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LAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 
BEHEER : Maur LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL. TEL. 1182.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Wij gooien de sleulelzoekers builen 
zij haalden genoeg uil onze zakken 

VERVROEGDE VERKIEZINGEN 
Failliel der RegeringspoliHek 

Het land gaat dus naar nieuwe verkiezingen, vervroegde verkiezingen gevolgen hebben voor ons. De inzet 
want de huidige legislatuur verstrijkt pas over een jaar. De regering werd 
niet ten val gebracht en zij beschikt nog altijd over een meerderheid in 
het parlement. De ontbinding van het parlement door de Koning zal 
geschieden op verzoek van de regering. 

In feite is dit verzoek van de re
gering een bekentenis van onmachx 
en van schrik voor de toekomst. De 
regerende partijen willen vlug ge
bruik maken van de stemming die 

'in het land verwekt werd door de 
sociale onlusten, die in Wallonië 
een revolutionair karakter aanna
men. Zij hopen dat hierdoor de vre
selijke mislukking, het failliet van 
de regeringspolitiek zal verdoezeld 
worden. Het getuigt werkelijk van 
galgenhumor te durven schrijven 
« Eyskens alleen kan het land red
den », nadat dezelfde Eyskens het 
land in een ware noodtoestand, op 
de rand van de afgrond gebracht 
heeft. De heer Eyskens is voor het 
land een noodlottig man geweest : 
door zijn lichtzinnigheid en zijn 
zwakheid heeft hij Kongo in het 
ongeluk gestort en België in een 
hopeloze toestand gebracht. Men 
moet slechts de buitenlandse pers 
lezen, om het even van welk land 
of van welke politieke strekking, 
om zich rekenschap te geven van 
het vernietigend oordeel dat overal 
over het regeringsbeleid geveld 
wordt. Nooit is het aanzien, het 
krediet van België over gans de 
wereld zo laag gezakt als thans. 
België is het zorgenkind geworden 
van de Europese Ekonomische ge
meenschap : terwijl het gemiddeld 
percentage van de ekonomische 
groei voor de andere landen der 
Gemeenschap 5,5% bedroeg voor de 
periode van 1953 tot 1959, bedroeg 
dit voor België slechts 2,35 % per 
jaar en volgens het verslag van de 
Kommissie voor Ekonomische Zaken 
van de Kamer zou het voor de lo
pende periode nog dalen tot 2% ! 
Terwijl 4% een strikt minimum 
wordt geacht om onze levensstan
daard te handhaven. Met 2% zijn 
we ver van hetgeen in het fameuze 
Sleutelplan van 1958 voorgespie
geld en beloofd werd. De eenheids-
wet zal daar niets aan veranderen, 
integendeel. Onze ekonomische po
sitie zal door de eenheidswet nog 
slechter worden, o.m. door de ver
hoging van de overdrachttaks, door 
de stijging van de levensduurte die 
onvermijdelijk zal voortvloeien uit 
de verhoging der onrechtstreekse 
belastingen en waardoor loonsver
hogingen zullen veroorzaakt wor
den. Het enige resultaat van de een
heidswet dat met zekerheid kan 
verwacht worden is voor ongeveer 
10 miljard frank nieuwe belastin
gen. 

Het is dan ook begrijpelijk dat 
de regerende partijen vlug nieuwe 

verkiezingen willen, vooraleer de een
heidswet in werking getreden is en 
vooralleer de burgers aan den lijve 
zullen ondervonden hebben wat de 
eenheidswet is. 

Vlaanderen, de Vlaamse volksge
meenschap heeft geen enkele reden 
om de opeenvolgende regeringen 
Eyskens dankbaar te zijn : niet al
leen werd geen enkel vraagstuk dat 
ons aanbelangt opgelost, maar wij 
werden met minachting vernederd 
en schandelijke benadeeld. 

De bedreiging van de talentel
ling blijft bestaan. De zetelaanpas

sing werd niet doorgevoerd. Van 
kultuurautonomie kwam niets te
recht. Op het gebied van de likwi-
datie van de repressie werd niets 
gedaan. Voor de sociaal-ekonomi-
sche achterstand van de Vlaamse 
gewesten werd niets gedaan : de 
eerste minister stelde de vertrou
wenskwestie tegen de amendemen
ten De Saeger. Het leeuwenaandeel 
van de gunsten en voordelen, van 
de kredieten ging eens te meer naar 
Wallonië, naar de holdings waaraan 
de regering niets kan weigeren. 

Vlaanderen is bedreigd, zwaar be
dreigd. Het zou misdadig of krank
zinnig zijn dit niet in te zien en te 
beseffen. Indien Vlaanderen niet 

op de juiste wijze reageert bij de 
volgende verkiezingen en duidelijk 
blijk geeft van zijn wil zich te ver
zetten tegen de traditionele politiek 
van achteruitstelling, verwaarlo
zing, benadeling, zal de Waalse 
druk nog groter worden en nefaste 

van de verkiezingen is dan ook be
langrijk : er hangt voor Vlaande
ren veel van af. 

Zullen de Vlamingen nogmaals 
stemmen voor de door een paritaire 
senaat (=nat ionaaI komitee) be
heerste C.V.P., die zich opwerpt als 
de verdedigster van de unitair* 
staatsstruktuur en van wie niets 
anders kan verwacht worden dan 
de voortzetting van de traditionele 
Belgische poUtiek die zo noodlottig 
is voor ons volk ? Zullen zij stem
men voor de .socialisten die eens te 
meer bewezen hebben dat zij zich 
gedragen als knechten van de Wa
len en dat de Vlaamse arbeiders op 
hen niet moeten rekenen voor de 
verdediging van hun belangen ? 
Zullen zij misschien stemmen voor 
de liberale r«aktionairen die steeds 
maar de belastingen verhogen ? Of 
zullen zij steDi.men voor de Vlaams-
nationale pa r J j . die in Vlaanderen 
alleen staat CTi het federalisme te 
verdedigen ^ daar»>«e het welbe
grepen belang van gans de Vlaamse 
volksgemeenschap. Op deze vragen 
zullen de kiezers het antwoord ge
ven. 

Mr. F. Van der Eist. 

Wim JORISSEN 
slotredenaar op de federalistische vergadering 5 februari te 

Antwerpen. 
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Onze Volksvertegenwoordiger door franstalige 
Brusselse radio geïnterviewd maandag e. k. 

te 20 uur 30. 
Vlaamse zender weigert de mikro nog steeds 

aan de Volksunie ! 

Frans van aer ms i , voiKsveriegenwoordiger, 

Lijstaanvoerder Kamer An twerpen . 

WAT IS FEDERALISME? 
Vrlrtt tn \ laaiiilircn Itlijken nog met te wetfin wal Jederaliswe i*. 
Jarenlanf/e Ipuifeniichlir/e fropfifjanda van liberalen, xonahsten en 

C.T.V. heeft dif lie(/rip gelijkgesteld vtet arheiinng van lief hmd, Jineirel 
het feitelijk e( n tenger en red-el ijler indeling ran België if. 

WAT WIL FEDERALISME ? 

Wi] kennen in ons land de ge
meentelijke autonomie, de provin
ciale autonomie en de Belgische re
gering, elk met zijn eigen rechten 
en zijn eigen bestuur. Federalisme 
wil een nieuwe logische tussenscha
kel. Boven de gemeenten en de pro
vincies en onder de landsregering 
wil het de gebieden Vlaanderen en 
Wallonië in'assen met eigen rege
ringen : de federale regeringen. 

Het huis België waar thans Wa
len en Vlamingen samen wonen en 
ruzie maken wordt herbouwd tot 
twee deelwoonsten. Het dak en de 

gevel blijven gemeenschappeJijk, 
maar Vlamingen en Wa'en leven in 
hun eigen appartement zoals ze dat 
willen. Het aantal ruziepunten zal 
gevoelig verminderen. Alleen voor 
dak en gevel (buitenlandse politiek 
o.m.) moet nog gemeenschappelijk 
gezorgd worden 

Er büjft een gemeenschappelijke 
regering voor gemeenschappelijke 
aangelegenheden, samengesteld 
voor de helft uit Vlamingen en voor 
de helft uit Walen. Daarnaast is er 
echter een eigen Vlaamse en een 
eigen Waalse regering, die grote be
voegdheden zouden hebben. 

(Lees door blz. 2) 

Redder in de nood 
Bij de zitting van woensdag 11. was de meerderheid weer 

niet in aantal. Van 104 C.V.P.-ers en 21 liberalen (samen 125) 
waren er maar 106 aanwezig. Toen de socialisten buiten gingen 
kon er niet meer geldig gestemd worden. Mr. Van der Eist bracht 
de redding. Het feit dat hij bleef om tegen te stemmen gaf een 
meerderheid aanwezigen van 106 -f- 1 of 107 op een totaal van 
212. 

Eens te meer waren 19 leden van de meerderheid afwezig ! 
De C.V.P. was hem echter niet eens dankbaar om die red

ding. Zij had liever gehad dat hij daar niet was of ook zou zijn 
buiten gegaan. Dat paste beter in hun kinderachtig kraam om 
ons als bondgenoten van de socialisten af te schilderen. 

De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen 
vermeldden niet eens van wie de enige stem tegen was. 

La Libre Belgique wel ! 
En zoals men weet moet dat bondgenootschap eigendom 

blijven van Theo Lefèvre, die droomt Eyskens op te volgen als 
eerste minister. Met zijn vriend Collard van de schoolstrijd als 
vice eerste-minister. 

Voor een nieuw sleutelplan onder Theo Lefèvre, lezers 
kiest C.V.P. 

« • i w w k M n M W mmtmmmut tmm 

GROTE FEDERALISTISCHE V0LKSVER6ADERIN8 TE ANTWERPEN 
c , I ¥ - » i i i . r^rr i An. Voorzit ter : Re imond Mattheyssens 

in teestzaai « Palladium », Offerandestraat, 42 ^ i \r n. . j- 17 j r.. 
' ' bprekers : Volksvertegenwoordiger Frans van der Eist 

op ZONDAG 5 FEBRUARI 1961 te 15 uur DlJl^i^Zl^^^'l^^jt^eu^f" 
immm MMMHMMMk J 
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epeRNorni 
W a t is 
Federalisme? 

(Vervolg van blz. 1) 

De Vlamingen zouden 50 % van 
de hogere ambtenaren hebben en 
50 % van de hogere officieren 
(thans is dit percent onderschei-
delijk 44 en 11 % ') Wi] zouden on-
middelhjk een Nederlandstalige 
universiteit te Antwerpen kunnen 
stichten en een te Brussel, terwijl 
de franstahge afdeling van de uni
versiteit te Leuven naar Wallonië 
zou verhuizen. 

Wij zouden zeer vlug de noodza
kelijke industrie in Vlaanderen kun
nen stichten om werkloosheid en 
mobiliteit op te lossen, wat ook 
meer mogelijkheden zou geven voor 
de bedlenden en door de hogere wel
stand van die groepen de landbouw 
en de middenstand nieuwe inkom
sten zou verschaffen. Waar het geld 
halen ? Vooreerst het Vlaamse 
spaargeld dat thans door de ban
ken en de regering naar Wallonië 
gebracht wordt Daarbij wordt 
vreemd kapitaal gemakkelijk aan
getrokken naar streken, aan zee ge
legen, met overvloedige en degelijke 
arbeidskracht en een sociaal vrij 
rustig klimaat. 

Nederland dat de jongste tien 
jaar ongeveer 600 000 nieuwe werk-
gelegenheden m het leven nep, is 
een voorbeeld uit vele om dit te be
wijzen 

En Brussel ' De Brusselaais wor
den naar afkomst (voor de inwij-
kelingen) en naar keuze (voor de 
Ingeborenen) ingedeeld in Vlamin
gen en Walen Voor hun kulturele 
aangelegenheden (inbegrepen het 
onderwijs) hangen de Walen af van 
Wallonië, de Vlamingen van Vlaan
deren. Voor het overige wordt de 
stad bestuurd door 50 % Vlamingen 
en 50 % Walen Ze wordt strikt 
tweetalig met beurtelings voorkeur 
voor Nederlands en Frans. 

De goeverneur voor Brussel zou 
om de 6 jaar door de Vlamingen 
uit Brussel gekozen worden, om de 
zes jaar door de Walen. De beslis
singen voor de stad (bondsgebied) 
zoals voor hét lahrf (bondsregering) 
moeten steeds getroffen worden en 
door de meerderheid van de Vlamin
gen en door de meerderheid van de 
Walen De franskiljons worden dus 
machteloos W J. 

NAAR ANTWERPEN 
5 FEBRUARI 

FEDERALISTISCHE 
VERGADERING 

DE MINISTER 
VAN DE MIDDENSTAND 

De middenstanders zijn zuinige, 
spaarzame mensen. Zij kunnen het 
niet slikken dat geld vermorst 
wordt en zij brengen dan ook 
strenge kritiek uit op de dikwijls 
onverantwoorde en al te hoge 
staatsuitgaven. Op hun vergaderin
gen wordt steeds geprotesteerd te
gen de geldverkwisting door de 
Staat en aangedrongen op bezuini
gingen ! De minister van de mid
denstand, Van den Boeynants, zou 
dit toch moeten weten. Maar, he
laas, is hij juist een van de minis
ters die ter zake het slecht voor
beeld geeft : zijn kabinet telt niet 
minder dan 48 leden en dat voor 
een klein departement! Dit kabinet 
kost aan de Staat, afgezien van de 
staatswedde die meerdere leden van 
het kabinet reeds genieten als 
staatsambtenaars, een bijkomende 
uitgave van 3,5 miljoen F. per jaar ! 
Het kabinet van de minister van 
financiën — een der voornaamste 
departementen — telt maar 33 le
den. De minister van financiën 
voorziet voor het onderhoud en het 
gebruik van de auto's van zijn ka
binet 100.000 F. De minister van 
middenstand 800.000 F. ! Zoals de 
lezer zelf kan vaststellen : op het 
stuk van bezuinigingen — pardon: 
geldverkwisting — staat minister 
Van den Boeynants zijn man. 

Wat denken de middenstanders 
van hun minister ? Misschien zul
len zij denken : was hij maar met 
zijn madame in Amerika gebleven... 
vermits hij daar toch zo'n grote 
diensten kon bewijzen aan de groot
industrie .. 

BELGISCHE DEMOKRATIE 

Herhaaldelijk hebben we het on-
demokratische feit aangeklaagd 
dat de Nederlandstalige uitzendin
gen van radio Brussel de Volksunie 
mordikus zendtijd weigert, terwijl 
zij anderzijds geregeld de Vlaamse 
kommunisten aan het woord laten 
die niet eens aan de verkiezingen 
deelnemen ! In volle stakingstijd 
liet men trouwens de kommunisti-
sche opruiers aan het woord. Hoe 
gek het is de Volksunie, vertegen
woordigster van de Vlaams Natio
nale stroming, het woord te weige
ren blijkt thans weer eens. In een 
opiniepeiling voor Brussel-Frans 
over het federalisme waarbij een 
reeks parlementairen aan het 
woord zullen komen, aanstaande 
maandag om O 30 uur werd ook 
onze volksvertegenwoordiger ge
vraagd zijn zicht op dit vraagstuk 
uiteen te zetten. Het is voor de 
Vlamingen van allerlei mening die 
het goed en het slecht weer bepalen 
in de radiouitzendingen van Brus
sel-Nederlands een verdiende les in 
demokratische levenshouding, die 
hen door Brussel-Frans gegeven 
wordt. 

Niet overal heersen bekrompen 
dorpspolitieke kaffertjes. 

KATOLIEK VLAANDEREN 

VERKOCHT... 

Wij hebben reeds vroeger de aan
dacht gevestigd op het ongehoord 
feit dat de C.V.P. vrijwillig ver
zaakt had aan de meerderheid 
waarop zij wettelijk recht had ui 
de raad van beheer van de Neder
landse uitzendingen van de B.R.T. 
Een vrijzinnige socialist, Julien 
Kuypers, werd zelfs voorzitter ge
maakt. 

Door de interpellatie Collard is 
thans aan het licht gekomen dat 
op 2 augustus 1960 een geheim ge
houden overeenk(Hnst ondertekend 
werd door de partijvoorzitters Theo 
Lefèvre, Leo Collard en Motz Deze 
overeenkomst is buitengewoon leer
rijk : niet alleen deed de C.V.P. af
stand van een zetel in de beheer-
raad van de Nederlandse uitzendin
gen ten voordele van de linksen, 
doch daarenboven beloofde zij een 
\ersterking van de linkse, socialis
tische invloed door de benoeming 
van socialisten in leidende funk-
ties. 

