleden hebben zich tevreden 
gesteld met de hernieuwde beves
tiging van de minister dat de op
lossing van het taaivraagstuk 
vreemd is aan het doel van de be
paling. De Regering, aldus i e Mi
nister, beoogt met dit artikel op 
taalkundig gebied alleen, de in het 
eindverslag van het Harmelcentrum 
opgenomen allogene gehuchten te 
kunnen hechten aan de gemeenten 
waartoe zij behoren. 

Het gaat 
huchten : 

om de volgende g»-

Waalse gehuchten van Vlaamse gemeenten 

Gehucht 

Clef d'Hollande 
Risquons-Tout 
La Durenne 
Groenstraat 
Waarresaert 
Labliau 
Hembecq 
L'Ermite 
Le Chenois 
La Corniche 
Elgy 
La Bosquée 
Al Savate 
Haut-Vinaye 

Huidige gemeente 

Nieuwkerke 
Rekkem 
Ronse 
Bever 
Bever 
Mark 
Mark 
Sint-Geneslus-Rode 
Sint-Genesius-Rode 
Overijse 
Outgaarden 
Montenaken 
Diets-Heur en Rutten 
Sluizen 

Vlaamse gehuchten van Waalse gemeenten 

Kruiseyck 
Spierre 
Broeken 
Koekomere 
La Hautte 
D'Hoppe 
D'Hutte 
Akrenbos 
Donkerstrate 
Haie-de-Viane 
Kokejane 
Heerbeek 
Curé-la-Flute 
Bakenbos 
Noord-Waver 
Hasselbroek 
Noordeliik gedeelte 
van Othée 

Komen 
Dottenijs 
Elzele 
Elzele 
Elzele 
Vloesberg 
Vloesberg 
Twee-Akren 
Twee-Akren 
Twee-.'Vkren 
Lettelingen 
Sint-Renelde 
Eigenbraken 
Terhulpen 
Waver 
Korswarem 
Othée 

Moet aansluiten bij 
(volgens de voorstel
len van het Harmel

centrum) 

Ploegstecrt 
Moeskroen 
Elzele (Ellezelles) 
Bassily 
Bassily 
BassUy 
SiUy 
Eigenbrakel 
Waterloo 
Terhulpen 
Zittert-Lumen 
Cras-Avemas 
Othée 
Glaaien 

Wervik 
Kooigem 
Ronse 
Ronse 
Ronse 
Opbrakel 
Schorisse 
Overboerlare 
Moerbeke 
en Viane 
Heme 
Lembeek 
Sint-Genesius-Rode 
Maleizen-Overijse 
Ottenburg 
Jeuk 
Diets-Heur 

De konunissieleden hebben met 
deze toezegging van de minister 
vrede genomen en het ziet er niet 
naar uit dat de voltallige Kamer 
een andere weg zal inslaan. Ieder
een die een weinig met de taalpro
blemen vertrouwd is, kan nochtans 
onmiddellijk vaststellen dat boven
staand lijstje van gehuchten een 
sinistere komedie is. omdat : 

1) Ronse, Bever, Nieuwkerke en 
Mark bij de Vlaamse gemeenten 
worden gerangschikt, dan wanneer 
de eerste drie tweetalig en Mark 
zelf eentalig F¥ans is. De onbe
trouwbare talentelling van 1947 
gaf inderdaad voor deze gemeen
ten volgende resultaten : 

2) Elzele ligt in Henegouwen en 
Ronse in Oost-Vlaanderen en het 
ontwerp rept met geen woord over 
wijzigingen van de provinciegrenzen. 

3) De samenvoeging van gedeel
ten van de gemeenten Elzele en Be
ver met Ronse en Bassily zou on
vermijdelijk moeten leiden tot een 
herziening van een taaistatuut van 
Ronse en Bever, die beide opnieuw 
eentalig Vlaams zouden moeten 
worden. 

4) ledere wijziging van provin
ciegrenzen zou onmiddellijk het 
probleem van Sint-Pieters-Kap-
pelle (de enige overgebleven Vlaam
se gemeente in Henegouwen), van 
de Voerstreek en van de vijf Frans
talige gemeenten in Limburg doen 
rijzen. 

