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Brussel en her Federalisme 

Prof Max LAMBERTY 
slaat de bal verkeerd 

F,of Max Lamhevty heeft lutstekende din,,en geschreven over de Verder ziet Prof Lamberty in een 
Vlaawse Beweging m ztjn werk i De Filosofie van de Vlaamse Berveging ,, federale staat België (waarin hij 
r ' J^^,<^l'''f^^^fnisvan Vlaanderen . r6e deel) en m tal r.an losse artike- niet gelooft) eindeloze diskusies 
len. Hl] heeft daarbij dvidelijk aangetoond dat de Vlaamse verwezenlij- over de verdeling van het staatsin-
hngen in de 20e eeuw te. danken geweest zi]n aan het Vlaamse n<tt{on-a- komen. Alsof dat nu niet het geval 
lisme. Daarom heejt hij onze waardering. ^as . * 

Het .spijt ons dan ook dat we te- zich aangepast. Zij hebben thans *" c*" federale staat zullen Vlaan-
gen de anderszins nog simpatieke vrijwel overal bedienden - of in de deren en Wallonië elk hun eigen 
Profe, or moeten in de pen klimmen • ^a^ ^mj. >• inkomsten hebben. Over dat deel is 
Zijn vraaggesprek met het week- 4 0 0 f ^1A»9VÜ$^^^Uó4€t$ de betwisting reeds uitgesloten. Het 
blad « Post» (21 januari 11.) ver- wrijvingsvlak wordt dus gevoelig 
plicht ons echter een paar van zijn restaurants kelners - die ook Neder- kleiner. Over het deel van het be-
stellinien te betwisten. fands spreken. Maar men ziet dat to ^^^^ ^^^ gemeenschappelijk is zal 

Prol Lamberty beweert o.m. dat "^'""^^f. ^^^^]}^^- ^ e n heeft bedien- J^*""';"^,'^^ "«^^ gediskussieerd wor
de Vlamingen te Brussel vooruit ^ « " d.e Nederlands kennen, zoals ^^n maar d.skussieren w.j nu ook 
gaan omdat het Nederlands er meer ™«̂ " ^' ^eeft die Duits of Engels of "'f^'"^; ""^« buurlanden (in het 
aanzien gekregen heeft dan voor ^Paans of Italiaans kennen. Het ' I T " / " ^ ; " ^ " ^ j ' ^ ^ ^^ ^ f « 
1940 Ziin argument is iuist maar ^^^"^^ nuttigheidsargument. Maar ^"f- *^«'* '^ het toch alleszins dat 
S n s t l S g ^ ' v ^ i l Zeke T a n ^ e " ! ."*-" - - « ' t « - s s e l elk jaar meer - * ' - t invoeren van twee dee.sta-

" ten een groot aantal twistpunten 
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FRANS VA 4̂ W R EIST, 

zijn steling is vals. Zeker kan men " * 
thans te Brussel verder komen met '^*' 
het Nederlands dan voor de oorlog. Men hoeft maar naar enkele cij-

Met het groter internationaal verkeer fers te kijken. De talentellingen 
en to-risme heeft de Brusselaar bijvoorbeeld. Wij plaatsen onder 

elkaar de cijfers van de talenteliin-
ËiiiiiiiiiiiiillililiiiiiiuiiiiiMiiimi(««Hm((iHiiiimnnm)iuuiii»i|u gen van 1846, 1910, 1929, 1930 en 

I 1947 voor de agglomerat ie Brussel 
I (gebied van 1947). Personen die 
ï uitsluitend of meestal Nederlands 
1 spraken : 1846: 66,65% 

1910: 46.25%"" •" ' 
1920: 37,82% 
1930: 33,69% 
1947: 24,24% 

_ „ _ Men kan zeggen dat deze cijfers 
I grote bijval te St. Niklaas- | Seen werkelijke cijfers maar refe-
g Waas. Wij zullen ons dapper | rendumcijfers zijn. Dat is juist. 
= weren. | Maar juist zowel voor 1910, 1920 en 

Het {{Woord» is 
otin 't PoHood... 

1 § 
§ Dv kieistr/jd IS begonnen. S 
I De Volksunie hield alvast zijn i 
= eer.i/e hies-meeting en met S 

thans 20 beklagen ! 

i IJet zal wel geen Barnuni- i ^^^^ ^^^ v"" ' l»*'- En de strekking O» IEO WOUTERS, .Vy. ondervoorr.tter-
E kies.^frijd worden als die ran § o'>J" dus duidelijk. ,©W WiM JORJSSEN, ..iq^moen sokret-ms 
i •̂ •̂̂ -̂ 1 Men kijke naar het lager onder-
I HLJ zal kort zijn en minder | wijs te Brussel. Gedurende de oor- reeds wegvallen. En dat is het grote 
I belangrijk. De uitslag zal geen i loS met de toepassing van de taal- winstpunt. Dat federalisme tot se-
I verrassing vieehrengen en de f wet. (De C.V.P.-krant De Nieuwe paratisme zou worden •> In de 
s hesbeloften daarom minder | Gids schreef enkele jaren terug dat nieuwe grondwet wordt het afschei-
I talrijk. I de taalwetten alleen gedurende de dingsrecht verboden. Dat de Walen 
I De C.V.P. en de liberale | oorlogen toegepast worden !). Toen toch nog een revolutie zouden 
I partij, zullen voortdoen, ofwel i telden we 43% kinderen in het Ne- kunnen uitlokken ? Dat kunnen ze 
I de C.V.P. met de socialisten. | derlandsstalig lager onderwijs te nu ook. Het argument is dus niet 
I D,is streeft de C.V.P. de vol- = Brussel. Na de oorlog zwerven we steekhoudend. Zowel Vlamingen als 
I stre/Je meerderheid niet na. i V'*"'**''""^"^ *"^^en 15 en 20%. Daar- Walen zullen in een federale staat 
1 ZIJ wenst dat absoluut niet 1 „ "w T .^^ "'*'.*• " ^ Vlaamse niet de indruk meer hebben dat ze 
i eu daar ztj zeker is haar deel 1 TrZ Zl'^'^'^^'J "'V^^""^ ^"'^'^ bedrogen worden. En in dit geval is 
1 te krijgen van de regeiings- 1 f ' n *•' n / v l l f ^le vooruit- de moderne vorm van huwelijkskon-
= loek, wegens het reeds aesloten 1 Hu^ \ " verfransing draait op trakt te verkiezen boven de oude 
1 akkoord 'met haar coaLJp. 1 "^^iJ^^ZlZ^^. « " ^ ' .^^^^ 'ü "''''^ " " " gemeenschap van goede-
I ne^, zal zij geen grote onkosten % ^^edj»^"dstaligen te Brussel houdt ren. Waarover beide volkeren zich 
S maken. = 
= T T ' — 

H naarom dan verkiezingen'? | ' 
§ Wel, omdat heide regerings- 1 
I ^'O'i'tijen verwachten, dat zij de 1 
= verzwakte socialisten, die een i 
I technische knock-out opliepen, | 
I nog een goeie slag kunnen toe- f 
I brengen, door het verlies van | 
g enkele zetels. = 
= De liberalen vooral, ver- i 
I wachten de stemmen van de f 
I kleine middenstand in ie een- § 
I tra, waar zij reeds een vaste | 
I voet hebben. Een aanwinst van 1 
I enkele zetels zou hun positie | 
= verstevigen. = 
I Voor het overige zal alles | 
H hetzelfde blijven. = 
I Geen amnestie, geen taal- f 
I grensregeling, wellicht talen- | 
§ telling en gebiedsroof, geen op- = 
I lossing van de Waals-Vlaams | 
I problemen; versteviging van 1 
§ het centraal gezag van de een- 1 
I heidsstaat, door versterking van f 
I de Rijkswacht, enz f 
I Ditmaai geen sensationeel f 
I sleutelplan, geen zware belof- = 
I ten, maar een schijnheilige en 1 
I huichelachtige houding, met | 
I de borst vooruit, verklarend wij % 
I (Vervolg op bis. 2) | 
îiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiKiiiiiimiiiiiiiHiiî  

Keimond MATTHEYSSENS, 
Voorzitter Federalistische Vplksvergadering. 

Mr Edmond Van Dieren 

Een groor onafhankelijk 
Vlaming ging heen 

De vitale en steeds strijdlustige Mr. Van Dieren heeft ons voor goed 
verlaten. 

Niet zonder ontroering nemen wij afscheid van een vriend en een 
grote figuur uit de Vlaamse Beweging. Gedurende meer dan een halve eeuw 
heeft deze man met har t en ziel, met volle overgave de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd meegestreden, staad^i vrijbuiter, steeds wars van partijpolitieke 
banden, maar ook steed&jtCQius!:^rQuw_,aan zijn overtuiging, trouw aan zijn 
vrienden. 

Reeds voor de eerste wereldoorlog stond Mr. van Dieren in de rangen 
van de aktieve vlaamsgezlnde srtijders : in 1909 publiceerde hij de bro
chure < Het Vlaams incident op het Congres van Mechelen >, handelend 
over het offensief door de Vlaamsgezlnde katolieken onder leiding van 
Lodewijk Dosfel Ingezet op het katoliek kongres van dat jaar ter verove
ring van Nederlands middelbaar onderwijs. 

Na de oorlog maakte hij naam in 
Vlaanderen als verdediger van Dr. 
August Borms, van Adlel De Beuc-
kelaer e.a. Hij deed zijn intrede in 
de Senaat als Vlaams-natlonale ge
kozene samen met Dr. Gravez en 
Dr. Lindekens in 1929. Niet herkozen 
in 1932 keerde hij in 1936 in de Se
naat terug en bleef er zetelen tot 
het uitbreken van de tweede wereld
oorlog. Hij was een man die volle
dig opging In de politiek, met een 
buitengewone zin voor taktische 
mogelijkheden en strategische ma-
noeuvers. In de Senaat voelde hij 
zich als een vis in het water : hij 
was er in zijn element. Hij was dan 
ook een uitstekend parlementariër, 
die zijn mandaat met toewijming, 
ja met geestdrift vervulde. Het was 
hem steeds een vreugde herinne
ringen op te halen, annekdoten te 
vertellen. Dan schitterden zijn 
ogen en zijn lange armen zwaai
den voortdurend in de lucht. Het 
was een vuurwerk van welsprekend
heid. 

Onbetwistbaar heeft hij zeer gro
te diensten bewezen aan de Vlaams-
natlonale zaak, al was hij geen ex
tremist en al is hij dikwijls het 
voorwerp geweest van aanvallen en 
verwijten vanwege strijdgenoten 
die hem te gematigd vonden. 

Hij ging steeds zijn eigen weg, 
onverstoorbaar en vol moed. 

Na de tweede wereldoorlog werd 
ook Mr. Van Dieren slachtoffer van 
de repressie : ook hij werd aange
houden en vervolgd, afhoewel zijn 
houding tijdens de bezettingsjaren 
dit niet wettigde. Maar ook hij 
moest neergehaald worden, geknakt, 
onschadelijk gemaakt. De haat te- ' 
gen het Vlaams-natlonale Vlaande-' 
ren was losgebroken en Van Dieren 
was een vlag. In deze tragische re
pressiejaren is hij uitgegroeid tot 
een legendarische figuur : met on

gebroken moed heeft hij de strijd 
gestreden en van zijn eigen proces 
heeft hij het schoonste proces van 
zijn lange loopbaan als advokaat 
gemaakt. Uiteindelijk werd hij vrij
gesproken, na een jarenlang ge
vecht. Zijn vrijspraak was voor 
hem geen reden om zijn vroegere 
vrienden, die wel veroordeeld wa
ren, te verloochenen of om zijn 
vlaams-natlonale overtuiging, op 
zak te steken. Hij, vroeger door ex
tremisten dikwijls verdacht ge
maakt, pleegde geen verraad, hij 
bleef trouw. Bij de verkiezingen van 
1949 stond hij in de moeilijkste om
standigheden terug op de bres : ik 
heb toen de eer gehad aan zijn zijde 
te strijden. De mislukking beïnvloed
de hem niet : hij ging zijn weg ver
der, steeds aanwezig op alle Vlaamse 
manifestaties en vergaderingen, 
steeds waakzaam waar Vlaamse b«-
langen op het spel stonden. Hlj 
volgde van dichtbij de parlementaire 
debatten en ik heb het zeer op prijs 
gesteld van iemand als Mr. Van 
Dieren meerdere brieven gekregen 
te hebben waarin hij mij felici
teerde voor mijn optreden In het 
parlement. Het is goed dat hij vorig 
jaar nog heeft kunnen spreken op 
onze landdag te St-Kwintens-Len-
nik. Het is goed dat hij in 1959 ge
huldigd geweest is. Deze hulde, die 
een verdiende was, heeft Mr. Van 
Dieren diep gelukkig gemaakt : hij 
voelde zich omgeven door de warme 
genegenheid van vele vrienden. 
Deze warme genegenheid zal in onze 
harten blijven leven voor een man, 
die in zijn leven steeds trouw ge
bleven is aan de Idealen van zijn 
jeugd voor een groot Vlaming. Wij 
bujgen diep en zeer ontroerd voor de 
nagedachtenis van een edel man, 
die zijn volk oprecht bemind heeft 
en trouw gediend. Mr. Van Dieren 
het Vlaams-nationale Vlaanderen 
zal U nooit vergeten. 

F. Van der Eist 
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I Het u Woord»... | 
= zijn de mannen van de orde, = 
= van de eerbied voor het gezag, S 
1 en de eenheid van het land. = 
^ De vele flaters van de twee ^ 
S voorbije jaren, het immobilisme s 
= op alle gebied zullen schuil- 1 
H gaan achter een groot flalchnat 1 
1 met dit opschrift. 1 
= Tegenover deze zelf genoeg- H 
H zaamheid en gerustheid in de 1 
S uitslag, moeten wij een dyna- = 
g Tnische en grootsofgevatte Jcam- B 
= pagne voeren. S 
Ë Tegen het unitarisme, tegen 1 

f de staatseenheid, voor vohcaar- ^ 

_ dig federalisme, enige kans te- ^ 
1 ^en <Ze Waalse en Brusselse = 
g overheersing van Vlaanderen. B 
E Aan al de marginale kiezers B 
% van de grote unitaire partijen, = 
g die nu geen PARTIJ zullen 1 
E moeten t redden » — daar de = 
g uitslag verzekerd is, noch de g 
E zicZ Tan en?'^ kind — want de 5 
g regeringszetels zijn veilig ge- 5 

tteld..., aan al die Vlaamse 3 
kiezers moeten wij vragen, dit- = 
TTiaaZ Tl et algemeen Vlaams he- = 
Zan^ op het oog te houden, en g 
zich uit te spreken voor de be- = 
veiliging van de Vlaamse we- = 
rensrechten. ^ 

Dit kan m-nar alleen door de 1 
__ federale hervorming van de S 
1 Belgische Staat. s 
1 In Vlaanderen zal alleen de § 
1 Volksunie dit programma 
= zijn vlag voeren. 
B Deze vlag zullen we laten 
1 waaien in alle arrondissemen-
i ten. Het wordt difntfinl _ 
B zegevlag. B 
= Dr. T.eo Wouters. B 
illllllllllllllllllllllllllHIIIIK IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHn^ 

ePeRNOTEN 

t« = 

een = 

PROF* 
i W t M 

ivrotNs 
« Wat lou die man een heerlijke taak 

kunnen vervullen indien wij In een geion-
de, normare Stiiat' Xeitiéri », Zei jareh ge
leden een vooraanstaand Dinaso over Wies 
Moens — en het was na de « nieuwe marsj-
richtlng » van het Verdhiaso, waarvan 
Moens niet wilde weten. 

Die gezonde, normale Staat hebben wij 
nog altijd niet, en Wies Moens is enige 
jaren na de tw«ede wereldoorlog — de 
donkerste jaren uit zijn ook te voren al 
niet gemakkelijk leven — leraar geworden 
In Nederland. De jongens uit een katho
liek collega aldaar zijn nu zo gelukkig 
hem als een schitterend leraar voor taal 
en letterkunde te hebben. Voor volwasse
nen heeft hij een Volksuniversiteit ge
sticht die hij ook leidt. Hij is o<* nog el
ders leraar; een gewetensvol, nauwgezet 
leraar, met een hoge opvatting van' zijn 
taak. Een waarachtig gevoelen ook, diep 
bewust van het voorrecht, jongere en ou
dere mensen tot waarheid, goedheid en 
schoonheid te mogen brengen. Bij alle te
genslagen is het hem dan tx)ch nog ge
gund, te kunnen leven en werken in Ne
derland, zich niet in Duitsland, Spanje of 
Argentinië te moeten verbijten in het 
heimwee van de uitwijkeling die niet meer 
terug kan — en : leraar te mogen zijn — 
een levensdroom ! 

Nu nog minder dan vroeger is Wies-
Moens — onverzettelijk groot-nederlander, 
wortelvast « volks-Dietser », om zijn eigen 
terminologie te gebruiken — blind voor 
het vele dat in Noord-Nederland vervallen 
en ontaard is — een ander verval, een 
andere ontaarding dan hier in het Zui
den. Maar even heilig is voor hem de ze
kerheid : ondaJiks alles horen wij. Noord
en Zuidnederland, bij elkaar ! 

