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Voorteken van nakend verkiezings-sukses 

Srrijdvaardige massavergadering 
voor Federalisme had reuze - bijval 

Antwerpse Feestzaal Palladium liep nokvol 

Een hlik op de tot barstens toe gevulde zaal. 
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Poter Catlewaert 

75 
Op 4 februari l.l. werd hij 

7ö Op zijn HOste en 70ste jaar ^ 
vierde gans het nationale 1 
T hianderen deze grote uit ons | 
xolk. Hij zelf wou van geen 
3dr viering horen. 

Hij weet wat het scJione 
Vlaanderen van hem denkt; 
aan deze wetenschap heeft hij § 
genoeg. ~ 

He oorlog 1940-40 en vooral g 
de toaamin van de na-oorlogT^ 
heeft hem helet, de laatste 20 f 
jaren de volle maat te geven. 1 
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l4 
H 
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s Maar wat Hij heeft verricht i P 
tussen 1900 en 1940, voor i J 
1 hianderen's opgang en her- 1 
wording, is van zo grote bete- % 
lenis, dat alleen de ware ge- 1 
schiedenis — een juist oordeel 1 
over hem zal komen vellen. = 

Niemand heeft als hij, met § * 
zo'n overtuiging, met zo'n ge- f y 
geloof, gestreden voor de we-
zensrechten van zijn bloedeigen 
volk. Op duizenden preekstoe
len en in open lucht heeft zijn ~ 

- krachtig woord geklonken. Zijn i 
g volk, was steeds het onderwerp ? 
H en het voorwerp. -

= Dat volk bestendigen in zijn i 
i oer-vlaamslieid, het blijvend | 
§ vasthechten aan zijn kristelijk i 
g geloof, en liet zo te ivinnen tot 
I een schoon menselijke volks-
i gemeenschap, dat was de inzet 

I ran gans zijn Vlaams-priester-
leren. 

Onverschrokken, spijts alle 
1 tegenstand, spijts onbegrip en 
i verdachtmalingen, zo van we-
1 reldlijke al.i van kerkelijke zij-
I de, spijts verbanningen naar 
{ vreemde landen, spijts kerkelijk 
I spreekverbod — de tragiek der 
I gehoorzaamheid, zoals hij dM 
5 zelf betitelde — spijts vervol- f 
I gingen en kerkerstraf — stond | 
1 deze moderne geloofsprediker 1 
5 in de bres voor waarheid en f 
i recht. f 
5 .. 3 
g Zijn woord, gesproken en ge- Ë 
I schreven, stoelde op de eeuwige | 
g waarheden ran Evangelische i 
1 boodschap en kerkvaders. 1 

I Zijn leven was de beleving | 
1 van een irnarachtige Vlaamse 1 
i en godsdienstige overtuiging. | 

1 Nooit konden zijn leren i 1 
= princiepen worden aanqeroch § 
I ten:het Nihil obsiaf, kon nooit | 
I op grond van onwaarheden «/ 1 
3 onjuistheden loorden aeweiqerd. % 

= Hij heeft de lerensvreuqd^ f 
3 beleefd, te zien dat het zaad 1 
§ dat hij in vele generaties van | 
I iiniversitairen zowel als 
i eenvoudige volksmensen, 

1 (Lees door blz. 2) 
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Vlaamse Zetelrovers 
Het C.V.P.-troetelkind van 

Eyskens, Prof. Jan de Meyer, 
kandidaat opvolger van de 
Vleeschauwer, heeft in de 
C.V.P.-krant de Standaard van 
donderdag U. een artikel ge
schreven over de geografische 
senaat. Oc^ hij aanvaardt ze ! 
De enige bekommernis die hij 
heeft is uit te rekenen of de 

. C.V.P. zetels zou verliezen. 
Dat Vlaamse zetels door Waal
se vervangen worden kan hem 
niet schelen. Dat in de meest 
gunstige voorwaarde, Wallo
nië 12 zetels bijkrijgt tegen 
nul voor Vlaanderen ? Geen 
belang ! Na de verkiezingen 
zal men niet alleen door talen
telling of C.V.P.-taalkompro-
mis, Vlaams Brabant in de 
muil van het verfransend Brus
sel gooien. Men zal ook in-:H 
plaats van het zete'aantal aan" 
te passen aan de bevolkings-
aangroei (wat steeds maar uit
gesteld wordt) deze zetels per 
provincie gelijk schakelen : 
Luksemburg en Namen zoveel 
zetels als Antwerpen, Oost- of 
West-Vlaanderen ! 
Dat krijgt Vlaanderen als het 
C. V. P. kiest inpiaats van 
Volksunie. 

Het was zondag: «geen weer om een h o n d door te j a g e n » zouden ze in A n t 
werpen zeggen. De regen sloeg n u en d a n bij s to ten ui t de luch t . De m e n 
sen langs de Keyserlel g ingen beschu t t i ng zoelten in de he rbe rg t e r r a s sen 
of onder de huiven voor de u i t s t a l r amen . Tussen twee v lagen door k w a m 
de Volksunie-fanfare « Hou ende Trouw » heel moedig door de S in joren-
s tad gemars jeerd . Het druppelde nog op de blauwe u n i f o r m - h e m d e n van 
die k ran ige m a n n e n die me t h u n sche t t e r ende muziek plotseling van all© 
k a n t e n leven lokten in de s t r a t e n w a a r zij door t rokken. Ge k o n d t h e t zien, 
d a t sloeg in bij de toeschouwers. 

NOKVOLLE ZAAL 
De e3x>te feestzaal « Palladium » In de Of
ferandestraat, waar de volksvei-gadering 
voor federalisme ingericht door de Volks
unie zou plaatsgrijpen, liep te drie uur zo 
vol als een ei. Aan de ingtung werd er ge
drumd en gewroet als bi] een spannende 
zesdagenwedstnjd in het sportpaleia, er 
werd bijna gevochten om aan een stoel te 
gei-aken en weldi-a was de rook van siga
ren en sigarettan er als om te snijden zo-
ala het Handelsblad In zijn verslag schreef. 

Er was vreugde bij de inrichters want een 
dergelijke reusachtige bijval had zeker nie
mand verwacht. Het WOTdt tijd dat wij 
naar groter ruimte gaan uitzien hoorden 
wij iemand zeggen. Onder de vooraanstaan
de aanwezigen t>emerkten wij oa. : Dr. 
Rik BaUet, Dr. Val. Portier, Dr. de Beule, 
Dr. van Leemputtöi, Dr. van Boxelaere, 
Ir. de Roo, Ir. Renard. Ir Colemont, p»ro-
vmcleraadslid Ward Rolus, schepene Pae-
linckx, de gemeenteraadsleden Dillen, ad. 
H. Schiltz, Reiners en van Compel. Ver-

Rood signaal: groot gevaar ! 

ParitcKire senaat: zware 

aanslag op Vlaanderen 
In Wallonië wordt he t eenheidsfront gevormd tegen Vlaanderen : 

van de k o m m u n i s t e n over de socialisten to t de l iberalen en de C.V.P.-ers. 
Zij g a a n t h a n s al len akkoord om als waarborg voor Wallonië de pa r i t a i re 
s e n a a t te eisen, een s e n a a t waa r in evenveel ver tegenwoordigers van 
Wallonië zouden zetelen als van Vlaanderen zonder reken ing te houden 
met he t bevolkingscijfer, me t h e t a a n t a l kiezers. Da t deze els volkomen 
in stri jd is me t de meest e l ementa i re demokra t i sche beginselen en me t de 
grondwet s toor t de Walen n ie t in he t mins t . Als « Herrenvolk » v inden 
zij he t m a a r n o r m a a l d a t een Waalse kiezer meer invloed heeft d a n een 
Vlaamse, d a t in Wallonië 22.000 kiezers een ver tegenwoordiger hebben 
in he t pa r l emen t terwijl er in Vlaanderen 25.000 nodig zijn, nu reeds. 
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BINNEN HET JAAR 

TAALEVENWICHT 
IN DE TOP-DIPLOMATIE 

Zo luidde de titel in De Standaard van zaterdag 21 en zondag 22 m^l 
1960. Zij stonden boven volgende tekst, die wij hier volledig weergeven 

(( Het lijkt erop dat er eindelijk klaarhei d gekomen is omtrent de opvatp 
ting van minister Wigny in de zaak van de Vlaamse benoemingen op Buiten
landse Zaken. De eerste verklaring van de minister was onaanvaardbaair. 
Senator De Winter heeft hem dan opnieuw het vuur aan de schenen gelegd. 
In zijn repliek kondigde Wigny aan dat hij een zeer biezondere inapanritng 
zou doen om binnen het jaar tastbare resultaten te kunnen voorleggen. Ook 
dat antwoord was niet bevredigend. Donderdagavond heeft de h. De Winter 
dan zeer duidelijk gevraagd : Mag ik uw antwoord in die zin Interpreteren 
dat het grootste deel van de weg naar het evenwicht zal worden afgrilegd in 
de loop van het eerstvolgend jaar ? Minister Wigny heeft daarop met over
tuiging Ja geantwoord. 

Wij besluiten daaruit dat in de loop van de volgende weken en maanden 
een aantal-benoemingen zullen geschieden, ook en vooral aan de top van on
ze diplomatie, die ons zullen toelaten in mei 1961 te zeggen dat het schans 
daal van Se Vlaamse afwezigheid in de hoogste rangen van de Belgische di
plomatie voorgoed ten einde is. . 

Het is echter te vroeg om trionif te roepen. De regering heeft zich vtel 
verbonden, zowel bij monde van de eerste-minister die de Vlaamse semto-
ren zijn steun heeft toegezegd, als bij monde van minister Wignv die thans 
niet meer achteruit kan. De hoofdzaak bUjft echter dat wij konkrete bewij 
zen ontvangen van hun goede wU. Wij zullen dan ook scherp lette^i op de 
komende benoemingen. Wanneer de Senaat zich zal uitspreken over de be
groting van minister Wigny, mag best nog eens de klemtoon gelegd wwrden 
op het voorwaardelijke van ons vertrouwen. Wij rekenen daarvoor op de 
Vlaamse senatoren die rond de hh. De Winter en De Boodt zich dezer dagen 
zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Indien minister Wigny tot zulke verre-l 
gaande verbintenissen kon worden gebracht, is het mede aan hun vastbera
den optreden te danken. » Tot daar die tekst. 

Wigny heeft ondertussen ondanks al zijn steUige beloften het Fi-anstalig 
overwicht van 80 % goed gehandhaafd ! 

Eto wat hebben we vorige week zien gebeuren ? 
Dat alle Vlaamse CV.P.-eis voor de begroting van diezelfde Wigny ge

stemd hebben ! Ook senator De Boodt. ook senator Kaï-el van Cauwelaert 
(« Schildwacht » van « Het Volk » die mmstans even lelijk te keer was ge
gaan m 1960 als De Standaard !) Alleen senator De Winter onthieïd zich. 
Niemand van de Vlaamse C.V.P.-ers stemde tegen Wigny. Hoe wil men dan 
dat een minister schrik heeft voor die mondhelden van de Vlaamse CV P ? 

O C V P , schild en zwaard van Vlaanderen ! Graf van Vlaanderen 1 

De Vlamingen moeten er zich be
wust van zijn dat in dit land al de 
gevestigde machten in feite anti
vlaams zijn, omdat de gevestigde 
machten nu eenmaal de verdedigers 
zijn van de bestaande toestanden. 
De bestaande toestanden zijn ech
ter voor ons Vlamingen nadelig en 
onaanvaardbaar. In ons verzet te
gen deze toestanden kunnen wi] 
enkel op ons zelf rekenen, op onze 
demografische meerderheid : alhoe
wel het een zware vergissing is een 
demografische meerderheid gelijk te 
stellen met een feitelijke en prak
tische meerderheidspositie, is dit 
niettemin onze enige troef. Jaren
lang werden de Vlamingen door de 
flaminganten in slaap gewiegd met 
het liedje van de demografische 
ontwikkeling in het voordeel van 
Vlaanderen. Thans wordt een aan
slag beraamd om ons ook nog te 
beroven van deze troef : om de 
minderwaardige positie van de 
Vlamingen wettelijk vast te leggen 
en voor goed te bestendigen. In deze 
paritaire senaat zou zich onmiddel
lijk het front-vormen van Walen, 
franstalige Brusselaars en franskil
jons. Hetzelfde front dat zich thans 
vormt en dat gesimboliseerd wordt 
door de reis van Theo Lefevre naar 
Parijs en zijn bezoek aan Spaak : 
het bondgenootschap tegen het fe
deralisme, tegen het Vlaams volks
belang. Want deze paritaire of geo
grafische senaat in een unitaire 
staat heeft natuurlijk niets te ma
ken met federalisme, het zou inte
gendeel een nieuwe toegeving zijn 
aan de Walen om het federalisme 
te voorkomen, om de unitaire 

(Lees door blz. 2) 

der Rosseuw, Ceuppens, O. van de Kerck-
hove, van Bruggen, L. Sels, J de Moor, J. 
Sleurs, de Hr en Mevr. Peeters-Nlcasie, R. 
van der Paal, Bob en Wim Maes eo tal 
van anderen... 