Geen verstandig mens kan gelo
ven dat de Minister geen andere 
bedoelingen op lange termijn heeft. 
De samensmelting van een aantal 
kleine Vlaamse gemeenten langs en 
in de onmiddellijke nabijheid van 
de taalgrens is er duidelijk op ge
richt de voorwaarden te scheppen 
om later beschermde minderheden 
kunstmatig leven in te blazen en 
faciliteiten op taalgebied te verle
nen. 

De schijnheiligheid rond artikel 
86 bewijst nog eens — voor zover 
dat nog nodig is — dat de Vlamin
gen van deze regering niets goeds 
te verwachten hebben en dat er 
maar één middel is om baas in ei
gen huis te zijn, namelijk zelfbe
stuur. 
§HiHiHiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiimtiiiiiiHiiiiiiiiii^ 

1 Zetelfabriek Boterberg | 
I lEDEZIJDE-LEDE | 

B Al leenverdeler = 

I Engel & C° I 

i u 
= A, 

Ronse 

Bever 

Nieuwkerke 

Mark 

meestal Frans 

30.67 

51.15 

31.85 

87.40 

% 

ro 
% 

% 

meestal Nederlands = 

66.59 % I 
34.52 % I 
64.80 % I 
8.88 % 

Eigen produkt ie 
tgebreid gamma 

sn huis geleverd 
Prospektus 

op v e n o e k 
1 

Voor leden 
• n abonnees 

Volksunie : 

TEL (053) 225.60 f 

geland heel wat stemmen, niet alleen van 
Labour-aanhangers, opgegaan tegen de 
machthonger van Ford, doch de Engelse 
Schatkist heeft de transaktie goedge
keurd. Op deze wijze is nog eens duide
lijk geworden welke grote t>elangen de 
Amerikaanse kapitalisten in het buiten
land hebben. Het is o.a. voor niemand 
een gehefan da t de Asierikanen het ek»-
nomiscb leven van verschiBende Midden-
en Zuidamerikaanse landen vast in hun 
greep hebben. Verwonderlijk is dan ook 
niet dat Fidel Castro, met de steun van 
de overgrote meerderheid van de bevol
king, tot grootscheepse nationalisaties 
van Amerikaanse Iiedrijven op Kuba is 
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i Advies «n bemiddeling s 
1 In alle | 

I FISCALE GESCHILLEN 1 

overgegaan. 
Enkele dagen nadat Ford zijn bod had 

gedaan, werd bekend dat de autofabri<-ken 
Standard-Triumph zullen samengesjiiol-
ten worden met Leyland, een producent 
met wereldfaam van zware en e-> tr.i-
zware voertuigen. 

Het was geweten dat Standard-Tnumph, 
dat vorig jaar ± 150.000 voertuigen pro* 
duceerde en plannen had om het pro<luk-
tiepeil in 1963 tot 300.000 eenheden op te 
voeren, met financiële moeilijkheden had 
af te rekenen. Het nieuws van de over
name kwam niettemin onverwadit. 

Marcus. 

KNUPPEL hl'»HANENKOT 

Boekhouding 

Sociale Wetten 

BOREFI Fiduciaire 
Omer DE RAUW 

Esplanadestraat 7 

AALST 

Tel. 053. 221.42 
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§ Erg zonderliiig UJkt het cos dat d« 
= meeste havöiwerken In het aangehecht* 
= gebied uitgevoerd worden door Waalse fir-
5 ma's. Hier ex* komen de Walen dus de 
i kaas van het brood halen van onze eigen 
Ë Vlaamse ondernemingen. Inrertijd was het 
= trouwens ook de waalse oodememing 
1 « Pieux PVankl » die de meeste grond-
£ werken van nieuwe Inrichtingen langs de 
= Antwerpse haven heeft uitgevoerd 

1 En dan maar treuren over werkloosneid 
In Vlaanderen . 

20 V. KORTING f 
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Tot weerziens leanneiie, 
In het eeuwige licht 

Het lieve guitige Jeaiineke, teerbe
mind dochtertje van Dhr. en Mevr 
Jan De Bondt is niet mppr : 

Als een felle btikseniM^hicht \ er-
spreidde zich de akelige tijding van 

bet smartrtijk afschtid, -^efótJ'Kó 'ön 
verwachte pIot«, zijn dierlMire ou
ders In een zee van rouw dompeld? 