Trouw aan dat ideaal, onvervalst en on-
yermlnkt, is hij de BITTEREINDEB ge
bleven, zoals de Afrikaanders het uitdruk
ken — de DIEHARD, de « starre dogmati
cus » zoals polltiekers hem wel eens noem
den. Wies Moens draagt die naam niet 
zonder trots, want niets is hem hatelijker, 
op elk terrein van het leven, dan hetgeen 
hij een « zwevende positie » noemt. 

Vlaanderen vergeet de dichter Wies 
Moens niet — de heldere en gloedvolle 
prozaïst — de onweerstaanbare redenaar 

de hoogstrevende opvoeder van zijn 
volk, die in de moeUijke bezettingsjaren 
tegen een weerbarstige administratie en 
onbegrijpende Duitsers m. toch poogde 
om van Zender Brussel een Instrument 
van kulturele schoonheid en rijkdom te 
maken. Een krijgsraad veroordeelde Wies 
Moens — in wie men zeker ook de radi-
kale groot-nederlandse nationalist wilde 
treffen — daarvoor tot « de dood met de 
kogel ». Gelukkig is hij aan de waanzin 
van de repressie ontsnapt. Vorige week op 
28 januari werd hij drie en zestig jaar. 
Een leeftijd waarop anderen aan RUST 
begiimen te denken, maar waarop Wies 
Moens nog steeds naar de toekomst blikt, 
met de verbeten wil van de strijder dl«, 
misschien, tot de laatste zijner dagen het 
harnas zal dragen. 

Wies Moens, beschouw dit stukje als 
een bescheiden uiting van de dankbaar
heid waarop gij recht hebt vanwege 
Vlaanderen. 

a.y.B. 

KOEHANDEL 
Op dit ogenblik is de politieke 

toestand meer dan ooit verward. 
Van achter de schermen vernemen 
we allerlei berichten die van aard 
zijn om de haren van de eenvou
dige kiezers ten berge te doen ri j 
zen ! 

Theo Lefèvre en zijn aanhan-
hangers (o.a. het studiebureel van 
de C.V.P. onder de leiding van se
nator Houben) werken met macht 
en man om de « grote » koalitie-
regering met de socialisten voor te 
bereiden : Theo Lefèvre heeft reeds 
een onderhoud gehad met Spaak. 

We mogen er ons dus aan ver
wachten dat, indien deze strekking 
het haalt In de C.V.P., de socialis
ten binnen kort de bondgenoten 
van de CV.P.-ers zullen zijn. Van 
de stakingen en de onlusten zal 
dan niet meer gesproken worden. 

Anderzijds doen Eyskens en zijn 
aanhangers het onmogelijke om 
het bondgenootschap met de libe
ralen te redden, ook voor na de 
verkiezingen. 

Het gaat zover dat niet alleen 
CV.P.-ers en liberalen samen op 
een kartel-lijst zouden opkomen 
In zekere provincies waar de libe
rale posities bedreigd zijn, maar de 
C.V.P. zou zelfs aan een liberarï een 
zetel van gecoöpteerd senator belo
ven! 

Wat denken de argeloze CV.P.-
kiezers van deze ontnuchterende 
vooruitzichten ? 

KOSTELIJK 
« De Standaard » schrijft met het 

oog op de nakende verkiezingen : 
« De strijd moet in het teken staan 

. van de toekomst. Nakaarten heeft 
nog maar weinig zin.» «Het land 
heeft geen kiesstrljd nodig, waarbij 
de tegenstanders elkaar de fouten 
van het verleden naar het hoofd slin
geren. » Kostelijke humoristen die 
mannen van «De Standaard » We 
begrijpen hen enigzins, want wij 
herinneren ons nog zeer levendig 
het proza uit hun pen gevloeid over 
die « fouten van het verleden », dat 
vernietigend was voor de heer 
Eyskens en zijn regering. Waarom 
inderdaad nog spreken over Sleu-
telplan Nr. 1? Laat ons liever de 
blik gericht houden op de toekomst 
en rotsvast geloven in Sleutelplan 
Nr. 2, genaamd « Eenheidswet » ? 

BURGERLIJK KRUIPDIER 

Als een gemeentebestuur op 
elke wijze de staking gesteund 
heeft, dan is het wel dat 
van Anderlecht. Wat burge
meester Bracops, de verf ranste on
derwijzer en Frans taallmperialist, 
thans niet belet een karakterloze 
omzendbrief rond te sturen aan al 
zijn gemeentenaren, waarin het 
heet dat de gemeente Anderlecht, 
ook tijdens de staking, volledig ten 
dienst stond van de bevolking. De 
arbeiders, die Bracops tot staking 
opgehitst heeft, schiet hij thans in 
de rug. Om te proberen opnieuw 
stemmen van de kleine burgerij los 
te maken. Salonsocialisme van het 
walgelijkste soort. 

SNIPPERPARTIJEN 
Het Volk van 2 februari geeft een 

hoofdartikel van Schildwacht waar
in het heet dat volksvertegenwoor
diger Van der Eist « op verre na 
geen onbekwaam man is » (dit in 
tegenstelling met Schildwacht ?). 
Van der Eist « is verstandig en hij 
is zelfs s.ympatiek onder vele op
zichten »• Maar volgens Schildwacht 
kan hij niets doen. Mogen wij «r 
Schildwacht aan herinneren dat 
het dank zij Mr Van der Eist is dat 
de regering Eyskens aan het be
wind kwam. De C.V.P. met haar 104 
zetels raakte met de steun van de 
liberalen Lahaye en Van Glabbe-
ke nog slechts aan 106 stemmen op 
212. De stem van Mr Van der Eist 
bracht de helft -f één. Hij deed dat 
niet om de C.V.P. genoegen te doen 
maar om de C.V.P. te verplichten 
van te regeren en aan alle Vlamin
gen te laten zien dat zij niets zou 
doen voor de oplossing van de 
Vlaamse vraagstukken. 

De taak van de oppositie bestaat 
er niet in te regeren maar de rege
ring achter de vertfn te zitten. Is 
het niet grotendeels aan de schrik 
voor de Volksunie te danken dat 
het berucht C V P . taalkompromis 
dat de 8 Brusselse randgemeenten 
prijs gaf er hiet door kwam ? 
Schildwacht was anders bereid te 
kapituleren. 

Wie zou er in de C.V.P. nog spre
ken over vraagstukken als zetel
aanpassing, vastlegging van de taal
grens, degelijk tweetalig statuut 
voor Brussel, industrialisering van 
Vlaanderen zo de Volksunie niet 
bestendig daarop hamerde ? 

En dank zij wie zijn de vooroor
logse taalwetten er door gekomen ? 
Was het niet uit schrik voor de 
Vlaams - nationale splinterpartij 
van toen ? 

De « Vlaamse » C V P . heeft kon-
trole nodig en een zweep. 

En hoe ! 

KONGOPOLITIEK 
Er wordt in de weldenkeinde p e « 

Eoveel mogelijk gezweg'en over de 
gevolgen van de katastrofale Kon-
gopolitiek des heren Eyskens en ca. 
Er zijn sedert de Kongo-krisis ont
zettende verliezen geleden door de 
bezitter van Kongolese waarden en 
het zou verkeerd zijn te denken dat 
alleen de holdings en de kapitalis
ten deze verliezen geleden hebben. 

Het zijn vooral de gewone bur
gers geweest die het zwaarst getrof
fen werden. 

De Kongolese waarden, waarvan 
het beurskapitaal begin januari 
1936 nog 104 miljard F bedroeft 
zijn gedaald tot 21 miljard einde 
november 1960. Dit betekent een 
verlies van 83 miljard F ! De koer
sen van de Kongolese obligaties ver
tonen een achteruitgang van 50 %! 
Er zouden voor ongeveer 11 mil
jard F (nominale waarde) van 
dergeUjke obligaties in omloop zijn. 
Dus nogmaals een verlies van 5 mil
jard F. Deze cijfers zijn uiterst wel
sprekend en manen ons aan tot bi-
zondere dankbaarheid tegenov» 
de CV.P.-llberale regering Eyskens-
Lefèbvre ! 

DE ONTBINDING 

Jaan PMtel (Hij geurt veeda)... 

DE EXPANSIEWETTEN 
Als We eerste-minister Eyskens 

en « Het Volk » willen geloven zou
den de expansiewetten ten voor
dele van Vlaanderen in het leven 
zijn geroepen. 

Wat zijn nu de cijfers ? 
Er werden 11,5 miljard kredie

ten verleend in het raam van de 
algemene expansiewet (wet van 17 
juli '59) en van de wet op de ont
wikkelingsgebieden (wet van 17 ju
li '59). 

Wallonië kreeg 47 % van de kre
dieten, Vlaanderen 37 % en Bra
bant 16 %. 

Vlaanderen kreeg dus slechts 
goed een derde, hoewel in Vlaan
deren alleen werkloosheid en mo
biliteit woeden. 

Van die 47 % voor Wallonië ging 
46 % naar Luik en Henegouwen. 
De Waalse metaalnijverheid alleen 
kreeg 4 van de 11,5 miljard ! 

Voor één nieuwe betrekking in 
de metaalnijverheid heeft men 
echter 4 miljoen F nodig, in de 
scheikundige nijverheid heeft men 
die met 1,5 miljoen, in de metaal
werkende nijverheid met 250.000 F. 

Zoals men ziet wordt die wet he
lemaal niet toegepast om zoveel 
mogelijk de werkloosheid op te 
lossen. Die wet is andermaal een 
premie voor het Waals grootkapi
taal. 

Dat is de politiek van Eyskens en 
van Het Volk ! 

OPEN DEMOKRATIE IN BELGIË 

Het interview met Mr. Van der 
Eist voor de zender Brussel-Frans 
heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad. Het ging over een vraag
gesprek van een vijftal minuten dat 
op band opgenomen werd een paar 
dagen voordien. Niet zo gauw had
den wij in ons blad de aandacht 
gevestigd op de grotere demokra-
tische zin van Brussel-Frans of de 
Vlaamse CV.P.-ers geraakten in 
het geweer. Mr. Van der Eist mocht 
niet spreken ! Ook niet voor Brus
sel-Frans. En de Intriges begon
nen. Over het beginsel heeft Brus
sel-Frans echter niet toegegeven. 
Wel werd het grootste deel van het 
vraaggesprek geschrapt ! 

Een heerlijke demokratie is dat 
In België. 

VLAAMSE C.V.P.-ERS 
EN DE ZETELAANPASSING 

Volgens de welingelichte pers 
zouden de Vlaamse CV.P.-ers de 
zetelaanpassing verzaken omdat zij 
In de gegeven omstandigheden blijk 
willen geven Vkn «gematigdheid». 
Zij wensen geen argumenten te be-
sorgen aan de waalse federalisten ! 

Het Is het ogenblik niet om de 
Walen te ontstemmen !!! 

De Vlamingen ontstemmen en de 
Vlaamse volksbelangen verraden is 
natuurlijk minder erg. 

Hadden wij het juist voor toen we 
enkele weken geleden schreven dat 
de Walen zelfs zo ze de staking ver
loren, ze toch nog zouden winnen. 

De Vlaamse C.V.P., sterke partij ! 

Na Federalistische 
Voii(svergadering 
Het inrichtend komitee van de federa

listische volksvergadering van zondag, 
5 februari te Antwerpen, deelt mede dat 
alle leden van het hoofdbestuur, van het 
inrichtend komitee en alle propagandisten 
na de volksvergadering samenkomen in 
l<Aaal « Peter Benoit », Pranknjklei, 18, 
Antwerpen <vlak tegenover de Vlaamse 
(^lera, niet ver van het Antwerps Cen
traal Station;. Daar kunnen dus alle kon
takten opgenomen worden in verband met 
de ttfinstaande verkiezingskampanje, en 
zullen aUe gevraagde inlichtingen gegeven 
worden. 

SYMBOLISCHE BLAAM 

Vorig jaar na de stemming van 
de begroting voor buitenlandse za
ken verklaarde de C.V.P.-pers in 
haar geheel dat minister Wigny zich 
formeel verbonden had voor het 
taalevenwicht te zorgen in de loop 
van de eerstvolgende maanden. En 
dat in geen geval zijn begroting het 
jaar nadien (dit jaar dus) zou ge
stemd worden zo hij zijn belofte 
niet hield. 

Wij schreven toen dat we die 
teksten zouden bewaren... en zien. 
Wij zien het thans. Er is niets ver
anderd op buitenlandse zaken. Heb
ben de C.V.P. senatoren tegenge
stemd ? Neen, senator De Winter 
die tegen was^ heeft zich namens de 
Vlaamse CV.P.-ers onthouden. En 
die Vlaamse CV.P.-ers die tegen 
waren en namens wie De Winter 
zich onthield stemden voor de be
groting van Wigny I Symbolische 
blaam aan Wigny » schreef De Stan
daard ! « Beloften : Altijd hetzelfde 
liedje » schreef diezelfde krant voor 
enkele dagen toen Wigny eens te 
meer beterschap beloofde. 

Altijd hetzelfde liedje die CV.P.-
ers, kunnen wij De Standaard na
zeggen. Elk jaar dezelfde kritiek op 
die 80% franstalige ambtenaren voor 
buitenlandse zaken. En elk jaar de
zelfde stemming voor het budjet. 

Wat wil men nog dat een Brussels 
minister die flamingantische vijgen 
ernstig opvat ? 

BEZUINIGINGEN 
Er zijn nog argelozen die menen 

dat alleen de socialisten het geld 
langs deuren en vensters uitgooien. 

Die hf'bben dan alvast zonder de 
sleutelpiannenmaker Gaston Eys
kens gerekend en zonder de liberale 
verbrassers. 

Sinds de jongste verkiezingen is 
de staatsschuld met 64 (vierenzes
tig) miljard gestegen, gemiddeld 
met twee miljard per maand. Dit is 
een rekord. De staatsschuld be
draagt thans reeds 400 miljard. 

Op 2 jaar tijd kwamen er 12.000 
ambtenaren bij, naast 14.000 nieu
we betrekkingen in speciale korp
sen (parastatale e.a.). 

Het aantal ambtenaren verhoog
de sinds de vorige verkiezingen met 
15 %. 

Al wie een lidmaatschapskaart 
van het liberaal sindikaat of van 
de liberale partij neemt krijgt zijn 
betrekking. En de C V - P - P ' S blü-
ven niet ten achter. 

De jongste vondst van de liberal? 
minister voor onderwijs om ee* 
paar liberale handelszaken hun 
verkoopcijfer te laten opdrijven be
staat erin elke staatsschool een 
brandkast ten geschenke te geven. 
Wat gaan ze daarmee doen ? En 
daarbij een grote atlas van Kongo 
uit 1952, die circa 600 F kost ! Wat 
gaan de staatsscholen daar nog 
mee doen ? Maar de uitgever is zijn 
onverkoopbare rommel kwijt. De 
helft zal voor hem zijn, de andere 
helft voor de liberale partij ? 

Is het niet misdadig dat een re
gering, die zo met het geld smijt, 
ons thans door haar eenheidswet 10 
miljard bijkomende belastingen 
komt vragen ? 
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fVerldeiingsfondsi 
= Er zijn steunende leden die i 
= geregeld bezocht worden omdat 
1 zij elk jaar naar vermogen hun 
1 bijdragen betalen en er zijn er 
i die bij elke verkiezing steu-
1 nen, wanneer onze afgevaar-
i digden bij hen komen. 
I Er zijn echter ook lezers, die | 
I wij niet kennen, waar wij niet | 
I bijkomen, en die eveneens ver- | 
I langen te steunen. Zij kunnen | 
i dit doen op ons gironummer ; i 
1 5445.46 W. Jorlssen Brussel. a 
1 Bij deze verkiezingen staat | 
I veel op het spel voor Vlaande- | 
I ren. De Waalse afdreiging die g 
I men zal proberen op te vangen | 
I door toegevingen op de rug van | 
I Vlaanderen. De Brusselse af- 3 
i dreiging die men door een | 
I vergelijking zal willen regelen | 
I door het opgeven van de acht | 
1 Brusselse randgemeenten en 3 
1 Overmaas. | 
I Slechts één schild en één | 
i zwaard in deze harde strijd : | 
1 de Volksunie. | 
I Daarom lezers steunt ons. | 
I Uit alle kracht. i 
^ i i i i I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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Zo stilaan begint de verkiezingsmachine op gang te komen. 
Bij de socialisten is het opvallend stil geworden. De bergstroom 
die een paar weken geleden in de partij alles wat niet rotsvas* 
stond dreigde mee te sleuren, Is opnieuw een bergbeekje dat 
magertjes gevoed wordt door een kabbeilend bronnetje van wel
sprekendheid op allerlei sindikale en andere bijeenkomsten. Het 
debat over het federalisme wordt verder op deftige toon en bij
na akademisch onder gentlemen gèVoerd — althans in het 
openbaar. Achter de schermen wordt hardnekkig gevochten en 
in het bijzonder over de terugkeer van Spaak — die voor linkse 
socialisten een « sociaalverrader > blijft — is er heel wat te 
doen geweest. De partij heeft echter geen keuze : ofwel onder
gaat ze de weerslag van de Waalse straatherrle volledig, ofwel 
tracht ze het blazoen te vergulden met « de man die de wereld 
ons benijdt ». De gewezen NATO-sekretarls-generaal heeft zwa
re eisen gesteld; de partij was blij te kunnen buigen als een 
knipmes. 