Dit kan alles ongelooflijk klinken 
in de oren van de brave, katolieke 
kiezers die uit gewetensbezwaren 
voor de C.V.P. kiezen 

De uitleg : de Waal Harmei en 
de franskiljon Lefèvre hebben een
voudig het katoliek, Vlaams belang 
verkwanseld voor enkele postjes 
meer voor Waalse CV P -ers ! 

Arm Vlaanderen ! 

TOONTJE EN ZIJN WAARHEID 

Woensdagavond Toontje Vanha-
verbeke in de T.V.-uitzending « Ie
der zijn waarheid » (althans die 
van de drie « demokratische » par
tijen) gezien. Het ventje kwam 
daar de onderstaatssekretaris ge
worden van Elslande vervangen. 
Het dacht zich natuurlijk een hele 
piet zodat hij alleen zijn waarheid 
wilde verkondigen en telkens onder
brak met zijn papperige gilstem 

wanneer Rik Fayat aan het woord 
was. De argumentatie die hij uit
bracht tegen het federalisme was er 
een die misschien zuigelingen kon 
overtuigen maar grote mensen, nee 
Toontje, zo naief kan niemand meer 
zijn, tenzij misschien de lezers van 
de Nieuwe Gids waarvan ons licht 
hoofdredaktenr is. Maar als wij het 
wel hebben heeft deze krant nog 
slechts een oplage van enkele dui
zendtallen en heeft men er *1 aan 
gedacht ze niet meer te laten ver
schijnen. Met hoofdredakteurs van 
Toontjes slag is dat geen wonder. 

MECHELSE SOCIALISTEN 
In een hoofdartikel over het pro

bleem van de volkstelling en de 
talentelling dat Is verschenen in 
het socialistisch arrondissements
blad « Voor Allen » en ongetwijfeld 
door A. Spinoy werd geschreven of 
door hem goedgekeurd, kan men 
o m. het volgende lezen : 
« Het standpunt van de Vlaamse so
cialisten is in dit opzicht klaar en 
duidelijk. Er moet een wettelijke 
oplossing komen voor de bedreigde 
randgemeenten van het Brusselse, 
nl. Wezembeek-Oppem, Kraainem, 
Strombeek-Bever, Wemmei, Dilbeek, 
Drogenbos, Linkebeek, St-Genesius-
Rode. Die gemeenten mOeten Vlaams 
blijven. 

Die toestand is gemakkelijk op te 
lossen met een stukje wet, waar
mede de talentelling ofwel overbo
dig wordt gemaakt, ofwel zonder 
toepassing wat betreft de uitslag 
van de telling. De regering Eyskens 
kan dat op eén, twee, drie. Maar 
wat gebeurt er ? 
(Volgt dan een beschrijving van 
Eyskens bokkesprongen). 

Wij zien met ongeduld en belang
stelling uit naar het wetsvoorstel 
dat de socialistische verkozenen uit 
het arrondissement Mechelen zou
den moeten indienen om hun woor
den kracht bij te zetten. Zij kunnen 
wel even aankloppen bij hun parti j
genoot Bracops, burgemeester van 
Anderlecht, om het voorstel mede 
te ondertekenen ! 

WAALSE C.V.P.-ERS 
De Waalse C V.P. « federaties » 

zijn dus tegen federalisme, zeggen 
•e, omdat zij* daarédor voor lang 
(« blijvend », beweren ze met een 
ongewoon minderwaardigheids-
kompleks) als partij in de minder
heid zouden gespijkerd worden In 
Wallonië. Hetzelfde is het geval — 
en om dezelfde reden — bij de 
Vlaamse B.S.P.-ers. 

Toch zullen deze mensen veront
waardigd protesteren als wij zeg
gen dat ze het partijbelang boven 
het algemeen belang stellen. 

WIE HOUDT MEN VOOR DE 
GEK ! 

« In de nieuwe Kamers mag er 
geen plaats meer zijn voor geogra
fische Vlamingen die een energieke 
Vlaamse politiek saboteren » 
schreef De Standaard van vorige 
maandag. 

Wij vragen ons hierbij af wie dan 
tot nog toe de vastlegging van de 
taalgrens, het degelijk tweetalig 
statuut voor Brussel en de zetelaan
passing gefnuikt heeft, die toch al
lemaal net zoals het sleutelprogram 
voor ekonomische welvaart verkie
zingsbeloften waren van de C.V.P. 
Wat hebben ze ervan verwezenlijkt? 

En in hoever men de geografische 
Vlamingen uit de C V.P. zal weren 

moeten we afwachten. Wij zullen 
zien of zij de heer Schot in het ar
rondissement Leuven van de lijst 
zullen weren en de heer Theo Lefè
vre te Gent. Graag zullen we hen 
dan toejuichen, 

VERDEELDHEID 

De verdeeldheid van de socialis
ten is groot en zal wel voor niemand 
nog een geheim zijn, hoewel ze 
thans vlug vlug voor de verkiezin
gen nog wel zullen proberen de 
stukken wat te lijmen. Ondertussen 
is het interessant de verdeeldheid 
bij de C.V.P. te volgen. Elke dag 
trekt La Libre Belgique. de C V.P.-
krant met de hoogste oplage, ge
weldig van leer tegen de eenheids-
wet en tegen Eyskens. Aan de bra
ve Westvlamingen, die men pro
beert wijs te maken dat « Eyskens 
alleen het land nog kan redden » 
zou men best La Libre Belgique te 
lezen geven. 

En ondertussen woedt achter de 
schermen de strijd voort tussen 
Theo Lefèvre, die nog mordikus aan 
zijn socialisten vasthoudt als vol
gende regeringspartner en Eyskens 
die hoopt dat de liberalen opnieuw 
met hem zullen willen scheep gaan. 
Prachtige éénheid in de twee groot
ste partijen van het land. 

VRIJSCHUTTERS 

« Het Volk » van 20 dezer gaat te 
keer tegen de liberaal Hougardy en 
de 2 C.V.P.-ers Verse (Brussel) en 
Meurice (Luik) die in de senaats
kommissie tegen de eenheidswet 
stemden. Deze beide C V.P.-ers wor
den « vrijschutters » genoemd. Wat 
Jammer toch dat deze C.V.P.-ers en 
ook « La Libre Belgique » maar niet 
willen begrijpen dat de kiezers moe
ten bedrogen worden over de een
heidswet. Dat die fameuze een
heidswet geschenken zou brengen 
in plaats van 10 miljard nieuwe 
belastingen ! 

Arm Volkske dat zo graag de be
drieger speelt. 

VOOR OF TEGEN DE 

EENHEIDSWET ? 

Niet zonder verbazing vernamen 
we dat sommige C.V.P.-ers veront
waardigd zouden zijn omdat de 
Volksunie-gekozene tegen de een
heidswet gestemd heeft Deze ver
ontwaardiging is ofwel misplaatst 
ofwel weinig oprecht. Of moeten 
wij er deze C.V.P.-ers aan herinne
ren dat een brief van de kardinaal 
nodig geweest is om hun gekozenen 
(af althans sommigen van hen) te 
verplichten voor de eenheidswet te 
stemmen ? 

Moeten wij hen herinneren aan 
wat hun pers en hun voormannen 

(oa. August Cool!) geschreven en 
gezegd hebben over die fameuze 
eenheidswet voor de brief van de 
kardinaal? 

Overigens is het een feit dat 
sommige C.V.P -ers opzettelijk .af
wezig waren in de Kamer bij de 
stemming omdat zij de eenheids
wet niet wilden stemmen. 

Bij de liberalen waren er niet 
minder dan zes volksvertegenwoor
digers die ook met de socialisten ge
stemd hebben tegen de eenheids
wet ! 

Vooraleer dwaasweg kritiek uit 
te oefenen op de gekozene van een 
oppositie - partij zouden zij bete» 
doen met van hun bondgenoten de 
liberalen te eisen dat de liberalen 
die tegen de eenheidswet gestemd 
hebben, alhoewel hun partij in de 
regering vertegenwoordigd is en er 
de voordelen van geniet, zouden 
uitgesloten worden. 

Dat durven zij echter n ie t ! Even
min als zij sankties durven eisen 
voor hun eigen partijgenoten die de 
eenheidswet niet gestemd hebben. 

Farizeers ! Zij zijn overigens zo 
bang voor de gevolgen van de een
heidswet dat zij vlug verkiezingen 
willen houden vooraleer de kiezers 
aan den lijve zullen ondervonden 
hebben wat de eenheidswet eigen
lijk IS . 

DE C.V.P. EN DE SOCIALISTEN 

Mogen we zo kwaadaardig zijn er 
terloops aan te herinneren dat de 
C.V.P. nog steeds broederlijk samen 
met de socialisten tal van Vlaam
se steden en gemeenten bestuurt, 
o m. Antwerpen, Mechelen, Oosten
de, Aalst . 

Daar zijn de socio's, niettegen
staande de stakingen, nog steeds de 
goei ! 

Dat is allemaal toegelaten en dik 
in orde. Zoals het de voorzitter van 
de C.V.P. toegelaten was tot voor 
kort propaganda te maken voor een 
C.V.P.-B.S P. regering en Collard in 
volle kamer toe te juichen; zoals 
het de voorzitter van het A.C.V. toe
gelaten is brieven te schrijven aan 
« Mon cher André ». zijnde nie
mand minder dan Renard, en nu, 
na al wat er gebeurd is, te herha
len dat de samenwerking met de 
roden moet voortgezet worden. 

Te Antwerpen werden de C V.P.-
journalisten door de CV P -schepe
nen zelfs verzocht hun aanvallen 
op de socialistische burgemeester 
en schepenen liever stop te zetten, 
omwille van de goede verstandhou
ding ! 

Maar dat de Volksunie in de Ka
mer « neen » stemt, zoals de socia
listen, zoals sommige liberalen (en 
sommige C.V.P.-ers, die afwezig 
bleven), dat is niet toegelaten, dat 
is erg : dat heet « met de socialis
ten stemmen » ! 

DE LIBERALE MINISTERS 

AAN 'T WERK 

Zoals iedereen weet zijn de libe
ralen voor bezuinigingen De staats
uitgaven moeten verminderd wor
den. Men zou dus kunnen denken 
en verwachten dat de liberale mi
nisters het goed voorbeeld geven, 
maar niets is minder waar : de li
berale minister gooien het geld 
door deuren en vensters. Hun mi
nisteriele kabinetten zitten volge
propt met partij kreaturen, hun on
kosten gaan steeds maar in stijgen
de lijn. 

De installatie van het kabinet van 
minister Vreven kostte 500.000 F en 
op de begroting van 1961 komt er 
terug een post voor van 577.000 F 
voor hernieuwing en onderhoud van 
deze installatie ! Daarbij werd 
400 000 F uitgegeven voor de aan
koop van een nieuwe auto voor de 
minister. Er is een post van 
100.000 F alleen maar voor abonne
menten op dagbladen en tijdschrif
ten. Het kabinet van minister Vre
ven telt 28 personen, alhoewel hij 
geen enkel departement beheert en 
geen personeel onder zich heeft. In 
feite zijn deze 28 personen propa
gandisten van de liberale partij die 
door de belastingsbetalers betaald 
worden 

De andere liberale ministers doen 
eveneens hun best op het stuk van 
besparingen en bezuinigingen ! Gij 
moogt gerust zijn 
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Na 5 weken Is er dan toch een einde gekomen aan de sta
kingen. La Louvière, Charleroi en vooral Luik vormden « Ie der
nier carré ». Het « ultieme wapen > van Renard, de stopzetting 
der onderhoudswerken, bleef veilig in het arsenaal, angstvallig 
bewaakt door de ABVV-leiders die vonden dat het nu welletjes 
was. De Man van Luik schijnt de nederlaag beter te slikken dan 
algemeen werd verwacht en door zijn « politieke vrienden » 
werd gevreesd. De federalistische idee, sterke onderstroom in 
Wallonië die hem al eenmaal tijdens de staking dienstig was 
bij het samenballen der kracht van het Waalse proletariaat, 
verschaft hem na deze stakingen de gelegenheid om het gezicht 
gedeeltelijk te redden : hij verlegt thans het accent naar fede
ralistische hervorming van het vakverbond. De belangrijkste 
federaties van het ABW hebben inmiddels tegen deze hervor
ming reeds stelling genomen; met het oog op de nakende ver
kiezingen zaJi nu alles wel worden in het werk gesteld om de 
dreigende barst tussen partij en sindikaat enerzijds en tussen 
Vlaamse en Waalse socialisten anderzijds te dichten. Deze sta
kingen zullen echter nog lange jaren een zware hipoteek leg
gen op het Belgisch socialisme dat verscheurd, gehavend en 
verzwakt uit de strijd is gekomen. 

Het einde der stakingen was meteen het signaal om de 
inventaris ervan op te maken. Het totaal verlies zou 6 miljard 
beJopen; het verlies aan belastingsopbrengst circa 2 miljard-
Deze week overleed een vierde slachtoffer van de relletjes in 
Wallonië. Tijdens de staking is overduidelijk gebleken dat de 
meerderheid der socialisten — vooral in Vlaanderen — tegen 
beter weten en willen achter Renard zijn aangehold; te Luik 
werd de pas gemarkeerd en iedereen had te volgen. Langzamer
hand echter begon het logge gewicht van de partij apparatuur 
op de stakers te wegen en de opgemerkte tussenkomst van Van 
Acker in de Kamer nu twee weken geleden maakte het ieder
een duidelijk, dat talrijke socialisten niet beter vroegen dan 
dat gewicht te hanteren om de staking de nek te breken. In
middels is het een publiek geheim geworden dat Major de fi-
nantiële kraan had toegedraaid en dat men de stakers te Luik 
en elders rustig liet hongeren met de aalmoes die ze uitbetaald 
kregen door de (doorgaans) magere kas van hun federatie. Het 
ABW-kapitaal bleef rustig in Duitsland belegd — want in sin-
difcale kringen voelt m.en wel wat voor de kapitalistische mode, 
beter-renderende beleggingen in het buitenland te zoeken. r)och 
niet alleen de gematigde socialisten hebben moeten hollen om 
de karavaan bij te houden.ook de Grote Baas zelf, Renard, 
schijnt gehold te hebben om bij te b'ijven. De kracht en de om
vang der stakingsbeweging hebben ook hem verrast en na een 
paar dagen van (ijdele) pogingen om de stroom weer binnen de 
oevers te brengen heeft hij dan rezoluut moeten besluiten, 
scheep'te gaan en de stroom te benutten. Of deze vaststellin
gen volstaan om de schuld te werpen op de kommunlstische 
agitators alleen, is een andere vraag. VeeJ aannemelijker lijkt 
ons de verk'aring dat in de eerste plaats de zeer grote impo
pulariteit van de regering Eyskens en de werkelijk kapitale 
dwaasheden dezer regering aan de stakingsbeweging een der
gelijke kracht en omvang hebben gegeven. Eyskens heeft slechts 
terug wat vaste grond onder de voeten gekregen, toen de Waal
se stakers het te bont gingen maken en zo zelf de werkelijke 
draagwijdte en het doel der staking hebben vervalst. De eerste-
rainister, oorzaak van alle wanorde, kon ineens doorgaan voor 
de eerste ordebewaarder van het land 1 

Er Is dezer dagen in de kranten en in het Parlement heel 
wat t« doen geweest over het stakingsrecht der ambtenaren. 
Anseele liet zich daarbij in de Kamer een kostelijk woord ont
vallen. Terwijl minister Harmei de verschillende (betwistbare) 
argumenten naar voor bracht om het stakingsrecht der amb
tenaren te weerleggen, vroeg de Gentse socialist : « En hebben 
de ministers van de regering te Londen ons niet tot staking aan
gemaand ? >. Anseele zelf heeft natuur'ijk niet beseft, hoe per
tinent zijn vraag was. Het staat als een paal boven water <lat 
uitspattingen als die van het Luikse straatschuim nauwelijks 
zestien jaar ge'eden door de Londenaars aangemoedigd, be
loond en betaald werden. 

Wanneer men vandaag de stenen uit de grond klaagt over 
de verwildering van de politieke zeden in dit land. dan hoeft 
men s'echts terug te kijken naar de tijd dat het in brand steken 
van een koolzaadveld of het losschroeven van een spoorlijn 
gold als een daad van grote en wijze vaderlandsliefde. 