AANDACHT 
El- was geestdrift van bij het begin on
danks het slechte weer dat waarschijnlijk 
nog vele anderen thuisgehouden had Er 
was niet alleen veel geestdnft maar vooral 
aandacht voor hetgeen over het federalis
me ging gezegd worden. Velen waren bUjk-
baar gekomen om eens werkelijk ingelicht 
te worden over deze strekking die door de 
Volksunie sinds jaren voorgestaan wordt 
en die de jongste tijd zozeer in de tjelang-
stelling IS gekomen. Naast de geleerde ge
laten van talrijke mtelektuelen bemerkten 
wij de ruige koppen van vele t>oeren ge
hard in weer en wind en de zondagse petten 
van ai'bciders wat wel bewijsf dat tegen
woordig algemene belangstelling rond ons 
voornaamste programmapunt ontstaan Is. 

OVERTUIGENDE TOESPRAKEN 
Onder felle toejuichingen kwam Dr Leo 
Wouters, nadat hij door de voorzitter van 
de vergadering, Reimond Mattheyssens in
geleid was, op het spreekgestoelte. Hij 
gaat terug naar het verleden toen het 
zelfbestuur krachtdadig werd opgeëist door 
de Vlaamse Ijzersoldaten, toen Gaston Eys
kens de huidige eerste-minlster samen met 
Hendrik Elias voor deze zaak opkwam en 
zelfs het federalistisch manifest mede on
dertekende Volksvertegenwoordiger van 
der Eist voorzitter van onze partij werd 
zeer lang toegejuicht. Hij belichtte in zijn 
rede al de voordelen die een federaal 
Vlaanderen ons zou geven. 
Hij bracht een klare uiteenzetting van het 
gehele onderwerp. Dan werd een minuut 
stilte bewaard voor de pas overleden na
tionalistische strijder oud-senator adv Bd-
mond van Dieren 
Na de pauzp beklom Drs. Wim Jorissen 
strijdlustiger dan ooit het podium. In zijn 
krachtige toespraak legde hij al de geest
drift en de strijdvaardigheid die de ganse 
zaal kenmerkte. Zijn sarkastlsche opmer
kingen aan het adres van de kleur-poU-
tiekers deden bijwijlen de massa bulde
ren. Na zijn toespraak werd hij minut«n-
lang toegejuicht. Wij zijn er van over
tuigd, de federalistische strijdvergadering 
te Antwerpen is een voorteken van de ko
mende verklezjngs-overwinniiig voor de 
Volksunie. g_o ^ 

De Volksunie-fanfare « Hou ende 
trouio » marsjeert door Antwerpen 

ZIJ WABEN ER NIET 
Waar wij de reporters van talrijke 
kranten als het Handelsblad, de 
Standaard-groep, de Gazet van Ant
werpen, de Volksgazet, weekblad 
Links enz opmerkten, reporters 
die goede verslagen brachten over 
onze federalistische vergadering, wa
ren de zeer demokratische en ob-
jektieve joernalisten van de T.V. en 
de radio met geen ogen te zien. Als 
er ergens een of andere geitenbond 

vergadert, of als er in WaUoniè 
drie vierhonderd man bijeenkomt 
voor een federalistische vergadering 
dan brengen zij uitgebreide versla^ 
gen. Maar als er te Antwerpen dui
zenden op de been zijn voor de 
Volksunie dan weten zij van niets. 
Ze waren nochtans uitgenodigd. 
Maar Ja wat wilt ge .. 
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Paritaire Senaat... 
(Vervolg van blz. 1) 

fitaatsstruktuur te redden op de rug 
van de Vlamingen. 

Nooit wellicht heeft een zo zware 
bedreiging op het Vlaamse volk 
gewogen. 

De Vlaamse socialisten tonen in 
deze aangelegenheid nogmaals hun 
waar gelaat : ik aarzel niet te schrij
ven dat zij zich gedragen als knech
ten van de Walen ü i als volksver
raders wanneer zij zich bij 
deze Waalse eis neerleggen. En dit 
blijkt het geval te zijn : in de se
naat werd een wetsvoorstel inge
diend namens de socialistische 
fraktie, zonder enig voorbehoud van 
vsge de Vlaamse socialisten ! 

De Vlaamse C.V.P.-ers zijn even
min te betrouwen. In de C.V.P. is 
het streng verboden federalist te 
zijn, maar het is de Waalse C.V.P.-
ers wèl toegelaten voor de paritaire 
senaat te ageren. Trouwens de pa
ritaire senaat bestaat reeds in de 
C.V.P. : het nationaal komitee van 
deze partij is immers paritair sa
mengesteld, evenveel vertegenwoor
digers van de franstalige als van 
de Vlaamse vleugel, zonder rekening 
te houden met het aantal leden, het 
aantal kiezers of het aantal geko
zenen. In de C.V.P. is één Waal 
twee Vlamingen waard. 

Wanneer de lamlendige C.V.P.-
flaminganten zich stilzwijgend 
neerleggen bij dergelijke ondemo-
kratische, vernederende en bescha
mende mlnderwaardigheidstoestand 
In hun eigen partij, waarom zouden 
zij dan ook niet lijdzaam de pari
taire senaat aanvaarden ? Het is 
immers te voorzien dat er « hogere 
belangen » op het spel zullen staan 
en dat het ogenblik niet geschikt 
zal zijn om een regeringskrisis uit 
te lokken ! 

Alle beloften en verzekeringen 
afgelegd in verwarring en dubbel
zinnigheid zijn waardeloos. De poli
tieke mandatarissen moet men be
oordelen op grond van hun houding 
In het parlement, op beslissende 
momenten, (b.v. de stemming over 
de amendementen De Saeger bij de 
ekonomische expantiewetten !) . 

Over de Vlaamse liberalen als ver
dedigers van de Vlaamse volksbe
langen moet niet veel gezegd wor
den. Die hebben alleen belangstel
ling voor geknoei met de kieswet. 

De Vlamingen moeten zich bewust 
zijn van het dreigend gevaar ! Na 
de verkiezingen zal het te laat zijn. 
Het is bij de verkiezingen dat zij 
duidelijk hun wil moeten tot uiting 
brengen : dat kunnen zij slechts 
door hun stem en hun steun te 
geven aan de Vlaams-nationale 
parti j . 

Mr F. Van der Eist 

HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllH 

I Pater Callewaert | 
i (Vervolg van blz. 1) 1 

= gezaaid vruchtbaar was, want S 
= velen van hen hadden tusen = 
= de twee oorlogen zich ingezet S 
= in de Vlaamse strijd. s 
s Het zijn deze generaties, die = 
= door de repressie onbarmhartig B 
S werden neergeslagen, om, de = 
= Vlaamse opstanding te breken. 1 
= Het is hem een andere vreug- = 
1 de geweest, hun lot gedurende = 
g meer dan 3 jaren in de kerker 1 
= te mogen delen, alhoewel hij H 
S totaal onschuldig was nan wat s 
B ook. S 
= Uat was de beloning voo^ s 
Ë een waarachtig en schoon leven 1 
B als priester en Vlaming en de H 
H bekroning er van door het of- = 
= jer, in het spoor van zijn ge- H 
H liefde meester. ' = 
s Eens zei hij tot zijn studen- = 
= ten : t De toetsteen van uw B 
B waarheidsliefde ligt in de maal = 
= waarin gij lijden kunt voor de B 
B waarheid ». = 
= Zovelen van hen hebben voor B 
g de Vlaamse waarheid in on- = 
= metelijk lijden zelfs tot de dood = 
= toe, getuigd. 1 
1 Tiijn woord en zijn voorbeeld B 
1 hebhen hen daarin gesterkt en g 
B gesteund, want nog staat Pa- B 
1 ter Callewaert door ah een fok- g 
= kei van Liefde, Waarheid en | 
B Trouw. = 
1 Dr. Leo Wouters. 1 
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PeRNOTEN 
DE SCHAAMTELOZEN 

Het is het vast gebruik dat pro
fessoren, wanneer zij minister wor
den, hun professorambt opschorsen 
om het slechts opnieuw op te ne
men wanneer hun ministerambt 
een einde neemt. Het is duidelijk 
dat men naast een alles opslorpend 
ministerambt niet terzelfdertijd 
nog kan les geven. 

En in elk geval laat men zich 
niet als professor betalen wanneer 
men niet werkt. 

De liberale minister De Clercq 
denkt er anders over. Met zijn lo-
gebroeder, minister van onderwijs 
Moureaux, heeft hij het 'geregeld 
dat gedurende zijn ministerschap 
zijn wedde als professor toch blijft 
lopen. Daarover ondervraagd in de 
Kamer heeft hij die < regeling » 
bekend ! 

De liberalen zien niet nauw als 
het gaat om het geld van de belas
tingbetalers langs vensters en deu
ren uit te gooien. Men moet daar
bij maar eens kijken hoeveel leden 
de kabinetten van de liberale mi
nisters tellen. 

Hoeveel miljoenen worden daar 
elk jaar nodeloos verkwist, alleen 
om politieke vrienden dikke profij
ten te bezorgen ? En dan maar een-
heidswetten opstellen, die ons tien 
miljard per jaar bij uit onze zakken 
zullen kloppen. 

Zouden de liberalen niet eerst 
daar alleen reeds enkele tientallen 
miljoenen per jaar I>ezuinigen ? 

C.V.P.-RIEMEN UIT 
VLAANDERENS VEL 

In het arrondissement Brussel 
de aartsfranskiljon en Vlamingen
hater Verse op de lijst der C V P . 
verkozen met 2.000 voorkeur-
stenmien en dit dank zij de 13.000 
voorkeurstemmen van de flamin
gant-burgemeester van Asse die op 
dezelfde lijst onmiddellijk na Verse 
voorkwam en NIET verkozen werd. 
Zodat deze 13.000 stemmen van on
nozele flaminganten ten bate kwa
men van een hardnekkig franco
phone vijand. 

Nog een andere lokvink op de 
C.V.F.-liJst Brussel is mevr. DE 
RIEMAECKER-LEGOT, die vooral 
de stemmen ronselt der vlaamse 
K.W.B.-ers en A.C.W.-ers. 

Bij de laatste verkiezingen haal
de zij, als verkozene van de vlaamse 
rol, niet minder dan 11 270 vlaamse 
voorkeurstemmen. 

Belet niet dat deze dame haar 
beide zonen school laat lopen in de 
FRANSTALIGE afdeling van het 
St. Pieters Instituut te Jette. Zo 
snijdt de C.V.P. riemen uit Vlaan-
derens vel ! 

PRIETPRAAT 
Op plechtige toon heeft Eyskens 

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

VAUDEVILLE ? 

« Het is natuurlijk begonnen met 
de onvermijdelijke vaudeville. 
Wigny heeft nog maar eens het 
vertrouwen van de Vlaamse sena
toren gekregen omdat nu het ogen
blik niet is om een krisis uit te 
lokken... » schrijft M. G. R. in De 
Standaard. 

Waarom natuurlijk ? Waarom on
vermijdelijk ? Omdat bij de verkie
zingen De Standaard, natuurlijk en 
onvermijdelijk, een andere vaude
ville zal opvoeren : de Vlaamse kie
zers aansporen om voor deze keffers 
of komedianten te stemmen... ter 
vrijwaring van de Vlaamse belan
gen ! Daar komt slechts verande
ring in wanneer de druk van de 
Volksunie groot genoeg wordt opdat 
de vrees het begin van de wijsheid 
zou worden... 