Het manoeuver Spaak werpt wel een bijzonder schril licht 
op de zeden in het Belgisch politiek oerwoud. De socialist keert 
terug o.m. na ruggespraak en op aandringen van ex-C.V.P.-ml-
nister Van Zeeland, vertegenwoordiger van de haute-finance. 
Het Is voor niemand een geheim dat In de C.V.P. een heleboel 
mensen (van Houben over Lefèvre zelf naar Van Zeeland) sinds 
jaar en dag dromen van een rood-gele koalitie. De rode straat
revolutie scheen deze wensdroom voor langere tijd onvervuld te 
zullen latep. 

Het algemeen verkiezingsthema, waarnaar de C.V.P.-pro-
pagandisten als vanzelf zullen grijpen, zal « de strijd tegen da 
wanorde, voor de orde » zijn. 

In een dergelijk klimaat en na een dergelijke verkiezings
strijd is het haast ondenkbaar dat de C.V.P. voor een volgende 
regeringsperiode zou scheep kunnen gaan met de socialisten. 
Toen kwam iemand op de briljante gedachte om Spaak (tipisch 
vertegenwoordiger van de beroemde « bon sens beige » en niet 
verbrand in het konflikt om de eenheidswet) terug het land 
binnen te loodsen; in de diplomatieke valles van de NATO-man 
wordt dan meteen een propere en « salonfahige » socialistische 
partij over de grens gebracht. Terwijl binnenkort de brave 
christelijke jongetjes van de « bazis » hun dag- en nachtrust 
gaan opofferen om (met tonnen papier en pap) het « rode ge
vaar » te bestrijden, heeft de top van de C.V.P. er voor gezorgd 
dat de komende rood-gele koalitie al in de bus zit, wat ook da 
uitslag der verkiezingen weze. 

De C.V.P zelf is al volop in de slag. Deze week kondigde 
het kabinet Eyskens — na maanden uitstel — de langverwachte 
verhoging der kinderbijslagen aan. Het heette dat « om rede
nen van thesaurie » het onmogeJijk is gebleken de verhoging 
te doen ingaan voor 1 februari. De eerste cheque-met-verho>-
ging zal dus bij de bestemmelingen besteld worden enkele da
gen voor de verkiezing Een beetje al te doorzichtig 1 En weinig 
effektief, gelet op de verhogingen zelf : 27,50 F voor het tweede 
kind, 173,75 F voor het derde, 145 F voor het vierde en voor het 
vijfde nog s'echts 41,50 F. Vooral bij het eerste cijfer zit kenne
lijk de bedoeling voorop, zoveel mogelijk mensen blij te maken, 
zij het met een dode mus. De grote gezinnen zijn eens te nidet 
het kind van de rekening (c'est Ie cas de Ie dire !); na het der
de kind gaat de verhoging naar de kelder ! Ook dit wordt een 
klassiek kneepje in de Belgische politiek : men onthoudt de 
gemeenschap gedurende Jaren of maanden een bepaald recht 
om vlak voor de verkiezingen uit te pakken met een < verrt'9-
sing ». Het doet een beetje terugdenken aan de dorpsverkiezin
gen uit het Vlaanderen van Baas Ganzendongk, waar meneer 
de baron veertien dagen op voorhand iedereen vol goot met 
Jenever. 

De huidige koalitie blijft grondig verdeeld over een belang
rijk punt van de regeringsovereenkomst : de kieswethervorming 
en de zetelaanpassing. De Waalse en verfranste C.V.P.-ers en 
liberalen zijn niet te spreken over de zetelaanpassing; sommige 
Vlaamse C V.P.-senatoren voelen niets voor de kieswethervor
ming. Terecht vrezen ze dat het kiezerkorps ongunstig zou rea
geren op geknoei vlak voor de tocht naar de stembus. Ter ge'e-
genheid van het Kamerdebat over beide kwesties werd de vraag 
gesteld, « wie wieging bedriegen ». 

Het antwoord wordt in de komende dagen gegeven. Hoe 
dan ook, zonder zetelaanpassing of met zetelaanpasslng-en-
koehandeltje, wordt er gesjacherd met Vlaams recht. 

In de Senaat kwam de benoemlngspolitiek van Wigny nog
maals ter sprake ter gelegenheid van het begrotingsdebat van 
Buitenlandse Zaken. Van de beloften die de minister een jaar 
geleden aflegde, kwam natuurlijk niets in huis. Bij het begin 
van de Senaatszlttng op de dag der stemming werden de heren 
senatoren officieel in kennis gesteld van het overlijden van Mon 
Van Dieren. Uit het vervolg der zitting bleek Inderdaad over
duidelijk dat Mon er niet meer bij was... 

1.2.1961. 

PORQUÉ SANTA MARIA? 

S A L A Z A R O P D R I F T ! 
Het had er de btatate jaren da schijn 

van dat de grote beroeringen, die de v»-
reld helemaal op rijn kop hebben gezet^ 
aan Portugal praktisch ongemerkt voor
bijgingen. Na de ^onomische chaos der 
twintiger jaren kwam in 1928 een stabiel 
reghne onder leiding van prof. Salaxar 
aan de macht en sindsdien Is het land 
maar nauwelijks in het nieuws geweest. 

Salazar geniet de reputatie, een fascist 
te zijn. Aan de oevers van de Taag spreekt 
men echter liever van een « sterlce dem*. 
kratle » en met het fascisme heeft het 
regime Inderdaad Slechts seer weinig go-
meen, zo o.m. een (fel verwaterd) korpo 
ratlef slsteem. Het Salazar-regime kwam 
echter aan de macht na een staatsgreep 
van bet leger en wa« (net aJs het Ita
liaans fasctsme-ln-Reinkultuur) een « kon-
servatleve revolutie ». 

Hei beleid van Salazar heeft heel wat 
goeds in Portugal verwezenlijkt. Jaren
lang trouwens gold Portugal ala een mo
del, waarnaar de voorstanders van een 
korporatleve orde graag en vaak verwe
zen. Het land werd uit de ekonomlscha 
wanorde omhooggehaald, de staatsfinan-
tiën werden gezond gemaakt. 

Het regime slaagde er echter niet in, d« 
verouderde sociale struktuur te vernieu
wen. De sociale tegenstellingen, op het 
Iberisch schiereiland scherper dan eldera 
In Europa, bleven bestaan. Portugal la 
een land met een zeer lage levensstai»-
daard en een hoog aantal analfabeten Da 
sociale voorzieningen werden er slechts 
Ingevoerd In de allerlaatste tijd. Verplich
tend onderwijs bestaat nog maar pas. Aaa 
industrializering wordt nauwelijks gedacht. 

Het toekonistperspektief voor de ruim 
8.500.000 zielen teUende en snel aan
groeiende bevolking blijft dus — ondanks 
enkele door het regime verweaenlijkta 
verbeteringen — eerder somber. Samen
vattend kan gezegd worden dat Salazar, 
tipisch een man uit de twintiger jaren, In 
de tweede helft van deze eeuw de pas 
niet meer kan markeren en flink achter 
begint te blijven. 

Sinds enkele jaren groeide in Portugal 
dan ook een sterke oppositie tegen het re
gime. In 1958 wist de oppositieleider DeW 
gado 23,5 % der stemmen op zijn naam 
te verenigen; een niet geringe prestatie 
wanneer men bedenkt dat deze verkiezin
gen in zeer betwistbare omstandigheden 
verliepen en dat aan de oppositie prak
tisch geen bewegingsvrijheid weird K»1*-
ten. Enkele tijd later Is Delgado dan — 
uitgeweken naar Zuid-Amerika. 

Het spektakulaire kapersstukje van Dd-
gado's luitenant Oalvao schijnt nu wel 
voorgoed het Portugees regime uit da 
« splendid Isolation » weg te iidlen ruk
ken. Er weze hierbij opgemerkt dat zo
wel Delgado als de « ph-aat » Galvao hun 
politieke carrière begonnen aan Salazar*! 
zijde. Men zal hun opstand lastig als een 
manoeuver van uiterst links kunnen beti
telen; eerder lijkt hij een uiting van da 
diepe ontevredenheid die heerst bij de in
tellectuelen en de middenstand — eens 
Salazar's stevigste steun. 

Het is twijfelachtig dat Delgado's ka-
perij de opstandelingen direkt« baat zal 
bijbrengen. Het is echter niet gewaagd te 
voorspellen dat voor Salazar de moeilijk
heden nu gaan beginnen. Veelbetekenend 
is, dat Gah'ao's naam steeds In één adem 
uitgesproken wordt met Angola. Galvao 
was een tijdlang goevemeur van deze 
Portugese kolonie. In de pers verscheen 
dezer dagen een rapport van zijn land, 
waarin het Portugees koloniaal beleid 
scherp wordt aangevallen. Het kolonialis
me van Portugal Is Inderdaad totaal ver
ouderd. Iedereen zal zich nog herinneren 
hoe Portugal zich enkele jaren geleden de 
antipatle van India en van de hele we
reld op de nek haaUde door de schietpar
tijen op de geweldloze betogers In de en-
klave Goa, In Portugees Indië. Het inci
dent verdween echter spoedig uit het 
nieuws en sindsdien bleef het stil rond 
Portugal. 

De scheepsklok van de (( Santa Maria » 
heeft de stilte nu waarschijnlijk voor 
goed verstoord. Hierbij dringt zich echter 
deze bedenking op ! wanneer men vast
stelt dat de marine der V.S. in volle zee 
gaat onderhandelen met wat — volgens 
het scheepsrecht — toch een « kaper » 
is en blijft, wanneer öien vaststelt dat 
president Quadros van Brazilië weigert 
de (( Santa Maria » terug te bezorgen aan 
de rechtmatige eigenaars, dan vraagt men 
zich af of er In de wereld dan toch een 
dubbele moraal bestaat t een voor de ge
wone lul en een vooiv^Ae « rechtsen ». 

Het regime Salazar is In leder geval rijp 
voor de aflossing. Aan de « kapers » nu, 
te bewijzen dat zij voldoende gewicht en 
rijpheid bezitten om voor deze aflossing 
in te staan. 

Tjeef Kaloot, ScMId en Zwoord van Vloonderen! 

Dr Leo WOUTERS : spreker op aondag: 5 februari te Antwerpea. 

« Nieuwe bezems keren goed »... In leder geval blijft Kennedy 
verder grote kuis houden in de nalatenschap van het Elsenho-
werbewind. Op zijn eerste perskonferentie kon men eens te 
meer vaststellen dat er te Washington heel wat aan het ver
anderen is. Nieuw was vooral zijn standpunt Inzake Laos. 
Kennedy nu zegt dat zijn politiek rekening zal houden met een 
t onafhankelijk, vreedzaam en neutraal» Laos. De president kon 
op dezelfde perskonferentie f hot news » brengen : hlJ kondigde 
aan dat de Russen zopas de twee overlevende piloten van het 
RB-47-vllegtuig, dat op 1 Juli boven de Barentszee werd afge
schoten, vrij hadden gelaten. Terzeltf^ej:^}(\vej]j<)nii hlJ er zich 
toe, geen U-2 Vluchten boven de Sovjetunie meer te zullen 
toelaten. 

Kennedy vatte' zijn politiek op de eerste door h^m voor
gedragen € state of the Union » zelf als volgt samen : de adelaar 
In het wapen der V.S. draagt in de éne klauw een olijftak, in 
de andere een pijlenbundel. De V.S. zijn bereid, li> de eerste 
plaats de olijftak te bieden, doch houden voorlopig de pijlen
bundel nog stevig vast. Ook de toon van deze Staat der Unie 
wijkt volkomen af van wat we sinds acht jaar uit Eisenhowers 
mond hoorden; het beaat optimisme heeft plaats gemaakt voor 
ernst en realiteitszin die vaak aan de ene of de andere zin 
een overtuigend en dramatisch accent geeft : < Het nieuws zal 
eerst nog slechter zijn voor het weer beter wordt >. 

Kennedy geniet over de hele wereld, ook achter het gordijn, 
een goede pers. Hij beschikt over voldoende goodwill en armslag 
om de zware internationale problemen < uut goeden » aan te 
pakken. Dat hij over voldoende zelfspot beschikt om een flink 
stel hersenen te hebben, bewees hij door een c bon-mot» dat 
de ronde "van Washington doet. Toen de bekende fllmakteur 
Hope hem vroeg, waarom hij zijn broer (Bob Kennedy) tot 
minister van justitie had benoemd, antwoordde de president : 
«Ik zie er helemaal niets verkeerd in dat Bob wat ervaring 
opdoet voordat hij een advokatenpraktijk begint >. 

Te Milaan begon op 27 Januari een Oostenrljks-Itallaanse 
konferentie over Zuld-Tlrool. Men kent het probleem : na de 
oorlog 14-18 mocht Italië, als beloning voor zijn frontverande
ring, de streek rond Bozen (Bolzano) aanhechten. Sindsdien 
werd niets onverlet gelaten om het meer dan een kwart miljoen 
duitssprekende inwoners tellende gebied totaal te veritaliaan-
sen. Mussolini zette de Zuld-Tirolers onder zware druk en het 
blijft één der grote misdaden van het nationaal-socialistische 
Duitsland dat het, om het fascisme ter wille te zijn, Bozen totaal 
aan zijn lot overliet. Geen < Helm Ins Reich > voor de Zuld-
Tirolers ! Na de tweede wereldoorlog zette Italië zijn onderdruk-
kingspolitlek voort, o.m. door de massale inwijking van Itallaans-
sprekenden aan te moedigen en de Duitse stad Bozen In een 
ring van nlet-Duitse nieuwe voorsteden te leggen. De Oosten-
tijkse regering protesteerde enkele malen krachtdadig en onder 
UNO-aanmoediging kwam het dezer dagen tot de konferentie 
die enkele later al tot de geschiedenis behoorde. Italië wilde 
zich niet neerleggen bij de Oostenrijkse eis tot zelfbestuur en 
Oostenrijk van zijn kant is door ervaring wel zo wijs geworden 
om niet met minder vrede te nemen. Onmiddellijk na de mis
lukte konferentie ontploften in Zuld-Tlrool de eerste bommen, 
gelegd door Duits-sprekende nationalisten. Ze moeten de wereld 
duidelijk maken, dat Bozen nog niet rijp Is voor zelfmoord. 

Uit Kongo onveranderlijk slecht nieuws. Te Leo begon de 
voorbereidende konferentie tot de RTK, onder voorzitterschap 
van de immer nog aan zijn regeringsploeg dokterende Ileo, in 
een dierentuin. Een symbool ? De UNO Is nog niet aan het einde 
van haar moeilijkheden, maar bijna van haar Latijn. Marokko, 
Indonesië en de V.A.R. trekken hun troepen uit het interna
tionaal UNO-legertje terug, dat zodoende 1/3 van zijn effek-
tieven verliest. Kasa-Voeboe blijft verder aandringen op de 
terugroepen van Dayal, de Indische afgevaardigde van Dag 
Hammarskjöld. In de Evenaarsprovincie, In Kasaï en Klvoe zijn 
Loemoembisten en antl-Loemoembisten op het mes gegaan. Een 
Katangees vliegtuig bombardeerde de Baloeba-vesting Manono. 

En tot overmaat van ramp heeft onze onvolprezen regering 
Eyskens zich nu. vlak na de RTK te Oostende, ook in Roeanda 
laten verrassen. België, dat in het voogdijgebied steeds heeft 
geregeerd via de Mwaml, stelde de Roeandese verkiezingen uit 
om Kigeri ter wille te zijn. De Roeandezen hebben het zo niet 
verstaan en riepen te Gltarama de republiek uit. 1-2-61 
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FEDERALISME I 

ENIGE REDPUNK 

Het belglsche regime lijdt aan chrool-
iche zelfontblndlng. Elke vijf jaren stelt 
len nieuw twistpunt de Walen tegenover 
4e Vlamingen. 

Herinner U 1945... 1950... 1955... 1960 1 
(7at zal het zijn In 1965 7 

Alleen een dwaas ziet niet In dat de hul-
flige vorm van samenleven onmogelijk ge-
irorden la. 

Vlaanderen doet niet mee en Is zelfs tai 
frote meerderlield afkerig van de Waal-
te woelmakerij. Meer dan ooit verzuchten 
We naar het baas zijn in ona eigen Vlaam-
le huls. We willen een beroep doen op de 
Dpenbare mening, op de regering, op he t 
koninklijk gezag en op de kerkedljke over
heid : De tijd Is rijp voor de vestiging en 
Je Inrichting van een belglsche federale 
>taat. Deze bondsstaat, in te richten op 
basis van de twee volksgemeenschappen, 
•ou van hoogstaande staatsmanswijsheid 
Uijk geven. 

Laat de Walen toch niet naar Frankrijk 
lopen want Indien dit land zijn grens^mlen 
(cm mogen planden nabij Tongeren - Maas
zicht - Tienen - Leuven, enz. dan wordt de 
Verbasterende franse invloed op ons volk 
Jnberekenbaar I Neen, wij eisen zelfbe-
Ituur door federalisme. Het Vlaamse v d k 
lo goed als het Waalse hebben er recht 
•p. Beide volkeren willen voor dit recht 
(trijden, desnoods samen tegen het huidige 
unitaire regime. 

Om uit het slop te geraken eist ZELP^ 
BE3TUUB. Moge het hoogste gezag ons 
horen en het bestaan van belde volkeren 
reillg stellen ioor FEDERALISME. 

G.J. - Politiek gedeporteerde. 
1940-45. 

Red. : Vrees niet de Waien weten 
maar al te goed welk lot hun in een Fran-
le eenheidsstaat zou beschoren zijn. Ze 
hoeven slechts eventjes over de grens te 
i:aan en de « Marseillaise » versterft da-
lelijk in hun keel. Trouwens waarom zou
den zij in Algerië of elders gaan sneuvel
len voor Frankrijk ? 