Ze was Zo heerlijk schoon en 
zacht, die kleine lieveling ! haar 
edel hart je was als een klein para 
dijsje, waar Va en Moe zo oneindig 
veel vreugde hebben aan beleefti 
hoeveel smart, kommer en zorgen 
hebben haar schitterend-wijze oog 
jes bij hen niet gemiHprd en vf-
dreven 7 

Mysterie van het leven, da t soms 
het schoonste en beste ui teeedaat ' 

Symbool van het arme Vlaande
ren, dat blijkbaar nooit de zon in 
volle pracht mag zien gloren '. 

Achtbare heer en mevrouw De 
Bondt : bij deze meest tragische 

^ episode van uw leven, biedt het 
" ganse arrondissement nogmaals zijn 

meest oprechte deelneming aan in de smartvolle rouw, welke thans uw lot 
is. We zullen niet trachten met woorden U te troosten, er van oveft-tuigd 
zijnde, dat zdOx na eewnaal «nmogdijfc is. Uw smar t en droefheid zijn 
daarom te grwrt; het tragisch getiemen te pijnBjk en te «romatisch ! We 
weten allen, hoe hartsioclitelijk lief je « Jeanneke » voor tJ beiden, en hefi 
zusje << Neleke » was; hoe romanifsch-stemmig je gezellige hui?kring was, cm 
hoe ziels-gelnkkig C beiden waart, dierbaren. 

Wees er echter van overtuigd, dat aUe Volksuniet rienden uw harde lot 
als één man delen, en werkelijk innig met V medevoelen en mederoowen ! 
over de geslagen wonden van kiUe celmuren en repressieterreur heea, is bij 
de Vlaams-Nationalisten een onverbreekbare broederband gesmeed, die niets 
of niemand nog kan verbreken ! die innige samenhorigheid; da t samen 
medevoelen en medeleven met het lot van de Vlaamse getroffene, werd 
heden eens te meer zo heel treffend bewezen. Eén warme bruisende hairté 
slag \ a n eenschone, idealistische Vlaamse élite laat al uw leed door één 
machtige volksverbondenheid samen dragen ! 

Wanneer het bruske van de slag zal zijn geweken, en de sclirijnende 
smart ietwat gelenigd, zal dit zeer treffende beeld van Vlaamse solidariteits
gevoelen V beiden een warme en opbeurende troost verschaffen. 

Diep-betrenrde vrienden : heden s tar t voor V een nieuwe levensepisode, 
na een onherstelt>aar va l ies ; we zullen U niet verlaten, doch meer dan ooit 
te voren V helpen, bijstaan en in de mate van het mogeïijke komen troos
ten. 

Lie\e engel c( Jeanneke » : we doen je allerlaatste tocht naar de hemiel 
ge\-olgd tot op de drempel van het open graf; IJw leven was heel kort, doch 
rijk aan edele, schone kinderdaden. Met snikkende ogen, en was-Weke ge
zichten hebben we je vergezeld op die laatst© bittere weg. 

Bid heel veel hierboven voor je liefste Va en Moe, die je zo oneindig lief 
hadden ! 

Bid veel voor Vlaanderen en zijn vele goede mensen, die je zo nauw aan 
het har t lagen ! 

Bid ook een beetj^ voor de vete trouwe makkers van je allerdierbaArste 
Va en Moe, die samen met hen strijden en offeren, opdat Vlaandcfen weer 
groot zou worden : 

Op de begrafenis van Jeanneke de Bondt waren o.a. tegenwoordig : Me
vrouw Frans van der Bist, echtgenote van onze algemene voorzitter, Mevrou* 
Peeters-Nicasie, Dr Leo Wouters, Rudi Van dex Paal, provincieraadslid Waid 
Roltis, Viktor Bouckaert. advokaat Landuydt, de heren de Pijper, a r d u t e k t 
de Vuyst, Maurice de Keyser. Joris de Keijzer. oud-algemeen ondervoorzitte; 
van V.O.S., Toon Deslmpelaere en zijn dame, pastoca- van Walleghem, Pater 
Bodijn, dieh et heerlijke doodsbeeldeke opstelde, senator Sobry, de burge
meester, schepenen, raadsleden en sekretaris van de stad Diksmuide, notarts 
Delahaye, notaris Callewaert, Dr veearts Vandenbussche, rijksveearts Bree-
meersch. Dr Hoste, Dr Bamboer, Dr Denijs, ingenieur Rijckewaert, J^wteker 
Hanspie. Rik de Ghein. en het volledig arrondissementeel besttrar van Diks-
muide-Veume-Oostende. _ 
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IJsland, het tweede grootste eiland van Europa ligt in het noor-
delijJce deel van de Atlantische Oceaan, 850 km van Schotland en 
1050 km. westelijk van Noorwegen. Het is 103.000 km2 groot en 
heeft amper 150.000 inwoners. 