MUNITIE G E V R A A G D 
Koken kost geld, zonder muni 
tie k u n n e n wij niet schieten. 
Kruit om zetels te veroveren 1 
kan gestort worden op post- 1 
n u m m e r 5445.46, W . Jorissen, | 
Brussel. I 

ST. PIETERS-LEEUW | 
In deze Brusselse randgemeente, 1 

die 7 % alleen franssprekenden telt 1 
werden vroeger onwettelijk trans- 1 
mutatieklassen ingericht. De ge- 1 
meente wordt bestuurd door de i 
C V P . met aan het hoofd een fran- 1 
cophone en vlaamsonkundige bour- 1 
geois notaris. In deze onwettelijke 1 
transmutatieklas.sen staan twee i 
onderwijzeressen die geen gebene- 1 
dijd woord NederUnds kennen ! f 

O ! C.V.P., SchiM en Zwaard van | 
Vlaanderen ! = 

Stippen we nog aan dat de plaat- i 
selijke voorzitter der C.V.P. en ter- § 
zelfder tijd voorzitter van de Da- 1 
vidsfondsafdeling, adviseur is bij i 
het ministerie van onderwijs en 1 
niets onderneemt om aan deze on- § 
wettelijke toestand een eind te ma- 1 
ken. 1 

ERGERLIJK | 
Aan het overlijden van Mr. Van = 

Dieren is noch radio, noch T.V., 1 
noch de pers, stilzwijgend voorbij- = 
gegaan. Des te ergerlijker vinden | 
we het dat De Standaard niet zo- 1 
veel plaatsruimte eraan besteedde 1 
als de socialistische Volksgazet of 1 
de fransdolle Ubre Belgique. | 

En zegge dat Mon van Dieren — | 
in tegenstelling met ons jongeren i 
— altijd grote achting voor De | 
Standaard had. En dat De Stan- = 
daard dit wist. 1 

EYSKENS ANNO 1952 | 
Mr. Van der Eist in zijn rede te = 

Antwerpen citeerde zeer gepast de = 
huidige eerste minister; die in zijn | 
hoedanigheid van Vlaamse ekono- | 
mist in 1952 bij de installatie van | 
de Economische Raad voor Vlaan- | 
deren, o.m. verklaarde : « Vlaande- p 
ren staat Inderdaad voor gans an- | 
dere problemen dan Wallonië. Zijn | 
demografische toestand, met de so- i 
ciale gevolgen eraan verbonden i 
noodzaken speciale regeringstussen- | 
komst.» « Met klem komt dhr | 
Eyskens er voor uit dat de politiek | 
van werkverschaffing door de op- i 
richting van nieuwe nijverheden of 1 
de ontwikkeling van de reeds be- i 
staande, in de eerste plaats Vlaan- | 
deren moet ten goede komen.» 1 

Luister naar mijn woorden, maar = 
kijk niet naar mijn daden ! | 
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GAILLY BUITEN 

De beruchte Henegouwse socialist 
Gailly, die probeert de staalnijver-
heid buiten Vlaanderen te houden 
heeft de tweede slag tegen zijn rode 
broeder Renard verloren. Hij heeft 
niet alleen moeten meestaken onder 
druk van zijn Henegouwse arbeiders 
die Renard volgden. Hij is thans 
echter ook verplicht een tweede eis 
van Renard in te willigen. En wel 
die van afstand te doen van zijn 
parlementair mandaat omdat Re
nard geen samenuitoefening van 
parlementaire en syndikale manda
ten meer wil. Ook de volksvertegen
woordigers Geldof en Dedoyard en 
de senatoren Yernaux enDoutrepont 
zien af van hun parlementair 
dandaat terwijl de grote vriend van 
Renard, Genot afstand doet van het 
voorzitterschap van de B.S.P. voor 
Namen. De ster van Renard rijst 
rood in het rood Wallonië. 

WERKGEVER BRAGOPS 
In ons vorig nummer .schreven we 

over de ruggegraatloze brief, die de 
socialistische verfransende burge
meester van Anderlecht aan zijn 
onderhorigen zond en waarin hij 
beweerde dat de gemeentediensten 
gedurende de staking ten dienste 
van de bevolking gestaan hadden. 
En dat terwijl hij zelf de staking 
bevolen had. We vernemen thans 
dat tal van stakers de verloren da
gen moeten inlopen door elke dag 
overuren te doen. Zo zullen ze toch 
hun normale loon inlopen. En moet 
de stakerskas van het A.B.V.V. niet 
betalen. Kan het belachelijker ? 

NIET ZEKER 
Sommige Brusselse Vlamingen 

zeggen ons niet voor de Volk-siinie 
te kunnen stemmen voor zij zeker 
zijn dat onze partij in het Brus.sel-
se een zetel kan winnen, omdat zij 
anders een verloren stem uitbren
gen. Voor wie gaan zij dan stem
men, zo vragen wij ons af ? Voor 
van Wijnendaele, de Vlaamse 
CV.P.-er die vorige keer 14.000 
voorkeurstemmen had en nochtans 
de plaats moest ruimen voor de 
Franskiljon Verse die slechts 2.000 
kiezers op zijn naam wist te bren
gen. Denken die 14.000 CV.P.-lla-
minganten misschien dat hun stem 
op deze wijee goed besteed was ? 
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t SEKRETARIAAT 
ROEPT OM HULP. 

Ons rekretarlaat roept om 
hulp. Zeer veel werk vraagt 
nieuwe hulpkrachten. Wie 
meldt zich om 's avonds wat 
te helpen ? 

De algemene sekrctaris, 
Wim Jorissen 

De Brusselse 

Zodus dat we onder invloed van de hofhouding en van Theo 
Le'fèvre, die ondanks de stakingen, zijn droom aanhoudt om met 
de socialisten een regering te vormen, Pol-Henri Spaak, terug
krijgen in onze Belgische politiek. 

De hofhouding verhoopt van de man twee dingen : dat 
hij in het socialisme de ontwikkeling naar de verburgelijklng 
verder doorvoert en zo de meer revolutionaire richting Renard 
schaakmat zet. En ook dat met hem het Brussels Belgisch uni
tarisme bij de B.S.P. opnieuw naar de voorgrond zou komen om 
het Waals federalisme te verdringen. 

Theo Lefèvre, die Spaak te Parijs ging opzoeken, verhoopt 
van hem dat hij een uitgesproken socialistische verkiezingsne
derlaag zal voorkomen en dat zo de C.V.P. en de B.S.P. elkaar 
eindelijk na 12 Jaar zullen terug vinden in éénzelfde regering. 

Spaak is de man, die de scherpe hoeken kan afronden, 
zeker nu dat de radikale en strijdbare Busel aan het hoofd van de 
B.S.P. door een zwakkere, meer diplomatische, Collard opgevolgd 
werd. Met hem in een tweespan Lefèvre-Spaak hoopt Theo het an
dere duo Eyskens-Lefèvre op te volgen. Heel de CVP is thans im
mers akkoord om de man met de sleutel een trap onder zijn ach-
terstel te geven. Gaston droomt dan ook reeds, noodgedwongen, in 
de Kredietbank, de grote baas CoUin te mogen opvolgen, althans 
enkele Jaren totdat men zijn bokkesprongen wat vergeten is. 
Al zal hij dat voor de verkiezingen ontkennen. 

s 

3 
3 

grosse-caisse 

Spaak voorstellen is niet moeilijk. Hij is de volbloed kome- | 
diant. Hij stajnt van een Brusselse liberale familie die in de = 
toneelwereld haar rol speelde. Zijn broers kenden een goede | 
loopbaan op het gebied van het theater of als kineast. Spaak = 
komt dus uit de toneelwereld en is daarenboven nog advokaat. B 
Alles bestemde hem dus voor tot komediant. 1 

Is hij een staatsman ? Alles behalve. De man heeft geen op- | 
vattingen. Hij is de Brusselse grosse-caisse die met veel lawaai f 
de politieke ideeën verkondigt, die bijval hebben. Hij is een 1 
groteske karikatuur. Een diplomaat, die telkens zijn huik naar 1 
naar de wind hangt. Hij deed dat toen hij in het politiek leven | 
kwam en de opkomende socialistische partij verkoos boven de 1 
afstervende liberale, de enige waarbij hij door zijn gebrek aan f 
vaste ideeën en door zijn profiteurszin thuishoort. In de periode § 
voor de oorlog toen het nationaal-socialisme bijval kende was 1 
hij een socialistisch-nationalist. Van aanhanger van koning f 
Leopold, werd hij zijn tegenstander toen de Angelsaksers | 
Leopold weg wilden. Mede door het goeedkoop verkopen van de | 
Kongolese uranium werd hij de stroman van Engeland en ^ 
Amerika. Daar die landen voor de Westerse politiek stelsel- i 
matig iemand uit een klein land gebruiken : Trygve Lie, Ham- i 
merskjöld, Stikker kreeg Spaak ook zijn kans. Geen beginselen 1 
en goed redenaar. Het was de grote trom waarop de Amerikanen | 
krachtig konden beuken. Typisch voor de man is het feit dat = 
hij ondanks zijn jarenlang verblijf in Engeland en zijn veel- | 
vuldige kontakten met de Amerikaanse bazen nooit Engels ge- | 
leerd kreeg, evenmin als hij in België ooit het Nederlands kon 1 

I = leren. Zoveel geestesinspanning kan de man niet opbrengen. 1 
\ i Met De GauUe schiet de Europese eenheid alles behalve | 

op en de nieuwe Amerikaanse president Kennedy is niet erg | 
Spaak gezind. Spaak, zijn zelfbehoudstraditie getrouw wipt | 
thans van het zinkend schip. B 

Het slotbedrijf van de wereldrevue blijft ons beschoren. | 
Met Theo Lefèvre als partner zullen we nog wel het een en . | 
ander beleven. Tot genoegen van de humoristen. Tot grote = 
schade van ons volk. f 
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Men hoefde werkelijk geen profeet te zijn om reeds tijdens 
de voorbije stakingen te voorspellen dat de huidige en de ko
mende regeringen zich zullen beijveren om het de Waalse her
rieschoppers zo aangenaam mogelijk te maken. 

Men heeft waarlijk niet lang moeten wachten om deze 
voorspelling — althans voor zover ze de huidige regering Eys-
kens betreft — bevestigd te zien. Met cinische openhartigheid 
kwam enkele dagen geleden Van Audenhove voor de T.V ver
klaren dat Wallonië het beste wegennet van Europa heeft en 
dat het 15-jarenplan van Openbare Werken vooral rekening 
houdt met de Waalse belangen. 

Toen bij de bespreking van de begroting van Economische 
Zaken in de senaat de Waalse senatoren van de drie « tradi-
üone'e » partijen nog een prioriteit voor hun provincies opeis
ten, haastte onderstaatssekretaris De'.ooze zich te verklaren dat 
de regering voornemens is. het half miljard dat door de E.G.K.S 
ter beschikking van België wordt gehouden, integraal te beste
den aan de « Route de Wallonië » of aan de Waalse industriële 
uitrusting. Het wordt stilaan duidelijk dat Renard helemaal niet 
zo berooid uit de slag komt als men een paar weken geleden 
kon denken. Het Luikse oproer heeft immers voor gevolg dat, 
méér nog dan vroeger, het bedorven Waalse zusje de lekkerste 
dingen uit de Belgische keuken krijgt De Vlamingen — en 
vooral de Vlaamse C.V.P.-ers — kunnen zich dan al zalig ach
ten in het besef dat zij « waardiger » en « deftiger » zijn dan 
de Walen, dat zal niet beletten dat de « waardlgen » en de « def-
tlgen * eens te meer de gebroken potten der herrieschoppers 
zullen betaJen België heeft het nooit anders gezien : op de 
Waalse branie staat een dikke premie, op de Vlaamse braafheid 
staat een zware boete. En het mag wel een toppunt heten dat 
een dergelijke tarlficatie toegepast wordt door « Vlaamse » eer-
ste-ministers ! 