Er ligt voor hen, zowel als voor de Vlar 
mingen, maar één weg naa r vreedzaani 
lamenbestaan en ontwikkeling volgens ei
gen aard open : het Federalisme. Wan
neer heren als T^ieo X>efèvi« en Van iter 
Schneren deze oplossing bestrijden, ver
raden zij de zaak van Vlaanderen, van 
Wallonië, van België (dat zij beweren zo-
leer lief te hebbent en van Europa. 

FUNK WERK 
Uit het Antwerpse was ik enkele weken 

geleden m Jet te verzeild. Plots hoor ik 
door een luidspreker aankondigen : « Hier 
lie Volksunie op haar wekelijkse kolp)orta-
getocht. Hier de vertegenwoordigers van de 
mige partij, die voor Brussel een waardige 
oplossmg van het talenprobleem voorstaat. 
De andere partijen zijn partijen van taai
ruzie en taaibedrog; alleen de Volksunie 
«treeft een eerlijke oplossing na, die de 
goede Vlamingen en de goede Walen be-
H'edigt ». 

Ik heb uw propagandawagen een tijdje 
revolgd en het Is mij opgevallen dat de 
Jettenaren gimstig gestemd waren. Ik hoor
de er zelfs ene die Instemmend toegaf : 

« Dat is verdorie waar : de andere par
tijen doen niet anders dan de Vlamingen 
tegen de Walen ophitsen; ze hebben de 
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durf niet can de franskiljons voor de keuze 
te stellen : Willen zij dit land kapot heb-
l)en, dat zè dan voortdoen; willen ZÖ het 
ledden dat ze dan de oplossing van deze 
kleine partij aanvaarden ». 

Dat moest Ik u schrijven, heren, omdat 
Op die ziondag In Jet te mijn ogen openge
gaan zijn. 

P.L. - Deum». 
Nota van de Redaktie. 

Inderdaad een dubbeltje kan eigenaardig 
rollen. De parti j , die men ten onrechte ult-
(chold voor anti-vaderlands, omdat zij en
kel een parti j voor Vlamingen wenste te 
zijn, deze partij alleen streeft ernaar om 
het politieke klimaat In dit land te zuive
ren, om een K nieuw klimaat » te scheppen. 
In plaats van steun te verlenen aan parti j
en van de ruziestokers Verse, Bracops of 
Janssens zullen steeds meer mensen onze 
parti j van de waarheid steunen. 

DAG DER RANDGEMEENTEN 
Opzettelijk heb Ik op 11 december in de 

karavaan rondgereden om uit te vissen of 
er ook figuren uit andere partijen hadden 
deelgenomen aan deze machtsmanifestatle 
ten voordele van het Vlaamse volksbelang. 
Ik hieb Van der Eist gezien. Wouters, De 
Coninck, Jorissen, allemaal figuren van de 
Volksunie, maar geen Verbaanderd, geen 
Lindemans, geen Verroken, geen Payat, 
geen Maertens. 

J .VL - Ronse. 
Noia van de Redaktie. 

Goed gezien. En laat ons zelfs verondei^ 
«tellen dat die heren ook op 11 december 
samen met ons hadden willen kou lijden, 
dan mochten we nog niet juichen. Want, 
wie herinnert de machtige amnestiebeto
ging in Antwerpen niet, waar andere 
volksvertegenwoordigers aanwezig waren 
om met ons amnestie te eisen ? 

Wat hebben die beren voor amnestie 
GEDAAN ? 

PUURS 
Op 6 jan. 1,1 trad In het klooster der 

iTne Olaren Ui Ge, . ioidsbergen de belo
vende kracht voor onze Vlaamse strijd, 
Leentje, dochter van Hypollet Peeters uit 
Puuns. Wij wensen van harte deze sym
pathieke V.N. familie met 12 kinderen, 
geluk. 

SCHOTEN 
ONVERGETELIJKE AVOND 

Voorafgegaan door het Volks>unie-Mu-
ziekkorps « Hou ende Trou » trokken za
terdag, 21 dezer, honderden fakkeldragers 
doorheen de voornaamste straten van 
Schoten onder het zingen van Emiel Hul-
lebroecks lied t Zelfbestuur » 

Nadien had in de « Bldderahoeve » een 
feestavond plaats, waar het woord gevoerd 
werd door schepen Hlppoliet Paellnckx 
van Brasschaat, die de ruim duizend aan
wezigen tot nog grotere bereidheid en 
strijdvaardigheid aanspoorde. Spreker 
kreeg aan het einde van zijn aandachtig 
beluisterde spreekbeurt een minuten
lange ovatie. 

Nadien werd een programma van zang 
en dans, afgewisseld met het optreden 
van het bekend Zuld-Afrlkaans duet Frans 
en Dora van Gleï-Proost, afgewerkt. 

Onder de aanwezigen bemerkte men 
volksvertegenwoordiger Frans van der 
Eist en zijn zoon Wim, oud-volksvertegen-
woordlger Dr Rik Ballet, Helmond Mat-
theyssens, Rudl Van der Paal, provincie
raadslid Ward Rolus, Marcel Mannaerts, 
Bernard Stappaerts, Pol Venken, Frans 
Verhoeven, Miei Drummont, Lode Luy-
ten, archltekt Jaok Vanhaerraiborgh. 

Wij feliciteren aeer hartelijk de afde
lingen Merksem en Schoten, die het Ini
tiatief genomen hebben van deze heer
lijk geslaagde avond, die de beste ver
wachtingen verre overtrof, niet alleen wat 
de opkomst betj-otf (er was niet één plaats 
vrij gebleven) maar ook wat de atmos
feer betrof. 

ST. TRUIDEN 
Onze propagandaploegen hadden het 

Initiatief genomen van stroolbricfjea te 
gaan bedelen aan de ingang van de pia-
rochiale zaal Het Bergmanshuis waar 
minister Van Elslande kwam p r e k e n . 

Ongïlukkig vonden ze er geen werk want 
de opkomst was zo mager da t ze maar 
liever de ganse stad zijn gaan iDCdelen. 

Dat het niet aangenaam la voor de 
m:;nsen de uiteenzetting over de eenhelds-
wet te gaan beluisteren hebben we tear 
goed kunnen vaststellen 

PERSSmGBL 

VERDEELDHEID 
in (( Van kamerleden en senatoren » 

(De Standaard (C.V.P.) 28-29 jan.) schrijft 
M.G.R. 

« In de C V P . heerst, zoals steeds, een 
pikante vei-deeldheid. Rond senator Hou-
ben staan de intellektuelen van het stu
diecentrum een alliantie met de socialis
ten voor, die van hun travaillistische 
droomteorieën eindelijk werkelijkheid zou 

"maken. De WaaJse konservatieven zijn 
hun tegenvoeters : daar zou men reeds 
onmiddellijk een eeuwigdurend pakt met 
de Iit)eralen willen sluiten. Tussen beide 
polen zweven de twijfelaars en de oppor
tunisten, waarvan velen In him gemeente 
broederlijk met de socialisten samenwer
ken en in een C.V.P.-B.S.P. formule een 
veilige schutse zien voor hun plaatselijke 
aktivitelten ». 

Vele brave C.V.P.-exs zullen zich Inder
daad afvragen waarom de C.V.F.-ers nog 
niet lang bun akkoorden met de socialis
ten in de gemeenteraden opgezegd heb
ben. Dat Is het wat men van hen mocht 
verwachten. 

Voegen we aan die verdeeldheid nog de 
scherpe tegenstelling toe tussen de groot
ste C.V.P. krant La Libre Belgique en 
E y ^ e n s ; die door haar een noodlottige 
rent genoemd wordt en we mogen beslui
ten dat de C.V.P. in hetzelfde schuitje 
zit als de B.S.P. waar de Vlaamse so
cialisten lijdzaam alle beledigingen van 
de Walen slikken en aldioord gaan om 
de werkloosheid in Vlaanderen te laten 
duren ! 

KOMMUNISTEN TEGEN 
FEDERALISME 

In <i De Rode Vaan » van 27 januari 
n. lezen we in de rubriek « Olie en azijn » 
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onder de titel » Federalisme » ! 
Maar een feit Is, dat wanneer een be-

I>aalds zeUstandigheld op kultureel gebied 
voor beide volken in Belgisch verband on
geveer iedereen aJs een noodwendigheid 
voorkomt, de ekonomiachs en politieke 
vraagstukken die zich In dit land steUen 
niet zo gemakkelijk kunnen worden ge
scheiden. Of zouden de Société Générale 
en haar nefaste politiek misschien op
houden te bestaan, vanaf het ogenblik 
da t de banken en nljvertieden die zij l » -
heerst aan beide zijden van een federa
tieve grens zouden komen te liggen ? » 

Wat In elk geval zeker is, is het feit 
dat in een federatief Vlaanderen de So-
«iété Générale geen aanhangers zou vin
den om de Industrialisering van Vlaande
ren te beletten wat ze nu doet via de 
Waalse, Brusselse en franskiljonse leiders 
van de Belgüsch-natlonale partijen. 

De C.V.P., de Hberale logemannen en de 
kommunistcn : het Is een mooi hondge
nootschap te^en een federaal België. 

HEGER FEDERALIST ? 
In een hoofdartikel onder het opschrift 

« Is minister Heger gewonnen voor het 
federalisme ? » haal t « Het Boerenfront » 
(28 januari) een ve r s l ag ' a an uit « La 
Libre Belgique » over een toespraak van 
de C.V.P. landbouwminister Héger te Na
men waarin hij het had « over de moge
lijkheden die momenteel de Waalse land
bouw in de Gemeenschappelijk Markt wor
den geboden... » Het Boerenfront klaagt 
het feit aan dat Héger Belgisch minister, 
zich niets aantrekt van de Ideine Vlaam
se landbouw (veeteelt, gespecialiseerde 
teelten, aardappel-, groente- en fruitteelt) 
die zeer kwestbaar wordt in een ekono-
misch verenigd Europa, terwijl de Waalse 
teelten tarwe en suikerbiet voordelen heet t 
bij een ekonomische eenheid omdat de 
mededinging in West-Europa op dat ge
bied gering is. 

Het Boerenfront vervolgt o\'er federa
lisme : 

Indien wij dus beweren dat het federa-
l lane voor het Vlaamse volk geen schrlk-
t>eeld Is, maar integendeel een goed. dan 
1.' onze bewering niet gestaafd op roman
tische gevoelsredenen, maar wel op zeer 
nuchtere en praktische redenen van eko
nomische aard. 

Indien dit zo is voor de industrialisatie 
van het Vlaamse land, dan is dit even 
zo voor de land- en tuinlxniw, die een 
geheel ander aspect vertonen dat de land
bouw in WallMiië. 

Indien de heer Héger in een federaJe 
s taat een uitstekend Waals minister van 
landbouw zou zijn, don kunnen wij m het 
unitaire België van than.« met hem moei
lijk genoegen nemen, want. en wij begrij
pen zulks, zonder het evenwel te aanvaar
den, hij zal onvermijdelijk geneigd zijn 

B E R I C H T 
De afdelingen gelieven voortaan hun mededelingen te beperken 
tot het aankondigen van bepaalde werking. Lange uiteenzettin
gen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden daar gezien de 
uitbreiding van de partij alle mededelingen anders niet tijdig 
kunnen geplaatst worden wegens gebrek aan ruimte. 
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ARRONDISSEMENT BRUSSEL TURNHOUT 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL — 
NAAR DE VOLKSVERGADERING VAN 
« FEB. TE ANTWERPEN 

Zij die zich per wagen verplaatsen, ge
lieven samen karavaan te vormen achter 
de KVS, vanwaar om 13 uur vertrokken 
wordt. Leert elkaar beter kennen en rijdt 
met ons in groep Antwerpen binnen ! 

HERENTALS 
Minder gunstige weersomstandigheden 

verhinderden de voorgenomen plak- en 
kalkoperatie tijdens de nacht van 27 ja
nuari. 

De meeste inwoners ontvingen echter 
wel een strooibriefje in iiun bus vanwege 
een V.MO.-ploeg. Op zondag, 29 januari , 
waren deze mannen opnieuw op post om 
het blad te kolporteren met he t erbij pas
sende commentaar langs de radio-wagen. 
De verkoop werd een succes : meer dan 
90 nimimers werden aan de man gebraxihtl 
Proficiat, mannen, en wel bedankt voor de 
hulp aan ons aiTondlssem°nt. 

Alle bewuste Vlamingen uit de Tiim/> 
houtse Kempen zullen op post zijn te Anf>-
werpen op zondag, S februari, om er da 
grote' federal IstLsche volksvergadering MJ 
te wonen. Bij voldoende inschrijvingen 
wordt een autocar Ingelegd, 

Wegens dubbel gebruik bestelwagen Re
naul t te koop, in zeer goede staat. Schrij
ven of telef. Steegmans, 45, Winkelstraat, 
Dllbeek (02)22.4613. 

WESTERLO 

Men.sen van goede wil uit deze gemeen
te, die bereid zijn mee te werken aan de 
plaatselijke uitbouw van de Volksunie ge
lieven zich zo .spoedig mogelijk kenbaar 
te maken op volgend adres : Volksunie 
Kemp>en. Verbindingsstraat, 20, Turnhout. 

MBT 
SPECIAAI. 
BREVET 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet -^ 529768) 

Ress:3rtmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet -^ 512767) 
HIHIIIII 

STAR: 
2ELE 

ilillilli 
Cewatt-eerde bedspreien 

Wollen dekens 

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

EN WE ZENDEN U HET ADRS VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 

de Waalse landtiouw te be voorde ü gen; 
met andere woorden, de Vlaamse boaoen 
en tuinders zullen even onvermijdelijk 
verwaarloosd en benadeligd worden, wat 
in een federali';tisch staatsbestand niet 
meer mogelijk zou zijn. 

En dat men zich om de liefde Gods 
niet laat afschrikken door een woord. Fe
deralisme betekent absoluut niet vervreem
ding, scheiding. IntegMideel wij zijn steeds 
de mening toegedaan geweest dat indien 
en het Waalse en het Vlaamse volk ieder 
over een eigen bestuursapparaat kon be- ' 
schikken, heel wat wrijvingen die totnog
toe aanleiding zijn geweest tot het besten
digen van' zeer jammerlijke toestanden, 
deze spoedig de plaats zouden ruimen voor 
een harmonische verstandhouding, geba^ 
seerd op de eerbiediging van elkandars 
rechten en plichten. Deze noodzakelijke 
verstandhouding zal echter .slechts dan 
een werkelijkheid worden wanneer ieder 
baas Is in eigen huis. 

M.R. 

DE STUURMAN 
In het blad « De Maand » schreef Tele-

machus in zijn artikel « Een politiek ge-
weten.sonderzoek » : « De vraag van ve>-
len luidt dan : was premier Eyskenh de 
geschikte stuurman om de herstelpolitiek 
van het fxwt-Kongolese tijdperk aan te 
kunnen ? Heeft deze Eerste-Minister. door 
zich tegen weer en v/ind aan het rosr 
vast te klampen, wel zelf de regels van 
het spel geëerbiedigd ? » 

Dit klinkt wel heel anders dan de slo
gan van de West-Vlaamse C.V.P.-ers die 
beweren dat alleen Eyskens het land kan 
redden. Hij heeft het meer dan bewezen! 

ZON EN SCHADUW 
In de « AulOix>eri»t » orgaan van de 

V.A.B, evenals in de « Toerist » orgaan 
van ds V.T.B, schrijft voorzitter Jozef van 
Overstraeten de zeer goede rubriek « Zon 
en schaduw over Vlaanderen »• Het ntun-
mer twee van januari bevat een aanta l 
zinnen waarvan de beginlettei-s het woord 
Federalisme vormen. De rubriek zegt o m . 
wat volgt : « Federali-sme is geen sepa
ratisme maar een stevige band die de vol
keren vi'ij laat ademen, terwijl het tmi-
tarisme een te eng keurslijf is dat veel vi
taliteit verstikt. Alle moderne' staten zijn 
tegenwoordig federalistisch ingericht 
en zij behoren tot de sterkste staten ter 
wei^ld. De argumenten tegen federalisme 
zijn immer drogredenen van de profit.eur3 
van het centralisme, Bru-ssel in de aller
eerste plaats. Met federalisme zal een ge
zonde wedijver op kultui-eel en ekono-
misch gebied tussen Vlaanderen en Wal
lonië mogelijk blijken; nu kweekt centra
lisme slechts naijver. 