Alhoewel de noordelijke uitlopers in de Poolcirkel liggen is het 

klimaat lang niet zo koud als men denken zou. De warme golf-

stroom omspoelt het ganse eiland zodat voor de maand juli, de 

gemiddelde temperatuur te Reykjavik elf graden Celcius bedraagt, 

terwijl deze in januari, de koudste vmand, rond een graad onder 

nul ligt. 

Uslond heeft geen analfabeten! 
De IJslandse taal van Germaanse oorsprong is in grote trekken 
dezelfde gebleven als duizend jaar geleden. Het onderscheid is zo 
gering dat iedere IJslander de sagen die in de 12de en 13de eeuvf 
geschreven werden zonder moeite ten huidige dage kan lezen. Dat 
uit oorzake van het feit dat reeds vroeg een buitengewoon rijke 
kuituur ontstond, die in veel hogere mate dan elders een bezit van 
het ganse volk was. Het woord Analfabeet komt ook heden niet 
voor in de IJslandse woordenschat. 

Toeristen vinden er gesctieniten 
De vis.irrij en de daarmee verbonden ni-jcerheid is de meest ge
wichtige faktor in de handel op het eiland. De visserij wordt met 
zeer moderne middelen bedreven, net zoals de Vlaamse vissers dat 
trouwens ook doen. IJsland beschikt over 50 hoogzee-treilers, 60 
andere rissersboten van 100 ton en meer en ontelbare kleine 
scheepjes die vooral voor de haringvangst gebruikt worden. 
De tweede voornaamste handelstak is de landbouw die zifih vooral 
toelegt op schapen- en runderkweek. Buiten de visverwerkende 
nijverheid heeft men : tekstiel, schoen-, en lederi>idus.frie, even-
als scheepsbouw en metaalfabrieken. 

Voor de toeristen zijn vooral de zeer mooie wolwuren, fdigraan-

werk, houtsnijwerk en keramiek, dat overal rcrkrijgbanr is, ran 

belang. 

Akureijri, de fu-erde ifmohle stad ran IJsland 

NAGELS me» KOPPEN 
ir 

PRIETPRAAT 
Op plechtige toon heeft Eyskens 

verklaard dat nu we voor de Eu
ropese integratie staan federalisme 
in België uitgesloten is. Alsof een 
federale staat niet kan ingescha
keld worden in een federaal inge
richte Europese overkoepelende 
staat ! Wat zal Eyskens dan met 
Duitsland doen dat toch ook een 
federale staat is ? Wat zal hij met 
Italië doen waar toch ook opper-
Adige, Aosta en Sicilië een eigen 
federaal statuut hebben ? Waarom 
schaft Eyskens dan ook de provin
ciale en gemeentelijke autonomie 
niet af ? De ideologie van het Ver
enigd Europa steunt juist op de fe
deralistische idee die elk land of 
volk zijn eigen ontwikkelingsmoge
lijkheden laat. Dat Eyskens op
houdt met prietpraat te vertellen 
en het federalistisch manifest van 
1936 eens herleest dat hij samen 
met de V.V.N.-ers Dr. Elias, Mr. 
Borginon en Mr. Romsée opgesteld 
heeft en waar zijn handtekeninff 
blijven is Gaston Sleutelmans ech
ter bereid om gelijk wat te verdedi
gen wat grootkapitaal, hoger frans-
onder prijkt. Om eerste-minister te 
kiljonse kerkelijk overheid of Hof 
hem voorzeggen. 