Niet alleen in de finantiéle sektor, ook nog op andere fron
ten kapituleert de huidige regering voor de Renardistische chan
tage. De « waardige » en « deftige » Vlaamse C.V.P.-senatoren 
zijn het er roerend over eens dat men het sociaal en ekonomlsch 
zo zwaar beproefde Wa'lonië met mild begrijpen en zelfvergeten 
naastenliefde moet bejegenen. Het ware taktloos, zo menen de
ze heren, de lijdende Walen op dit ogenblik nog verder te ter
gen met een zetelaanpassing. De Vlamingen, die sinds 1830 jaar 
voor Jaar de Gouden Oscar van het Geduld hebben gewonnen 
zullen stellig niet uit hun sloffen springen omdat een half mil
joen inboorligen van de brave Kempen, van bachten-de-kuppe 
of van het katholieke Limburg niet vertegenwoordigd zijn In • 
het parlement. En mocht de één of andere Eburoon uit de 
Vlaamse vlakte dan al wat minder ingenomen zijn met een 
dergelijke regeling, dan zal Monseigneur in een herderlijk 
schrijven het ongeduldig kind er op wijzen dat het past. de 
linkerwang te bieden nadat Renard een flinke mep op de rech
ter dito heeft gegeven. 

Dies wordt de zetelaanpassing, groot verkiezings-stokpaard 
der Vlaamse C.V.P.-ers in 1958, terug gestald. Om het spelletje 
wat minder doorzichtig te maken wordt een handige komedie 
gespeeld : men verdeelt de effektieven der C.V.P.-mandatarls-
sen in twee kampen opdat, na het nodige touwtrekken, eens te 
meer beroep zou kunnen worden gedaan op de spreekwoorde
lijke « bon sens beige > en op wat men in dergelijke gevaMen 
graag noemt de « politieke feeling » der Vlamingen. 

Inmiddels nadert de datum der ontbinding met rasse schre
den. De Wetstraat gonst van geruchten en voorspel'lngen Zo 
zou Van Zeeland het er op aanleggen, in de politieke arena te
rug te keren als gekoöpteerd C.V.P.-senator, terugkeer met het 
oog natuurlijk op een regeringskombinatie met Spaak. 

Ook Theo Lefèvre himself Is aktiever dan ooit en droomt 
van een portefeuille. 

Enkele dagen geleden had hij met Spaak een onderhoud t« 
Parijs. 

Hij zou aan het hoofd der partij vervangen worden door 
die andere grote < Vlaming > met-Frans-accent, dhr Meyers 

Terwijl de CVP., « schild en zwaard van Vlaanderen >, zich 
op deze en andere manieren nuttig maakt voor de Walen, gaan 
deze laatsten alweer een stapje verder en dienden ze — via de 
socialisten — een voorstel tot oprichting van een paritaire se
naat in. Ook dit manoeuver zal dividend afwerpen : de Walen 
weten zeer goed dat ze, met de hele arm te vragen, toch stellig 
de Vlaamse duim zullen krijgen. Het afhakken van deze duim 
Is een vieze karwei, die de Vlaamse socialisten, met hun zieke
lijke neiging tot zelfverminking, graag zullen uitvoeren. 

Prof. Van BUsen, raadgever van Kasa-Voeboe, hield dezer 
dagen voor het Vlaams Pleltgenootschap een opmerkelijke 
spreekbeurt, waarin hij nog eens scherp de verantwoordelijk
heid van de huidige regering in het Kongolees drama onder
lijnde. 

Oud-minister Basyn, voorzitter van de onderzoekskommissie 
voor de talentelllng. kwam in een moedige en openhartige ver
klaring op zijn vroegere steUingen terug en verwierp de on
wetenschappelijke methodiek der talenteUingen terwijl hij wees 
op de onduldbare uitbreiding der olievlek BrusseL 

9.2,1961. 

DE NEGEV BIJ DE DEUR 

E E N N I E U W E W E R E L D 
Iedere joernaliat die zich respekte«rt 

maakt tegenwoordig het obligate reisje 
naar Israël en scherpt er iljn beste pen 
om het epos te schrijven van de verove
ring der Negevwoesüjn. Het Is In de mo
de, het staat goed en Israël heeft er een 
handje vaa weg, het « pajriertje » gunstig 
te beïnvloeden door verzorgde publlc-relar 
tlons. 

Maar daarover gaat het niet. Er zal in 
Israël wd een flink stukje werk verzet 
worden. Wat ons mateloos verbaast Is het-
volgende : men kan In de Vlaamse pera 
af en toe een (soms flinke) reportage over 
de nieuwe wereld tussen Middellandse Zee 
en Jordaan lezen. Over de nieuwe wereld 
een paar kilometer boven de Amsterdam
se Jordaan echter wordt zelden of nooit 
geschreven. 

Wat Nederiand met zijn Zulderzeewer-
ken (en nu ook met de Deltawerken) pres
teert. Is hoogst merkwaardig. In de echte 
zin van het woord wordt daar een totaal 
nieuwe wereld eerst op papier gezet, dan 
drooggelegd en vervolgens gebouwd Het 
spektakel lokt telkenjare tienduizenden 
buitenlanders naar de Afsluitdijk en ds 
nieuwe polders. Amerikanen. Indiërs en 
Japanners komen speciaal over naar West-
Europa, alleen maar om In Wieringerwerf 
of Emmeloord eens grondig rond te neu
zen In Vlaanderen echter is de belang-
stelhng prakisch nul. 

Men kent het algemeen opzet : de Zui
derzee, gebied dat m de loop der eeuwen 
door het water op Nederland werd hero
verd, wordt gede«dt«iijk drooggelegd. In 
vijf polders (Wieringer, Noordoost, Marker
waard, Zuid-Flevo en Oost-Flevo) zal uit
eindelijk 226.000 ha nieuwe grond worden 
gewonnen. Tussen de 30 km lange AfslulU 
dijk en deze polders blijft 120.000 ha open 
water liggen : het IJsselmeer. De Wierln-
germeerpolder wwd reeds voor de laatste 
oorlog aangelegd, de Noordoostpolder kwam 
enkele tijd geleden klaar. 

Wie ooit het nieuwe landschap bezocht 
met zijn eindeloze g(rfvende graanzee waar
in, onder een echULagelandse hemrt de 
grote boerderijen aU slagschepen liggen 
verankerd, zal steUlg niet zo gauw dit 
beeld vergeten. Een Vlaming die dit ge
bied bezoekt zal met trots vaststellen lot 
wat de Nederlandse stom In staat Is, waar 
hij niet in het keurslijk werd gewrongen 
van een Belgisch unitarisme. 

Niet alleen de technische prestatie niet 
alleen het weidse iMdschap, niet alleen 
de urbanisUsche gaafheid en de architec
tonische schoonheid der nieuwe polder-' 
steden en -dorpen, weten de belangstellen
de Vlaming te boelen. Het is voor ons. 
Zuid-Nederlanders, op menig ander gebied 
ongemeen Interessant het ontstaan van dit 
nieuw stuk Nederland van naderbij te le
ren kennen. Boroep^alve maakten we ge-
mune tijd geleden kennis met het « Dri(^ 
maandelijks bericht betreffende de Zul 
derzecwerken ... een telkens lijvige afleve
ring met passend kaartmateriaal en Illus
tratie. dJe thans reeds haar 41stc jair-
gang beleeft (uitgave Waterstaat, Fluwe
len Burgwal 18, Den Haag - prijs F 1'5 
per aflevering). Viermaal per jaar grijpe^n 
We met steeds hernieuwde belangsteUing 
naar deze pnbUkatie, een model van wat 
Stracke « volbloedse Nederlandse degelijk
heid 11 zou noemen. 

Men rindt er o.m. een overzicht van de 
kulturele ontspanning die aan de arbeiders 
ta de Zuiderzee-kampen wordt geboden 
We citeren uit de laatste aflevermg : 34 
fihnavonden met degelijke fibns zoals « De 
12 gezwoomen », « Mijn beste vijand » 
en « Mon oncle »; 15 toneelavonden, 16 
kabaretavonden, 5 avonden met klassieke 
muziek, 5 lezingen w.a 2 over Vincent van 
Gogh. 5 3V(Miden met voordracht door Jo-
han Lauxstermann uit « Barabbas » naar 
Par Lagerinrist. En dat afles vow een ar
beiderspubliek ! Van dergeUjke nltsUgen 
durft men hi Vlaanderen zelfs naowelljks 
aromen. 

We hebben gemeend, in deze week-met-
wehiig-intemationaal nieuws, er goed aan 
te doen de aandacht eens te vesügen op 
deze « Negev-in-Nederland ». We zonden 
ons gelukkig achten, mochten deze enkele 
regeU er enkelen onder onze lezers toe 
aangezet hebben, het « Driemaandelijks 
Bericht .1 eens te best^en of, beter nog, 
een bezoek te brengen aan de Zuiderzee. 
Wie ooit op het Afslultedljk-monument de 
tekst « een volk dat leeft, bouwt aan zijn 
toekomst » gelezen heeft, komt terug naar 
Vlaanderen met de nog sterker geworden 
wil : te bonwen aan de toekomst van het 
Vlaamse volk, deel van de Nederlandse 
stam. 

Tjeef Kaloot, Schild en Iwaord van Vlaanderen! 
52» VÜ-BENZINE 
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De afsluitdijk van de Zuiderzee 

Einde der vorige maand nam de 74-Jarige David Ben 
Goerion, als minister-president van Israël. In verband met dit 
ontslag Is er voortdurend sprake geweest van de zgn. « Lavon-
affalre ». Deze zaak-Lavon werpt wel een zeer schril licht op 
de politieke moraal en geplogenheden der Israelis. Sinds de 
moord op Folke Bemadotte schijnt er nog niet zo heel veel 
veranderd te zijn; gangsterisme blijkt nog steeds te behoren 
tot de normale praktijken bij de Israëlische top. Lavon sekre-
taris-generaal der vakbeweging, was in 1954 minister van 

Landsverdediging in het kabinet van de eenogige Mosje SJaret. 
Enkele hogere ambtenaren van zija, dep§^tejp,ent g^en, bulten 
hun -minister om maar In overieg met Öen Goerion die op dat 
ogenblik geen portefeuille had, opdracht aan een terroristen-
groep om in Kaïro de gebouwen van de Amerikaanse voorlich
tingsdiensten In de lucht te blazen.,.Dft.yeraötwQCffd£jljJ5jieid 
voor deze aanslagen zou dan de aanhangers van Nasser in de 
schoenen worden geschoven en het hele manoeuver werd op
gezet om zodoende de Egyptische-Amerikaanse verhoudingen 
grondig overhoop te halen. De politie van Nasser greep echter 
tijdig In en zette Goerion's mannetjes op het droge. De aan
hangers van Ben Goerion wisten de hele mislukte samenzwe
ring op het hoofd van, Lavon af te wentelen. Deze laatste werd 
verphcht, onts'ag te nemen, wat meteen de val van het kabinet-
Sjaret en de terugkeer van Ben Goerion als regeringshoofd 
meebracht. 

De zaak bleef geklasseerd totdat een paar weken terug een 
ministerieel verslag werd gepubUceerd waarin Lavon werd ont
last van de verantwoordelijkheid voor het mislukt terrorisme. 
Meteen was het aanbUjven van Ben Goerion onmogelijk ge
worden. Inmiddels waakt de mlUtalre censuur er zorgvuldig over 
dat de Israelis via hun bladen geen letter over de ware ach- " 
tergronden van de Lavon-zaak vernemen. 

Dat Intussen niet ledereen op de wereld van bewondering 
In zwijm valt van zodra er over klbboetzim wordt gesproken 
bewees de gekende Britse historicus Toynbee toen hij dezer' 
dagen in een publiek debat met Herzog te Montreal de rechten 
van de Joden op Palestina betwistte en de uitroeiing der Pales
tijnse Arabieren volkerenmoord noemde. 

Aan de zwerftocht van de « Santa Maria > is dan toch een 
einde gekomen. De Braziliaanse prezident heeft het, ondanks 
zijn vroegere verklaringen, niet klaar kunnen spelen Galvao In 
het bezit vah de boot te laten. Met veel Zuiders militair ver
toon werd de kaper te Recife als politiek vluchteling ontvangen. 
Ondertussen schijnt in Portugal zelf de oppozltie onrustiger te 
worden. De Portugese prezident moest een delegatie van op-
pozitielelders ontvangen en er bUJven hardnekkige geruchten 
over guerilla in enkele streken de ronde doen. In Angola kwam 
het tot een korte, hevige uitbarsting van Afrikaans nationa
lisme; voor zover de toestand ondanks de censuur kan worden 
beoordeeld is de repressie ongenadig geweest. Ook dat Is niets 
nieuws in het Portugees kolonialisme. 