Inderdaad, wij kunnen het niet beter 
zeggen en wij zijn er van overtnigd dat 
als alle Vlaamse verenigingen op dezelf
de wifze het Vlaamse standpunt zonden 
verdedigen als de voorzitter van de V.T.B., 
de «[lossing spoedig in het bereik zou lig
gen. 
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AALST 
Onze propagandisten hebben de laatste 

weken enorm veel werk vwrlcht Diilzenr 
den strooibnefjes « WIJ willen rust » en 
h«t t Manifest aan de Vlaamse Arbei
ders » werden verspreid, ook honderden 
proefnummers van ons blad f DE VOLKS
UNIE » En de slag gaat verder ' 

Een eerste vaste dag van propaganda-
verspreidmg is vastgelegd 

En dit op iedere WOENSDAG der ko
mende weken aamenkomst : Lokaal f DB 
IJZER » te 20 uur zeer stipt. Jeugdige 
medewerkers vïBi 18 tot 70 Jaar steeds 
welkom handen zijn er nooit teveeL 

Oc* de randgemeenten komen aan d* 
beurt In samenwerking met de plaatse
lijke afdeling(en) 

Denk nu niet, geachte lezeis, dat alleen 
deze dag let-s gedaan wordt, O neen, want 
ook de abonnementenslag gaat verder 
(huisbezoeken), avond na avond Onze 
mannen willen voor de doorbraak zorgen, 
en geen macht zal ze stuiten 

In ons blad vsm 28 Jan hö)ben wiJ een 
ToJksvergadermg aangekondigd voor 36 
maart '61 Ingevolge de vervroegde ver
kiezingen, vmdt deze plaats op, VRIJDAG 
S MAART en NIET op 25 3 verder nieuws 
hierover volgt 

Op dinsdag 7 februari te 20 uur lokaal 
f De IJzer » vindt de tweede arrcmdi»-
eementaraad-vergaderlng plaatse van het 
Jaar 1961 Uitnodigingen met nchUiJnen 
volgen De Heren, die gebeurUJk geen uit
nodiging ontvangen buiten onze wil om 
gelieven deze aldus te aanzien. 

Het laatste politiek nieuws hier te Aalst, 
de alomgekende pillendraaier M. De Bis
schop, werd na lange en waarschijnlijk 
«eer pijnlijke barensweeën verkozen tot 
CVP. voorzitter van het arrond Aalst 
De — overloper — Is — gearriveerd ' 

AFD. ANTWERPEN-STAD 
Vonge week woensdag vergaderde voor 

de eerste maa' in '61 de Antwerpse raad 
samen met de afgevaardigden der onder-
echeidaie wijkafdelmgen Naar traditie 
opende de \oorzitter de \-ergadenng met 
een nieuwjaarswens voor alle leden eo 
vooral oc* voor een vruchtbaar wersings-
Jaar voor onze VI Nat partij 

In het licht der voorbije stafcmgsgebeur-
tenissen onderstreepte de voorzitter de 
verhevenheid onzer Vl Nat idealen tegen
over het gehaspel der kleurpartijen Afde
ling Antwerpen he^t m t voorbije Jaar 
zijn bestaansrecht bevestigd, de afd ste
vig uitgebouwd ontgoochelden moed gege
ven jongeren aangespoeld kortom het be-
W']s geleverd van de onontbeerüjkheid der 
V' Nat aktie en zuivere doelsteUing Voor 
hen die het nog met wisten, toonde de 
s'akingsbeweging weer duidelijk aan hoe 
anders m denken en handelen de brave 
V ammg is tegenover de driftige Waal, die 
geen 130 jaar verdrukkmg, officiële ver-
ba<;ienng en achteruitsteUmg nodig heeft, 
maar bij een VERMEENDE MINDERE 
BEGUNSTIGING — zo zijn verwende kin-
deren reeds m 't harnas springen Mar-
Beillaises brullen en dreigen de kunstmatige 
belangengemeenschap Belré op e blazen 
Voorwaar, ei ZiJn er voor minder de ka» 
tn gegaan maar dat waren dan weer Vla-
tr ngen 

'Jn dit a ts blijkt hoe broos e^ aan-
ve^ntbaar de stellingen der kleurpartljen 
El n 

Na de 'of te hebb«i gemaakt 
TPn de VU ie'dmg en zijn voorzitter Mr 
r Van dsT Eist, zijn voornaam ontreden, 
z n bevoegdheid en werkkracht, doortasten-
bri j en bedachtzaamheid tevens meent de 
vco-zitter met vertrouwen de toekomst te 
k I pen tegemoet zien 

•^ooaganda, propaganda bUJve voorals-
ELÖ het meest dringend wachtwoord 

Na deze nieuwsjaarsboodschap gaf ons 
zo simpatiek als bevo^pd gemeenteraads-
lic Mr Hugo Schiltz. een overzicht van 
dt politieke toestand -aak en over/ichte-
li'k de ware oorzaken en bedoelingen aan
tonend van veel, dat voor de gewone man 
ve-borgen blijft en m de perscnededelm-
gen vwTwegen 

Wate 

Wie !n LEUVEN 
da BIERKEIDER niet bezocht, 

wa» In LEl/VEN niet 

Oude Markt 22 
Is ome b'ierkelder 

I 
Algemeci agent v o c België 

ABTS 
STEENWEG OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

BRUSSEL 
AUXOKAR4VAAN NAAR DE 
VOLKSVERGADERING 5 FEBRCARI TE 
ANTWERPEN 

SEimenkcHnst der personenw^agens AD 
vorming van de karavaan ' KVS-Pap-
keerterrem Brussel te 13 uur 

Vertr^ te 13 u. 15 Vla VUvoorde - M»-
chelen 

Te Vilvoorde 10 minuten oponthoud 
aansluiting uit de streek 

Zoekt U een 
Vlaams Verzekerjngimakelaar 

In het Brusselse 7 
• 

vifendf U tot 

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

Tél 20 18 59 

• 
Alle verzekeringstakken, 
alle maatschappij'en, 
voordelige tarieven en 
afdoende hulp bl] ongevallen. 

DE VOLKSUNIE-

NODRDERKEMPEN 
BLUFT MET BIJ Dt PAKKEN ZITTEN! 

Flink wordt de kieskampanje voorbe
reid ' 

Spoedvergadenng dei afd Schoten — 
Druk en verspreiding van 5 000 pamflob-
ten door de Afd Schoten — Grote Kame-
raadschapsavond in de e Rlddershoeve • 
op 21-1-61 voor de ganse Vborkempen — 
Definitieve stichting van de Afd. SchlM»-
Wijnegem op 26-1-61 — Oprichting van 
eigen propagand^loeg vow Konmgshof 
— Kolportage te HerentaJs op 29-1-61 — 
Massale deelname aan de federale stTiJ<l-
dag op 5-2-61 in 't Palladium 

DIT ALLES 18 NOG MAAR EEN BB-
GIN I 

Kameraden geeft thans het volle p<Mid I 
Met de Volksunie-Noorderkempen ten 

stnjde en ter zege 1 

SCHOTEN 
a> De vergadering vond p'aats op 9-1-61 

en werd gevolgd door een spoedvergade
ring op 16-1-61 

Volgende vergadermg op 6-2-61 
b) De wijk f Koningshof » richtte een 

eigen ploeg op en zal er voor zorgen dat 
ons geen enkele partij deze VN-burcht 
zal ontfutselen ' 

Proficiat jongens ' Staat uw man I 

WUNEGEM-SCHILDE 
De vooilopige kern is ihana zo s'erlt ge

groeid dat op 26-1-61 een afdeling ge
sticht wordt Sedert mm dan een Jaar 
werden hier het aantal ab op de t Volk»-
ume » vertienvoudigd ' WEB DOET DAT 
HET N A ' 

Wijnegem-Schilde aan ons 1 Kleurpai^ 
iijen trfb'ijven I 

GEEL 
Na c de slag om Herentals » komt Geel 

aan de beurt VocHijercidende kontakten 
werden opgenomen. Eerang volgt een kol-
portagetocht en een eerste officiële kcai-
^ktvergadermg ter plaatse Dat de man
nen van Geel zich klaarhouden ' 

Met piëteit herdenken wiJ twee Vlamin
gen, wier ganse leven gewrtjd was aan on
ze Vlaams-Natlonale ontvoogdmgsstrljd • 
advokaat F^rans Nuyts UJstaanvoeder 
voor de Senaat voor Tumhout-Mechelen 
hij de laatste staatsverkiezingen en de 
moedige Viammg Jef Verswijvel uit 
Voortkapel 

De Volksunie betuigt has* oprecht krls-
*ehjk medeleed aan de familien Nuyts « i 
Verswijvel. 

GENT 
We zetten onze kiesstrijd In met een 

grootscheepse prc^jagandatocht Gent-Ant-
werpesn op 5 februari e k De federalistische 
volksvergadering op die datum moet een 
sukses worden. I3e karavaan mt Gent 
wordt gevormd aan het Vlaams huls Roe
land en vertrekt stipt te 13,30 uur Auto-
voerders en deelnemers die met de auto-
kar meewlUen dieoen zich 2» spoedig mo
gelijk in het Vlaams huls Roeland te la
ten Inschrijven Beisonkosten voor auto
bus 55 F 

KASTERLEE 

GENT-EEKLO 
Gebruik makend van de tljdsomstandig-

hed«i. verdeelden we in Gent-Eeklo ds 
laatste tijd enkele duizenden wedtbladen 
en ettelijke tienduizenden strooibllletten 

Zowel aan fabrieksultgangen als aan het 
station vond de Volksunleschnftuur een 
dankbaar publiek 

Andermaal ondervcMiden we de nieuws
gierigheid om ook onze stelling te leren 
kennen In Gent - Beklo - Maldegem -
Deinze - Ledeberg - Gentbrugge - St. 
Amandsberg - Merelbeke en tal van klei
nere gemeenten werden huls aan huls 
stroolbriefjes gebast Als voorbereidmg voor 
de grote slag die niet al te ver meer van 
ons verwijderd la, werd hier de bodem 
reeds goed bewerkt 

HAMME 
Het kleine lokaal werd volgepron* met 

tafeds en stoelen 
De muren getooid nioi slogans « DAT 

zal veranderen door federalisme » « Fede
ralisme, D \T Is de öiige oplossing » ga
ven dit Kerst- en Driekonlng?nfeest een 
Vlaams^ia onaal karakter 

Te 20 uar vijf mensen 
EN TOCH I Toch liep het lokaal vol ! 

Tot barsten toe zelfs. 
Na het e'^n ^ r a k Dr Van Boxelare de 

wens uit voor een zaal Herhaalde malen 
werd hij onderbraken door de skandering 
c een zaal » 

V«^er ging het er vroüjk aan toe : 
konfettl, dans en bier 

Plaategebrek belet ons verder u.t te wel
den, toch dient vermeld, dat In de loop 
van de avcoxd nog gemanifesteerd wwd m 
het lokaal Skanderend c een zaal » ging 
men zelfs over tot een zltstakmg Dê  ̂  
werd beëindigd door het hartelijk applaus 
vanwege de eigenaar Beduidde dit de m-
stemming '> De eigenaar mag er op reke
nen, de Voll^sunle laat zijn herberg NOOIT 
In de steek 

De stemmige sfeer maakte zich m°er en 
meer meester van de feestvierders en de 
klinkende zoaitjes van de kusjes-dans 
meldden het einde van dit g es dnft'g 
kantonnaal feest 

De SINT-LUKASGILDE - Hamme ncht 
Op zaterdag 11 februari, een soreekbeurt 
In over PRIESTER DAENS en LODE-
WIJK DE RAET Te 30 UUT stipt in het 
lokaal f De Hertog van Lotha-mgen » 

Spreker Mark Pelgrims. 

Ondertussen tentoonstelling van de 
Vlaamse Pockets, uitgWCTlJ He.d^land 

IMPE 
Wie nog zou twijfelen aan de snelle op 

gang die onze partij op dit ogenblik 
maakt, vindt hier dan terug een van de 
voorbeelden die de 'aatste tijd ve^lvu'dig 
werden genoteöti in het Vlaamse land 
een kflelne kolportageploeg, 3 man. geleid 
door propagaiüllst Jan GaPe verkocht 
hier op anderha'f uur 62 nummers van 
ons blad. Zo zegt U dat waarschijnlijk 
wemlg, maar als U OOK nog weet dat Impe 
slechts 700 Inwoners telt, dan wo'-dt het 
meteen klaar met welke geestdrift de 
Vlaams-nationaJe piopagaoda overal door 
de bevolkmg wOTdt begroet 

De grote verbetering van ons blad is 
natuurlijk met vreemd aan de b'jval. 
maar onèe fK-opagandist«i dienen m elk 
geval geluk gewenst met deze schitteren
de uitslag. Het is een jKachtige mzet van 
het nieuwe Jaar. en ve kunnen de toe
komst zek«- rooskleurig Inkijken 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 
Uitgave van de v.z w VOlKSUNtE 

REDAKTIE Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur, 
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Het aiiondissementeel bestuur werd reeds 
verscheidene malen in kennis gesteld van 
het feit, dat m deze gemeente een groot 
«lantal nationalisten woonachtig is Met 
het oog" op een plaatselijke aktie worden 
deze echte Vlamingen verzocht zich ken
baar te maken 

Een eenvoudig bnefkaartje met naam 
en adres toegestuurd naar het arrondisse-
in«iteel sekretanaat . Verbindingsstraat, 
20, Vosselaar volstaat 

LEUVEN 
SEKRETARIAAT Van 1 februari 1961 

af, zal het sekretariaat arrwidissement 
Leuven gevestigd zijn te Leuven, Panjs-
straat, 12 

Wie bezorgt ons nog een goede kast en 
een bruikbare schrijfmachine ? 

WIJ hopen dat we er heel wat bezoek 
mogen ontvangen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON Op het 
eekretariaat elke dinsdag van 20 tot 22 
uur, elke zondag van 11,30 tot 12,30 uur 

WERKING Onze propagandisten heb
ben tijdens de laatste weken honderden 
etrooitinefjes en V U -niunmers besteld In 
het kanton Leuven De aktie gaat onver
poosd verder en het res«ltaa.t blijft niet 
uit Talrijke nieuwe alxmnementen werd«i 
reeds binnengebracht 

Kortelings zullen we weer eens aanklop
pen voor fmanciéle steun Vrienden geeft 
mild Uw steun moet onze propaganda 
mogelijk maken 

LIMBURG 
Tijdens de afgelopen w ken is de pro-

pasjanda in Lmbuig vlot verlopen 
StffWHfcriefjft werden bedeeüd ir vol

gende geneen tsn St Truiden Tessen-
derlo. Hu'si Paal Liimmen Linkhout, 
Halen, Herk de Stad Beringen Genk 

Tal van plakkc^Ioegen werden r-eds 
gevormd en zullen eerstdaags ook aan 
de sag gaan 
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MOLLEM 
Daags voor Kerstdag werd te Mo'lem 

en uitvaart gedragen de Heer Z Fideel 
Wielant gemeenteraadslid 

Met hem verdwijnt een uitaooderlijke 
figuur 

In een « klem » dorp. Mcdlem ligt tus
sen As=e en Merchtem, is een « groot 
man » he ngegaan 

Een gioot man, zeggen we, omdat hl] 
ve'e oudeien en de J<»geren tot voorbeeld 
kan gestel worden Fier en trots, hield 
hij het lioofd recht in troebele tijden, en 
waar ara°ren niet durfden daar stelde hij 
de daad Er was dan oc* geen enkel 
Vlaams hoogfeest of hij was er bo t zij 
Diksrru.de, Zangfeest, Congressen of Land
dag overal zag men zijn f .guur omrmgd 
door een schare getrouwen En dat wil 
wat z=ggen voor iemand van hoge leef
tijd. 