DRIEMAAL KIELHALEN, DE WREDE 
STRAF VOOR WIE NIET ETEN WIL 

Belevenissen met droge broodkorsten en 

andere paardenmiddelen tegen zeeziekte 

(Van onze redakteur) 

Het storme fel, die ochtend van vier oktober toen wij ons te Oostende naar de 
kade begaven om. in te schepen op de « Van der Weyden i, de moderne 65-
meter lange treiler van de N. V. a Motorvisserij ». Te tien uur zou het schip 
afvaren. De matrozen komen aan boord, de groenteman komt langs en levert 
een vrachtwagenlading waar af, er wordt nog een en ander omhooggehesen 
met de laadboom, terwijl ook enkele bakken bier omhooggestoken worden over 
de verschansing. Ieder bemanningslid heeft zo zijn voorraad gerstenat of 
drank aan boord. 

DE FINANCIËLE DAGBLADPERS 

In België verschijnen op dit ogen
blik zeven financiële en ekonomi-
sche dagbladen : La Cóte Libre, Le 
Courrier de la Bourse et de la Ban-
que, L'Echo de Ia Bourse, L'Infor-
mateur économique et financier, 
Le Moniteur des Interets matériels 
« Monimat » en Avond - Echo. 

Het is tekenend voor de verhou
dingen in dit unitaire land dat 
naast één Nederlandstalig, 6 Frans
talige dagbladen gepubUceerd wor
den vermits de overgrote meerder
heid der financiers, die het in Bel
gië voor het zeggen hebben, het 
unitaire staatsbestel als geknipt 
voor hun oogmerken beschouwen, 
hoeft het geen verwondering te ba
ren dat de franstalige bladen wei
nig of geen begrip aan de dag leg
gen voor de Vlaamse ekonomische 
eigenheid en vijandig of onverschil
lig staan tegenover de streekont-
wikkeling. 

De zeevaart heeft Vlaanderen eeu
wenlang veel glorie bijgebracht. Op 
alle ze*«n hebben Vlamingen gezwalpt 
terwijl de Vlaamse kapers met de 
Leeuwenvlag in top grootse zeeslagen 
hebben geleverd Nu nog zetten onze 
IJslandvaarders een oeroude traditie 
voort. Uun vloten stomen de oceaan 
op in de richting van de poolcirkel, 
in de richting van IJsland en Groen
land. 

Onze redakteur Staf de Lie maakte 
onlangs een driewekenlange tocht met 
een der schepen van de N. V. « Mo
torvisserij » te Oostende. Van heden 
af verschijnen zijn reportages op de
ze plaats in ons blad. Onze lezers zul
len in deze bijdragen het harde leven 
van de Vlaamse IJslandvissers geschil
derd zien. Voor onze redakteur is het 
inmiddels geen sinekuur geweest : 
storm, orkaan en zeeziekte waren zijn 
deel, maar voor het overige was de 
zon mild zelfs, zodanig dat hij de 
tocht naar het land met die koude 
naam, grotendeels in hemdsmouwen 
kon maken. 

HERRIK OM EEN MATRAS 

Die ochtend begon niet alleen met veel 
storm maar ook met veel herrie. 
Met de kapitein, die reeds op de taiaig was, 
hadden wi] kennis gemaakt voor de af
vaart. Daags te voren was hij namelijk de 
zeevaartdiensten te Oostende afgerotst om 
onze papieren in orde te laten maken. Al
dus werd onze naam geboekstaafd in mon-
stevroUen en andere scheepvaartkundige 
paperas.-yen. De kapitein is een geblokte 
man. met schuimspaan-«rote handen en 
een scherpe Mik. Hij is een kapitein zoals 
ge hem voorstelt uit verhalen en jongens
boeken, een betere Haddock. De scheeps
jongen zal onze hu t wijzen waarin wij 
zullen toeven en dan begint de heibel. Wat 
zegt die snuiter met zijn raar west-Vlaams 
dialekt ? 