Het Is wel interessant, gauw nog naar een paar cijfers te 
kijken. Uit een vergelijkende begrotingsstudie, opgemaakt door 
het Algemeen Sekretariaat van de Benelux, leren we dat in 1958 
Be'glë 1.829.000 schoolgaande kinderen telde en Nederland 
2.769.000. In 1960 waren die cijfers geworden resp. 1.889.000 en 
2.861.000. In België steeg de onderwijsbegroting van 16 miljard 
naar 23,7 miljard gedurende dezelfde periode. Nederland, met 
praktisch een miljoen schoolgaande kinderen meer en met een 
minstens evenwaardig onderwijs, haalde in I960 slechts 18,5 mil
jard. Cijfers die een schril licht werpen op de Belgische poli
tieke oplossingen, in casu op de oplossing voor het schoolvraag-
stuk, 
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'CH INEES PORSELEIN 

M A O NAAR DE U.N.O. ? 
Aan de vooravond van de eeditSleggins 

te Washington werd door Adial Stevenr 
son, Kennedy's nieuwe afgevaardigde bij 
de U.N.O., een belaagrijl(e verklaring af
gelegd voor de Senaatsliommissie van Bui
tenlandse Zalten. Stevenson zegde name
lijk da t op de duar de erkenning van 
Rood-China door de U.N.O. onvermijdelijk 
zou blijken. 

Wanneer men bedenkt dat één der Ame
rikaanse hoofdbekommernissen in de 
U.N.O. steeds Is geweest het in quaran
taine houden van de Chinese pestlijder, 
dan kan deze verklaring wel degelijk een 
nieuw geluid worden genoemd. Ze komt 
echter niet onverwacht : Stevenson, het 
demokratische « egghead », dat bij twee 
presidentsverkiezingen de kous op de kop 
kreeg, heeft nooit nagelaten te verklaren 
dat 7ijn visie op het probleem China sterk 
afweek van de door Dulles destijds gehul
digde opvattingen. Vier jaar geleden reeds 
bepleitte hij in een toen fel opgemerkte 
artikelenreeks de ontruiming van de eilan
den Kemoï en Mataoe, de inrichting van 
een atoomvrije zone die Korea en Japan 
zou omvatten en een volksstemming op 
Formosa, bolwerk van Tsjang K'ai-Sjek. 

Hij beweerde toen reeds dat het officiële 
Amerikaanse standpunt inzake China in da 
U.N.O. steeds minder werd gesteund. 

De massale toetreding van de nieuwe 
Afro-Aziatische landen tot de U.N.O. heeft 
in dit organisme inderdaad geleid tot to
taal nieuwe verhoudingen. 

Enkele jaren terug beschikten de V.S. en 
hun bondgenoten er over een komfortabele 
meerderheid die bij de telkens terugke
rende stemmingen over het l idmaatschap 
van China massaal tol uiting kwam. Deze 
meerderheid is jaar na jaar ineengeschrom
peld en in I9eo kwam het Westers Wok 
nog nipt met de hakken over de Chinese 
sloot. 

Zelfs alleen maar uil Uklische overwe
gingen moet Amerika er vroeg of laat toe 
besluiten, zijn mening Ie herzien. De VS. 
kunnen het zich inderdaad zeer slecht 
veroorloven, in een minderheidspozitie te 
komen tegenover de vereni|;de Afro-Aila-
ten en de landen v»n het Oosters blok in 
de zaak-China. 

Stevenson's aanpak van het probleem 
beru.st echter nog «p andere gronden. 

De Amerikaanse staatsman heeft er 
nooit een geheim van gemaakt dat hij 
het absurd vond. va.st te houden aan de 
iiktip Tsjang ala^yertegeaiwoordiging van 
het Chinese volk. Zoals men weet vestig
de Tsjang K'ai-Sjek, nadat hij op het ein
de van de nationallstisch-communistische 
burgeroorlog van het Chinese vasteland 
werd verdreven, zijn regering op het el-
land Formosa dat in 1945 op Japan werd 
veroverd. Sindsdien houdt de Westerse 
politiek vast aan de hersenschim dat de 
Chmese bevolking, waarvan 98,5 % op het 
vasteland onder communistiisch bewind 
leeft, wettelijke vertegenwoordigd wordt 
door de regering die zich « tijdeUjk .. in 
Taipeh bevindt. 

Dit komt er op neer dat 600.000.000 Chi
nezen, een vijfde van de totale wereldbe-
yolkmg, geen toegang kregen tot de 
U.N.O. 

Zelfs in Westerse kringen werd het 
standpunt der V.S. vaak aangevochten, 
o.m door Engeland dat In Hong-Kong 
schitterende zaken doet met Rood-China 
en dat aan die zaken graag wat uitbrei-
dmg had gegeven. 

Stevenson heeft steeds het standpunt 
verdedigd dat men het grootste land van 
de wereld (India 400 miljoen, S.U 208 mil
joen V.S. 175 miljoen) niet blijvend uit 
de internationale club kon buitensluiten. 
De U.N.O. was en is volgens hem geen 
kransje van gentlemen die mekaars gezd-
schap zoeken om eens lekker uit de doe
ken te doen wat een fatsoenlijke vereni
ging zij eigenlijk vormen. De U.N.O. Is er 
om de problemen op wereldschaal aan té 
pakken en op te lossen. 
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Tjeef Kaloot, Schild en Zwaard van Vlaanderen! 

^SD 

•u* 

President John Kennedy, de nieuwe Amerikaanse president na 

zijn ecdafleqijinq. .Xarrt lew zijn rrovw JaqveVne Kennedy. | 

Het verhaal van de Belgische verantwoordelijkheid in Kongo 
is, net als het verhaal van Saidjah's buffel, eentonig. Dit keer 
was het de gezaghebbende Britse zondagkrant « The Observer • 
die het verhaal voortzette : c Het wordt de hoogste tijd dat 
België een einde maakt aan de provokaties In Kongo en aan 
het misprijzen der UNO-rezoluties ». Waarlijk, de onvolprezen 
heer Eyskens heeft gedurende het paar jaar van zijn bewind 
zijn land een uitstekende reputatie bezorgd in het buitenland. 

Hoeft men er dan verbaasd over te staan dat in het buiten
land België er van beschuldigd wordt, de hand te hebben In de 
overbrenging van Loemoemba naar Katanga ? Heeft men wel 
het recht, verontwaardigd omhoog te springen bij de buiten
landse beschuldiging dat België verantwoordelijk is voor de 
mishandeling van Loemoemba ? Heeft België, heeft ohzè Union 
Miniere, heeft onze d'Aspremont-Lynden dan werkelijk niets te 
stellen met de politiek van de Katangese regering ? En wanneer 
de Katangese gendarmerie, wanneer Belgen op het vliegplein 
van Estad in aanwezigheid van de Zweedse getuigen de Kongo
lese ex-premier toetakelen, rijst dan in het buitenland als van
zelf niet de vraag naar de verantwoordelijkheid van het land 
dat zijn officieren uitstuurt om de Katangese gendarmerie te 
kommanderen ? Wanneer te Brussel wekenlang praktisch In het 
openbaar avonturiers geronseld worden voor het Katangees 
vreemdelingenlegioen, zonder dat de politie of de veiligheid van 
de staat ingrijpen, stelt België zich dan niet al te zeer bloot aan 
de verdenking, ook hierin de hand te hebben ? 

De Kongo-politiek van Eyskens blijft wat ze was : grof, 
misdadig en dwaas. Toen de UNO België op de vingers tikte 
voor het Oesoemboera-avontuur, vond de Grote Staatsman in 
de Wetstraat geen beter argument dan de verwijzing naar 
Zweden's houding tijdens de 2e wereldoorlog. Men zal zich 
herinneren dat Zweden, onder zeer sterke druk van het toen
maals miUtair oppermachtig Duitsland, de Duitse troepen door
gang over het Zweedse grondgebied moest toestaan. De verge-
Ujking gaat zelfs voor een blinde niet op : België had helemaal 
geen druk vanwege wie dan ook te ondergaan om Moboetoe's 
troepen door Roeanda-Oerendi te laten trekken. Maar 
de Grote Staatsman vondt het leuk, even zijn tong uit te ste
ken naar de wereldopinie, naar Zweden (vaderland van een 
vroegere Belgische koningin I) en naar de Zweed Dag Ham-
marskjold persoonlijk. 

Inmiddels raakt het « strand als een wereld zo groot> ledere 
dag wat meer in het slop. Maar genoeg over Kongo ! 

Hammarskjold bracht onlangs een bezoek aan de Zuid-
Afrikaanse Unie waar hij zich met dr Verwoerd onderhield 
over de apartheid. Het communiqué na afloop der besprekin
gen stelde vast, dat er een verschil van mening bleef bestaan, 
maar dat verdere besprekingen nuttig konden zijn. Een en 
ander schijnt er op te wijzen dat de Zuid-Afrikaanse regering 
geneigd is, de inderdaad vaak wat al te scherpe hoeken van de 
apartheidspolitiek weg te vijlen en dat de UNO haar extreem 
standpunt t.o.v. het rassenprobleem In de Unie zou milderen. 

De inauguratie van Kennedy in Washington gaf de heren 
Kroestsjev en Fidel Castro al dadelijk de gelegenheid, een goede 
beurt te maken met een toenaderingsaanbod. 

Inmiddels heeft Kroestsjev wel andere katten te geselen. 
Gedurende het landbouwdebat voor het Centrale Komitee is 
gebleken dat de landbouw het grote knelpunt blijft in de Rus
sische ekonomie. De rezultaten zijn eens te meer ver beneden de 
planning gebleven en bij de vraag naar de verantwoordelijkheid 
zijn enkele ontstellende voorbeelden van ambtelijk geknoei on
bekwaamheid en oneerlijkheid aan het licht gekomen. In zijn 
gekende bloemrijke en stekelige taal hekelde Kroestsjev de 
schuldigen en stelde hij een grote inspektietocht in het vooruit
zicht. Bi] gelegenheid als dit debat stelt men steeds weer vast 
dat in het ogenschijnlijk gesloten granieten Russisch blok toch 
heel wat barsten voorkomen. 

Inmiddels vaart ergens op de Atlantische Oceaan de nieuw
ste « Santa Maria ». En ook op deze « Santa Maria » wordt het 
beroemde ei van Columbus gehanteerd. Wat ook de politieke 
ideën zijn van de dichter-piraat Henrique Galvao, hij is een man 
naar ons hart. In deze stierlijk ernstige 20e eeuw is het een hele 
prestatie, er met een 22.000 tonner vandoor te gaan. Over het 
c waarom » van dit huzarenstuk volgende week meer. 
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EENS PRATEN ! 
Geachte Redaküe, 

BIJ lezing der f Gazet van Antwerpen » 
volgende bedenkingen die misschien eia 
artllcel zouden kunnen interesseren voor 
ons weekblad. 

t En nu gaan we ne keer praten I » 
In de « vrije tribune » der Gazet van 

Antwerpen konden wij lezen, « Graag zijn 
wij dan ook bereid met alle mensen van 
goeden wü In dit land een ge^jrek aan 
te gaan » Steller van dit artikel klaagt 
de ftchteruitstelling aan van Vlaanderen 
op sociaal en ekonomisch gebied Hij stelt 
voor Om daar én een einde te stellen door 
middel van besprekingen Om u een bult 
te lachen I 

Br word hier al 130 jaar gepraat en we 
staan nog altijd even ver ' 

De Volksunie stelt voor dat nu eens tot 
daden zou komöi, of is het daarvoor nog 
te vroeg misschien ? 

En over die « mensen van goeden wil » 
gesproken, daarover maken wij ons reeds 
lang geen begoochelingen meer 

Als 't op stemmenwinst aankomt dan 
beloven de C V P -bonzen aan ons, Vla^ 
mingen de hemel op aard, maar eens de 
verkiezingen voorbij lappen zij alles fees-
teUjk aan hun zolen Zi] zijn dan de eer
sten om Vlaanderen te verkopen aan 
Brussel en Wallonië en geven o m het 
geld dat moet dienen voor de sociaal-eko-
nomische heropstanding van het Vlaamse 
volk, aan de Luikse industrieën 

Anderzijds de Vlaamse vleugel van de 
B S P kruipt angstig in zijn kot wanneer 
baas Renard m Wallonië met de zweep 
klapt Tussen haakjes weze nog gelegd, 
aan de goede wil van de Waai Renard 
moet niet meer getwijfeld Worden Over 
de strukturele werkloosheid en de ellende 
onzer mobielen in Vlaanderen zwijgen de 
socialisten als vermoord Daarvooi zullen 
ziJ geen stakmg uitixiepen 

Wat kunnen wij Vlamingen nog ver 
wachten van lieden die sinds jaar en dag 
niets anders doen dan beloven en als ' t 
er op aankomt steeds de Waals-Brusselse 
kapitalisten ter wUle zijn 

Ga maai p i a t a i met mensen die ons 
volk haten, ons uitschelden voor « sale 
flanims s eiji « stinkende boerenbeesten » 
Die Vlaandei en reeds 130 jaren lang uit
zuigen e a 4i« terea op ooze armoede en 
achteruitstelling en die altijd geweigerd 
hebben onze Vlaamse gezmnen ook eens 
te laten genieten van een beetje meer 
welstand en sociale vooruitgang 

Wat valt er te praten met mensen die 
de enkele nijverheden die in Vlaanderen 
nog enige mensen aan t werk stellen, de
ze nijverheden komen ontmantelen en ze 
overbrengen naar Wallonië 

Of IS dat artikel in « De Gazet » mia-
schien bedoeld om de lamme goedzakken 
voor de zoveeLste maal zeep aan hun baard 
te smeren '' 

BiJ ons, nat onalisten pakt die verf al 
lang niet meer ' 

De tijd van beloven is voor goed vooi^ 
bi] en van jjraten zijn wij weergekomen 

De VOLKSUNIE wil nu « daden » ZIJ 
wil de sociaal-ekonomlsche ontwikk tmg 
van Vlaanderen ve'Tvezenlijkt zien Ge
daan met dat leger van stempelaais en 
mobiele slaven Wij eisen voor onze 
Vlaamse gezinnen werk, sociale vooruit^ 
gang en welstand 

EN DAT ZAL NIEMAND ONS UIT HET 
HOOFD « PRATEN > 

M J - Mechelen 
Red. : Wij kunnen hel niet beter schrij

ven als ons lid uit Mechelen 
Hij ziet de zaken zoals ze zijn 

TEGEN DE EENHEIDSWET 
Geachte Redaktie, 

Bij de stemming over de eenheidswet 
in de Kamer was « toevallig » afwezig dhr 
SCHOT, C V P -vcHksvertegenwoordiger 
voor he t arrondissement Leuven. 

Deze afwezigheid is echter tamelijk goed 
verklaarbaar wanneer wij weten dat de 
heer SCHOT, naast parlementslid, o<* 
afgevaardigd lid van het Beheerscomité 
van de Bank van de Société Générale -
Zetel Leuven is 

In die omstandigheden is het begrijpe
lijk dat hij liever ziek of belet was, dan 
de voorheffing op dividenden en coupons 
te moeten stemmen 

Volksvertegenwoordiger Schot vertegen
woordigt blijkbaar méér dan de Bank van 
de Société Générale dan het « volk » 

G D - Gent 

Red. : Zo handetrn inderdaad de siim-
merds. 

De C V P . zal de man van het zwaar 
kapitaal echter met rust laten. Hij zorg:t 
via zijn bank voor hun verkiezingsfonds 

NEDERLANDS ! 
Een ganse tijd heb Ik m Brussel ge

werkt als sekretarefcse Daar heb ik be
paalde Indrukken opgedaan Eerst waren 
ze nog vaag, maar stilaan werden ze goed 
omlijnd Ik vind het versclirikkelijk erg, 
dat onze Brusselaars toch zo graag F ians 
spreken Het ergste van al, vind ik dat 
gebrabel of dat gebabel van Nederlands 
en Frans Soms kreeg ik onze belde lands
talen, vermengd in een telefoongesprek of 
in de Ixriefwisseling Onze moedertaal wint 
absoluut geen veld m de hoofdstad ' Waar
om wil of kan men zijn eigen Nedei lands 
toch niet eerbiedigen '> Is ze dan zo min
derwaardig of banaal in vergelijking met 
het F r a n s ' Of durft men er misschien 
niet mee vooi de dag komen omdat men 
ze niet beschaafd kan spreken ? Willen 
wij Vlamingen, ons op het voorplan stel
len, dan moeten wij ons, eendrachtig doen 
respskteren langs onze taal Misschien 
krijgt Vlaanderen dan toch ook iets te 
zeggen in ons land 

T V C - Puurs 

Red Het vraagstuk van het Neder
lands te Brussel kan slechts opgelost woi^ 
den door het federalisme waardoor de 
Vlamingen te Brussel rechtstreeks onder 
de Vlaamse regering zullen vallen die de 
taalwetten zelf zal toepassen 

Thans worden al de taalwetten om 
strijd verkracht door liberalen, C V P ers 
en socialisten Hoe wil men dan dat het 
Nederlands aanzien zou krijgen bij de 
kleine man te Brussel De kleine man 
schikt zich naar de machtige 

En in onze huidige eenheidsstaat zijn 
de machtigen, de fransialigen. 