« Fideel » heeft door zijn voorbeeld 
menige Jongere aangezet om te volharden 
WIJ hopen dat hiJ nu voor ons ten beste 
zal preken en zoals we hem kennen zal 
hij dat wel doen tot hij voldoening heeft, 
daar, waar h j om de e uwige rust inge
gaan IS 

Wij biederL Mevrouw en de achtba'-e fa^ 
ml' e onze mnige deelneming aan met de 
verzekering dat zijn aandenken bij ons 
lang za' ontroeren, maar tevens ook zal 
sterken 

RIJKEVORSEL 
De VolKsunie komt naar U 1 Wie van 

Rijkevo-sel komt naar de Volksmue om te 
helpen "> Schrijven naar Volksume-Kem-
pen, Verbmdmgsstraat 20 Vosselaar 

Gelijklopend met een vier-maandenjrian 
'ot ontsluifmg van de Kcmjjen voor een 
e gentijds nationalisme wordt door het ar
rondissementeel bestuur een weikschema 
afgewikkeld om de hoofdstad van de Kem
pen zelf op een rationele manier aan te 
oakken Nadat reeds meerdere malen dui 
zenden pamfietten werden uitgeworpen — 
ot spijt van enkele wou'd-bs flaminganten 
— werd, na samenstelling van een diaami 
sche nuhtantenploeg deze week overge
gaan tot het t bussen » van 10 000 federa-
'isme pamfletten « Wie will«i rust » Een 
ere-aaluut aan onze miUtanten die dat 
werkje op 2 avonden wisten op te knappen 

Het verder verloop van ons Tumhout-of. 
fensief vei klappen we liever niet de fei
ten zullen voor zichzelf spreken Het be
stuur doet echter een dringende oproep tot 
durvende jongeren om de Tumhoutse mlll-
tantenploeg te komen aanvullen Alle vrij
willigers dienen zich onverwijld op te ge
ven op volgend adres Volksunie Kempen, 
Verbindingsstraat 20, Vorselaar 

ST. NIKLAAS 
De openbare vergadering Ingericht door 

de Volksunie op dinsdag 24 Januari In de 
zaal « De Stad Nanles » te Sint^Niklaaa 
is werkelijk de vergadering van de door
braak gewwden Voor liet eerst sinds het 
einde van de 001 log werd te Sint-Niklaas 
door de Vlaamse nationale partij een ver
gadering belegd die als volledig geslaagd 
mag beschouwd worden Meer dan 200 
aanwezigen 

Na een koite inleiding door Di Jules 
Van Boxelaer, trad onze algemene onder
voorzitter, Dr Leo Wouters, als eersta 
spreker naar voor Op bezielende manier 
sprak hiJ ovei het fedeiallsme en over 
hetgeen deze politieke struktuur waar
voor thans in ruime kringen belangstel
ling heerst, ons volk brengen kan grote 
sociale en ekonomlsche vooruitgang kul-
turele bloei en nationale bewustu 01 ding 
Enkel en alleen door het afdwingen van 
federalisme, aldus spreker, zullen wij de 
zware problemen waarmee Vlaanderen 
sinds Jastf MI dag te kampen heeft een 
oplossing kunnen geven 

Volksvertegenwoordiger Frans Van der 
East begon zijn aandachtig aanhoorde toe
spraak met een krachtdadig prote--! te
gen de schandalige houding van de C V P -
Uberale regermg die de kommunisten het 
woord laaf voeren voor de Vlaamse ra
dio en TV maar de Volksume niet HiJ 
wijst op het grote belang van de komen
de verkiczmgen en waarschuwt de Vla
mingen zich niet meer te laten beetne
men door de « volstrekte meerdeiheid » 
slogan van de C V P Aan de hanri van 
een verklaring afgelegd door Theo Lefe-
vre te Luik en verschenen in « La Ubre 
Belgisue » bewijst spreker dat de CVP 
de vcristrekte meerderheid absoluut niet 
wenst De verkiezingen worden vervioegd, 
aldus spreker omdat de regering weet dat 
de gevolgen van haar rampspoedig poli
tiek spoedig zullen zichtbaar en voelbaar 
siijn voor ledereen Tevens 7ijn grote toe
geving^ nod'g om de Walen te verzoe
ken met de eenheldsstraat Dit 7?' ge
beuren na de verkiez'neen 

Na de beschamende knechtenrol te heb
ben geschandvlekt van de Vlaamse sociâ -
listen dia onze arbwaers en werklozfn ver
raden dooi me' te reageren op de brief 
van GaiUv aan de EGKS, trek' onze 
volksvertegenwoodiger het besluit iiit dit 
al^s wiJ moeten meester worden in el-
gpn huis, mees er over ons grond«!ebied, 
onze asbeiddcrac^ten, ens •geld, on^e ha
vens rivieren en kanal'>n en rî  ' dom-
men van onze bodpi 

Na de?e fel toegejuich*» loespra^ v." d 
dez<» schitterende en beloftenrljke vergac 
dermg begoten met een geestdiiftige 
« Vla«m.se Leeu* » 

RD 

Onze wekelijkse koiportage had ' t 'maaj 
piaate te St Niklaas 

In drie verschillende groepen doo.i^ruis-
len we een g^eelte van de stad terwijl 
de radiowagep nu eens hier dan we»" daar 
opereerde 

De vsrkoop was goed, meer dan nO nr» 
werden verkocht, terwijl we ons m een 
aandachtig gehoor mochten verheugen Al-
gemene vaststelling, onze bevrtking is de 
bestaai>de toestand beu, wil een emde ge
maakt Zien aan de nutteloze po nieKe 
heerschappij van de grote partijen de ge-
zonddenkende mens wil een ^gemene 
volkspoiitiek, die de klassmstnjd uitscha
kelt, de vo'kswelvaart behartigt en m deze 
p°T\oóe zijn tijdsgebeuren begrijpt 

Dit alles bieden wiJ nationalisten h.en, 
daarom ook ziwi ze m de jonge Vlaams-
nationale partij, een uitkomst titt de <op, 
waarm we allemaai door toedoen van d« 
onbekwame regeerder* ' - '-' ~-aaK-
*en 

* School-

* Bureel- en 

* Terrasmeubelen 

speciale modellen op aanvraag 
A. JEURISSEN • 

CLOOSTERMANS & ZONEN 
ZONHOVEN - Tel : ( i l l ) 132 31 

Bezoekt oaze toonzalen 

file:///oorzitter
file:///-ergadenng
http://Diksrru.de


•DE VOLKSUNIE • N' 5 - 4 FEBRUARI 1961 

WIE DICHT MEE ? 
Uw aller (onvolprezen) Ernest heeft d« handen vol. Met rijmen, met 

werken en af en toe met een pint. Zo komt het, dat hij een» te meer ve«̂  
achteruit Is geraakt In zijn briefwisseling met ilJn trouwe korrespondenten 
en prijswinnaars. Ernest (die leeft van goede voornemens) zal echter een» 
extra zijn l>est doen. Maar eerst toch nog gauw het (steeds even spannend]! 
spelletje met de redaktionele Belga. De prijs gaat ditmaal na*r het rilt* 
Noordzeestrand, en wel bij dhr M.H. te Oostende i 

Craston, een tik overspannen, 
werd naar zijn slaapstee verbannen. 
Doch heel de Belgiek 
is ernstiger ziek. 
Remedie ? Zelfbestuurplannen ! 

De Belga heeft echter geruime tijd geaarzeld, en wel bij volg'ende inr 
lendingen : 
B. M., Dendermonde : « en Renard maakt begrafenisjAannen ». 
M.d.S., St. Amandsberg : « geen hulp meer me4 sleuteiplannen ». 
en tenslotte uit het (brave !) Limburg : « nu Leeuw en Haan hem ontman
nen ». 

Het stukje komedie, dat erin bestaat de socialistische partij via de heer 
Spaak weer u salonfahig » en coalitie-rijp te maken, inspireerde ons voor i 

Men kan niet samen regeren 
met ongelikte meneren. 
Van Zeeland sloeg Spaak 
aan een C.V.P.-haak. 

De wekelijkse Heideland-pocket voor de beste specialist in rood g<;le ver-
klezingsmanoeuvers-op-rijm. Inzendingen zoals steeds voor donderdag &.•. 
p/a de redaktie aan 

uw dienstwillige Ernesto 

RHODESISCH DIALOOG 

Gezien de speciale positie waar-
In het land van de Britse Afrika-
veroveraar Cecil Rhodes zich thans 
bevindt worden de briefschrijvers-
kolommen van de da^laxlen aldaar 
geteisterd met twisten over het 
thema : al dan niet aansliüUng bij 
de Republiek van Suld-Afrika... 

Zo verscheen, dag na dag, in de 
Rhodesia Herald van Salisbury de 
correspondentie tussen een Afri
kaans- en een Engelsgezinde, die 
wel zo typisch Is voor de mentaliteit 
van deze twee groepen dat wij er 
hier graag iets uit aanhalen, ook 
omdat hiermede een licht geworpen 
wordt op de huidige toestand ten 
N. van de Limpopo. 

DE KONINGIN 

Royalist (Engelsffezind) : De prijs 
die wij moeten betalen voor de aan
sluiting Is te groot : wij moeten af
stand doen van onze koningin. 

White Hope (Afrikaansgezind) i 
De koningin is inderdaad een char
mante jonge dame, maar noch zij, 
noch haar regering, noch het Brit
se volk kunnen de vraagstukken 
van Rhodesië verstaan en er een 
oplossing voor vinden. 

^itania van ket ^^erraad 
EJr aljn auteurs, wiw werken een halvo 

blbliotheOk vttUen ea die toch auteurs van 
één enkel boek zijn gebleven. Een tlplsch 
voorbeeld Is Erich Maria Remarque, wiens 
c Van het Westelijk front gsen nieuws » 
na de eerste wereldoorlog en tot op onze 
dagen een bestseller Is gebleken. 

Remarque heeft nadien nog veel f,o-
Bchreven; het pasder van de eerlijke ver
ontwaardiging, van het verontwaardigd 
protest had hij echter voUedlg opgebruikt 
Toor zijn eersteling. Zijn later werk was — 
In het bsste geval — opgewarmde kost. 

Enkele Jaren gele<ien verscheen « Het 
S6e uur » vdn Virgil Gheorghlu. Het boek 
werd dadelijk een schlager en kende ta.1 
yan heruitgaven en vertalingen. Het 
heeft met Remarsue's eerste roman gemeen 
dat het geschreven scheen in een buiten
gewoon sterke opwelling van eerlljkie ver
ontwaardiging, dat het ook litterair een 
meesterwerk was en dat het onbarmhar
tig die waanzin van de oorlog aankloeg. De 
auteur was een Roemeens emig^-ant die In 
Parijs leefde en stellig tal van autoblogra-
flache gegevens In zijn roman verwerkte. 
Een tijdlang was er in de pers heel wat 
t« doen over Gheorghlu die door uitergt-
Unks er van Ijeechxüdlgd werd lid te 
sljn geweest van de fascistische « IJzeren 
Garde » in Roemanië. 

E^n paar Jaar later verscheen « Da 
tweede kans », vervolg op « Het 25e uur ». 

Het was een hopeloos vea-knoeide kans; net 
eoals bij Remarque scheen alle veront
waardiging en opstandigheid verbruikt t« 
zijn voor de vroegere roman. Het werd een 
langdradig en vervelend herkauwen van 
bet oude thema. Gheorghlu scheen na de 
eerste kreet van protlest hees te zijn ge
worden. 

In I960 verscheen dan blJ Pion te Parijs 
c La Oravache ». Enkele dagen na het ver
schijnen werd het b o ^ door het « Tribu
nal de grande instance » In beslag geno
men en tot de brandstapel verwezen. Weer 

werd de auteur in de ultra-rode pers onr 
der anti-fascistisch spervuur bedolven. 

Het werk ligt thans in nederlandse vfer-
tallng voor ons en we hebben on« vergeef» 
afgevi-aagd, wat in deze roman dfe recht-
Ijank kan aangezet hebben tot verwijzing 
n&air de Index. We vrainoeden dat t De 
Zwsep » een sleutelroman zou zijn en dat 
iemand uit de Parijse emigranten wereld 
een spiegeltje voorgehouden kreieg waarin 
hij zich al de duidelijk herkende. Er zijn 
echter, ook in Frankrijk, al sterker dingen 
gepubliceerd. 

c De Zweep » kwam echter onze mening, 
als zou Gheorghlu de auteur van een boek 
blijven, totaai logenstraffen. De nieuwe 
roman bereikt wel niet de hoogte van 
c Hst 25e uur », maar toch Is het duide
lijk dat de schrijver (om het met een lx>k*-
term fce zeggen) f zijn tweede adem heeft 
gevonden ». Het t)oek verplaatst ons naar 
Roemenië, het Roemenië van vlak vó<5r en 
vlak na 23 augustus 1944. Tot op die da
tum was Roemenië de bondgenoot van 
Duitsland in de strijd tegen het kommu-
nlsme, vanaf die datimi — en na een 
schaamteloze proklamatle van de koning 
— vocht het met Rusland mee tegen het 
nationaal-soclalisme. In feite kwam het 
er o.m. op neer dat de westerse geallieer
den het land op de meest brutale wijze 
aan SovJet-Rusland uitleverden. 

VTte beleven het drama van de omzwaai 
ergens in een Karpatendorp, waar de 
c landverrader » van vandaag plots de 
c held » van margen blijkt te zijn en waar 
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de « patriot • zonder ealge overgang* oor-
k>gsmisdadiger » wordlb. 

Het lx)ek is tevens een sterke aanklacht 
tegen de Roemteense koning en de hem onw 
ringende aristokratlSi de eg. * phaaario-
ten ». Het »egt ook enkele zeier lauwe ea 
rake dingen over de Amerikanen : « Ieder 
mens en elk land heiaft een opdradit te 
Tervullen. Amerika moet deze planeet ver
overen en liaar aan de Bussen geven. Dat 
is de opdracht van Amerika.-Daarom heef» 
Columbus Amerika ontdekt ». 

Het nawoord van de auteur hebben we 
minder gesmaakt. Het begint met een zeer 
ongelukkig citaat van Arthur Rimbaud en 
het zou een uittreksel rijn van het ver
trouwelijk dagboek van de schrijver, van
af 1 januari 1960. AanvaiJcelijk mleenden 
we dat het een fascistisch credo zou wor
den en we zouden dat gewaardeerd heb
ben, niet in se maar als de uiting van een 
non-konformlstlsclie geest. Het Is echter 
gebleven bij een nogal stuntelige poging 
om zichzelf tfe omgeven met het marte
laarschap van een in 1960-nlet-meer-b*-
staande problematiek. 

Het lx)ek, dat we sterk kunnen aanbeve
len, had deze poging roorwaar niet nodig I 

T.V.O. 

O. - Virgin Gheorghla - DE ZWEEP (La 
Oravache, vert. Edw. Peeters) - Llnnien 

band, 213 blz. - 123 P - Uitg. Pax, Den-
Haag; Uit. Westland. Mer' sem (1960). 

Dichter Wiliem 
Gijssels herdenking 

Op 4 februari a.9. cal de grote V.T.B, 
feestzaal St, Jacobsmarkt 45 te Antwer
pen te klein rijn om allen te bevatten, 
die op post willen liJn bij de hulde en 
herdenkingsavond ! « Dichter Willem Gijs
sels ». 

Mevrouw Cary Fontyn zal voordragen 
uit zijn werk, Renaat Verbruggen zal lie
deren zingen Op tekstea van Willem Gijs
sels en Meester Renaat Veremans, de eeu
wig jeugdige, zal deze, Vlaamse zanger bij 
uitnemendheid, op het klavier l)egeleiden. 
Zij, die Wai«n Gijssels gekend hebben 
zullen er willen bij rijn, de anderen, zul
len uit de voordracht van de Heer André 
M- Veis vernemen wie Gijssels was, hoe 
hij leefde en waarvoor hij leefde, leed en 
streed. In deze dwaze tijd, waarin hdd-
haftigheid, trouw tsa geloof aan eigen 
schoon nog al lichtvaardig als romantisme 
wordt betitdd is het voor de Vlaamse 
waardigheid van de ScheWestad goed, dat 
dergelijke Willem Gijssds avond plaats 
heeft. Welke Vlaamse Antwerpenaar zoo 
de schande willen dragen afwezig te zijn? 

De belangstdlenden wordt aangeraden 
zo vlug mogeijk hun plaatsen te i)e8pre-
ken. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de be
stuursleden van de « Knltuu*- en ont
spanningskring a ThlJI » en bij de V.T.B. 
St. Jacol>sniarktiw 

Royalist : U moet niet denken dat 
ik alle Afrikaners a!s ongewensten 
beschouw, want ik ben met een 
Afrikaanse vrouw getrouwd. 

White Hope : Ik ben er zeker van 
dat ook alle Engelsen niet onge
wenst zijn. want Ik ben met een 
Engelse vrouw getrouwd. 

Royalist : Maar dit zal toch ake
lig wezen om van uit het verre Pre
toria of Kaapstad geregeerd te 
worden. 

White Hope : Wil u misschien 
liever uit het nog verdere Londen 
af Moskou geregeerd worden ? 

DE TAAL 

Royalist i In het geval van aan
fluiting zal leder die een staats-
betrekking bekleedt vlot Afrikaans 
moeten kunnen praten. 

White Hope : Als het zo verder 
gswtt in Rhodesië zal ledereen vlot 
de Shona-taal moeten kunnen 
spreken. 

Royalist : Als ik de straat wil 
oversteken wil ik niet tegen een 
plaatje met « Stap hier oor > aan-
botsen. 

White Hope : Ik zou liever op die 
Afrikaanse vermaning acht slaan 
dan door een negerpolltie-agent 
rondgesleurd te worden. Omdat het 
In Engeland zelf zo lekker is ver
hulzen vele Engelsen naar andere 
gedeelten van de wereld waar zij 
met vreemde talen te doen krijgen. 
Waarom moet er dan bezwaar ge
maakt worden tegen de taal die 
door de meerderheid van de men
sen in Zuld-Afrika gesproken 
wordt T 

DB VLAG 
Royalist i Denk eens, de Union 

Jack zal niet meer onze vlag zijn 1 
White Hope i Wel. Ik zal mij lie

ver veilig voelen onder de vlag van 

de Republiek van Zuid-Afrika als 
onveilig onder de Union Jack. 

DE EERSTE MINISTER 

Royalist : Sedert 1910 heeft de 
Unie geen enkel Engelssprekende 
als Eerste Minister gehad. 

White Hope : Wat Is daar nu zo 
verschrikkelijk aan ? Noem mij nu 
eens een goede reden waarom zij 
nu juist een Engelssprekende Eer
ste Minister moesten gehad heb
ben ? 

EN WIJ 

Omdat het in België, dat nu een
maal als een ordelievend, vrij en 
edel land in de wereld bekend staat, 
onverwachts zo gestoven heeft, 
worden wij hier door tientallen oud-
HoUanders uitgedaagd om antwoord 
te geven op de vraag wat wij gaan 
doen als de Walen zich afscheuren. 
ï r ontwikkelt zich dan gewoonlijk 
een gesprek zo in de aard van het 
bovenstaande onzer Rhodesische 
vrienden. Het zal niet anders kun
nen of Vlaanderen moet bij « Ol-
land » Eiansluiten, maar wat van 
al die koningen en koninginnen en 
dan' dat Vlaams dat zo geweldig (!) 
van Ollands verschilt. 

Een kersvers uit « Olland > aan
gekomen heertje, dat stellig van 
nabij de gebeurtenissen vij de Bel
gen gevolgd had, zei dat het niet 
zou gaan want de Vlamingen zijn 
te plezierig en drinken te veel bier. 
In een vlaag van wanhoop greep ik 
naar De Zondenbok van Pol Lebeau 
en las ik met duivels genoegen de 
passage van de zatte Hollanders 
voor. 