« Waar is Je'n matras ? » 
Te laat Ijc.seffen wij dat een oud IJsland-
vaarders-gebruik wil, dat ieder zijn eigen 
beddegerief meebrengt. Geen Irnar op on
ze araie schedel dat daar aan gedacht heeft 
natuurlijk. Onze valiezen puilen wel uit 
van allerlei warme -spullen, oliegoed, laar
zen en handschoenen, maar matrassen of 
dekens... nee... Wie gaat er nu op reis 
met een matras in zijn re i^oed ? 
Uiteindelijk komt de zaak dan toch in het 
reine, wij krijgen een tmddepeul van de 
maatschappij, maar zullen het zonder de
kens moeten steMen. Daarover moeten wi] 
echter niet piekeren, want wij kaijgen een 
mooie hu t met verwarmings en goed-Inge
richte kooi ter beschikking. Toen wij ver
trokken, waren wij de overtuiging toege
daan dat het in IJsland barkoud moest 
zijn. Later hebben wij echter ondervonden 
dat het zomerseizoen tot in oktober heel 
mild is. 

ZEEZIEKTE 
De « Van der Weyden » verlaat de kaal 
getrokken door een sleepboot. Wij worden 
achtea-na gewuifd door vrouwen en meis
jes die zojuist afscheid hebben genomen 
van man of verloofde. Dat is altijd een 
ontroerend ogenblik, ook voor de harde 
IJslandvaarders. 
Doorheen de sluis komen wl] in zee. De 
stoomfluit gilt ten teken van afschieid. 
De wind fluit mee, het is een stormdeunt-
Je dat niet veel goeds voorspelt. Wij zijn 
nog maar op vijf mijl uit de kust of het 
schip belandt in een echt duivelswater. 
Op de Noordzee heeft men geen lange 
deining, zoals op de oceaan, omdat de 
wateroppervlakte er te kort is en de wa

terwerking daardoor geen tijd genoeg 
krijgt, zo vertelt onze stuurman. Er ko
men korte rollers op het schip toelopen. 
Wij kijken naar de boeg die door het 
water ploegt en die nu eens hoog in de 
wolken zit te prikken om daarna weer in 
een golfdal te verdwijnen. Tegelijkertijd 
rolt het .schip ook nog. Na een uur of 
twee sluipt er een wee gevoel rond onze 
maag, gevoel dat langzaam aangroeit. 
Wij slikken een paar keren heftig, de 
lucht op de brug wordt plotseling heet en 
stinkend... Met kloppend hoofd wankelen 
wij buiten. Groeil en eHendig, met de ge
dachten aan een zo spoedig mogelijke 
dood hebben wij, wat men noemt, onze 
maaltijd aan de vissen gegeven. 

PAARDESfREMEDIES 
« Een stevige t)orrel met een scheutje ter
pentijn ijakken » z«gt een der matrozen, 
met een uitdrukking op zijn gezicht als 
van een universiteitsprofessor. « Een paar 
lepels bloemsuiker binnenzwelgen » weet 
de kok. Wij proberen het met droge brood-
korsten, die niet door de l^eel willen en 
haifrauwe aardappelen die een gore smaak 
hebben. Het helpt allemaal niet veel, ook 
de pillen niet die wi] als voorzorgsmaat
regel hadden meegenomen. P e eerste dag 
brengen wij door in onze kooi. 's Andei-
daags 's morgens zijn wij tamelijk fit. 
Niet zonder leedvermaak vernemen wi] dat 
de kok (dertig jaar vaart) de scheepsjon
gen en de bootsman trots hun remedies, 
eveneens zeeziek geworden zijn. 
Als wij onder de Schotse kust stomen sla
gen wij erin een stukje te eten. 

Er komen heerlijke geuren van versgebak
ken sprot en koffie uit het heiligdom van 
de kok aanwaaien, 's Avonds spitten wij 
Ijverig mee met de bemanning aan de lij
vige scheepstafel waarop grote mokken 
staan te dampen. « Morgen twee biefstuk
ken en twee eiers voor de passagier » bul
dert de kapitein. « Yes Sir » antwoord de 
kok gedienstig. « Enne niet eten, het an
kergat in of drie keer kielhalen » voegt de 
« Ouwe » eraan toe. 