LERAARS STAKEN 
Geachte Redaktie, 
Een korte repUek op mijn kollega M T 

uit Londerzeel Ik ben graag bereid hem 
te steunen in zijn els op een vioeger pen
sioen dan op 65 jaar Het moetan sterke 
zenuwen zijn die tot die leeftijd meegaan 
Hij zal me echter moeten toageven dat 
er een vei schil bestaat Een leraar bij de 
staatsschool, wordt aangeworven tot 60 
jaar, met mogsUjkheid van (uiteraaid ge
ringer) pensioen op 55 Dit is een basis-
kontrakt Dat andere leraars andere voor
waarden hebben, is mogelijk Maar zij 
weid°n op die voorwaarden aangeworven 
en gmgen daannee akkOQrd. Zij kiijgen 
thans een gunstiger regime, wat ik goed 
vind Beide partijen gaan akkoord Bij ons 
is er echter sprake van eenzijdige kon^ 
traktbreuk, daar onze toestand ongunsti
ger wordt door een diktaat van één der 
beide kontraktanten de staat Terwijl 
geen enkel sindikaat ermee instemt 

Wat een stakmg betreft heb ik het be
ginsel verdedigd, niet een sporadisch» uit
spatting Bi] de erkenning van dit begin
sel kenden wi] trouwens het precedent 
van de staking in de vrije scholen onder 
de vonge Mnkse regeiing M"n veroordeelt 
het lerarenkorps niet omdat hier en daar 
een leraar een ruit zou mgooien (oppas
sen voor de stemmingsmakerij van de 
C V P -pers I) evenmin aJs dat men de art
sen In groep zou veroordelen omdat een 
dokter een client of zijn vrouw vermooixlt 
of het advokatenkorp» omdat er ook wel 
e^n zwendelaar tussen zit 

Wi] leraars zijn -"rbij niet de enigen 
die ondei de eenlu dswet zuMen lijden 
Eenmaal in uitvo*rmg zullen middenstan
ders, bedienden en grote gezinnen meer 
dan de arbeiders weten wat 2^ betekent 

Red • We hopen da t deze kleine pole
miek onder leraars onderling meer klaar
heid in het flehat zal gebracht hebhen 

rileuwö uit KJvermcició 
Vooreerst moeten we tot onze 

spijt melden dat het mis gelopen 
is tussen de aktieve Vlaamse Over-
mazers en de uitgevers van «Band», 
het blad der Vlamingen in Wallo
nië Ons bereilcten onder andere 
klachten over het feit dat de Band-
mtgevers mordikus Overmaas bij 
Wallonië willen rekenen, enkel en 
aJleen omdat Overmaas m de pro
vincie Luik hgt Dat is inderdaad 
een « Belgisch feit », maar een feit 
dat door onze korrespondenten en 
trouwens door alle bewuste autoch
tonen terecht als scheef wordt be
stempeld Men vraagt zich in Over
maas af of de streek van Landen, 
die toch ook in de provincie Luik 
ligt, eveneens door de mensen van 
Band voor Waals aanzien wordt . 

Een tweede reden tot ontgooche
ling IS de te ekskluzieve ACW-nch-
tmg van Band, dat nochtans het 
b'ad van alle Vlamingen in Wallo
nië heet te zijn Zulks versnippert 
de krachten van de Vlaamse men
sen in Wallonië en in Overmaas 
De « Bond der Vlamingen van Oost-
Belgié », die optreedt in Overmaas, 
en het Algemeen Nederlands Ver
bond tak Overmaas-Limburg groe

peren daarentegen zowel katolieken 
en hervormden aJs vrijzinnigen en 
rechtuit linksen. Dat is ons inziens 
de goede formule Daaraan moest 
Band zich spiegelen voor zijn wer
king in het Walenland Zoniet looptj 
hij het gevaar niet langer reprezen-
tatief te zijn. 

We hebben niets tegen een sa
menwerken tussen Overmazers en 
Vlamingen in Wallonië, wel Integen
deel, want zij wonen nu eenmaal 
allen in Waalse provincies €n allen 
leven zij onder dezelfde Waalse 
bedrukking 

Maai de Rand-mensen moeten 
het beginsel van Overmaas-Vlaam-
se-Grond uitdrukkelijk erkennen 
en verder het klenkaal partijschap 
afleggen 

Op Band en de vraagstukken der 
Vlamingen In Wallonië komen we 
pog terug in een ^atere bijdrage 

WAALSE SOCIALISTEN AAN DE 
KONING 

« De evolutie van België geeft het 
Waalse volk het gevoel dat het niet 
begrepai of niet gehoord wordt door de 
regeerders van dit land 

« Het bezint zich op zijn lot in d» Bel
gische gemeenschap 

« Het brengt formeel he t unitaiie ka
rakter van onze nationale instellingen in 
het geding 

« Het zoekt naar oplossingen die zon
der afbreuk te doen aan de onaflianke-
lijkheid of aan de integriteit van het land, 
he t bestaan van twee volken in België 
die eilk hun eigen aard hun eigen kui
tuur en eigen strevingen hebben, zouden 
bevestigMi 

« Het vraagt dat de grondwet derwijze 
wordt herzien dat onze nationale instel
lingen de Walen beveiligen tegen de ge
volgen van het ernstig gemis aan m t " m 
evenwicht, waaronder het land lijdl » 

APPEL 
Blad van Soc Vlaamse Studenten te 

Gent zegt op 8 januari 61 
Het is waar dat de strijd tegen de so

ciale recessie in Vlaanderen zeer negatief 
IS gevoerd alleen slogans in het genre 
« Weg met » werden gehoord De 
Vlaamse Socialistische leiders hebben hun 
volk niet voorgesteld wat zij evenwel en 
misschien nog meer dan de Waalse kame
raden nodig hebben federalisme eo 
struktum her vonningen 

DE NIEUWE GIDS 
In het verslag over de radioaede van 

Theo Lefèvre (Hilversum) 
Het Waalse federalisme ziet de C V P -

voorzitter « als een Luiks verschijnsel 
De staking is een voi-m van verzet tegen 
Brussel en tegen de rechtse regenng » 
Het federalisane acht de ta. Lefevre na
delig voor beide landsdelen. Het federa
lisme, aJdus de CV P.-voorzitter, Is niet 
alleen zeer vaag doch heeft ook als ach
tergrond in Vlaanderen een romantlsch-
Uteraire j;eeste!,gesteidheid. De economi
sche streken aldus spreker, vallen m Bel
gië niet samen met de taalgrens 

DR. F. BOVE: 
Zoals het jaar 1960 een klimaat van 

kulturele weerbaarbeid heeft geschapen, 

P£R5SP/^GeL 

ïo moet het Jaar 1961 een klimaat van 
ekonomische weerbaarheid scheppen Een 
massa^manifestatie die sCechts de afbake 
ning van het AHaamse grondgebied en van 
de Brusselse agglomeratie zou beogen zou 
dP Vlaamse gemeenschap geen nieuwe 
overwimung bezorgen Deze manifestatie 
zou slechts verstevigen wat in 1960 werd 
bereikt Verstevigen is niet meer offen
sief (^treden Offensief optreden is bij de 
eerste overwmning een tweede doorbraak 
voegen Deze tweede doorbiaak moet be
staan in het scheppen van een nieuw kli
maa t dat het bestrijden van alle wantoe
standen die talloze Vlamingen ekonomisch 
afhankelijk maken van anderen vers^e-
makkelijkt Het bestrijden van arbeids-
mobiliteit, werkloosheid, tekort aan Intel-
Iditnele scholing en niet-ontsluiting van 
produktief potentieel moeten de striidpmi-
ten worden in 1961. 

DER SPIEGEL 
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1 HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
! ANTWERPEN 1 

Onder de titels « Taalgrens » en " War 
lenwoede » geeft het bekende Duitse week
blad « Der Spiegel » In haar nummer van 
18 januari een vrij uitvoerig artikel met 
een foto van Renard en een taalgrens-
kaart van België Wij halen aan • 

« Ruckschlusse auf den wiridlchen Ein-
fluss der einen wie der anderen Gruppe 
Idsst der stets geringer werdende Anteii 
der Plamen auf den elnzelnen Etappen des 
Bildungsweges zu Zwar sinds 58 Prozent 
aller belgischsn Volksschüler flé.mischer 
Herkunft doch halten sich auf den Mit-
telschulen Plamen und Wallonen bereits 
die Waage Auf den Gymnaslen findet 
man noch 43 Proaent und auf den Unlver-
sitdten niir 38 Proaent Jimge Menschen 
flamischen Ursprungs 

In der Armee ist es ahnlich 62 Proeent 
aller belgischen Soldaten sprecken fia-
misch aber unter den hoheren Offizieren 
gibt es nur elf Prozent, die dieae Sprache 
iiberhaupt verstehen, » 

Het zijn de bekende cijfers over de wan 
verhoudingen tussen lager en hoger on
derwijs In Vlaanderen en tussen Vlaamse 
soldaten en franstalige officieren. 

VOLKSGAZET 
VLAAMS A B V V . MET BELGISCH 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
I T. V. - Wasmachines | 
I Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 
I 25 TOT 30 «/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN | 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 1 

I Konf-ant - Krediet | 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR = 
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= HOEDJE ? 

De c Syndicalist » van Volksgazet ver
bergt zijn ongenoegen niet over het Waal
se voorstel tot federale herinrichting van 
het A B V V 

« Hoe dat, op federate grondslag er sal 
uitzien Is vooralsnog niet duidelijk, voor 
ons niet en ook voor hen niet Het wordt 
dus zoiets als een waals vakverbond naast 
een Vlaams met een Belgisch hoedje er 
twvenc^ » Verderop Jammert hij 

« I n de Vlaamse Bociallstlsche vakbonds-

knngen hebben wij altijd m Belgibche 
termen gedacht Eerst socialist dan Vla-
ming Moet dat veranderen ? Moeten wiJ 
ophouden te verkondigen dat het lot van 
een Waalse ariseider ons nader aan het 
har t ligt dan da t van een Vlaamse kapi
talist ' 

Wij denken er niet aan nationa isme 
voor socialisme te plaatsen » 

L'UNITE FAIT LA FORCE 

In « Vooruit » veidedigt ook Osc De 
Swaef de eenheldsstructuui van het 
A B V V 

« De sociaUstlsch> arbeidersbeweging 
zou niets hebben te wmnen bij een derge
lijke (federalistische NvdR) ontwikkeling, 
die In tegenstrijd zou zijn met het socia
listisch streven Waar de voorstanders van 
een losser verisand thans aktiever optre
den en geen blad voor de mc»d nemen, 
zouden de voorstanders van een socialis
tische eenheid aan hun plicht te kort schie
ten zo 7ij bleven zwijgen » 

DE NIEUWE GIDS 
DOLCE FAR NIENTE 

In « De Nieuwe Gids » van 14 15 Jan 61 
schreef CVP-sena to r Breyne dat het 
waals adres aan de konmg allerminst zijn 
rust kon verstwen « De Lmie » van 20 
j an heelt daarop wel leti a a n te merken 
(en t e r e c h t ' ) « Wij geloven gaarne dat 
de senator het goed bedoelt, maar wij zijn 
er niet gerust in dat m de kringen van de 
Vlaamse C V P de gemoedsrust met ver
stoord wordt Het is unmei-s hoog tijd dat 
men daar die gerustheid vai-en laat An
ders zal men van de gemoedsgeruste Viar 
mingen verwachten dat zij In alle ge
moedsrust de stappen zetten waardoor aan 
de Waalse eisen wordt toegegeven In het 
l)elang van het land, zoals altijd » En 
verder betoogt de Llnie-schrijver dat het 
Waals adres een economische situatie dra
matiseert, die niet zo erg is als de toe
stand die sinds een tiental jaren In het 
Vlaamse land bestaat Hij zegt o m aan 
het adree der Vlaamse C V P -ers 

« De expansiewetten van 1959 hebben 
aan de situatie (in Vlaandeien NVDR) 
wemig veranderd Samengevat gingen 
34 pet van de beschikbaar gestelde galden 
naar het Vlaamse land 48 pet naai Wal 
lonlé en 18 pet naar Brussel Dit resul
taa t werd voorzien door het kamerlid De 
Saeger, maar de gemoedsgeruste Vlaamse 
parlementsleden vonden het niet nodig 
diens parlementaire actie ie steunen laat 
s taan een « adres aan de konmg » te 
schrijven Het is overigens te betwijfelen 
of Zijne Majesteit zou bereid geweest zijn 
een dergeUJk onconstitutioneel adres te 

ontvangen de Vlamingen brengen irtif 
mers de monarchie niet in gevaar » 

DE GAZET 
WAIT AND SEE 

In « De Gazet » wordt de houding van 
de Vlammgen tegenover de federallsüsche 
strommg besproken Het moet ons niet af
schrikken zegt De Gazet, maar geen kafe. 
ten in zakken kop'^n 

« Voor de Vlamingen luidt thans bet pa^ 
lool « w a i t and See » Het is niet aan hen 
om nu opeens de vlag van het Belgische 
ho°Ta-patrlotisme te gaan zwaaien <pak 
vast Theo I N V D R ) maar evenmin otn 
op een federalistische trein te springen 
die op zo zonderlinge wijze onder stoom Is 
gekomen » 

DE MIJNSTREEK 
Onder de titel " Ons excInsJef tatcr-

\ ieuw » met Benard bracht het weekblad 
i( De Mijnstreek » van 14-1 volgende : 

Vraag Hoelang nog. Mr Renard, zat 
Ik moeten wachten op kachels uit Wallo
n i ë ? 

Antwoord Tot het ogenbUk dat de 
Vlaamse federalisten ons de hand zullen 
reiken voor de gemeenschappelijke actie 
tegen de gemeenschappelijke vijand. 

V — Zijt gij een separatist of een fede-
rahst ' 

A — Een federahst als het enlgsemfl 
kan een separtist als het absoluut moet. 

V — Wat Is separattmse m Belgié ? 
A — Septaratisme is echtscheiding tus

sen Walen en Vlamingen 
V — Wat is federalisme in Belgié ? 
A — Federalisme is een huwehjkscoii-

t iact tussen Walen en Vlamingen 
V — Hoe zijt gij federalist geworden ? 
A — Onder invloed van de Vlaamse 

peis In het jaar 1950, in de dagen van de 
koningskwestie en meer in t bijzonder 
onder indruk van de artikelen van Tetiax, 
in die tijd, wel teverstaan 

V — Wat bedoelt ge met de wootd«'n 
« In die tijd » ' 

A — Ik bedoel dat Tenax en andeien 
m die tijd ongeveer het t^ens te lde ver
kondigden van tegenwooi dig 

V — Bedieigt gil de eenheid van het 
land ' 

A — Neen nwKkei i is de eenheid van 
het land die België bedreigt Het unitar 
risme tjeiiist op de leugen dat Walen en 
Vlammpen een volk zijn 

V Zult gij mijn rulten kapot smij
ten als gp komt betogen in de Venne-
straat ' 

A — Ik denk ei niel aan naar de Venne-
straat te komen Bekokstoof uw eigen potl 
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AALST 

Op 13 Januari had de eerste ai-rondisE»-
mentfibestuursvergaderlng f>laatB van het, 
wij hopen gelukbrengend voor Vlaanderen, 
Jaar 1931 Dit in aanwezigheid van de alg: 
selcretaris W. Jorissen, en onder voorzitter-
achap van de arrondlssementsvoorzitter 
Dr. VSLn Leemputten. 

Resultaten : 
V Algemene instemming met besluiten 

getroffen door hoofdbestuur; standpun
ten reeds voldoende in cms blad CA. 
omschreven. 