Het belangrijkste nieuws betreffende Kongo kwam uit de 
Verenigde Staten. Kenedy kondigde aan, dat hlJ een plan in de 
maak had waarbij o.m. werd voorzien in een neutralizering der 
rivalizerende Kongolese legertjes en in een uitbreiding der 
UNO-bevoegdheden. Het plan kwam ter sprake in de VeiUg-
heidsraad, waar het gunstig werd ontvangen door Sovjet-afge-
vaardlgde Zorin. Ook dhr H, die soortgeUjke inzichten koesterde, 
blijkt ingenomen met het opzet. Te Leo en E'stad is men on
middellijk op de achterste poten gaan staan en dreigt men met 
een guerUla vanuit de brousse. Tsjombe drijft zijn krachtinspan
ningen op om op korte termijn een beslissing in de strijd tegen 
de Loemoembisten af te dwingen. In dit verband dient de aan-
stelUng van de beruchte «-slager van de kasbah>, de franse 
para-kolonel Trinquier tot opperbevelhebber van het Katangees 
leger te worden gezien. In betrekking met de aankoop van 
moderne vliegtuigen voor de Katangese luchtvaart werd eens 
te meer de naam van de Union Miniere in de wereldpers ver
noemd. Tot welke gekke situatie's de Afrikaanse poUtiek aan
leiding kan geven bleek dezer dagen, toen de Russen zich aan 
de zijde schaarden van Mwaml Klgeri, de feodale Roeandese 
heerser waarop Laken en de Wetstraat steunden ! 

9-2-61 
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DE APOTEKERS KLAGEN 

Ook aan mijn apoteek liangt een aan
klacht tegen de regering, die toelaat dat 
de zlekenfcHidsen stelselmatig (sommige 
zelfs sedert meer dan 9 maand) het geld 
van de apotekers achterhouden 

Wat mijn apoteek betreft moet ik eer
lijk opbiechten dat deze oneerlijke me
thode mij zeer veel zorgen geeft Ik heb 
mijn zaak pas overgenomen en door het 
feit dat Ik sedert maanden niets t rc* van 
de ziekenfondsen, kan Ik amper mijn aan
gegane verbintenissen voldoen, en moet 
Ik aónzlen dat mijn reserve In de apo
teek slinkt en niet kan aangevuld war
den zocils het hoort 

Ik zie we] dat onze koning zelf m de 
advent, mocht trouwen om 8 miljoen extra 
te krijgen voor 1960, maar om ons lot be
kommert zich geen kaxdmaal, geen rege
ring geen koning 

Verbitterde apotekeres - Biussel 

Bed. 1 Er komt in het openbaar beheer 
In dit land een liarteloze onverscliilligheid 
voor de «orgeii der eenvoudigen (wacliten-
den op een pensioen, getroffenen door de 
repressie, werklozen, mobiele artieiders. 
enz) tot uiting, die een blijvende aan
klacht Inhoudt tegen de z g kleurpartijen 
en hen die deze voeden en steunen (trusts, 
holdings, vakverenigingen mutuahteiten, 
enz.). Deze misdadige zelfvoldaanheid werd 
door de jongste stakingen \erstoord, ze 
zon in Vlaanderen nog meer geschokt wor
den. Indien een massale toetreding tot on 
ze jonge partij zich \ oordeed 

MIJMERINGEN BIJ EEN 

HERDENKING 

MEVR. DERIEMAEGKER 
Volgende brief hebben we overgenomen 

uit « Ons Vertiond » het orgaan van het 
Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond, 
Gent 

Het gaat om een brief van gemeente
mandataris Feys aan Mw de Riemaecker, 
volksvertegenwoordigster van dr Vlaamse 
C V.P -vleugel \ an Brussel. 

Mevrouw 
Tijdens een onlangs gehouden vei gade-

ring van de K W B werd tot mij — als 
CVP-gemeer teraads l id — het verwijt ge
richt dat vele Vlaamse C V P -gekozenen 
lafbekken zijn die hun eigen volk m de 
rug schieten Bij de namen, die als voor
beeld aangehaald werd°n, werd ook de 
uwe genoemd, omdat u uw twee zoons 
naa r de Franstalige afdeling stuurde van 
het Sint-Pietersmstltuut te Je t te 

Als dokter in de rechten moest u we
ten dat het invullen van een valse taal-
verklanng niet in oixle is met onze wet^ 
ten Uw echtgenoot Immers la afkomstig 
van Oost-Vlaanderen en gijzelf staat op 
de Vlaamse rol bij de verkiezingen uw 
kandidatuur woidt daarbij door de Vlaam
se A C W gesteund, zodat gij 11270 
Vlaamse stemmen hebt gehaald bij de 
laatste verkiezingen 

Beweert u geen valse taalverklaring af
gelegd te hebben, dan moet ik daaruit tie-
sHiiten dat bij u de huistaal het Fi-ans isk 
maar dan is uw plaats ook niet In de 
Vlaamse vleugel van de C V P 

Ik ben het hai-tgrondig beu in K W B 
A C V DavidsfoTids en andere verenigin
gen waar ik als flamingant gekend sta, 
aangevallen te worden a.ls C V P ?emt'en-
f^raadslid 

Daarom dit schrijven 
Hoogachtend 

Jultaan Fe\a. 

Red : Sog een proef op de som wat 
de huichelarij van de C V.P.-Vlaamsgezind-
heid betreft 

VAN UW VRIENDEN 
Uit een mei kwaardige brief van éen onzer 

lezers uit Payottenland lichten we volgen
de wemig vleiende citaten van R a n » 
schrijvers over de vsmiuUezeUng van de 
Vlammgen in het unitaire Belglfe 
« Brussel - Vlaanuse groad o* niet ? » 

1837 — Victor Hugo — « les Belges par-
lent flamand et francais » 

Flond 1850 — G De Nerval « Biuxelles 
est la lune de Paris, aim«U>le satelite d'ail-
leurs, auquel on ne peut reprocher que 
d avoir perdu en nous imitant, beaucoup 
de SON ORIGINALITE BRABANgONNE 

Rond 1865 — Baudelaire « Capital de 
smges qui sent Ie savon notr Les chiens 
seuls y sont vivants » 

Rond 1903 — G W Huysmfine — « Bru-
xelles avec ses boulevards Anspach see 
illuminations furletises Ie solr serait ft 
fuir, si elle n 'avait encore aauvee quel-
ques-un* de ses vieux cotos, sa grand'-
place, les salles de son musée, 8alnte-Gudu-
ïe » 

Rond 1907 — O Mirbeau — « Biuxelles 
n e s t que Beige irrépaxablement beige, 
alors QUE TOUTE LA BELGIQUE EST 
MERVEILLEUSEMENT PLAMANDE » 

Onverdachte bronnen meen Ik, en een 
keu/y» van gezegden die de heren franco-
phonen hun haren moet doen ten berge 
rei7en 

Kommentaar • Aan deze schande waar
onder de ware knitnur in ons land lijdl 
kan alleen een einde komen door federa
lisme Hierdoor alleen geraken we terug 
tot gezonde verhoudingen en tot ware 
Vlaamse fierheid In onze federale hoofd
stad 

Op 20 november jongstleden had U Ant
werpen een berdenkingsholde plaats aan 
Herten Fermont. Een oit de einde
loze n j van degene, die niet kondm en 
wilden geloven in de schijnbaar noodlot
tige eeuwenlange onderwerping en ver-
knechting van hun volk slerhts door korte 
intermezzo's van vrijheid onderbroken 

Een herdenking van een onzer dierbaren 
is steeds een stille terugkeer naar hun 
tijd een liezinning over de onsterfelijkheid 
van ons driftig ideaHsme in de hoop dat 
hel eens zal zegevieren Bij de Jongste her
denking van Berten Fermont kwam die 
be7inning in ons door de woorden, die Pa
ter Marcel Brauns, S J . \anaf de kansel 
tot (KIS sprak : i> Katolieke Vlamingen, gij 
dient goed te weten, dat men u misvormd 
beeft en dat de zogezegd katolieke opvoe
ding op gebied van de liefde in gebreke is 
gebleven. Dat \a l t mij zo dikwijls op, dat 
de opvoeding in het <i VRIJ » onderwijs 
zoveel meelopen en bangenkken kweekt 
Komt men ergens in een administratie of 
waar dan ook een bang mens tegen, dan 
mag men er negen op tien zeker van zijn 
dat men met een katoliek te doen heeft. 
Ik weet wel dat bet gemakkelijker is voor 
de priesters en de kerkelijke hiërarchie om 
bevelen uit te delen aan een makke kud
de dat om te zijn wat ze moeten zijn : 
leiders van zelfstandige en volivassen 
mensen Ik herinner me nog zelf het* 
goed ooit een bespreking na een uit
eenzetting over de economische toestand in 
België, ge weet zo een van die verzoetelij-
kende uiteenzettingen waarvan bepaalde 
chnsten-demokratische kringen het geheim 
schijnen te bezitten. Bij de bespreking 
sprong ik recht en zei dat men eerst en 
vooral eens helderheid moest scheppen en 
uitgaan van het feit dat op economisch en 
pohtiek gebied de Walen de vijanden zijn 
van de Vlamingen. Verbazing natuorhjk dat 
een priester zoiets durfde zeggen. Maar dat 
Is niet onpriesterlijk en evenmin onevan
gelisch zei ik, want het evangelie zegt dat 
we onze vijanden moeten beminnen, en 
niet dat we de onnozelaars moeten uithan
gen en doen alsof onze vijanden onze 
vrienden en broeders zijn » Geeft Pater 
Brauns ons hier geen dubbele les, die elke 
Vlammg zich iedere dag zou moeten berin-
nere» die bil In zijn ziel zoo moeten ta-
toeeren ; 1) Dat onze liefde een schooi van 
heldhaftigheid en van onverzettelijk 
Vlaams bewustzijn moet zijn en 2) dat 
Vlaanderen de tempel is, waaruit we met 
de zweep van onze liefde, de kleurpolitieke 
koopheden moeten verdrijven, die onze 
Vlaamse levensitracbt, letterlijk en figuur
lijk, als koopwaar verirwanselen 

WiUem. 
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Munthervorming in de 
Sovjet - Unie 

Op 1 Januari }1. werd m Rusland 
de « zware » roebel ingevoerd De 
bankbiljetten moeten worden omge
wisseld op basis van 10 oude roebels 
tegen één nieuwe en de kopek zal, 
juist zoals in Frankrijk de centiem 
nieuw aanzien krijgen. 

De gehele verrichting is echter 
meer dan een eenvoudige deling door 
10 om redenen van aanzien Voor de 
eerste maal in de geschiedenis van 
de Sovjet-Unie wordt namehjk be
paald dat de bankbiljetten van 10, 
20, 50 en 100 roebel een later vast 
te stellen gouddekking moeten heb
ben en dat de muntbiljetten van 1, 
3 en 5 roebel die niet door goud doch 
door het gehele bezit van de staat 
gedekt zijn, ten hoogste 50% van de 
nationale waarde der bankbiljetten 
mogen vertegenwoordigen. 