VROEGERE LIJFSTRAFFEN 
De zeeziekte is iets waar nog niet veel 
tegen gedaan kan worden. De pillen ver
doven meestal de maagzenuwen waardoor 
het braken, maar niet de volledige ziekte 
overwonnen wordt. ZelfB ervanfli zeelui 
krijgen de ziekte ondanks jaren zwalpen 
op alle 's Heren zeeën. Terwijl de IJs
landvaarders op de heenreis tamelijk wei
nig te doen hebben en dus eventueel rustig 
de kooi kunnen houden, is dat óp andere 
schepen daarom niet het geval, tfear moet 
het werk gewoon voort gaan. IH vroeger 
eeuwen trachtte men met bedreiging van 
straffen, de zeeziekte tegen te gaan. 
Men had bijvoorbeeld het kielhalen, waar
bij het ongelukkig slachtoffer natuurlijk 
halfdood aan de oppervlakte kwam of er 
helemaal het hachje bij inschoot, want 
men durfde de proef wel eens drie maal 
achter elkaar herhalen. 
Een andere straf was de opsluiting in het 
kluisgat, tussen de lieren en ankerkettin
gen, schuilplaats voor scheepsratten en an
der ongedierte. Geen pretje om er drie 
dagen op water en brood In door te bren
gen. 
Wij hebben deze scheepsstraffen gelukkig 
niet moeten ondergaan, temeer daar wij 
voor de rest van de reis onze portie eten 
vlijtig naar binnen hebben gewerkt. 

Staf de Lie. 
Volgende week : « Het spook van Stroma,-
eiland kauwt tabak » 

Russiscli Staatsnationalisme 
Op 15 Januari 1959 werd in de 

Soviet-Unie een algemene volkstel
ling gehouden waarvan de eerste 
gedeeltelijke uitkomsten enkele be
langwekkende aanwijzingen ver
strekken. Menig lezer zal verrast 
opkijken te vernemen dat Rusland 
op deze datum reeds 208,8 miljoen 
Inwoners telde (sindsdien zijn er 
weeral 4 miljoen bijgekomen), nl. 
94 miljoen mannen en 114,8 mil
joen vrouwen. 

Uit deze naakte cijfers blijkt wel 
overduidelijk welke diepe bressen de 
oorlog in de manneUjke bevolking 
geslagen heeft, want beneden de 
leeftijd Vftn 32 jaar zijn mannen 
en vrouwen evenredig verdeeld. Het 

sterftecijfer beweegt zich thans in 
Rusland op het laag peil van 72 per 
duizend (in België 11,75 per dui
zend in 1958) en alles wijst erop 
dat de Russische bevolking in 1970 
de grens der 250 miljoen zal over
schreden hebben. Opmerkelijk Is 
verder dat 2.270.000 personen Jood 
als nationaliteit hebben opgegege-
ven, doch dat slechts één vijfde 
verklaard heeft Jiddisch als eigen 
taal te hebben. In zijn « Unguis-
tieke brieven » heeft Stalin reeds 
de hegemonie van het Russisch 
voor administratie, leger, enz., voor
opgesteld en dat de russifikatle 
geen IJdel woord Is, komt het dui
delijkst tot uiting In de drie Bal-

OUDE HOEVEN IN 

IJSLAND 

Vroeger werden de 
meeste huizen opge
trokken in hout, 
meestal wrakhout 
want er is weinig 
plantengroei op het 
eiland. Thans worden 
de woningen in steen 
gezet die de IJslan-
ders zelf maken. 

tische landen, die begin 1940 door 
de Russen werden Ingepalmd. 

In 1935 telde Letland 1.950.000 in
woners, waarvan 75,5 % Letten, 
10,5 % Russen, 4,8 % Joden, 3.19 
% Duitsers en 2,5 % Polen. Vorig 
jaar was het aandeel der Letten ge
daald tot 61,9 % , dit der Russen 
aangegroeid tot 28,5 % . Estland 
had in 1936 een bevolking van 
1.117.000 personen waarvan 87 % 
Esten, 7 % Russen en 3 % Duitsers, 
in 1959 waren er op 1.200.000 in
woners nog 900.000 Esten (75 %) 
en 300.000 Russen (25 % ) . Alleen in 
Litauen is het aandeel van de in
heemse bevolking vrijwel gelijk ge
bleven (81,4 % in 1959 tegen 80,6 
% in 1936), maar ook hier hebben 
de Russen de plaats van de Joden, 
Duitsers, Polen, enz., Ingenomen. 

Marcus. 