3) Herverliiezing van alle bestuursJeden. 
ï) Aanstelling van Coördinator met zetel 

te Aalst, om werldng tussen de verschil
lende distrlkteti te verstevigen. 

4) Verkiezing tot hoofdbestuurslid, de heer 
J. Cool, gemeenteraadslid te Lede, met 
eenparigheid van stemmen. 

B) Grote Volksvergadering onder het 
motto : 

AANGENAME KENNISMAKING 
te Aalst op zaterdag 25 maart te 
20 uur. 

Hou deze datum vrij I ! \ 
•) Provinciale kaderdag die plaats vindt 

te Lede op 18 februari, 15.30 uur Uit
nodiging vereist. 

Het zal onze Aalsterse lezers, waarschijn
lijk de anderen ook, wel genoegen doen te 
«len, hoe eenvoudig het in onze partij Is 
een verantwoordelijk persoon te verkiezen 
of te herkiezen. 

BIJ de C.V.P. Is dat zo gemakltelijk niet! 
Reeds maanden woedt hier een hevige 
•trijd achter de schermen, van de stam
pen onder tafel gezwegen, om de plaats 
Tan arrondissementvoorzitter 

Hoe kan het ook anders, blJ de socialis
ten preken ze de klassenstrijd, de cevepe-
fcens de standenstrijd. 

BIJ ons niets daarvan, wij voelen en zijn 
één, ons Vlaanderland ten bate. 

Om te sluiten, goed nieuws, reeds 33 
nieuwe abonnementen I 

Prachtig niet I 
Die van Aalst. 

ANDERLECHT-DILBEEK 
BERCHEM 

Op maandag 15.1 J.1. werd opnieuw een 
bestuursvergadering gehouden voor dit ge
west. Niet minder dan 12 bestuursleden 
waren opgekomen om de rijk gevarieerde 
agendapunten heel zakelijk af te hande-
kn. 

Verdagen werden uitgebracht over de 
kalk- en plaktochten die werden aange
past aan de huidige politieke toestand. Er 
waren ook de verslagen over de vlugschrif
ten die werden gebust en over de propa-
gandabladen, die werden verzonden. De 
vei-nieuwlng van de abonnementen is heel 
vlot van stapel gelopen en menig nieuw 
adres werd genoteerd De aanstaande kol-
portagetochten werden besproken en er 
kwam een nieuwe groepsindeUng voor de 
TolgMide propagandatochten. 

De algemene arrondissementele leden 
en sympatlsantenvergadering van 28.1 te 
Brussel en de nationale strljdverzameiling 
te Antwerpen op 5.2 kwamen eveneens 
^oor op de agenda. Ons gewest zal zoal» 
altijd op deze vergaderingen talrijk ver
tegenwoordigd zi.ln. 

BERCHEM 
SINT NIKLAASFEEST 

In de namidda« van zondag, 18 decem
ber, had te Berchem bij Antwerpen in 
zaal « Rubens » het St. Niklaasfeest plaats 
Vo«- de familiën van onze propagandisten. 
Dn feest werd door een overtalrijk publiek 
bijgewoond, en de grote zaal 11^ eivol. 
Men was verplicht ruimte te zoeken in de 
•anverwante plaatsen. 

Dit prachtig geslaagd feest, waarop alle 
propagandisten en hun kinderen met 
enoepgoed en geschenken bedacht werden, 
werd bijgewoond door volksvertegenwoor
diger van der Eist, de provincieraadsleden 
Ward Rc/tvs en B«K>lt Ceuppens. arron-
di.ssementBvoorzitter Beimond Mattheys-

Opgepast voor namaak DORT I 
I 

Het Wi t te Paard 
WANDEIINGENSTRAAT. 1 4 

te LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klubs. 

Beste dranken 
tegen matige prijzen 

( 

( 

( 

sens, de gemeenteraadsleden Carlo Rel-
ners, Juul Dillen en advokaat Schlltz, 
Bernard Stappaerts, Herman Bosmens, Dr 
Hektor Gownans, Marcel Mannaerts, Plet 
Vereecken, Baet« en Wim Maes. 

Verschillende korte toespraken werden 
gehouden door Mr van der Eist, architekt 
Vanhorenborgh, Wim Maes, en door Budl 
Van der Paal, die een zeer hartelijke hul
de bracht aan de i»x^)agandisten voor him 
onverpoosde inzet, en zich tevens ver
heugd voelde omdat de partij ook grondig 
georganiseerd werd niet aUeen In het ar
rondissement, maar in de ganse provin
cie. 

Vermelden we w ^ dat dit mooi feest, 
georganiseerd door Wim Maes, zijn echt
genote en zijn trouwste VMO-medewer-
kers, voorafgegaan werd door een zeer ge
slaagde marsj van het Antwerpse Volks-
unie-Muziekkoaps doorheen de voornaam
ste straten van Berchem. Overal oogstte 
men sukses en aanmoediging Onder de 
vele vrienden, die het muziekkorps en de 
radiowagens doorheen de gemeente volg
den, bemerkte men ons Berchems gemeen-
teraadsJid Carlo Relners 

Zoekt U een 
Vlaams Verzekeringsmakelaar 
In het Brusselse ? 

• 
wendt U tot 

BOB MAES 
A. Feldheimstraaf 20, Z A V E N T E M 
Tél. : 20.18.59 

• 
Alle verzekeringstakken, 
alle maatschappijen, 
voordeliga tarieven en 
afdoende hulp bij ongevallen. 

GENK 

Het eerste bal van de Vlaamse Kring 
werd een meevaller zowel wat opkomst 
als stemming betreft. De voorzitter, de 
heer Wulms, mocht bij de opening o.m 
een flinke groep Brusselse Limburgers 
verwelkomen waarbij de schoonheids
koningin van de Bond van de Limburgers 
te Brussel, Juffrouw Cuyx, alsmede haar 
schoonheidskoning en sfcsrdanser van de
zelfde groep, de heer Claykens, die eraan 
gehecht had het bal met zijn aanwezig
heid te vereren. 

Onder de aanwezigen bemerkten we de 
heren Wim Jorissen, Clem Colemont, Cle
ment Cleeren, lannekens, de heer en me
vrouw Peeters-Nicasie, Dr. Plas, Ludo 
Laagland, Drs. De Graeve, Lic. 's Heeren. 

Een prachtig schilderij van Ludo Laag
land werd verloot en gewonnen door de 
heer Verheyen. Met een uitsteken/l orkest 
Bobby Oanarlus werd het een nacht vol 
pret en stemming. Een pluim voor de 
voorzitter de heer Wulms en voor de se-
kretans, de heer Rob. Hendriks. 

GENT 
De aktueele punten zoals deze van het 

federalisme, feit dat meer dan ooit dank 
zij rebel Rena«l In de belangstelling staat, 
wordt goed door ons benut. Aan de fabrie
ken, stations, wo<»iwijken enz. weaxlen dui
zenden strooibriefjes door ons uitgereikt 
Als begin van de zcmdvloed, de propagan-
dazondvloed natuuriijk. 

Kan zulks teHöi. De kolpoa-tages gaan 
verder. We verheugen <»s steeds In een 
groter wordende belangstelling. 

Zondag in Mariakerke bv. waar we aan 
de slag waren, verkochten we In ander
half uur meer dan 60 nummers. Dat luis
teraars In deze winterkoude onafgebr<^en 
aan hun deur staan om de Vlaams 
nationale visie te horen, spreekt in het 
•voordeel van de politiek geaMid wordende 
m«is. 

HERENTALS 

Tot uitvoering van het V.U.-aktieplan in 
de Kempen besliste het arrondissementeel 
bestuur Herentals een duchtige vernissage 

O P R O E P 
ANTWERPEN V.M.O. : 

I n verband m e t de grote F e 
dera l i s t i sche Vergader ing op 
5 februar i t e Antwerpen in 
zaal PALADIÜM, Offerande
s t r a a t 

— MUZIEKKORPS J a n van 
Renesse : 
Verzamelen s t ip t te 13.30 
uur op h e t Groenple in 

— In volledige u i t rus t ing en 
t ip top in orde. 

— Ook alle V.M.O.-leden P r o 
vincie Antwerpen 
Vaande ldragers inbegrepen. 

— V.M.O.-leden van de ge
westen 
AALST 
BRUSSEL 
GENT 

ST. NIKLAAS 
MECHELEN 

Eveneens 13.30 uur Groen
plein. 

— Kolpor tage V.M.O.-Antwer
pen 
Verzamelen om 9.15 uur 
aan Nieuwe Carnot . 
Wij verwachten van ieder 
V.MO.-lid van heel he t 
land da t zij s t ipt op post 
zouden zijn, w a n t d i tmaa l 
moet Antwerpen k u n n e n 
zien d a t De Volksunie een 
m a c h t word waar d ient 
mee afgerekend. Aan ons 
om tuchtvol voor de Ant
werpenaren te verschi jnen. 

Jor is . 

te bezorgen. Na de nachtelijke plak- en 
kalktocht van vrijdag, 27 januari, zal op 
zondag, 29 Januari een overrompelende kol-
portage-tocht ondernomen worden door 
2 V.M.O.-ploegen uit bet Antwerpse ver
sterkt door een ploeg neofieten uit Turn
hout. 

Na kennismaking met ons blad vo'.gt dan 
op woensdag, 1 februari, een eerste koa-
taktvergadering VOCM" Voiksimie-simpati-
santen en Vlaamsgezinden — met de daad 
— uit het Herentalse. Dezj vergadering 
vindt plaats onder het voorzitterschap van 
onze arrcHidissementele voorzitter en in 
aanwezigheid van het voltallige arrondis-
sementsbestuur. Lokaal : « De Oude 
Zalm ». Begin : 20 uur zeer stipt. 

LEDE 

Nu het Land van Aalst een zo snelle 
opgang kent, en vooral de stad geweldig 
opleetft, willen we hier te Lede in geen ge
val achterop geraken, We zijn met zin
nens onze naam onew aan te doen, en 
zullen dus de sterke Vlaams-naticmsile 
burcht blijven die we altijd geweest zijn. 

Onze laatste aktiviteit van vorig jaar 
weird opnieuw een meevaller : ons derde 
Kerstfeest verzamelde al de vrienden, de
ze maal vergezeld van vrouw en kinderen, 
rond de mooi-versierde kerstboom in het 
lokaal « Reinaert », waar de hoge spar, 
te midden van een masaa geschenken, de 
vertrouwelijke sfeer schiep. Het program
ma was eenvoudig maar degelijk : enkele 
kerstliederen met zang en blokfluiten, de 
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MAASLAND 
Tal van nieuwe abonn^es. Dank zij en

kele flinke steunsorrunen konden hier an
derzijds veel proefabonnementen geplaatst 
worden 
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I Zefetfabriek Boterberg | 
I LEDEZIJDE-LEDE | 

= Alleenverdeler = 

I Engel & C° I 
Ë Eigen produktie = 
= Uitgebreid gamma = 
= Aan huis geleverd = 
= Prospektus = 
= op verzoek = 
i 1 
M Voor leden 
= en abonnees 
= Volksunie : 

TEL. (053) 225.60 1 

I 20 7. KORTING | 
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MECHELEN 
MECHELEN BREEKT DOOR! 

De laatste weken werden gekenmerkt 
door een intensieve aktiviteit, zulks als 
voorbereiding tot het uitwerken van een 
aktieprogramma met als doel : Defini
tieve doorbraak der Volksunie in gans het 
arTMidissement. 

Zo werden o.m. reeds interessante kon
takten gelegd in de gemeenten : Hwnbeek, 
Duffel, K. Hoolkt, St. Kat. Waver, Wille-
broek, Bomem, Puurs, en Lier De andere 
gemeenten volgen in de komende weken. 

Verschillende gemeenten werden reeds 
bedeeld met V.U. blad of pamfletten. 

Zwidag 1 jan. 22e kolportagetocht in Duf
fel. Een honderd-tal bladen werden ver
kocht, als eerste kennismalcing mag dat 
zeer goed genoemd worden Een afzonder
lijke ploeg overspoelde de gemeente met 
pamfletten. 

Voor de eerstkomende dagen staan ver
schillende < ĵent>are vergaderingen op het 
programma, tienduizenden pamfletten en 
V.U. bladen wachten op verspreiding over 
het arrondissement. 

Komaan Jongens, alle hens aan dek ! 
Mechelen zet volle zeilen I 

MORTSEL 

Houdt nu reeds deze datum vrij ! 
De Vlaamse Kring-Mortsel richt op za

terdag, 11 maart (Halfvasten) een groots 
opgevat bal in te Mortsel. in de pi-achtige 
feestzaal « Bristol ». Allen daarheen ! 

OOSTENDE 
Te Oostende wordt een vergadering 

voorzien voor zaterdag 4 maaH, waarop 
de algemene sekretaris Wim Jorissen het--
woord zal voeren. Men houde van nu af 
aan die datum vnj. 

traditionele tomt)Ola's, de verkoop per 
Amerikaans opbod en als slot lichte dans
muziek met een goed orkest. Zoals ge
meenteraadslid E. Lahnant het zei In zijn 
openingswoord : « Ons zoveelste initiatief 
is ons zoveelste sukses geworden ! » Onze 
oprechte dank gaat niet alleen naar de 
vele handelaars die ons met een mooi ge
schenk bedachten, maar eveneens naar de 
man, die ieder jaar opnieuw het Kerstr 
feest organiseert en tot een telkens her
nieuwd sukses doet uitgroeien : JAN 
GALLE. De Leedse vriendenkring zal wel 
nooit kunnen vergoeden, wat deze propa-
gMidi-st reeds voor de uitbouw van de 
Vlaams-nationale gedachte heeft gepres
teerd, zowel op gemeentelijk als op lan
delijk plan. 

Onmiddellijk nS* de ontspanning hebben 
we natuurlijk opnieuw aan de strijd ge
dacht, en zo belegden we op zaterdag 21 
januari een voorlichtingsvergadering in 
t>eperkte kring over « De eenheidswet en 
het Federalisme ». 

Als spreker hadden we TOON VAN 
OVERSTRAETEN gevraagd, en die bracht 
de talrijke aanwezigen een zo helder over
zicht van de huidige toestand, naar aan
leiding van de eenheidswet geschapen, dat 
gemeenteraadslid Jef Cool, die dan toch 
al heel wat heeft beleefd, in zijn slot
woord zei : « Ik heb in mijn iiele leven 
zelden een spreker gehoord, die zijn on-
derwei-p zo klaar en zo l^evattelijk naar 
voor bracht ». 

Wat de alxinnementenslag betreft, hier
over begint het nieuws eentonig te wor
den omdat alle afde^lingen hetzelfde moe
ten melden : de overgrote meerderheid be
houdt zijn abonnement en er komen steeds 
maar nieuwe namen op de lijst ! Ook te 
Lede ! 

LIEDEKFRKE 
Zcmdag 15 januari 1961. hadl een kon-

taktvergadering plaats te Liedekerke, cm 
de aktie op kantonaal vlak hechter te ko-
ordineren. M. van Malderen, P. Septal en 
B. LauwBerts, re-spektievelijk attToodisse-
ment.svoorzitter. sekretaris en bestuurslid, 
werden «r verwelkomd door de simpade-
Ice en dinamisch? voorzitter van het kan
ton. R. van de Maele, en de propagandis
ten uit Liedekerke, R. van den Borre, De 
Brabander en anderen. 

De uitslag overtrof alle vei-wachlingen. 
De simpaticke baas uit het « Kappel-

ieke y> opoerstraat steit zijn lokaal ter bï-
.•-chikking van de Volksunie. 

De plaatselijke werkers hebben de zek?r-
heid verworven te kunnen rekenen op t>s-
grip en daadwerkelijke steun en raad van 
het kantonaal bestuur. 

Het kanton Asse in het .ilgemeen en 
Liedekerke in het bijzonder zijn paiaat 
om die door en door Vlams nationale 
burcht terug te veroveren. 

Kanton Asse v-rrijst uit zijn « as.se ». 
Were di. 

BRUSSSEL 
GROTE 

VOLKSVERGADERING 
OP ZATERDAG 28 JANUARI 

TE 19 UUR STIPT 
ZAAL ST. MICHIELS 

Grote Markt 
Sprekers: D. DECONINCK 

A. VAN MALDEREN 
NAAR FEDERALISME 

Toegang vrij — 
Voor massameeting te Antwer
pen op 5 februari : vertrek uit 
Brussel In karavaan. Bij geval 
van voldoende inschrijvingen 
wordt autokar ingelegd : 
schrijven P. Leplat. Kerkhof
laan 5 Kraainem voor 27-1-61 

TURNHOUT 

BELANRIJKE OPROEP : liefhebbers 
tot het bijwonen van de grote federalis
tische volksvergadering te Antwerpen op 
zondag, 5 februari, kunnen zich laen in-
.schrijven op het adres : Volksunie Turn
hout, Giaatakker, 142 Er wordt gezorgd 
voor giatls vervoer. 