De officiële wisselkoers van de 
roebel bedroeg voorheen 4 roebel 
voor 1 dolar en 11,20 roebel voor 1 
pond Thans bedraagt hij 90 kopek 
voor 1 dollar en 2,52 roebel vooi 1 
pond, zodat de herwaardering m fei
te neerkomt op een ontwaarding van 
meer dan 50"' Het hoeft nauwehjks 
gezegd te worden, dat dit aspekt van 
de operatie door de' kommunistisch§ 

meesters en hun paladijen In alle 
talen werd doodgezwegen In de 
praktijk heeft deze verkapte deva
luatie op dit ogenblik trouwens 
weinig betekenis omdat de reken-
munt van de handelsovereenkomsten 
tussen Rusland en de vrije wereld 
en zelfs voor een gedeelte van de 
handel met andere kommunistische 
landen, meestaJ de dollar en het 
pond is 

Niet denkbeeldig is evenwel dat de 
Russen op lange termijn de roebel 
omwlsselbaar willen maken. Alhoe
wel de Russische goudvoorraad niet 
nauwkeurig gekend is, lijdt het geen 
twijfel dat de Russen genoeg goud 
hebben bijeenvergaard om de roebel 
in het internationale muntkoncert 
te laten meespelen. Een gebeurlljke 
omwisselbaarheld zou echter een 
werkelijke omwenteling In de Rus
sische denkwijze in financiële aan
gelegenheden betekenen — multila
terale handelsovereenkomsten 
waren tot nog toe biJ de Russen 
taboe — en een diepgaande weer
slag hebben op talnjke gebieden 
van het Russische bedrijfsleven 

Marcus 
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AALST 
W I J verraitschuldlgmgen ons bij onze 

postabcmnees uit Aalst dat nummer 4 nle* 
tijdig afgeleverd werd Dit lag aan een 
fout bij de sorterlngsdlenst c^ de post 
Ondertussen zuDai onze leasrs ook dit 
blad gekregen hebben 

LEUVEN 
Te Leuven spraken vooi een volle zaal 

Frans van der Elsit en Wim Jorissen 
Achteraf boden zich heel wat bereid

willige studenten aan om een handje toe 
te steken bij de verkiezingsstrijd Le Leu
vense studenten kunnen he t berucht taal-
kompramls van de C V P dat ons van een 
groot stuk van Vlaams Bratoant berooft, 
niet shkken Daar za} anderzijds uitge
sproken voorstander zajn van het federa-
Bane hebben de politie* denkende studen
ten hun keuze geveW Zij steunen de 
Volksunie 

AAN ONZE ABONNEES 
We herinneren eraan dat het Wad aan onze postabonnees 

's zaterdags dient bezorgd te worden dit volgens ons akkoord 
met de post. Waar dit niet zou gebeuren moeten onze abonnees 
zich eerst bij de plaatselijke postbode of post beklagen. Wij zijn 
zeker dat de zaak dan In orde komt. Komt de zaak niet in orde 
dan zullen wij zelf klacht indienen. 

P£R5SPMG6L 

WEKELIJKS NIEUWS 
PARTIJ VAN DE ORDE 

In Limburg en in West-Vlaanderen Is de 
klesstrijd van de C V P . reeds begonnen, 
met een reactionaire argumentatie waar
van men verbaasd staat. 

HET W E K t L I J K S NIEUWS (3 febr. 61) 
uit W.-Vl. trekt te velde onder de titel : 
« DE CV.P. PARTIJ VAN DE ORDE». In 
dit artikel staat o m . de volgende mop : 
(I De C V P. heeft aan het land die eerste-
minlster geschonken, welke door lijn vast
beraden houdmg en een met-afgevende toe
wijding, de heropleving van het land heeft 
gevrijwaard >i 

HET BELANG 
HET BELANG VAN LIMBURG (4 febr. 

61) wil : DE STAAT VERSTERKEN » 
Hoe hij dit ziet, verduidelijkt Tenax als 

volgt : 
Naast de verscherping van het sti af wet

boek en een nauwgezette reglementering 
van het stakingsrecht, moet ook het op-
eismgsrecht nader bepaald worden De 
overheid moet in elke anstandigheid de 
nodige personeelsledan kunnen opeisen 
voor taken van levensnoodzakelijk belang 
en voor het onderhoud van private bedrij
ven 

Hij vergat n«g iets : gevangenisstraf te 
vragen voor elkeen die het woord (i federa
lisme » en " economische structuurhervor
ming » durft uitspreken. 

APPEL 
JUNGLE-HET 

APPEL Wad van de Socialistische Vlaam
se Studentenbeweging schnjft . 

DE VLAAMSE KATHOLIEKEN TEGEN
OVER DE WAALSE SOCIALISTEN ver
draagzaamheid waar zljt gi] heen geva
ren "> Vlaamse federalisten, nationa'i-sten, 
liberalisten en pastoors hebben bijna eens
gezind de heilige oorlog verklaard aan on
ze Waalse kameraden Waarom in Gods
naam en in Marxnaam ? Omdat zij v iezei 
dat de Walen de voordïlen (industrialise
ring o a ) waarop Vlaanderen recht heeft, 
naa r ?ich toe zullen trekken ' Maar dat Is 
toch de normale gang van zaköi in de 
ekonomlsche Jungle-wet wie de zol-^n van 
het kapitaal en van het urutariame likt, 
knjgt dito zolen bi zijn gezicht, en wie ze 
op hun grondvesten doet wankelen, kan 
met de brokken heenlopen De Vlaming die 
de Walen veroordeelt omdat ze voor hun 
Ideaal strijden saboteert impliciet zijn ei
gen volk, dat .-dechts heil kan verwachten 
van hetzelfde ideaal I 

NIEUWE GIDS 
KLEMMEND ARGUMENT 

Senator Breyne haal t bi het hoofdartikel 
in de Nieuwe Gids 4-2-61 al zijn argumen
ten boven tegen de kieswethervorming (en 
dus ook tegen de ïe te laanpa«ing) . En in 
l i jn eigen ogen is het meest klemmende 
argument • 

Ten slotte en dit is wel het voornaam
ste, zetten zij met de behandeling van de 
kieshervormmg een gepassioneerd debi t in 
In liet pailement waarbij alles wat Vlar 
mmgen en Walen verdeelt te berde zal 
worden gebracht 

Is het werkelijk dat wat de i beralen wil
len ' W i U ^ zij de scheming van België 
In de hand werken ' 

O, C V P , schild en zwaard van de 
Belgische eenheidsstaat ' 

DE STANDAARD 
£0 ZIEN ZIJ ZICHZELF 

Uit De Standaard van zaterdag 4 februa
ri in de rubriek « Van kamerleden en sena
toren >i halen wij volgende drie uittreksels 
aan : 

Er IS nu wat nieuws op gevonden bij 
de vormmg van de volgende regering zul
len de Vlaamse senatoren formele waar 
borgen eisen betreffende het taaleven-
wicht. Die waarborgen, krijgen zij vanzelf 
sprekend Maar wat, indien het evenwicht 
er toch met komt ? Zullen zij dan de moed 
vinden om de minister ennt te wippen ? 
Of zal het moment dan weer luist erg on 
gunstig zijn ' 

Maar de regering durft de haantjes niet.>! 
weigeren Nog donderdag heeft onderstaats-
sekretaris Etelooze, aangevallen door het 

socialistische kamerlid Toubeau, la de 
gaiuwte verklapt — om toch maar aan te 
tonen hoeveel de regering voor de Walen 
overheeft — dat het half miljard, dat de 
EGKS ter beschikking van Belglé houdt, 
integraal gereserveerd wordt voor Wallo
nië, hetzij voor de aanleg vran de ^ o n o -
misch nutteloze Route de Wallonië, hetzij 
vooi de mdustnele wederuitrusting 

Theo heeft echter wel een cmmiddellijk 
doel • hij wil van de verkiezingen profi
teren Om vers blosd in de partij te pom
pen In sommige arrondissementen zit er 
schimmel op de mandatarissen 

Wü De Standaard de Tfrikgnnie werkloos 
maken ' Wij verzekeren het onze lezers 
ten stelligste De Standaard krijgt geen 
geld uit ons propag-viidafonds 

DE POST 
ONRECHT 

Als antwoord op e«-n brief van 'n lezer die 
aanklaagt dat de Vlaamse radio de Volks
unie de mikro weigert schrijft het week
blad De Post 

Het ontzeggen van spreektijd aan de 
Volksunie Is een ani,i-Vlaam» overblijlsel 
uit vroegei Jaien, dat zo spoed g mogelijk 
most worden opgeruimd, het is een niet 
goed te praten onrecht m etn democrati
sche staat — W W 

DE UNIE 
TFGEN DE LENHEIDSWET 

In M DE UNIE », orgaan der nationale 
ome van de Middenstand, Vlaams lands
gedeelte, van zaterdag 4 februari lezen we 
in een brief gericht aan de senatoren : 

De middenstand wist ook dat de kritiek 
van de stakers op de eénheidswet ntet de
zelfde was als de hunne en dat een sukses 
van de Heren RENARD, COLLAMJ en 
konsoorten voor hem een nog veel zwaar
dere verhoging zou betekend hebben van 
de rechtstreekse lielastingen Maar dezelf
de middenstand stelt vast dat diegenen 
die hebben gestaakt of zich aan chantage 
tot de staking hebben overgeleverd, van de 
Regering een zekere substantiële v<Sdoe-
nmg bekomen voldoende om zich tevreden 
te verklaren Wat meer is, de Regering be
looft hen een fiscale hervorming overeen
komstig met hun verlangens, wat een ver
nieling voor het sparen en voor de mid
denstand lietekent 

Tijdens de droevige gebeurtenissen van 
deze laatste dagen, heeft de Nationale 
Unie van de Belgische Middenstand ge
meend dat het diep immoreel zoo zijn dat 
diegenen, die hun burgerlijke phcht wilden 
vervullen dooi, niet een versleten regering 
die alle vertrouwen heeft verloren, te die
nen maar wel van onze nationale instellin
gen te verdedigen, nog het kind van de 
r ^ e n i n g zou worden Het zou ernstig ziJn 
voor de toekomst van ons land, te moeten 
vastsfeUen dat diegenen die hun toevlucht 
hebben genomen tot de macht en zij die 
hebben laten hoi en dat zij op dezelfde 
wijze zouden kunnen handelen, voldoening 
knjgen terwijl de anderen verder mispre
zen worden genegerd en belast 

De eénheidswet is een onding dat de be
lastingbetalers 14 miljard zal kostoi 

Niet te verwonderen dat de regering ver
kiezingen wil, vo«raleer de kiezers bet geld 
uit de zak ?ehaalcl wordt ' 

DE STANDAARD 
DE WALEN EN DE GEZINSPOLITIEK 

In de paritaire kommissie van de Rijks
dienst van kinderbijslag voor werknemers 
heeft mmister Servais een aantal benoe
mingen gedaan De gezmsorganizaties wor
den vertegenwoordigd door drie Walen en 
eén Vlaming Veel kommenlaar vergt dat 
me* Het kinderrijke Vlaanderen telt voor 
de Waalse minister blijkbaar met m=e 
Voor de h Bervais zijn het vooral de Wa-
'en die bevoegd zijn om namens de fami-
'lale organtzaties te «preken En zeggen dat 
zo'n rainiüter in het Parlement door de 
Vlaamse vertegenwooidigers gerust gela-
•en woidt • 

Een t e k ^ uit een oud numnier van de 
>oll(SDnie ? 

Birlange n ie t Wij halea letterlijk de 
tekst uit de CV.P.-krant De Standaard van 
4 tehruari 11 Zo kan Het Volk ten minste 
uH-1 8ehri:iven dat de VoOuuaie aUeen 
ckstremistitcb en negatiïistlseh Is. 

De Standaard hoort daar na ook bij. 

file:///erstoord
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ANTWERPEN 
T E N T O O N S T E L L I N G 

K u n s t g l a s r a m e n v a n I v o B A K E -
L A N T S « H e i l i g e n u i t d e o u d e N e 
d e r l a n d e n », H e n d r i k d e B r a k e l e e r -
s t u d i o , V .T .B , b o n d s g e b o u w - S t . 
J a c o b s m a r k t 45, A n t w e r p e n . 

V a n 11 t o t 23 f e b r u a r i e.k. 
• * * 

PROVINCIAAL KOMITEE 
Op 29 dezer vergaderde te Berchem het 

provinciaal komitee-Antwerpen onder voor-
rltterschap van Rudl Van der Paal, In 
nanwezigheid van algemeen sekretarls 
Wlm JoHssen, provincieraadslid Ward Bo
lus, arrondissementsvoorzitter Beimond 
Mattheyssens (Antwerpen), arrondlsse-
mentsvoorzitter ir Oskar Renard (Meche-
len), Domlen Nijs (Turnhout), oud-volks
vertegenwoordiger Dr Rik Ballet, provin
ciaal propagandaleider Wun Maes, Herman 
Bosmans, Karel van Marcke e a 

Het kcHQitee besprak uitvoerig het In
dienen der lijsten bij de aanstaande ver
kiezingen, de peterslijsten, de te voeren 
propaganda in de ganse provincie en de 
organisatie van de volksvergadering van 
6 felHTiari 

Met vreugde werden de talrijke goede 
berichten uit alle delen van de provincie 
besproken Vooral de indrukwekkende uit
bouw van het arrondissement Antwerpen, 
en vooral van groot-Antwerpen, was het 
voorwerp van een zeer diepgaand gesprek. 