TOT SLOT : DE AFRIKANERS 

Onze Afrikaanse vrienden zi jn ' 
weer bijzonder onder stoom geraakt 
nu ook België, naast Afrika, Lon
den en Amerika, zijn « rassevraag
stuk > heeft. De bladen schreven 
er in het lang en breed over. Apart
heid noemen ze in België nu een
maal federalisme. Wat er ook van 
Bij, de belangstelling voor het « Bel
gische vraagstuk > en de Vlaamse 
beweging is hier zowel bij Hollan
der als Afrikaner enorm toegeno
men en gelukkig, want onbekend Is 
toch maar onbemind. 

Fred T. Die Kruger-Verbond, 
Johannesburg. 

Napoleon DE5TANBERQ 
Gent bleef na 1830 - het werd al vaker aangestipt - een 

orangistisch nest. Sporen van Nederlandse gezindheid vindt 
men terug zelfs bij die Gentse auteurs, die dicht bij de ver-
franste burgerij der katoenstad stonden. Napoleon (tipische 
voornaam In het Gent van die Jaren !) Destanberg werd ge
boren op 7 februari 1829. Hij studeerde voor advokaat doch 
ruilde weldra het gerechtshof voor het Nationaal Toneel te 
Antwerpen, om zich vervolgens uitsluitend aan de journalistiek 
en letterkunde te wijden, 

Destanberg maakte zich voor het toneel zeer verdienstelijk. 
Ziln tah-ijke dramatische werken en zangspelen («Maria van 
Bourgondië. en «Frans Ackerman» met Karel Miry) kwamen 
tientallen keren voor het voetlicht. De populariteit van Destan
berg was echter vooral gesteund op zijn « PoUtieke refreinen en 
Liberale Uedekens», bljtend-sarkastische verzen In onverval
ste volkstoon. Hij was een Molière - en Shakespeare - vertaler, 
hoofdopsteller der «Stad Gent» en medewerker aan talloze 
tijdschriften en dagbladen. Hij overleed op zijn buitenverblijf 
< Vllegenburg . te St Amandsberg op 1 september 187a. 

Van hem hieronder een uittreksel uit zijn (gedeelteijk zeer 
bekende) «Jacob van Arte velde» («Wie herbracht hier de 
rust...»), waarin we vooral het onmiskenbaar Nederlands ge
luld beluisteren : 

Jacob van Artev/elde 
Feest in Vlaanderland ! 
Roelandt luidt het hooggetije. 
Feest in Vlaanderland l 
Veurne-Ambacht, Brugsche Vrije, 
Land van Waas en Meetjesland, 
Land van Aalst en van Cadzand, 
Heerlijlcheid en Kasselrije, 
Heel het vlaamsche vaderland 
Sluit met Gent een nieuwen band, 
Roelandt luidt het hooggetije, 
Feest in Vlaanderland I 

En de Maagd van Neêrland juicht vol blijheid, 

Want ze zegt : •• -j, 'j 
f Vlaandren mint zijn roem nog en zijn vrijheid 
» En zijn recht. . . T , , 
> Vlaandren mint zijn vrijheid en zijn recht. 1 
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KNUPPEL in 'f HANENKOT 

FEDERALISME 
SCHILDWACHT 

Meer dan eens heeft Schildwacht 
in < Het Volk » manmoedig; geschre
ven dat federalisme de Vlamingen 
niet moet afschrilcken. In zijn be
schouwingen na de IJzerbedevaart 
van vorig jaar schreef hij o.m. : 
« Waar het op aankomt — en mis
schien heeft het woord federalisme 
daar wel duidelijkheid geschapen 
nopens de ware bedoeling — is op 
de belijdenis van de noodzakelijk
heid om in de Belgische staats-
gemeenschap aan de Vlaamse volks
gemeenschap zekere eigen struktu-
ren te geven en zekere eigen instel
lingen die er moeten toe leiden dat 
het Vlaamse volk niet alleen in Bel
gië een eigen kulturele ziel heeft 
maar tevens een eigen politiek li
chaam . Tot waar moet men gaan 
In die richting ? Wij antwoorden : 
tot daar waar wij zullen moeten 
gaan. Inderdaad, de struktuurher-
vormingen hangen niet alleen af 
van onze bedoelingen, doch tevens 
en evenzeer van de bedoelingen van 
de Walen en de Franstalige Brus
selaars. Hoe onwilliger en vijandi
ger zij zich zullen tonen . des te 
verder zullen wij Vlamingen moe
ten gaan met onze veiligheids
maatregelen. Enz . » 

Vol spot en ironie schrijft De Li
nie (61.1961) over dezelfde Schild
wacht in verband met zijn houding 
gedurende de laatste weken : 
€ Zelfs Schildwacht van « Het 
Volk », die n.a.v. de talentelling-
herrie zo gemakkelijk het federalis
tisch spookbeeld opriep, schrijft 
thans op sussende toon over de hulp 
die de Vlamingen de Walen willen 
bieden — hulp die zij zelf voorals
nog goed kunnen gebruiken, of zijn 
er bij ons plots geen werklozen, 
geen mobielen en geen seizoen-
mannen meer ? » 

Gaat met zo'n schildwachten 
naar de oorlog ! En zeggen dat de-
ie C.V.P.-senator die de zolen likt 
van de Walen om toch maar de 
unitaire staat op de rug van de 
Vlamingen te kunnen handhaven, 
jarenlang in het IJzerbedevaart-
komitee gezeten heeft ! Vlaande
ren moet wel erg ziek geweest 
zijn .. 

DE STROMING 

In ons vorig nummer brachten 
we de passende lof aan de Katolieke 
Studentenverbonden Gent en Leu
ven, aan de Vlaamse Volksbeweging, 
aan de tijdschriften «Kijk» en «Het 
Penoen» om hun stellingneming 
ten voordele van het federalisme. 
Wij moeten er deze week de V.T.B.-
V.A.B. aan toevoegen die in haar 
halfmaandelijks orgaan «De Auto
toerist » onverbloemd stelling nam 
voor het federalisme. En ook d« 
Vereniging voor Vlaamse Academici 
(vroeger het Algemeen Vlaams 
Hoogstudenten Verbond) dat meer 
dan l.OQO universitair gediplomeer
den verenigt. Hun motie, die we in 
dit of in volgend nummer zullen af
drukken eist federalisme en waar
schuwt uitdrukkelijk tegen het feit 
dat men federalisme zal willen ont
wijken door nieuwe toegevingen 
ten koste van Vlaanderen. De 
Volksunie staat waarachtig niet 
alleen. 

DE PARITAIRE SENAAT 
Door paritaire senaat verstaat 

men een senaat waarin evenveel 
Waalse als Vlaamse senatoren zou
den zetelen, zonder rekening te 
houden met de bevolkingscijfers, 
met het aantal kiezers. Het is ge
woon bedrog een paritaire senaat 
voor te stellen als federalisme : de 
Vlamingen zouden waanzinnig 
moeten zijn om zich aldus in de 
luren te laten leggen. De paritaire 
senaat bestaat echter reeds in de 
C.V.P. : het nationaal komitee van 
de C.V.P. is paritair samengesteld 
uit evenveel vertegenwoordigers 
van de Franse als van de Vlaamse 
vleugel, zonder rekening te hou
den met het aantal leden of het 
aantal kiezers of het aantal geko
zenen. 

Het feit dat de Vlamingen in de 
C.V.P. zich itilzwijgend neerleggen 
bij dergelijke ondemokratische sa
menstelling van hun hoogste part i j-
orgaan is een waarschuwing : wat 
zij zo laf zijn te aanvaarden in hun 
partij, zijn zij in staat ook te aan
vaarden in de Staat. 

Tegen het gevaar van een pari
taire senaat zal Vlaanderen zich 
niet beschermen door voor de C.V.P. 
te stemmen I 
Des te meer daar de Waalse C.V.P.-

ers van de Beweging der Waalse 
provincies en de Waalse liberalen 
aansturen op een paritaire senaat 
om de unitaire staat op de rug van 
de Vlamingen te redden... 

De Vlamingen zijn dus gewaar
schuwd. 

Hebt gij U ooit afgevraagd hoeveel mannelijke kiezers bij 
de laatste verkiezingen wel voor de Volksunie zouden gestemd 
hebben ? Alleszins veel meer mannen dan vrouwen 

Mogelijk werden 60 % of misschien wel 70 % van de stem
men voor de Volksunie, uitgebracht door mannen. 

In dit laatste geval zouden meer dan 40.000 vrouwelijke 
stemmen te weinig uitgebracht zijn op de Volksunie. 

Een groot deel van deze stemmen zijn voor de Volksunie ge
makkelijk te winnen, zonder veel onkosten of inspanning, alleen 
reeds door de actie van de enkeling bij zijn moeder, zijn groot
moeder, zijn zusters, zijn vrouw, zijn dochters, zijn tanten. zijn 
nichten en buurvrouwen. 

Vergeet vooral niet : de persoonlijke actie is de machtig
ste hefboom voor onzejdoorbraak. 

Verkiezingen in Nieuw - Zeeland 
Op 26 no»ember van vorig jaar werden 

in Nieuw-Zceland algemene verkiezingen 
gehouden, die aldaar om de drie jaar moe
ten plaats hebben Tijdens de vorige ver
kiezingen had Labour een merkelijke \er-
hoging \aD de sociale voorzieningeii (o.a. 
geiinsbijslagen met 50 <~c) en een belang
rijke belastmgverhoging beloofd en aldus 
de volstrekte meerderheid weten te beha 
lea. Acht maand daarna hadden de over
winnaars echter met spitsvondige nit-
\ lnchlen die voor deze van onze natio
nale Gaston niet moeten onderdoen, de 
belastingschroef nog wat dichter toege-
schroefd en de kiezers waren deze woord
breuk nog niet vergeten. De konservatle 
Ten (National Party) behaalden met 47 % 
van het aantal uitgebrachte stemmen eett 

komfortabele meerderheid en Labour 
moest met 43 '^c genoegen nemen 

Een teken aan de wand voor de twee 
grote partijen is echter de grote stemmen
winst van de derde partij (Social Credit 
Party). 41s gevolg van het op Engelse leest 
geschoeide kiesstelsel slaagde de « Social 
Credit Party » er niet in een enkele zetel 
m de wacht te slepen, doch het feit blijft 
dat deze parti j , die pas m 1954 werd op
gericht en vooral op het gebied van de 
openbare financiën en het kredietwezen 
nieuwe wegen wu bewandelen, voor de 
i r d e opeenvolgende maal ruime voormt^ 
gang in stemmenaantal heeft geboekt. Het 
keurslijf van de traditionale partijen 
schijnt ook in Nieuw-Zeeland barsten te 
vertonen. 

DE ANTI-FEDERAIISTEN 
HOREN IN MUZEUM THUIS 

legeiiweriiingea Hkeii w kMeraetaid 
Het verzet van de anti-federalisten doet mij steeds denken aan het 

verweer van de eigenaars der dilegenties tegen de eerste trein. Deze kwie
ke heerschappen vonden alsmaar nieuw argumenten tegen het nieuwe ver
voermiddel. Zij fabriceerden de bezwaren zelf of lieten ze uitbroeden door 
gehuurde specialisten. Zo werd plechtig gewaarschuwd tegen de gevaren 
voor de gezondheid der reizigers. Maag- en darmstoornissen, duizeligheid 
en allerlei kwalen werden met ijzingrwekkende zekerheid voorspeld. De 
eieren zouden bij het vervoer bederven en zelfs de onschuldige koeien 
langs de weg, en hun melk, zouden het slachtoffer worden van die euvel
daad. Gij weet hoe de geschiedenis de ongeluksprofeten heeft in het gelijk 
gesteld. 

(X>k de anti-federalisten produ
ceren steeds argumenten met de 
druppelteller. Telkens aJs er een 
vernietigd wordt wordt er weer een 
ander los gelaten. 

Zo beweerden zi] dat wegens stra
tegische redenen de eenheidsstaat 
diende behouden, door ons lidmaat
schap van de Nato vervaJt deze be
wering 

De anti-federalisten beweerden 
dat in een federaal België, Vlaan
deren zijn economische ondergang 
tegemoet ging Nu bepleiten de be
trouwbare Vlaamse economisten fe
deralisme als voorwaarde voor onze 
economische opgang. 

De antlfederalisten beweren dat 
federalisme een vaag begnp Is, en 
sinda 1953 bestaat een uitgewerkt 
ontwerp van federale grondwet 

De antifederalisten beweren dat 

federalisme verouderd is m een we
reld die zich steeds verder in gro
te blokken aaneensluit. 

In Kongo dat zij unitair hebben 
Ineen geflanst, staan zij officieus en 
onderduims federalisme en separa
tisme voor. 

De antlfederalisten beweren dat 
het federalisme maar wordt aange
hangen door een onbeduidende 
minderheid, maar in 1936 was er 
door het akkoord K.V.V. - V.N.V. 
een meerderheid voor federalisme 
In Vlaanderen 

Nu heeft Wallonië zich bi] mon
de van de meerderheid van zijn 
wettelijke vertegenwoordigers zich 
voor federalisme uitgesproken 

Er bestaan geen steekhoudende 
bezwaren tegen het federalisme. Er 
bestaan alleen voorwendsels en be

dreigde, of bedieigd geachte, be
langen. 

Zk) is de C.V.P tegen federalisme 
omdat ZIJ vreest haar invloed in 
Wallonië te verliezen. Zo zijn de 
Vlaamse socialisten tegen federa
lisme omdat zij het overwicht van 
de C.V.P in een federaal Vlaande
ren vrezen. Zo is Brussel tegen fe
deralisme omdat het zijn bevoor
rechte en onduldbare positie vreest 
te verhezen. Zo is het grootkapitaal 
tegen federalisme omdat het een 
bewust Vlaanderen en een linkf 
Wallonië vreest. 

Waar is in al die bekommernis
sen de bezorgdheid om het Vlaam* 
belang "> 

En dat wordt juist door het fede
ralisme gediend. 

De antlfederalisten zullen het 
pleit verhezen net als de tegenstan
ders van het spoor, omdat de op
gang van een volk dat zich van zijn 
rechtmatige belangen bewust wordt, 
evenmin kan worden afgeremd alg 
de technische vooruitgang 

En de geschiedenisboekjes zullen 
beschaamd over de antlfederalisten 
zwijgen net als over de dili^entie-
bazen 

ItEIMOND MATTHEYSSEN8 

Boter opgekocht tegen 30 F. 

Miljoenen voor bet rapen bij smokke 
Doeanen hebben gevaarlijk leven in grensgebied. 

(Van ern onzer re porters j 
€ Ze zullen er vutid^iag niet Joorrjera/.en i meent de man die in liet ou-

dernelse dorpsherbergje iMast vie zit. I lak voor ons, op de hrin/, stond er 
reeds een hele tijd een, tetwat oiidtre man', He, rustig xijn pijp stomend, 
bltj^-haar hef weertje van vion/en trachtte te ont si meren aan de loorhij-

Integendeel deze men'^n doen aileh wat 
in hun macht ligt, doch een eenvoudig 
bezoek aan de grensstreek bewtj-st al da
delijk hoe het gtralj^isc^ onnpo^^olijk la 
om alle « gfensmjlzên » d id i t ' te houden. 
Een droeviger vaststelling Is echt<>r het 

C lijdende wolhen. Ken fietser urn voorbij ge red en en bijna onnpiallend had **'* ^^^ '^^ gewone burger in het smok-
.jeen gebaar met .jn handen gedaan. De f.ei.er bean.iroord^e dit gelijk^ ' b ^ w o U ^ g ' ^ k r s t m ^ ll^'^TneTZ 

aardig en reed vlitg in de grenuirhftng door 

« Ze zullen een andere weg moeten ne
men » verklaart niljn gezel zich nader « of
wel het van avond in de duistemia moe
ten wagen » Zijn gsslotenheid \ a n bij de 
aanvang begmt wa^ op te klaren nu hl] 
blijkbaar overtiugd Is dat ik niet van de 
politie ben Naai hij denkt moet het een 
belangrijke lading a j n anders loii er 
me t met een uitgebreid ^ lonnenne t ge
werkt worden Hl] I3 ervan overtuigd te 
weten wie de zaak leidt « Iedereen m het 
dorp hier kan U vertegen wie er boter 
smokkelt en op welke schaal ze wei ken, 
meneer » Op mijn verwondering waarom 
de doeane dan met dlrekt ingrijpt, ver
telt hl] me dan hoe spitsvondig hun me-
tode's zijn Niemand zal het wagen de 
boter In zijn huis op te stapelen deze 
wordt dlrekt doorgevoerd, zodat voor de 
doeane de enige mogelijkheid om de smok
kelaars te vangen enkel het op heterdaad 
betrappen oier^chiet Doch dit is ook niet 
altijd zeer gemakkebjk 
UITGEBREIDE ONDERNEMING 

De grens tussen België en Nederland ia 
absoluut geen hermetisch gesloten gor
dijn. Integendeel op vele plaat-sen kan 
men slechts vermoeden dat de grens er
gens m de nabijheid moet liggen en kan 
men deze oversteken naar believen zon
der oc* maar een mens laat s^aan nog 
een doeanier tegen te komen Deze we
gen worden dan ook biJ voorkeuj gebruikt 
door diegenen die grote ladingen te ver
voeren hebben Begrijpelijk wordt er v-an 
elke belangrijke tocht een flinke organi
satie gemaakt met spionnen, verkennmgs-
wagens enz Worden de anokkelaars toch 
onderschept dan staan er verder nog ver
scheidene wagens klaar om hen op te van
gen Smokkelwaar moet m zulke gevallen 
dan m de steek gelaten worden benevens 
de auto . 
WINSTEN 

Nu hoeft men echtei niet te denken 
<tet dergelijke verliezen van aard zouden 
zijn om hun balans een lelijke deuk te 
geven De wmsten die bij de gelukte toch
ten gemaakt worden zijn zo fabelachtig 
groot, dat ze het geld m alle voorzichtig
heid moeten uitgeven om niet te erg de 
aandacht op him njkdom te trekken ' De 
mbeslaggenomen wagens, meestal veiou-" 
derde Amerikaanse luxewagens, worden 
achteraf publiek verkocht en worden ook 
meestal door smokkelaars terug opge
kocht De wagens kunnen, wegens hun 
zeer groot verbruik aan brandstof slechts 
aan een schappelijke prijsje van de hand 
gedaan wonden Een ideale zaak d^ls voor 
die heerschappen, vermits een eventueel 
verlies van de wagen niets ergs oetekent. 
Het groot b«izineverbruik stoort evenmin, 
er hoeven toch geen grote afstanden af
gelegd te worden, t«-mjl hun grote snel
heid behoorlijke ontsnappingskansen geeft 
GEMAKKELIJK LEVENTJE . 