Bij een voldoend aantal Inschrijvingen 
wordt een autocar Ingelegd. 

Op voor het federali.sme ! 

VEURNE'DIKSMUIOE-

OOSTENDE 

Met deze worden al de kameraden opge
roepen om deel te nemen aan de l>elang-
rijke federalistische vergadertng weSke op 
5 februari te Antwerpen gehouden wordt. 

Inschrijvingen voor de autobus bij Leo 
De Vreese, IJzerlaan 83 (Vlaams Hui.st. 

Prijs : 85 P h©?n en t«ruf. Te betalen 
bij de inschrijving of storten- op P.C. 
1108.04 van Jan De Bondt, -DilMmBWe. 
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I LEDE VLAAMSE KLUB | 
I Het orkest 1 
I L O D E A D L E R | 
i speelt ten dans op het i 
I 2de NIEUWJAARSFEEST f 
Ë in de zaal « Reinaert » Dreef- H 
1 straat op zaterdag 28 januari = 
= te 21 uur. § 
1 Uitnodigingskaarten en plaats- f 
1 bespreking Ldg. Lalmant, = 
I Dreef straat, tel. (053)23.910. | 
1 Iedereen hartelijk welkom • = 
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ANTWERPEN 

Op zaterdag 4 febmari te 20 u. in de 
grote feestzaal van V.T.B. kunstavond ge
wijd aan Willem Oyssels Ingericht door 
ontspanningskring < Tyl ». 

Meester Renaat Veremans, Renaat Ver
bruggen, Gary Pontyn en André M. Pols 
zullen instaan voor deze zinrijke Vlaam-
.se avond. Het is de belangstellenden ge
raden zich tijdig van toegangskaarten te 
voorzi«i. 

Deze zijn te bekomen op volgend adres: 
Boekhandel V.TB. St. Jacobsmarkt-

Antwerpen. 
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* School-
»0>0»0m»0tmmm 

* Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEN -

CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Tel : (011) 132.31 

Bezoekt onze toonzalen 

http://as.se
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WIE DICHT MEE 1 
Deze week zat uw aller Ernest diep bi de rats. Een Man, en dan nog een 

redaktielid van dit ons blad, vroeg ons vriendelijk naar de rezultaten van de 
wekelijkse rijmelarij. Rijmelarij ! We werden bleek en zochten steun tegfen 
de stapel inzendingen in de hoek. De Man begreep, dat hij ons had getrof
fen tot In het diepste van onze dichterlijke ziel. Doch, warm van hart en 
snel van geest (ik zei immers reeds dat het een redaktielid was), vond tmn» 
Man dadelijk balsem voor ons gekwetst gemoed. « Och kom », zei hij, « ook 
vader Cats wordt wel eens rijmelaar genoemd ». Vanaf die dag hangt in onz« 
nederige stulp de opwekkende spreuk i 

(( Dank zij Cats 
weer uit de rats ! ». 

We hebben ons dan maar door de stapel brieven heen geploegd en zitten 
nu met de onfeilbare Belga in de (welgevormde) linkerhand. Kruis of muntt 

Het lot heeft zo pas beslist : treffer van de week is dhr D.V.A. te BO«H 
voorde, met : 

De jongens van Luik en van Namen 
zijn druk doende, zich te bekwamen 
in het edel spel 
van een fikse rel, 
maar ze breken daarbij eigen ramen ! 

Einde der staking ! En reeds wordt ons (gevoelig) oor getroffen door het 
getimmer aan het Belgisch kieshokje. Vanwaar de opgave dezer week i 

Zodra het gedaan is met vriezen, 
dan gaan we misschien weer eens kiezen. 
In de Lentezon 
zal sneeuwman Gaston 

En weer maar eens ; het zoveelste pocketboek van Heideland voor de zo-
Teelate winnaar. Inzendingen zoals steeds voor donderdag a.s. per adres de 
redaktie aan : 

uw dienstwillige Ernest. 

Heeft het Nederlands nog een kans 
in ons land 1 

Hemels Hemelhuis 
van HuUebroeck 

Dat E. HuUebroeck als eerste aan bod 
kwam In de reeks ontspanning^sprogram-
ma"» met werken van Vlaamse toondich-
ters voor de Vlaams© televisie, is ruim
schoots verdiend. Ik hoef hier niet verder 
uit te weiden over de kwaliteiten en da 
ontelbare prestaties van hem die de ziel 
van l*et Vlaamse volk steeds zo raak wist 
te treffen door zijn roerende, meeslepende 
en «pmonterende liederen : eenvoudig en 
ongfekunsteld, maar dan recht uit het liart 
en recht naar het har t ! 

Deze drie kwartuurtjes T.V. hebben on-
tegMisprekelijk een ongekende bijval geno
ten. Nagenoeg elles la buitaigewoon mee
gevallen. *G«eti operiftstijl,.̂ , mafif eenvou
dige, door 8Ji« goede VlamÈgen gekMvSe 
liederen. Liederen, die oprechtheid en een
voud uitstraalden, wat trouwens de hoofd
kenmerken vormen van zijn talrijke deunt
jes. 

Het programma werd ingezet met een 
schltteiwnde paxel uit Bullebro;ck's reper
torium : het naieve « Klompenliedeke » 
met zijn raaktreffende stijl. Niet weinige 
zullen getroffen geweest zijn door de schil
derachtige en kinderlijke poëzie van R. do 
Clercq. Een geheel dat werkelijk afge
stemd is op de {>sychologie van de kinder-
zangtochniek, tintelend van vrolijkheid, 
sprekend tot de verbeelding van het kin
derlijk gemoed met een dansend ritme, 
gemaJckelijk tevatten door onze jongste 
generatie. Dit werd gevolgd door een tip
pelende « Tin.3ke van Heule », een door 
en door populair liedje dat aan alle his-
terische aanvallen van modemizermg het 
hoofd zal blijven bieden. Is het niet het 
modellied en simt)ool geworden van de 
gezonde Vlaamse leute ? Tot ver over de 
grenzen heeft haar vermaardlield zich uil;-
gebiieid. Ten andsre, de guitig-tippelende 
ritmiek van het vers l)evat genoeg dlna-
miek opdat het nog Vang zou voortleven 
in het volksgemoed van alle geslacht«i. 

Gemoedelijke joligheid, guitigheid en 
zonnige warmte zagen en hoorden we in 
het lied van « Lapper Krispijn », de prach
tige mimiek van de vertolker niet te na 
gesproken. Anderzijds zat het « Koster
ken » in een lastig parket verwikkeld met 
drie Jonge dochters rond hem; hierin 
geeft HuUebroeck met de messt eenvou
dige middelen op tipische volkse wijze een 
eenvoudig-schertsende verklanking van de 
Limburgse boerenspreuk : « Als het re
gent op de paster dan druppelt het op de 
koster ». Nogmaals werd hier een iiewlja 
geleverd hoe kwistig deze grote Uederen-
komp(»ist omspringt met lustige dartel
heid, klaarheid en steeds oorspronkelijk
heid... alle kwaliteiten voor een hoog
staand volksliedje 

Om niet te zeer in bijzonderheden te 
treden zou ik nog willen wijzen op da 
melodie van de « Speldewerkster » waar 
Nele wel haar stem voortreffelijk beheer
ste doch verstrikt geraakte in het inge
wikkelde sisteem van klosjes. De « Wie
gende Mijnwerker », lied waaraan de kom-
ponist zelf zijn voorkeur geeft, bracht ons 
tot sommige recente werkelijkheden terug. 
Echt roerend was het nummer waar het 
naar liefde smachtend c Masseurke » bij
na aan de verleiding van de Jongeling t>©-
zweek. « Hij die geen liedje zingen kan... » 
werd ons op voortreffelijke wijze gezon
gen door een non-chalantë arljeider die op 
schitterende wijze werd begeleid door het 
koor. Hiw werd vooral de volksmassa ge
troffen, die steeds meer houdt van lui
mige en leuke onderwerpen. De tegenstel
ling kwam des te beter tot zijn recht In 
het wiegeliedje « Moederke alleen ». Hier 
was liet niet die Vlaamse ge2ionde pret 
maar veeleer werd men getroffen door de 
innemende zingende wijze en de zeldzame 
soberheid waarmee de komponist een mu
zikale vondst gedaan heeft die het lied 
een nooit verflauwende bekendheid heeft 
geschonken. 

Meer naar het einde toe ki-egen we het 
studentikoze « De Gilde viert » : menig
maal gezongen, tintelend van zwlar en 
geestdrift, één der weffendste gezelschaps-
hederen uit 's meesters repertorium. Het 
« Kermislied » sloot hierbij flink aan en 
viel zeker niet uit de toon terwijl beslo
ten werd met het geëmotioneerde « He
melhuis » : eenvoudige taferelen uit het 
ware leven in de dagelijlcse huiskring; 
een lied met zachte streling en bekoorlijk
heid, kenschetsend beeld van het Vlaamse 
huiselijk geluk. 

Na dit sprankelend programma heeft 
menigeen kunnen vaststellen dat we niet 
altijd buitenlandse produkten hoeven In 
te voeoien. Wij zelf, bezitten een onuitput
telijke bron van prachtige volksliederen 
en dito dansen die ons menig aangenaam 
uurtje zouden verschaffen in de T.V.-pro-
gramma'a Deze uitzending was heel wat 
voortreffelijker dan de kettingshow van 
een P. Como of andere nietsinhoudende 
chi-chl-uitspiattingen van Nonkel Sam en 
stiefmoeder Mariane. We bezitten genoeg 
materiaal om degelijk w«rk van eigen lx>-
dem te leveren : materiaal dat de taal 
spreekt van het volk met zijn eigen op
vattingen, eigen zeden en gewoonten. Wil 
men de schoonheid van ons lied ook bui
ten de grenzen doen kennen dan hoeft 
men alleen in dezelfde trant aJs vorige 
zondag verder te gaan. 

KRISPIJN. 

Schlosi 

Waihenheim 
Jthk 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACHENHEIM A.D.WE1NSTRASSE 

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

POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN 

Misschien zal niet ledereen ak
koord gaan met het artikel dat Os
kar Van Der Hallen onlangs publi
ceerde in < Wetenschappelijke 
Tijdingen », Maar toch geloven we 
dat het merkwaardig genoeg is om 
het in zijn grote treldcen aan onze 
lezers voor te leggen, want het be
vat in wezen enkele zeer rake be
vindingen inzake het taaivraag
stuk en inzake de taal als kultuur-
Instrument. 

Immers het bestaan van onze 
Nederlandse kultnurgemeenschap 
blijft, ondanks alle veranderingen 
van konjnnktuur, onvermijdelijk 
aan het Nederlandse taalgebruik 
verbonden. 

Zo schrijft dan Oskar Van Der 
Hallen : « Even voor de oorlog liet 
ik een bijdrage verschijnen onder 
de titel : DE KANSEN VAN HET 
NEDERLANDS IN VLAANDEREN. 
Het betoog kwam hierop neer dat 
deze kansen gering waren en dat 
het Vlaamse volk, spijt een eeuw 
€ beweging », in zijn geheel lijd
zaam van de Nederlandse kuituur-
gemeenschap wegdreef. Om dit ar
tikel werd mij destijds een onge
motiveerd pessimisme verweten. 

De vraag blijft vandaag dezelfdet 
hebben we a b nederlandsspreken-
den een toekomst in België, of doen 
onze kinderen er goed aan, over te 
schakelen op een c perfekte twee
taligheid » die gezien in ruimer 
volksverband, onhoudbaar, ja zelfs 
ondenkbaar is ? Anders gezegd j 
heeft de Nederlandse kuituur die 
voor een groot deel op de taal be
rust, nog een redelijke kans, en wij 
met haar ? 

Mijn persoonlijke ervaring heeft 
me geleerd dat enkele begoochelin
gen die ik mocht bezeten hebben, 
nu nog minder stand houden tegen 
de nuchtere feiten. 

Optimisme staat setjes en hin
dert niemand, maar op een be
paalde leeftijd krijgt men afkeer 
van zeIft>edrog. 

Hier volgen dan enkele feiten 
waarvan de klaarbhjkendheid 
moeilijk te loochenen valt. De 
struktuur van de Staat onder wiens 
wetten we leven is en blijft op het 
Frans gericht. Deze struktuur oe
fent een overweldigende invloed 
uit op alle onderhorigen. Er wordt 
uitsluitend Frans gesproken en ge
dacht aan Het Hof, in de minister
raad, in de hogere magistratuur, in 
de ministeriële departementen, op 
de kanselarijen en ambassades. 

Van een uitzondering wordt wel
willend akte genomen. 

De leidinggevende personaliteiten 
van de t.g. « pressure groups » zijn 
uitsluitend Franssprekend. Dit 
geldt voor de Ekonomische Raden, 
het bankwezen, de industrie, de uni
versiteiten : Leuven is Frans, met 
een zwakke Nederlandse Iwvenlaag, 
haar Nederlandse kulturele uitstra
ling is gering. Driekwart der pro
fessoren, ook deze van Gent, heb
ben een franstalig gezin. 

De Kerk is Vlaams, alleen waar 
ze niet anders kan. Om de Vlamin
gen in de diaspora heeft zij zich 
nooit officieel bekommerd, persoon
lijke initiatieven nauwelijks geduld. 
De kerkelijke hiërarchie heeft nooit 
begrepen dat geloofsafval hand in 
hand gaat met nationale, vollise 
ontaarding. In Brussel, op de taal
grens, in Wallonië vervreemden 
dan ook tienduizenden Vlamingen 
van hun taal, van hun zedelijke 
traditie en van hun geloof, nu nog. 

De politieke partijen die de open
bare mening vormen en verant
woordelijk zijn voor de wetgeving 
zijn unitair ingericht en we znllen 
zien wat zulks betekent. Om in 
evenwicht te blijven moeten ze ba
lanceren tussen hun Vlaamse en 
Franse kiezers. Eerstgenoemden 
maken het hun niet bovenmatig 
lastig : zij verkeren nog niet in 
het stadium waarin ze l»ewust zijn 
van hun macht en hun recht. 

Het is een simpel syllogisme waar
van het besluit onveranderlijk 
luidt : men gaat in de richting waar 
de sterltste druk wordt uitgeoefend 
en een politiek die de levensbelan
gen der nederlandssprekenden ver
dedigen zou, Is nooit dringend. 

Wat zien we in het licht van bo
vengenoemde toestanden ? We ma

ken oiu druk over bijkomstige 
verschijnselen, maar we weten allen 
zeer goed dat de kern van bet 
vraagstuk elders ligt. Hierover 
openlijk te spreken leek lange tijd 
niet zonder gevaar in een land, 
waar het begrip « civisme » werd 
uitgevonden. 

De kern dan ligt hier : negen 
tienden van de Vlamingen hebben 
geen taal die ze kunnen liefhebben 
als een prachtig, volmaakt instru
ment dat aan hun geestelijk leven 
vorm en inhoud geeft. Bijgevolg 
hebben ze ook geen zelfbewustzijn, 
geen nationale trots die zelfs de 
kleinste volken bezielt. 

TA ALGE VOEL 

Spijt alle pogingen van verdien-
ttelijke organismen blijven dialect 
en stuntelige taal zegevieren. Het 
onderwijs schiet grotelijks tekort en 
telfs in de livmaniora laat het moe
dertaalonderwijs geen blijvende spo
ren na. Weinigen xijn — eens de 
klaslokalen verlaten — opgewassen 
tegen de inertie der massa, en bo
vendien Tnerken de nuchtere koppen 
algauw dat de moeizame inspan
ning om A.B.N, te praten niet lo
nend is. Het IS niet prettig heilige 
huisjes te rammen, maar niettemin 
ben ik er van overtuigd dat we véél 
verder zouden staan, moest (net zo
als in de Waalse athenea met het 
Nederlands is gebeurd) het Frans 
ook voor de ontwikkelde Vlamingen 
een nauwelijks gekende taal zijn, op 
dezelfde voet behandeld als de ande
re vreemde talen. Met het nodige 
telfbeicustzijn zouden toe alt eenta-
ligen, in België heel wat toestanden 
Kaarover we steen en been blijven 
klagen, kunnen rechtzetten. Nu ech
ter het lager onderwij» (vooral het 
vrije) voortgaat in let 3de studie
jaar onze jonge kinderen met Franse 
lessen te bed-erven — hetgeen tot een 
babelse verwarring Tnoet leiden — 
is het aankiveken van zuiver taalge-
voel en het daarmee samengaand 
telfbewustzijn een illusie. 