De laatste weken werden ruim zeshon
derdduizend strooibiljetten en veert igdul-
Bend bladen « Volksunie » In de provin
cie verspreid 

ASSE 
Dit kanton gonst de laatste weken als 

een bijenkorf Met methode gaat men ver
der met leden- en abonnementenwerving 
Vooral Asse, Hekelgem, Opwijk, Liedekerke 
en Tema t g?\en hier schitterend de toon 
aan 

BRUGGE 
SINTMICHIELS • Tijdens een diuk bij

gewoonde kemvergadering werd naast 
vruchtbare besprekmgen de verdere kem-
werkmg uitgestippeld 

SINT-KRUIS De kemvergadermg die 
een grote opkomst kende, werd het uitr 
gang^piunt voor een verdere aktieve wer
king van alle kernleden. 

BLANKENBERGE - UITKERKE - WEN-
DUINE Ter gelegenheid van een bijeen
komst werden verscheidene belangrijke 
kontakten aangeknoopt 

Er werd gezamenlijk uitgezier naar 
eventuele kandidaten vooi de kwn^nde 
parlementsvei kiezingen 

LISSEWEGE - DUDZELE - KCXJLKER-
KE OOSTKERKE : Deze gemeenten kre
gen tiet bezoek van de Brugse aktiegroe-
pen waarbij talrijke huisbezoeken werden 
gedaan. Onderwijl werden alle inwoners 
bedacht met een gratisnummer van ons 
weekblad 

BRÜC3GE Vorige week gmg m oma 
lokaal een zeer geslaagde ledenvergadering 
door Voor een zeer talrijke opkomst be-
•piak Mr G Van In de kom«ide kiesk^n-
panje Lijsten der verscheidene ak ' eploe-
gen werden opgemaakt 

Drukke besprekingen werden gevoeld 
omtrent de gebeurlijke kandidaten voor 
de verkiezmg die moet gevoerd worden on
der het motto « Volksraadplegmg voor 
welvaart in Vlaanderen u 

Tot slot werden de lidmaatschapsgelden 
vooi 1961 gemd 

OOK werd medegedeeld dat liet sekreta-
riaai 'ijdens de verkiezingsstrijd zal geves
tigd zijn biJ Mr G Van In, Mmderbroe-
deis<:traat, 24 Brugge - tel 375 99 

Vlaams nationalisten schrijf in op 
het Aandelenfonds -er financiering 
geluidsversterkmg en de huur van 
propagandawagens tijdens do ver
kiezingskampanje 
Aandelen op naam of naamloos van 
minimum 1(X) F kunnen verkregen 
worden bij J an Van TuMen Ver
brand Nieuwland 25 Brugge Giro 
4414 47 
Aarzel niet en doe ü w plicht - Reeds 
20 aandelen werden mgeschreven 

Wie in LEUVEN 

I do BIERKEIDER niet be iod i t , 

I wa% In LEUVEN niet 

Oude M a r k t 22 
Is onze blerkalder 

1 

I • Algemeen agent voor België . 

ABTS 
I STEENWEG OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Opgepast voor namaak DORT I 
I 

Het Wit te Paard 
WANDELINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Passend en aangenaarp lokaal 
voor vergaderingen en Iclubs. 

Beste dranken 
tegen matige p r i j i en 

^ 

'M 
BRUSSEL 

Sedert onze heftige aanval op de inkt> 
vispraktijken, die in 1921 geleid hebben 
tot het opslorpen van Vlaamse gemeenten 
als Haren, Neder-over-Heembeek en La^ 
ken door Brussel-«tad wca-dt deze schande 
In aUe politieke krmg«i besproken De 
verontwaardiging steeg ten top, toen dank 
zij de Volksunie bewezen werd dat de stad 
Bnissel Vlaamse froebelonderwijzeressen 
weigert aan de Vlaamse kleuters van deze 
nog Vlaamse gemeenten, die om kulturele 
en ekonomische redenen biJ Vilvoorde of 
Macheilen hadden moeten gevoegd worden 
Deze volkerenmoord m het klein zal bij 
de ek verkiezingen duchtig aangeklaagd 
worden. Ook de medeplichtigheid van het 
Brusselse CVP-l lberaa l stadsbestuur zal 
nog meer aan de kaak worden gesteld 

Wie het kanton Brussel hierbij wil steu
nen, kan een storting doen op onze P C R 
8654 50 - Volksunie Arrondissement Brussel 
Londerzeel 
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I Zetelfabriek Boterberg | 
1 LEDEZUDE LEDE f 
= Al leenverdeler = 

Engel & C° 1 
= Eigen produkt ia 
Ë Uitgebreid gamma 
E Aan huis geleverd 
= Prospektus 
= op verzoek 

I 1 
B Voor leden 
= en abonnees 
= Volksunie 

TEL (053) 225 60 = 

I 20 7. K O R T I N G i 

=^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiHmiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimf 

GENT 
Op zondag 19 februari wordt cm 11 u 30 

in de kerk der Paters Domlnikanen een 
Jaarmls opgedragen voor wijlen Mevr Jo
n s De Kejser door Eerw Pater Oalle-
waert 

Mogen WIJ vele nationalisten uit 't Gent
se verwachten 

J S 

Zoekt U een 

Vlaams Verzekeringsmakelaar 

in het Brusselse 7 

• 
wendt U tot 

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

Tel . 20 18 59 
• 

Alle verzekeringstakken, 
alle maatschappijen, 
voordel ige tarieven en 
afdoende hu lp b i j ongevallen I 

HERENTALS 
De kaïtaktvergadei ing op woensdag, 

1 februan, werd in deze zm een mee
valler dat het mihtantenkorpc voor de 
Kempen aangevuld werd met enkele een
heden, die vtior de verspreiding van het 
blad zullen instaan, alsmede voor het In
zamelen van handtekenmgen voor de pe-
terhjsten Het paard van Troye deed zijn 
intrede in de gewesten Hwai ta l s en 
Westerlo 

HOOGSTRATEN 
RIJKEVORSEL 
ARENDONK 

De Volksunie komt naar U ' Wie van 
U komt naar de Volksunie ' 

Schrijven aan volgend adres : Verbrn-
dmgsstraat 20, Vosselaar 

MECHELEN 
De Volksimie heeft wind in de zeilen, 
In Mechelen stad werden meer dan 

10 000 pamfletten « Wij wensen rust » In 
de bussen gestopt Op 4 avcaiden heeft 
onze kaderploeg zulks klaarge^xeeld De 
eerste avond veel nat te neuzen vanwege 
de vorst, de laatste avond nog mesr nr t-
te voeten, 't goot pijpestelwi Maar de 
pamfletten kwamen op hun bestemnimg 

Onze eö^ t e voorUchtmgsvergadenng 
greep plaats op 1 fetiruari 

Om 21 uur was de Beethovenkelder vol
gelopen Zeer verheugend is het feit dat 
wiJ vele nieuwe simpatisanten mochten 
verwelkOTnen en enkele nieuwe leden 
konden inschnJvMi. 

Door Karel Dillen en Volksvertegenwoor
diger Van der Eist werden hier nagels met 
kc^ipen geslagen Geen wonder dat het 
publiek ademloos toeluisterde Over de fei
ten en toestanden door beide sprekers 
aangeklaagd zwijgen de anaere par t i j a i in 
alle talen 

Deze vergadermg mogen wiJ goed ge
lukt heten en de volgend» maal doen wiJ 
het nog beier. 

IN DLTFEL hie'den wij eveneens e a i 
eerste openbare kontaktveigadermg 

De opkomst was zeer goed en de spre-
kers O Renard, Lode Sela en Wun Jorl»-

sen voerden het woord voor een aandach
tig luisterend publiek, onder wie veel sim
patisanten Er werden daar zaken verteld 
met de bewijzen op tafel, waaruit blijkt 
dat boeren en middenstanders, niet gere
geerd, wel geëxploiteerd worden 

In Duffel is da wagen ook al aan 't bol 
len Van tegenhouden is er nu geen sprake 
meer 

Met de Volksunie naar een nieuwe tijd 
voor Vlaanderen I 

SCHAARBEEK 

Bij ons haa.fdbestuurslid Guido en Me
vrouw van In werd een dochtertje geboren 
dat de prettige naam Do] ontving. 

Hartelijke gelukwensen 

* School-

^ Bureel- en 

^ Terrasmeubeien 

OOST-VLAANDEREN 
PROVINCIALE kaderdag op zater
dag 18 februari om 15 uur 30 m het 
Vlaams-Huis te Lede (Aalst). 
Geiien de belangrijkheid van deze 
kaderdag. in 't voomltzlcbt van de 
a s . verkiezlng«n, verwachten wij 
ALLE bestuursleden en ook de pro
pagandisten van on7e provincie 

De liberalen hebben hier reeds vei zame
len geblazen in Steenokkerzeei en daar 
nog eens bewezen aan hen die het nog 
niet geloofden dat de liberale partij een 
vuilbak IS van het franskiljonisme 

De aangroei van lezers van ons blad 
voorspelt in dit kanton een aanzienlijke 
stemmenwinst voor de Volksunie. Dat kan 
trouwens niet anders, gezien dit kanton 
onder de leiding staat van onze vr l«id 
Bob Maes de man die niet alleen de bou
wer was van de V M O , maar oc* de grond
legger van ons propagandawerk en voor
al de durver, die in 1952 de Posty-bede-
vaart hielp kelderen Door de werking van 
zijn V M O werd toen gars het Belgi
sche veiligheidsappiaiaat in werking ge
bracht om een paar duizend boetevaarders 
naar Diksmuide (de fossielen van Postyl) 
te beschermen 

Onder zijn bezielende leiding zal dit 
kanton grote verra.'sslngpn brengen 

OOSTENDE 
Gezien de evolutie van de politieke 

toestand, op dit ogenblik zo'n omwente
ling neiemt zal de vergadermg op 4 maar t 
a s te 20 uur in de zaal « Prinsenhof », 
leperstraat, voUedig in het teken staan 
van de VERKIEZINGSSTRIJD Onze Al
gemene Sekietans Di W Jorissen samen 
met K Dillen redenaai van de Volksunie 
op de JaarliJkse-schaduw-Uzei bedevaar
ten zijn ona» redenaars van de/e avond 
Wij verwachten al <»ize VL Nat uit gans 
het Arrondissement en zelfs er buiten, op 
deze MAtJHTIGE VERKIEZINGSMEE 
TING 

We roepen alle Oewestleiders op samen 
met onze AiTondissenientele Voorzitter J 
De Bondt can bij te dragen tot deze groot
scheepse VerkiezingSBCtie die ooit ssdeit 
het naoorlogse aan de Westkust is tot 
s tand gekomen 

Opmieuw moeten onze VI Nat de plaats 
in het Be'gisch staaUsparlement mnemen 
zoals voor d» oorlog Dan alleen komt er 
FEDERALISME, IndUKtrialisatie in Vlaan
deren Algemene Amnestie en afbakening 
van de Vlaamse grenzen Dat alleen kan 
maar door éen Parti j verwezenlijkt wor
den, namelijk de Vl Nat Partij c DE 
VOLKSUNIE » 

Storm-op zee 

Van nu af aan o,x'nt het O w e s t Ojs-
tende een « Verkiezingsfonds x van de 
Volksunie Alle stortingen en bijdragen 
kunnen overgemaakt worden op 

De P R van J De Bondt nr 1108 04 
IJzerlaan 42, Diksm«iide 

De P R van H Provoost, nr 5062 70 Dr 
Moreaulaan, 89 Oostende 

-^lie VERKIEZINGSMATERIAAL kan 
ovei-gemaakt wordin bij de Gewestelijke 
Sekretaris van de Volksunie 

J Biütvnck, Pr Orbanstraat 21 Oos
tende 

Nieuws van alle Gewesten over de VER-
KIEZINGSACrriE zal zoveel mogelijk m 
h»t VU blad opgenomen warden Gelieve 
de Gewestelijke Sekretaris van de Volks
unie vran alle aktiviteiten op de Iwogte 
te brengen, de rest komt In orde 

Sto- m-op-zee 

SINT-GILLIS 
Zoals een paar weken geleden vooi .speld 

werd IS er m de belangiijke gemeenten 
Slnt-GiUis, Ukkel en Voist een stevige ak-
tie in de diepte aan de gang, die <KIS toe
laat met zekerheid te voorspellen dat dit 
kanton weldra in de rij van de « groten » 
uit het arrondissement zal staan 

TURNHOUT 
De Kempen marcheert voor het Federa

lisme door de Volksunie ' 
De laatste tijd werden In het arrondis

sement en voornamelijk in Turnhout zelf 
meer dan 2 0(X) proefnummers verspreid 
van hel partij-blad De laatste veertien 
dagen w-^rden 20 000 pamfletten gebust in 
onze rustig slapende stad 

Hierdooï werd ongeveer elke Turnhout-
se familie tweemaal gekonfronteerd met 
het feit dat deze maal de VoUcsunie een 
woordje mee wil spraken bij de aflossing 
van de sleiitelplan-mannen ' 

Kcmtakten werden gelegd te Herentals, 
Geel, Mol en Balen-Neet. 