Deze keer had de doeane bhjkbaai lucht 
geroken van de aan gang zijnde pa r ty 

want plots zagen we een drukke kontrole 
In de streek parouiUeren 

« Ze zullen het moeten uitstellen tot 
deze av(md of tot morgen » meende mijn 
gwzel (^ een kennerstoontje en als blijk 
van een uitzonderlijk vertrouwen begon 
hlj me wat over de financiële kant van 
de zaak te vertellen Het onschuldig uit-
Kiende, pijprokende mannetje dat gans 
de namiddag op de brug had staan rond
kijken kon daarvoor wel tot 2 000 F ver
diend hebben Him « loon » hangt wat 
af van de omvang van de op«a t ie Soms 
krijgen ze 2 F per Kg boter die over
komt en m heel gewichtige partijen gaat 
dat wel tot 3 en 4 F De vervoerders k n j -
gen natuurlijk meer dit loopt van 7 'o t 
10 en zelfs soms 12 F Nu moet men 
weten dat het lang geen zeldzaamheid 
Is dat er op één week meer dan 150 ton 
overgesm<*keld wordt zodat het voor die 
« m^ewerke r s » vaak tot Interessante 
verdiensten komt He' lleuwenaandeel 
gaat vanzelfsprekend naar de feitelijke 
bende zelf De boter kunnen ze m Neder
land aankopen tegen 30 tot 35 F Een
maal over de grens gebracht kunnen ze 
die dan afzetten tegen ongeveer 70 F 
Warmeer men dan eens ziet hoeveel er el 
ke week kan overgebracht worden zal een 
eenvoudige vermenigvuldigmg volstaan 
om vaat te stellen dat de wekelijkse vnnst 
van zo'n bende m de miljoenen loopt 

OP KOSTEN VAN IEDEREEN 

Met dit betoog willen we absoluut niet 
bewwen dat de doeane zich op een on
voldoende wijze van haar vaak gevaar
lijke, taak zou kwijten 

het wagen met grote ladingen over de 
grens te glip>pen 

Het avontuurlijke van hun bezigheid 
werkt waarschijnlijk op de verbeeldmg 
van de onschuldige burgei die echter ver
geet dat liet. Op het einde van de geschie
denis, hijzelf is die de grove smokkelwin-
«ten betaalt 

Immers zijn belastingen dienen onder 
meer om de m ons land met bloeiende 
boterindustne in stand te houden Volgens 
de gegevens van de Boeienorganisaties is 
de Belgische boterproduktie ongeveer vol
doende c«n gans het land te voorzien De 
tonnen boter die echter wekelijks binnen-
geanokkeld worden veroorzaken een over
schot die dan gedee tebjk door de s taat 
betaald »ordt om de industrie m leven, 
te houden Voortgaande op de hoeveelhe
den die gesmokkeld worden betekent dit 
voor de staat een zuivei verlies van vele 
miljoenen 's jaars 

Miljoenen die dan weer moeten afgeno
men worden van de toelagen die voor de 
landbouw oestemd zijn. zodat het ten
slotte een dubbel verlies wordt, dat op 
het einde van de geschiedenis dan w e ^ 
uit de zakken van de brave burgerman 
moet gehaald worden 

Hoe er aan die toestand nu verholpeij 
kan worden ? Een eerste verbetering Hgt 
voor de hand door de kontrole te ver
scherpen aan de grens leW. En in de 
tweede plaats een verder doorgaande kon
trole naar de afkomst van de op de bin
nenlandse niaiict komende boter AKe 
smokkel uitroeien zou dat wel niet ople
veren, m?ar misschien zou het toch w d 
een belangrijke verbetering daarin kill»> 
nen hrenffen 

De doeane maakt talnjle auto's butt op de smokkelaars Het zijn meeftcA 
zware gepantserde wagens die ingezet worden. Op de foto enkele eksemplaren 
uit de grote verzameling afgenomen smokkelauto's 
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Maatschappijen 

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

VOOR MODERNE EN 
EFFICIËNTE WONINGBOUW 

Weer een nieuwe verwezenlijking van de suksesrijke maatschappifen 
« Om Landhuis» en • Rolus & Van der Paal », gevestigd te Antwerpen, 
Lange Gasthuisstraat, 16 (tel 33 85.65). Inlichtingen aldaar te verkrijgen 
zonder enige verplichting Bureeluren tedere dag van 9 tot 12 en van 14 tot 
18 u (ook zaterdag) Breng een bezoek aan onze bouwwerven. Desgewenst 

brengen wij U een bezoek thuis 
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! GOEDE MEESTERGAST METSER GEVRAAGD 1 
ONNODIG ZICH AAN TE BIEDEN ZONDER REFERENTIES 

= Zich wenden 

§ N. V. MAVALON, Schoolstraat 
1 Tel. (052)355.61 
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Bronnnn lorgen voor vorwonnliig 
Ontelbiiie vaiiiie hii/niien zijn over liet ifim^e eiland xersnreid 
-uwel m de bergen tot op 1500 m hoogte als aan de kiut vxiar ze 
g^deeltel^j-l hij^ lua^uate^KstOful t€ zien x,i]n In enlele gebieden 
:ij.nKai!t^QoJi. 3ivavelli*on'.»en. In de loop deV jongste jaren roerden 
de warwe bronnen m steeds grotere nwte in gehrutk genomen voor
ul om senen loor gioenten, fruit en bloemen, waaiaan het eiland 
~eer arm is, te veruarmen Talrijk zijn ook de woonhuizen dve ver 
uatmd u orden door de bronnen Sedert 1943 wordt gans Reykjavik 
(de naavi betekent « Rookbaai ») veruarmd wet het water uit d* 
Rpylur-bron die 16 kin tan de stad lerwijderd is Ze wordt 
dan ook terecht de » rookvrije stad aan de foolcirkel » genoemd 
De heroemste tan de uarmwaterbronnen t^ de t grote Geysir » tn 
het zuid nesten, die zijn naam geleend heeft aan de meeste he

lende talen en waarmee dan ook waterverwarmert aangeduid nor
den 

Een Geysir-uitharsting is een van de meest indrukwekkende 

vatuuruond-eren, een ononderbroken, meer dan 100 graden hete 

uater en stoomzutl wordt tot SQVIS een half uur lang 50-60 meter 

hoog de lucht ingejaagd, begeleidt door een machtig gedreun m 

het binnenste van de narde 

IJsland IS een der meest vulkanische landen ter wereld On-
telbaie i uurspuwende bergen en uitgestrekte latavelden bevinden 
zich in alle gebieden. Twintig vulkanen zijn sedert de ontdekking 
lan het eiland, in werking geweekt, terwijl meer dan 100 wtbar-
stingen opgetekend werden 

De meest bekende IJslandse vulkaan n de Hekla, die in voor
bije tijden als het meest klare bewijs voor het hol ztjn van d» 
ueield gold Eeuuenlang dierf men de berg niet te bestijgen daar 
men dacht dat daar de toegang tot de onderwereld gelegens WOSA 
Tegenwoordig is de bestijging van de oude vuurberg echter een 
toeristische zomeruitstap geworden De jongste uitbarsting da-
teeit tan april 1947 

Een oude lulkaan krater een grote heziensioaardigheid voor de 

toeristen. 

* t » "'Si 

Vuurtorenbouwers legden de duimen 

Radarvingers tasten naar de 
gevaarlijke Rookall-Rots 

«Dame in de stoel» beeldhouwwerk van de natuur 

UI 

(Van onze redakteur) 

De derde dag na de afvaart uit Oostende met de treiler c van der Wey-
den » brengt de doorvaart van het « Grote Gat » een doorvaart tussen da 
klipfen en rotsformaties van de Orkney-Islands. Aan stuurboord ligt de 
vuurtoren van Duncantby Head, hoog op de zwarte rotsen, diceen pruik van 
dorwordend grot dragen, een eigenaardige kleurschakering met het witte 
tcTiutm van de stukgeslagen branding. De eilanden gaan als een film voorbij. 
Hier en daar liggen groene valleien met grauwe huisjes m rotssteen, met 
alledaagse akkers waarop landsmensen met paarden ploegen en soms een 
somber kasteel zoals er m Schotland zeer vele zijn. 

Noss-Head, «e(if'<'lM« totoeUandje. duidt 
met zijn vuurtoren de eigenlijke doorvaart 
aan Die weg is luet gemakkelijk, maar de 
schipper kent zijn stiel Hi] wijst naar de 
wal 

BOTSFIGUEEN 

c Kijk » zegt hiJ « da«r heb je zo dade
lijk de dikke dame met de stoel » En in
derdaad, een emdjs venter zijn d« graniet-
rotsen door de walking van he t water zo
danig afgebrokkeld da t er met een klein 
bsetje fantasie wel degelijk een dikke 
vrouw met sfinksenhoofd uit op te maken 
valt Wanneer he t schip verder vaart zien 
we eigenaardig genoeg hoe de « Dame » 
op haar dooie gemakjes plaats neemt in 
de « Stool » een andere gril van de na^ 
tuur die een reuzenzitplaats in de rotsen 
ultgeslepMi heeft Aan stuurboord ligt he t 
« l a n d Hoy met de vuurtoren Tor Ness en 
de « Oude Man » weer een rotsfiguur di» 
door het water werd uitgehouwen Rots
holen zijn er ook Wj de vleet Ze worden 
bevolkt door allerlei seevogela die er hun 
nesten bouwen en een grot» aantrekkmg»-
kracht uitoefenen op de vogelkimd^en 

GROTE WAPENFEITEN 

Wl] bereiken een pJaate dl« geschiedeaia 
gemaakt beeft * Scapa. Pkyw, de grootste 
ESigelse Marlaebasl», die op de Orkaden 
gelegen lai Ze wordt jevonnd door een 
baai omsloten door vijf eilanden Zij heeft 
«en oppervlakte van ongeveer 250 km2 
Bij het verdrag van Oompiegne werd be-
»loten het ejrootste gedeelte van de Duitse 
Vloot n a de nederlaag ^van 1918, in Scapa 
Plow te interneren om haar daarna onder 
de verb(»idenen te verdelen Vlce-admi-
ïBaJ von Reuter matdcte aan da t droc«n-
beeld een einde toen hij op 21 juli 1919, 
geheel deze vloot tot zinken bneucht. Dat 
^ t zo ' de Duitse marine zou de sche
pen, tjegaleid door Britse vaartuigen, naa r 
de marineboMs b r e n g t In het geheim 
lladden de Duitsers echter afgesproken 
geheel de vloot — ongieveer 70 schepen — 
op een t)epaald ogenblik in de lucht te 
laten vliegen. 

En inderdaad, op het vastgestelde uur werd 
de witte vlag uit de masten van de over
wonnen vaartuigen gehaald en de Duitse 
vlag overal triomfantelijk gehesen, waar
op EJle schepen bijna tegelijkertijd tot 
Binken gebracht werden De bemanningen 

konden in reddingsboten ontsnappen Ge
leidelijk ia deze vloot gelicht en gesloopt 
geworden Soapa Flow heeft ook nog naAin 
gekregen door de grote Duitse duikboot-
bevelhebber Günther Prien die er in h«* 
begin van de tweede wereldoorlog met zijn 
U-boot door de versperringen en schepen 
heendrong en in de haven zelf, twee krui
sers en een destroyer tot zinken bracht. 
Na dit meesterstukje kon hlJ nog ontsnap
pen o<rfc 

ROOKALL-ROiS BLEEF IN DE MIST 
Spijtig genoeg hebben wl] de RookaU-rot» 
niet te zien gekregen («ndat er te veel mist
en regenbanken waren De kt^i te in wist 
echter een heleboel te vertellen over deae 
beruchte klip die als een nietig stipje op 
cms radarachenn verscheen, ZIJ wordt < d« 
schrik der zeeën » genoemd « n d a t zij In 
een drukbevaren weg ligt op 300 mijl vaa 
het land verwijderd te midden van een 
aeer onstuimig deel van de oceaan On-
beltiare aasmeeuwen, zeearenden, Jan-van-
Genten komen er uitrusten Hun drek die 
een geel-wltte korst vormt doet van uit de 
verte gezien op een sneeuwlaag denkeiL 
Het Engelse «eeweaen wilde tn de negen
tiende eeuw een vuurtoren op de rots laten 

bouwen omdat er tussen 1820 en 1825 zoveel 
schepen op vergingen Er kwam echter niets 
van in huis want zeUs de Paroers die tot 
de beste zeelieden ter wereld gerekend 
worden, konden met hun kleine sloepen 
de 22-meterhoge rots niet naderen 

VERLOREN LAND ' 

Men neemt aan dat de rots een spits is 
van een drieduizend meter hoge berg die 
vroeger het land moet beheerst hebben 
maar verzonken is in de oceaan 
Misschien is het een deel van het land 
van Buss of de rots waarop de eremijt 
Paulus woonde waarover gesproken wordt 
in de legendarische verhalen van St-Bran-
daan E!r wordt ook een humoristische 
anekdote over de Rookall-rots verteld • op 
8 juli 1810 was het Engelse fregatschip 
c Endymion » op zoek naar Franse kaper-
schepen 's Morgens ontwaarde de man in 
het kraaiennest aan s tuur ixwd een Fran
se bnck met alle zeilen bij De bevelheb
ber van he Engelse schip deed alles klaar
maken voor een gevecht maar toen zij 
naderden zagen de zeelui dat ze ge-^n Frans 
schip maar de Rookall voor zich hadden 
De vuurtorenbouwers hebben dus de dui
men moeten leggen alhoewel men er in
tussen in slaagde op de Rookall te komen 
met een wentelwiek De Engelsen hebben 
er een paar stenen afgehouwen voor de 
natuurkundigen en een zwarte plaat gezet 
die moet aanduiden dat de rots Engels 
grondgebied is Binnenkort is zij waar
schijnlijk de laatste Engelse kolonie 

DE ATLANTISCHE OCEAAN 

Wij bereiken de oceaan met zijn lange 
deming, dat voelt men dadelijk aan het 
schip geen sprongen meer zoals bij de 
korte beukers In de Noordzee 
Het loopt naar de avond als we Sule-
Bkerry dwars krijgen, een nietig eilandj* 
met lage blauwe rotsen en de Stack Skerry, 
een klip die als een wachter voor het ei
genlijke eiland uit de zee oprijst Het is 
de laat«te der Orkaden en daarbij gekend 
cm zijn schitterende zonsondergangen Wij 
hebben de zon bloedrood in de oceaan 
zien zinken achter Sule Skerry, een aan
blik om nooit meer te vergeten De stra
len van de vuurtoren zwaaiden met re
gelmatige tussenpozen door de lucht die 
donkerder werd Het westen schilderde to-
verlandschappen met fantastische kleuren-
schakeringen van geelgroen naar steen
rood en het inktzwart van lange sleep-
wolken 

Om beurten staan de mannen nu aan het 
wtel, drie wachten van drie matrozen Het 
oUe-drukroer van de « Van der Weyden » 
maakt het gemakkelijk om het schip in 
de aangeduide koers te houden. Een ma
troos met zelfeinden gloeffen aan de voeten 
tunr t peinzend naar buiten over de emde-
loce Atlantische oceaan. In de marconi»-
tenkamer gonst de radar regelmatig en 
•peurt de lee af over een lengte van veer
tig mijl 

Staf de LIew 

Volgende week « Zeemonsters kunnen 
een hand afbijten » 
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NAAR NEW YORK 
MET DE SUPER DC-6B 

*è 16.165,- F 17 dagen, 
heen en terug ' 

. Family-plan. heen O f k 0 0 0 F 
en terug - Gezinthoofd ^ V / . i / W , " 1 
Andere gezinsleden 1C H C\C\ 17 
(per perioon) •••»'• • V T U , " T 

SUPER TOERIST KLAS 
aan een lager tarief dan « Economy class » 

VOLLEDIGE MAALTIJDEN 
verfrissingen, dranken, enr zonder supplement 

REGELMATIGE UURROOSTERS*" 

mm* 

OFTLEIOIR 
ICELANDIC AIRUNES 

Vraag inlichtingen aan uw reisbureau of aan 
Alg Ag voor Belgli : E. THORNTON « SON (Belgium) Ltd SA. 

Lange Gatthutsttraat 14, Aniv/arpen • Tel. : 32 47 72 
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