Het is ontroerend maar ook bescha
mend dat er vaak plechtigheden tvor-

den ingericht onder hel motto : « Wij 
zijn een volk «, een pafhetuc.he maar 
totaal overbodige bevestiging, [.aten 
we die krijgsschreeuw over aan jon
ge staten zoals Israël en Eire die in 
staat bleken te zijn zonder pathos, 
dode talen, resp. het Hebreeuws en 
het Gaelic, tot nieuw leven te bren
gen als bevestiging van hun natio
nale eigenwaarde. Maar wij ? Wij 
zijn niet eens bij machte een rijke 
culturele taaierfenis te behoeden en 
het respect af te dwingen in de eigen 
staat. Noch minder ons eigen Neder
lands boven alle andere falen lief te 
hebben en dóór deze énige, eigen 
taal schonere en betere mensen te 
worden. 

Het hele vraagstuk lan herleid 
worden tot een voorzichtige, lang
zame maar onverbiddelijk konse-
kwente opvoeding die moet uitgaan 
van laag en van hoog, zokdat ze tot 
in liet hart van de volks geineen schap 
kan doordringen. Maar iedereen ziet 
nu wel in, dat precies hier de moei
lijkheden beginnen. Het is een lang
durig proces dat de Vlaamse leiders 
van de Romantiek af hebben ingezet 
met een onmiskenbaar maar onvol
doende succes. Het is een gevecht 
tegen afkeer en onbegrip en sleur; 
tegen een klaarblijkelijk onverwoest
baar taalimperialisme; tegen de aan
trekkingskracht van het Frans die 
heden ten dage alleen in België nog 
even sterk lijkt als in andere landen 
gedurende de 18de eeuw. Kortom 
het is het vechten tegen de bierkaai. 

Het is een feit dat we de m,iddelen 
niet in eigen hand hebben om deze 
moeilijkheden te overwinnen. Mis
schien op lange termijn. Maar in
tussen glijdt het zand ons tussen de 
vingert en blijven we voortploeteren 
in halfslachtigheid en stijlloosheid. 

Volhouden, zeker, maar het ogen
blik is al gekomen dat de tien pro
cent Vlaamse intellectuelen, schrij
vers en kunstenaars zullen leven, 
goals ik reeds in 1939 schreef, t te 
midden van een volk dat hen niet 
begrijpt en dat hun op zijn beurt 
niets meer kan geven ». 

Ferdinand Aug. Snellaert 
Enkele der merkwaardigste flaminganten na 1830 stamde 

uit de gegoede Gentse burgerij die sterk Orangistisch was. 
Naast de advokaten Blommaert en Van Duysse, de geleerden 

Willems en Serrure, speelde de arts Ferdinand Augustijn Snel
laert een belangrijke rol in de jonge Vlaamse Beweging. 

Snellaert werd geboren op 21 juli (men kiest voorwaar een 
geboortedatum niet zelf !) 1800. 

Toen de muiterij van 1830 uitbrak, was hij krijgsgeneesheer 
bij het 15de Reg. Infanterie te Antwerpen. Hij bleef zijn eed 
van trouw aan Koning Willem gestand ! Toen om hem echter 
eindelijk bleek dat de scheuring der Nederlanden een voltrok
ken feit was, vroeg en verkreeg hij in 1935 eervol ontslag, kv?am 
te Gent zijn geneeskundige studiën voltooien en vestigde er 
zich in 1838. 

Met Willems, Rens, Blommaert, Vervier, Serrure, Van Duyse, 
Ledeganck e.a. was hij er jarenlang zeer aktief in de Vlaamse 
strijd. 

Snellaert was een zeer sociaal voelend man en een arts uit 
roeping. In het Gent van die dagen (Arm Vlaanderen !) . waar 
voortdurend besmettelijke ziekten, ellende en armoede de ar-
beidsklasse dimden, vond men hem dag en nacht te been in de 
schamelste buurten en de meest afgelegen wijken. 

Hij overleed te Gent op 3 juli 1872. Sinds 1847 was hij Ud 
der Akademie en ridder in de Leopolds- en WiUemsorde. Aan 
zijn graf werd door Hendrik Conscience een ontroerend in me
moriam uitgesproken. 

Snellaert was in de eerste plaats taalgeleerde en taaivor
ser; slechts daarna kwam de dichter. Hij schreef tal van merk
waardige verhandelingen over de Nederlandse letteren, stelde 
omvangrijke bloemlezingen samen en verzameMe samen met 
Willems een bundel Oud-Vlaamse liederen. 

Vlaanderen 
Kent gij wel het land 
Waar de vrijheid, woont 
Van vóór duizend jaar 
En nog immer troont t 
Waar de mensch, natuur 
Door zijn vlijt verwon. 
En het land herschief 
Tot een Tnilde bron f 
Ja, dit schoon e land 
Dat is Vlaanderland, 
't Is mijn lieflijk, dierbaar Vaderland. 
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H E T offensief 1 
Het volkerenvraagstuk in België is thans een hoofdtema in 

de internationale pers. Het vraagstuk van het federalisme is op 
binnenlands plan krachtig op de voorgrond gekomen. Daarom 
ook dat de Volksunie, de enige partij in Vlaanderen die het fede
ralisme in haar program voert een voorlichtingsoffensief voert. 
Drie verscheidene strooibriefjes werden op een gezamenlijke op
lage van 750.000 eksemplaren gedrukt. Zodra ze verspreid zijn 
wordt een nieuwe oplage op stapel gezet. Anderzijds kwamen 
ook tienduizenden banden met federalisme van de pers. 

Op 5 februari vindt te Antwerpen in het raam van ons of
fensief onze grote federalistische vergadering plaats Zij zal een 
nieuwe stuwing betekenen in onze strijd voor federalisme. 

Wij verwachten van al onze lezers dat ze helpen het ijzer 
smeden, nu dat het warm is. 

• V 

AKTWERPEN 
Zitdagen van Mr. Van der Eist iedere 

tweede vrijdag van de maand te 20 uui' 
in he t lokaal « Peter Benoit » Frankrijk
lei. 

GENT 
De Walen viagen de Vlamingen ant

woorden ' 
Wie rijdt er mee naar Antwerpen op 

zondag 5 februari waar om 15 uur m de 
zaal « Palladium » Offerandestraat een 
grote federalistische volksvergadering 
plaats heeft. 

Wij vertrekken met de aiitokaravaan 
stipt om 13 uur 30, Rosland. 

Indien er voldoende inschrijvingen zijn 
wordt er ook een autobus ingelegd De 
prijs zal 50 tot 60 P bedragen. 

Antwerpen moet zondag 5 februari een 
DAVEREND antwoord geven 

Daarom verwachten wij u 
Dr. L. Wouters. 

Inschrijvingen in VI. Huis Roeland, tel. 
23 28.28 of bij Guido De Keyser, tel 
25 09 08. 

Jllllllllllllllllllllllllilllllllfllllllllillllllllllllllllllllllllllflllllllllllll!= 

Advies en bemiddeling g 
in alle = 

FISCALE GESCHILLEN I 

r 

Boekhouding 
Sociale Wetten 

I BOREFI Fiduciaire 1 
I Omer DE RAUW | 

= Esplanadestraat 7 = 
I AALST 1 

I Tel. 053. S21.42 | 
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MECHELEN 

Woensdag 1 februari 20 uur 30 
BEETHOVENKELDER 

(Beethovenstraat) 

GROTE VOLKSVERG.\DERïNG 

De politieke toestand en het federa
lisme. 
Sprekers : 
Mr. F. van der Eist, volksvertegen

woordiger, 
Karel Dillen, hoofdredakteur Diets-

land-Europa. 
Toegang vrij. Iedereen welkom. 

D I F F E L 

Vrijdag 3 februari 20 uur 
Zaal DE GBOOF, Handelsstr.iat 
Vlaams-Waalse tegenstellingen en 
hun Invloed op de belangen xan 
middenstanders, arbeiders en boeren. 
Sprekers : 
Ludo Sels, 
Ir. Oskar Renard. 

Toegang vrij. 

LEUVEN 

Maandag 30 januari 20 uur 
Cristal — Parijsstraat 20 
Volksvergadering 

Sprekers : 
Frans van der Eist, 
Wim Jorissen. 

Toegang vrij. 

ABONNEER NU OP DE 
VOLKSUNIE 

Op hun peil 
De verkiezingen h a n g e n in de lucht . Dan schiet de C.V.P. al t i jd wak

ker om de a a n d a c h t van de Vlaamse v raags tukken af te leiden door domme 
las ter tegen de Volksunie te verspreiden. Uit verscheidene p l a t t e l a n d s 
gebieden ber ich ten ons de p ropagand i s t en d a t de C.V.P. ons daa r als de 
bondgenoten van de socialisten afschi lder t omda t Mr. Van der Eist ook 
t«gen de eenheidswet gestemd heeft . Hyperidioot na tuur l i jk . Maa r typisch 
C.V.P. wat betref t kwade t rouw en hu iche la r i j . Het is k laarbl i jkend d a t 
wij om onze eigen redenen tegen de reger ing Eyskens zijn. Zoals ook de 
grootste Katol ieke k r a n t « La Libre Belgisue » h a a r eigen r edenen sch i jn t 
te hebben en de eenheidswet nog dagelijks a fk raak t d a t h e t een lust is. Zo 
wij hetzelfde d a c h t e n als de socialisten, zouden wij bij de socialisten g a a n 
en nie t de Volksunie gest icht hebben. Wat echter wel juis t is, is he t feit 
d a t Theo Lefèvre g raag de bondgenoot van de socialisten zou zijn. D a a r 
om ju ich te hij in volle K a m e r CoUard, de duivel uit de schoolstri jd, toe. 
Men kan he t lezen in he t officiële beknopte verslag ! Vergeten we daarb i j 
niftt da t de C.VJ*. in de vorige zitti jd toen zij in de oppositie zat gewoonlijk 
me t de kommunis t en tegen de regering Van Acker s temde . Was zij toen 
de bondgenoot van de kommunis ten ? En wat zien we t h a n s : I s de C V.P. 
t h a n s niet de bondgenoot van de l iberale logebroeders en is alles tussen 
h e n niet koek en ei ? 

Heeft de C.V.P. zelfs h e t d ierbaar minis ter ie van onderwijs n ie t a a n 
de l iberale logeman Moureau toever t rouwd zodat h u n scholen weer m o e 
t en wach ten op h u n geld ? De C.V.P.-ers, k inderen van h e t l icht , verspre i 
den bij voorkeur h u n « a r g u m e n t e n » in de duis ternis van de f luis ter-
kampan je . Zouden ze nie t beter a a n h u n volgelingen uit leggen hoe h e t 
komt d a t de zoon van h u n grote minis ter Wigny, te Moskou s tudeer t a a n 
de kommunis t i sche universi tei t ? 

Zijn de lezers van de 
«Nieuwe Gids» ezels? ^.^ 

In « De Nieuwe Gids », de officieuse moniteur van de C.V.P. verscheen 
maandag 23 jan. een onzinnig artikel van A. Vanharerheke over het federa
lisme, dat htj een « ovdenoetse formule » noevii 

De kwade trouw druipt er af en m,oedivillig zaait hij verwarnng op zo'n 
manier, dat zelfs lezers van de Nieuwe Gids u-el eren paf zullen gestaan heb
ben over zoveel lef. 

Vanhaverbeke begint met te zeggen dat 
rijn vader een wijs man was. <Opdat wij 
de conclusie van de appel en de boom zou
den trekken, Antoon ?) En waarom was 
zijn vader wijs ? Omdat hij altijd zei dat 
men niet moet redetwisten met iemand 
die het beter weet, want die zal het altijd 
beter weten en als men dat aanvaard t 
bespaart men zich veel ruzie. En daarom 
voelt onze Antoon de laatste dagen niet 
veel zin om met hen te pennetwisten die 
zonder omwegen verklaren « Ik ben fede
ralist ». En wie zijn dan die betweters? 
Hij noemt ze wat verder in zijn artikel op: 
allerlei Vlaamse groeperingen zoals de 
Volksbeweging, de Volksunie en zelfs « on
ze goede vrienden van « De Standaard ». 

Maar Antoon wil mild rijn en hij is zijn 
licht eens gaan opsteken om meer te ver
nemen over de argumenten van al die 
Waalse en Vlaams*, federalisten. En het 
was ontmoedigend voor Antoon. « Ik 
waeht nog altijd op de eerste federalist die 
mij een formule zou voorleggen op 
grond waarvan wij het onbetwistbaar beter 
zouden hebben dan in de huidige staats
structuur », zegt hi j . Blijkbaar behoort An
toon nog tot die (ouderwetse) garde die 
na de oorlog verklaarde dat er geen 
Vlaams probleem meer bestond : de een
heidsstaat waarborgt immers de vertegen
woordiging der Vlamingen op alle posten 
naar verhouding van hun aantal in Bel
gië, de eenheidsstaat staat in voor een 
harmonische ontplooiing van het Vlaamse 
volk op alle gebied en v»a\rborgt tevens 

de territoriale onschendbaarheid van zijn 
grondgebied. Dank zij de unitaire s taat 
bleef Brussel een door en door Vlaamse 
stad. Kunt gij u dan ook maar een staats
structuur indenken waarin wij het « on
betwistbaar beter zouden hebben dan in 
de huidige staatsstructuur ? » Antoon ge
looft het niet en is daar zelfs zozeer van 
overtuigd dat hij met niemand daarover 
wil discussieren, indachtig de woorden 
van zijn wijze vader. 

Toch veronderstelt hij — let wel, hij 
wil niet discussieren — dat wij verder 
naar zijn n argumenten » zouden luiste
ren die moeten aantonen dat al die fede
ralisten toch maar betweters zijn die niet 
goed weten wat ze wiHen. Daarom haal t 
hij enkele bij het haar getrokken nega
tieve argumenten aan van Waalse socia
listische federalisten. (Welke? De reden 
waarom de Walen de « Universitaire 
Staatssructuur » (sic !) willen doen sprin
gen is dat de Vlamingen heel het laken 
naar zich trekken en van Wallonië een 
minder ontwikkeld gebied maken. En hoe 
zien de Walen, volgens Antoon, de op
lossing ? Ten eerste : het produkt van 
het bedrijfsleven eerlijk in twee delen, op 
politiek gebied een geografische senaat in
stellen, en het probleem Brussel oplossen 
door van de Brusselaars een apart volk te 
maken, en federalisme met drie dus. Zie
daar de mening van de Walen die onze 
Toon interviewde. Is dat nu duidelijk en 
ernstig, vraagt Antoon rich af Maar wij 

hebben zin om hem zelf te vragen : wees 
duidelijk en zeg eens ernstig bij wie hebt 
gij die zgn. argumenten gehaald. Bij de 
federalistische Walen of uit de duim van 
Vanhaverbeke ? Stel u voor, zegt Antoon, 
er was er zelfs een bij die voorstelde da t 
de buitenlandse betrekkingen vanzelfspre
kend ongesplitst moeten blijven, maar elk 
der drie gefedereerde staten zou 1/3 der 
ambassadeurs mogen aanduiden. Stel u 
voor ! (hetzelfde nummer van De Nieuwe 
Gids publiceert echter op blz. 9 enkele cij
fers over de taaiverhoudingen in de (( bui
tendienst » op Buitenlandse zaken : in de 
eerste katcgorie : 2 Vlamingen tegenover 
11 Franstaligen, en voor alle kategorieen 
samen 108 Vlamingen tegenover 216 Frans
taligen. 

De ecnheidsstat is dus onbetwistbaar be
ter. Daarbij, vraagt onze wijsneus, waar 
om voeren die waalse socialistische poli
tici en syndicalisten niet eerst bij hen het 
federalisme door ? (Ze zijn al bezig. Toon) 
Laat ons geen drukte maken rond het fe
deralisme, zegt hij, omstreeks 1950 was er 
ook sprake van en wat kwam er van in 
huis ? (Inderdaad, toen kwam er niets van 
DUS zal er nooit iets van komen). 

En .Antoon besluit : laten wij de sociale, 
economische en culturele jwoblemrn ne
men zoals ze zijn en er de gepaste oplos
singen aan geven. 

Inderdaad, Toon, dat is tenminste een 
ERNSTIG en duidelijk programma. Wij 
doen dat trouwens al 130 jaar lang en zie 
eens welk een resultaat : het vaderland is 
eendrachtiger dan ooit rond Bank, Kerk 
en Koning, ons internationaal prestige is 
groter dan ooit en het land bouwt in orde 
en rust verder aan zijn bloeiende econo
mie tot groot genoegen van al zijn bur
gers en tot meerdere eer en glorie van het 
ene en ondeelbare België. 

Amen ! 

Toestand tiperend voor achterlijk Vlaanderen 

TE LAAR ( WOMMELGEM ) BEGINT 

HET MOERAS AAN DE VOORDEUR 
Bestrating, riolering en waterleiding 

ontbreken er volkomen 

Trdrrem neet* diiJ Vln/indcrrn op u-eqengchird het nierif achterlijke land 
ter iiereld /.>, alhoewel de uutdinobilisten en de bewoners tierqena zo
veel belastingen root straten en banen betalen. Wij hebhen Kandonhlaar, 
een vijl- ran de gemeente W om mei gein, mtgelozen voor een reportage, om
dat deze n Ijl- een zeer goed rooibeeld geeft van een lal-^ gemeentebestuur, 
zoals er in onze geireften maar a! te veel zijn en due geuoonhji al eeuwen
lang in handen zijn van de zoifcnaamde Katnhelce partij, sindt de oorlog 
teelal ook vffandeid in C.V.P. wat niet wil zet/gen dof er iets lerandeid 
1" aan hun lamlendige houding. Diezelfde hmnling vindf men trouwen" in 
heel de C.V.P. teing. 

Wi] zonden kunnen schrijven over die 
andei-e dorpsburgemses'er die zich ooit 
ontsterfelijk be'ache'i'jk heeft gemaakt 
met te verklaren dnt. tosn de dorj>"'in-
gen hem kwamen vrag-'n een fiet-^pad te 
laten aanleggjn « Hij dat toch op zijn 
leeftijd niet meer kon aandurven » Wij 
zouden ontelbare reportages kunnen schrij
ven over V:aand;rens weg^inood. maar 
wij zullen ons tot dit ene geval beperken. 

STINKHCIZEN 

Sinds 1949 groeide uit enkele baancafe's 
aan het beginpunt van ds autoweg van 
.^ntwei-pen naar Aken te Wommelgem. 
een nieuwe woonwijk die KondonKlaa'' of 
m het kort « Het laai » wei-d g «loemd. 
Thans wonen daar meer dan 3 000 gezin
nen zonder dat zij echter blijkbaar door 
het gemeentebestuur waren opgemerkt, 
want er kwamen wM nieuwe huizen, maar 
er was geen sprake van bestrating riole
ring of waterleiding Het mag al een won-
dM- genojmd worden dat er elektrische 
stioom m de huizen kwam Hier kan dus 
werkelijk gesproken wcH-den van een 
schandaal Het moeras ie Laar begint aan 
de voordeur en mdeidaad de badkuipgrote 
putten, de modderpoelen en de vijver-
grote plassen m wat straten z»uden moe
ten zijn, roepen werkelijk een beeld op 
van eeuwen her De meeste huizen beschik
ken over een sterfput die het vmle afval
water moet verwerken, wat echter door 
de jongste stortregens onmogelijk gewor
den IS zodat bijgevolg het stuikende wa
ter bleef staan a i zelfs terugliep Hier
door heerst in de meeste wonmgen een 
geweldige stank en werd het drinkwater 
uit putten en pomp=n aangetast 

Het is zover gekomen dat er op het Laar 
drmkwater verkocht wordt, door handige 
handelaars 

SCHOOL ZONDEK BANKEN 

ü i t een plaatselijk blaadje van een Kris-
telijke arbeidersorganisatie leren wij dat 
«• ook een school is op het Laar die m 
september geopend wei'd. In deze school 
zijn er echter geen vloeren en geen liari-
ken. Ze is omgeven door een brede gracht 

die een kikkerpoel is gewoiden waar de 
ratten welig tisren Wij menen dat het 
ministerie van volksgezcwidhe-d h.er wel 
eens een inspekteur naartoe zou mogen 
zenden Niet alleen ui* oorzaak van die 
stmkpoel aan de school, maar om d- ge
zondheidstoestand m gans het Laar eens 
te onderzoeken want naar wij vernemen 
zouden verschillende gevallen van z ekten 
bij k.ndeien ontstaan zijn door de erger
lijke wantoestanden waarvoor het gemeen
tebestuur de verantwoordelijkheid draagt 

ALGEMEEN VERZET 

De t)ewoneis van het Laar zijn niet bij 
de pakken blijven zitten Er is een echte 
revolutionaire beweging ontstaan De 
kranten werden ingelicht, er verschenen 
•spandoeken met opschriften als « Vestig 
U op het Laar voor mod =Tn wonen » i n 

< Leve het Laar - weg met het gemeente
bestuur », er werden slogans gekalkt op 
muren en er kwamen allerlei manifesten 
te voorschijn. Spotblaadjes spraken van 
een tweede Kongo en van putten die te 
koop waren cift het Laar De plaatselijke 
afdeling van de Bond der gerote gezinnen 
heeft ook een grootscheepse aktie op 
touw gezet om het gemeentebestuur zijn 
middeleeuwe houding te doen inzien en 
te doen wijzigen. 

Ook de mannen van de Volksunie zul
len niet bij de pakken blijven zitten. Wij 
weten dat er op het Laar veel goedgezin
den zitten en er is voor hen en voor al 
diegenen die het met him gehucht goed 
menen een zeer geschikt middel om mo
derne wijken te krijgen : bij de volgen
de verkiezingen een paar mannetjes van 
onze partij in de gemeenteraad zertcn. 
Dan zal alles wel vlug veranderen Bui
ten met de ouderwetse knollen die alleen 
maar kunnen zeuren over tijden die lang 
vervlogen rijn. 

-Als alle Vlaamse werklieden, boeren, be
dienden en middenstanders er zo over 
gaan denken, dan hebben wij weldra ge
meenten waar het goed is om wonen en 
dan zal het Laarse moeras te Wommel
gem wel vlug gedempt worden 

S.D.L. 

Volgende week : onze reportage over de 
smokkelaars van her Nederlands» gi-ens-
gebied 

De bewoi . . .^ .„.x l.^t L — .,, , , „ . . „ . .^ .5 ,^ ' " -'m " t i u^u als ach te r l i jke 
negers behandeld te worden. Bovenstaande en andere slogans werden 

enkele tijd geleden aangebracht. 
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Maatschappijen 

« ROLUS & VAN DER PAAL » 
en « ONS LANDHUIS » 

VOOR MODERNE EN 
EFFICIËNTE WONINGBOUW 

Weer een nieuwe verwezenliiking van de suksesrijke maatschappifen 

« Ons Landhuis » en « Rolus & Van der Paal », gevestigd fe Antwerpen, 

Lange Gasthuisstraat, 16 (tel. 33.85.65). Inlichtingen aldaar te verkrijgen 

zonder enige verplichting. Bureeluren iedere dag van 9 tot 12 en van 14 tot 

18 u. (ook zaterdag). Breng een bezoek aan onze bouwwerven. Desgewenst 

brengen w i j U een bezoek thuis. ... . ^ ^ 

Geef uw blad door aan uw geburen, op de fabriek, of op 
het kantoor. 

Vergeet vooral niet dat de persoonliike actie van enkele 
duizenden, veel meer vruchten afwerpt dan de best georgani
seerde werking van onze afdelingen en kernen. 

De actie van de enkelingen is inderdaad de machtigste hef
boom voor onze doorbraak. 

Door VIkingers ontdekt 
IJilaiid loeid m de ncyendt eeuw door \V iLnigen int Aoorweaen 
ontdekt. In 874 werd daiir waar nu de hoofdstad Reykjavik ligt, 
((f (n«?P «f(feF«^(f(ftfl QV(U^r\cH door /ngolfur Arnarson. In de 
loop van de 9de en de 10de eeuw, werd het ganse eiland door in-
xajkelingen int Noorireijen, Ierland, Schotland en de Herhriden 
heiolkt. Het u-erd spoedig noodzakelijk een bestuur te vormen en 
zo ontstotid de IJslandse landdag, < Althmg » genoemd die in 
930 opgelicht werd. Een opperste utiroerende Tnacht beftond er 
echter met. Deze uitzonderlijke republiek bestond meer dan dne 
een II en tol in 1262, toen IJsland onder de Noorse kroon kwam, 
zonder evenwel zijn zelfstandigheid te veiliezen. In 1380 kwam 
het eiland onder Deense overheersing en werd pas in 1918 weer 
onafhankelijk. Dan werd het een zelstandige staat viuar bleef in 
een soort unie met Denemarken verenigd tot op 17 juni 1944 toen 
de vrije republiek uitgeroepen werd. Deze dag uoidt sindsdien 
als nationale feestdag geiierd. 

Hier en daar, vooral tn kfeine dorpjes wordt np feestdagen de nude 

kledij nog gedragen. 

Op de Orkadeneilanden is het niet pluis 

HET SPOOK VAN STROMA- EILAND KAUWT TABAK 
Zeemeerminnen lijken op haaien 

II 

(Van onze redakteur) 

De Noordzee was op ome vaart naar IJsland, een ware heksenketel. 
Vanuit Oostende zetten wij zo vlug mogelijk koers naar de Engelse- en later 
naar de Schotse kust om beschutting te zoeken tegen de wilde Westerstorm. 
Deze luwde echter met voor wij de woeste Orkaden of Orkney-eilanden be
reikten. Over de Orkaden doen zonderlinge verhalen de ronde die men op 
alle zeeën kan horen vertellen. Geen wonder want hun uitzicht draagt er niet 
toe bij sprookjestaferelen met elfen en kabouters voor de geest te roepen, 
integendeel het zijn zwarte, armtierige eilanden met steile rotsen en klip
pen. Men verzekerde ons dat er maar één enkele boom groeit. Hij ivordt dan 
ook als een monument aanzien. 

UITRUSTING 

Een moderne IJslandvaarder is 
geen wrakke schuit meer zoals dat 
met de vroegere zeilschepen wel 
eens het geval was. Integendeel zijn 
de vissersschepen thans uitgerust 
met de nieuwste instrumenten op 
scheepvaartgebied. Naast een ra
darinstallatie zijn er aan boord van 
de « Van der Weyden » ook drie 
radiozend- en ontvangsttoestellen 
waarmee kontakt kan genomen wor
den met radio Oostende of Scheve-
ningen, duizenden kilometer ver. 
Ook bestaat er een voortdurende 
verbinding met de verschillende an
dere schepen van de maatschappij 
die op visvangst zijn. Twee diepte
meters die automatisch de zeebodem 
peilen en tevens visscholen kunnen 
opsporen vervolledigen met een g-e 
richte zender voor het peilen \an de 
ligging, de uitrusting van di mar-
conistenkamer 

SPOOKVERBAAL 
De Orl^aden zijn van Schotland geschei

den door de Pentland Firth een nauwe 
straat en vonnen een af zonder hjlt graaf
schap met als hoofdstad Kirkwall op het 
groot.ste eiland Pomona gelagen In de 
Middeleeuwen t)ehoorden die eilanden 
tot Scandinavië ÜH die tijd stammen nog 
de « Brochs » ronde stenen torenjs die tot 
schuilplaats dienden voor talrijke kape/s 
die toen ook onze kusten onveilig maak
ten De Orkaden vormen, evenals de Far-
Oer- en de Shetlandei'anden, de voortzet
ting van het Schotse Gi ampiangebergte 
dat onder de zee door naar Noorwegen 
gaat Het beste spookverhaal over de Or
kadon kwamen wij van de sUiuiman te 
weten 

« Stroma-eiland is een raar stuk 'and 
dat gemeden werd doo' de oude zeevaai-
ders omdat het zo onber3ikbaar was en 
omdat het ei zogezegd spookte Tegen heug 
en meug moest een z'^ilvaarder op zekere 
dag voor de storm schuil gaan Er zat niet 
anders op dan Stroma aan te doen De 
scheepslieden zegdïn onder mekaar dat 
het ongeluk hen op de voet volgde want 
zij waren uitgevaren op een viijdag en de 
scheepsjongen had, tot overmaat van ramp, 
vogeldrek op zijn kop gekregen Allemaal 
ongelukstekens voor de zeeman, die van 
nature uit zeer bijgelovig is 

Zo wordt het ook als rampleken be
schouwd als men op de dag van de afvaart 
op de kade aangeklamnt wordt door een 
oud wijf of door een vent met rosse ha^ 
ren, als er etn vogel op de ondsaste ra 
van de mast zlt̂  of als men inkt morst 
achter zijn naam op de monsterlijst Daar
entegen zijn er ook geluksboden die een 
voorspoedige re's voor'spellen • niet gevolgd 
worden door vogels bij het uitvaien van de 
haven, onvrijwillig water morsen m de 
kombuis, de linkerhand drukken van ^en 
priester voor de afvaart, tijdens de eerste 
nacht niet door de maan ijescheoen wor
den enz Enkele koppigaards uit hst ver-
haai van de stuurman, trokken zich ech
ter van de duistere voorsf>ellingen niets 
aan 

De kapitein en de eerste matroos trok
ken, nadat zij geland waren op Stroma-
eiland, op verkenning uit Zi] vonden en
kele puinhopen van vroegere huizen en 
ontdekten er een kamer die tamebjk goed 
bewaard gebleven was Ze schei mden de 

grootvste gaten een beetje af en legden een 
vuurtje aan met droog zeewier en wrak-
hout, waarna zij een pijpje gingen roken 
en de meegebrachte fles wisky aanspra
ken Wie beschrijft him vea'bazing toen er 
plots een vieemd wezen in de kamer ver
scheen en de pijp van de schipper greep ? 
De verschijning had het uitzicht van een 
monsterachtige vrouw met vlsachtig ga
laat en zwempoten Het stoorde zich niet 
aan de verbaasde zeelui maar gmg gulzig 
zitten paffen, zodat de pijp spoedig uitge
brand was Dan keek zij rond en gntste 
de taijaksblaas weg Spoedig zat zij te kau
wen terwijl zij de mannen met wilde ogen 
aankeek 

Deze vonden het welletjes en kozen het 
hazenpad Buitenadem Ijereikten zij het 
schip en vojien vliegenvlug weg met alle 
zeilen bij Tot daar het verhaal van onze 
stuiu-man Begrijpelijkerwijze zijn die man
nen nooit meer op Stroma-eiland geweest 
Bijgelovige zeelui gooien soms nog een 
stuk baai-tat»ak in het water nabij de Oi-
kaden en naar men vertelt komt er dan 
telkens een vliezige klauw uit de golven 
die de tabak grijpt en heta mee naar de 
diepte sleurt , 

Een oude matroos had eveneens ter 
hoogte van de Orkaden een zeemeermin 
opgemerkt. Volgens zijn verhaal had de 
verschijning echter niet veel gemeens met 
de lieftallige wezens die men ons gewoon
lijk tracht voor te stellen. Het leek eer
der een soort haal met een meusenhoofd 
Niemand geloofde het verhaal van de man 
en dat moet hij zich waarschijnlijk in het 
hoofd gestoken hebben want enkele da
gen later vond men hem in het vooronder. 
Hij had zich verhangen 

Staf de Liie. 
Volgende week : Radarvinger» tasten 

atiai de gevaarlijke Rookall-rot». 

De haven van de Westman-eilanden waar 
enkele weken geleden nog een Vlaamse 

IJslandvaarder vergaan is. 
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NAAR NEW YORK 
MET DE SUPER DC-6B 

dagen, 
heen en terug : 

« Family-plan » heen 
en terug - Gezinshoofd 
Andere gezinsleden 
(per persoon) 

16.165,- F 
20.900,- F 
15.700,- F 

a 

SUPER TOERIST KLAS 
aau een lager ta r i f f dan « Economy class » 

VOLLEDIGE IVIAALTIJDEN 

verfr issingen, dranken, enz zonder supplement 

REGELMATIGE UURROOSTERS 

OFTLEIWR 
ICELANDIC AIRLINES 

Vraag inlichtingen aan uw reisbureau of aan 
Alg Ag. voor België : E. THORNTON & SON (Belgium) Ltd. S.A 

Lange Gasthuisstraat 14, Antv/erpen - Tel. : 32.47 72 
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