Komen nog aan de beurt Westerlo, 
Rijkevorsel Arendonk Hoogstraten Voor 
verdere inlichtingen Volksunie-Kempen, 
Herenta'se straat, 23 Turnhout Telef : 
434 06 Sieiingelden worden in dank aan
vaard op P R 6955 47 NlJs Domlen 
Turnhout 

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

A. JEURISSEN -
CLOOSTERMANS & ZONEN 

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

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

WESTERLO 
Na de « slag om Geel » komt Westeilo 

aan de beurt. Vlaams-Nationalisten d6 
handen uit de mouwen I WiJ roejien U nu 
reeds op voor een eerlang te houden kon-
taktvergadering Datum, p 'aa ts en uur m 
volgend blad 

VOSSELAAR ^ ^ ^ , 
Een nermanent sekretariaat voor het ar-

rondis.sem«it wer<^ oM^richt ^ Vosse
laar, Verblndingsstra4C ió" ^Itóagen en 
-uren worden in het volgend nummer mee
gedeeld Op dit adres kunnen alle dur
vende Jongeren zich aanmelden om toe te 
treden tot de Kempense militanten- en 
propagandisten ploeg Vooruit, Vlaamse jon ' 
geren, « er is een strijd te strij » ' 

DE VOLKSUNIE W E E K B L A D 

Uitgave Vo i de v z w VOLKSUNIE 

REDAKTIE Mr F. Van der El»t, Hco'dredakteur , 
Beizegemstraat 20, N O Heembeek (Brusel 12) Tel 1 6 2 8 3 3 
Dr» W i m Jor is ien, redaktiesekretaris, Beettiovenstraat 16, Anderlechf -
Brussel 7 
Al le bne fw •J'eiing voor b lad op dit adres sturen 
Dr L. Wouters en Mr De Coninck i leden 

Beheer Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1 , Tel 11 82.16 
Al le klachferl voor met ontvangen van b ied op dit adres 

Jaarabonnement 200 F - Hal f jaar l i jk i : 100 F. - Driemaandeli jks : 55 F. 

Steunabonnement 500 F ( M i n i m u m ) . • Losse nummers : 6 F. 

Abonnement bui ten land 250 F - Per luchtpost : 600 F. 

Al le stort ingen voor hel b lad op postgiro 54 45 46, W Jorissen, Brussel 

Verantwoordel i ike uitgever Mr F Van der Eist, Beizegemstraet, 20, Brussel 12. 

NIEUWE ABONNEMENTENSLAG 
O n z e n i e u w e a b o n n e m e n t e n s l a g z a l d e v o r i g e 

s t e r k I n d e s c h a d u w s t e l l e n . T o t n o g t o e w e r 

d e n o n s r e e d s v o o r 50 000 F . a a n p r i j z e n t e r 

h a n d g e s t e l d . 

O o r d e e l t zelf : 

4 L U C H T R E I Z E N H E E N E N T E R U G V O O E D E 
B A L E A R E N O F V O O R K O R S I K A ( n a a r k e u z e ) . 

1 E E N V O L L E D I G E W A S M A C H I N E M E T D R O 
G E R : V E R K O O P P R I J S 9 5 0 0 F . 

1 E e n p r a c h t z e t e l v a n d e z a a k B o t e r b e r g t e 
I-ede V e r k o o p p r i j s 2.000 F . 

1 M a t r a s W i n t e r - e n Z o m e r s t a r ( F a b r i e k e n 
S t a r - Z e l e ) W a a r d e 3.000 F . 

1 M a t r a s U n i e - L u x S t a r ( F a b r i e k e n S t a r - Z e l e ) 
W a a r d e 2.500 F . 

1 G e w a t t e e r d e s p r e i S t a r ( F a b r i e k e n S t a r - Z e l e ) 
W a a r d e 1 5 0 0 F . 

1 G e w a t t e e r d e s p r e i S t a r ( F a b r i e k e n S t a r - Z e l e ) 
W a a r d e 1.000 F . 

2 G e w a t t e e r d e s p r e i e n S t a r ( F a b r i e k e n S t a r -
Z e l e ) W a a r d e e lk 800 F è 

4 g e w a t t e e r d e s p r e i e n S t a r ( F a b r i e k e n S t a r -
Z e l e ) W a a r d e e lk 750 F . 

D e e e r s t e v i j f t ig i n d e r a n g s c h i k k i n g z u l l e n a l l e s z i n s m e t e e n m o o i e p r i j s b e d a c h t w o r d e n . 

E l k n i e u w a b o n n e m e n t v e r g r o o t o n z e p r o p a g a n d i s t i s c h e m o g e l i j k h e d e n . H e t l a a t o n s t « e 300 
b l a d e n b i j t e d r u k k e n v o o r d e p r o p a g a n d a o f w e l z e s p e r s o n e n g e d u r e n d e e e n j a a r e e n g r a t i s 
a b o n n e m e n t t e b e z o r g e n . 

D e a b o n n e e w e r v e r s h o u d e n h e t l i j s t j e v a n h u n n i e u w e a b o n n e e s z o d a t d e t a a k \ a n h e t — 
s t e e d s o v e r b e l a s t — s e k r e t a r i a a t t o t e e n z u i v e r e k o n t r o l e k a n b e p e r k t b l i j v e n . 

T o t n o g t o e k w a m e n r e e d s 700 n i e u w e a b o n n e m e n t e n b i n n e n . 

5 Gewatteerde spreien 
Zele) 

6 Gewatteerde spreien 
Zeie) 

1 Horloge 
1 Tapijt 
1 Tapijt 
1 Bol kaas (15 kg.) 
1 Nootham 
2 Salamiworsten 

Star 

Star 

10 Dozen Wener worstjes 
3 Sierplanten 

(Fabrieken Star-
Waarde elk 700 F 

(Fabrieken Star-
Waarde elk 650 F 

Waarde 1.500 F 
Waarde 1.350 F 
Waarde 1.050 F 
Waarde 900 F 

Waarde 600 F. 
Waarde 300 F. 
Waarde 300 F. 
Waarde 300 F. 
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U/IE DICHT MEE ? 
Op de (oud-vaderlandsche) kermissen was één der speciale attraktlea 

het « Hoofd van J u t », een lange houten paal waarlangs met een forse ha
merslag een pin moest omhoog gedreven worden «m aan de top het «Hoofd» 
te doen kantelen en een voetzo<>ker met een flinke knal uiteen te doen 
spatten. Het spel werd vooral beoefend door vrijende soldaten die gehoor 
gaven aan de onweerstaanbare drang, hun Hef eens grondig te laten gwnle-
ten van hun mannelijke spierkracht. 

Het moest geliefde « Hoofd van J u t » In deae rljmrubrlek Is dhr Gaatoa 
Eyskens.Van zodra zijn professoraal en pretentieus gelaat van tnssen de re
gels komt loeren, spelen alle dichterlijke krachtpatsers In Vlaanderen d« 
vest uit en hanteren ze onvervaard de hamer. Ook de deelnemende danVea 
laten zich niet onbetuigd, al thans niet bij het kloppen. 

Zo ook veertien dagen geleden. Het grootste aanta l inzendingen (438, 
om niet helemaal precies te zijn) maakte gewag van een sleutel die Gaston 
zou verlleaen. De Bèlga heeft, na enig aarzelen, een variante op dit thema! 
bekroond, en wel de slotregel van dhr A.T. te Gentbrugge die er een andef 
rijm dan 'he t voor de hand liggende « verliezen » op vond « 

Zodra het gedaan is met vriezen, 
dan gaan we misschien weer eens kiezen. 
In de tentezon 
zal sneeuvpman Gaston 
de « sleutel » zoeken van z'n valiezen. 

Een paar andere verdienstelijke Inzendingen i 
— P.W. nlt Bilzen : « De pluimen zijns hoogmoed verliezen ». 
— M.H. uit Oostende : « z'n sleutel opbergen en kniezen ». 
— P.V. uit Schoten : « zijn laatste lUuzle verliezen ». 

Het weinig manhaftig uiterlijk en optreden van dhc Tjeef Kaloot op 
pagina 3 legde ons volgende regels In de pen : 

Zoals Ik reeds vaker vermeldde : 
er stroomt heel wat nat door de Scheld» 
voordat Tjeef Kaloot 
al zijn tanden ontbloot 

•] F 1 L M 8 E S P R E S C I M G 

DE ZEVEN HUURLINQEN 

Voor deze (Ietwat lastiger) opgave nog maar eens een Heideland-pocket 
En zoals steeds : inzendingen voor donderdag a.s. p ' a de redaktie aan 

uw dienstwillige Emest . 

Naalst do taJrlJke serie - westerns, die 
men In de Ü.S,A. nog steeds aan de lopen
de band vervaardigt, worden er In dit gMi-
re sedert geruime tijd flbns met ontegen
sprekelijke artistieke waarde voortgebracht. 

We denken hierbij aan werken als « High 
Noon », « Shane », c( Oxbow-Incident », 
« Garden of Evil », « Broken Arrow », en 
veta andere. Deze « veredelde » westerns 

geven gewoonlijk — net als alle avonturen
films — gestalte aan een of andere he
roïsche figuur, die zich beweegt In een we
reld waar korruptle hoogtij viert, en die 
hierin door zijn moed en zijn volharding 
het recht doet zegevieren. Maar dit alles 
wordt ons dan zodanig voorgespeld dat 
het een gezond heroïsme wordt, de karak
ters worden psychologisch ontleed, zodat 
de personnages mensen van vlees en bloed 

% • 

STUDENTENLEVEN 
« De dorpelingen worden opgeleid 

om, aan de zijde van de zeven 
huurlingen, hun bezittingen te verdedigen 
tegen de bandiet Calvera ». 

Zevende Groot-Nederlands Studentenkongres te Antwerpen 

Het wezen der universitaire vorming 

worden, de omgeving Is zodanig getekend 
dat ze echt aandoet en ons dat gevoel 
geeft van een legendarische wereld die er
gens bestaat of bestaan heeft, maar die 
we zeker nooit In werkelijkheid zullen zien. 
En vooral zijn ze van waarde omdat ze 
Amerikaans eigen zijn, omdat ze verhalen 
over e« i wereld die voor de Amerikaan 

nitgegroeld Is tot een mythe, en zonder 
mythen kan geen enkel volk. 

Tot deze films behoort ook « The Ma
gnificent Seven » van de regisseur John 
Sturges, een specialist In het genre, die 
o.a. ook (( Bad Day at Black Rock » en 
« Last train from Gun HiU » verwezen-
Ujkte. 

In een klein Meksikaans dorpje worden 
de bewoners, eenvoudige en zachtaardige 
landbouwers, geterrorizeerd door de bende 
van de bandiet Calvera. Ten einde raad 
doen de dorpelingen beroep op zeven avon
turiers, stuk voor stuk harde mannen, do-
ders van beroep. De ganse film handelt 
dan over de strijd tussen deze huurlingen 
en de bende, waarbij vooral nadruk wordt 
gelegd op het innerlijke van de zeven 
mannen. Tot tenslotte Calvera verslagen 
wordt, vier van de « magnificent seven » 
gedood zijn, één van hen zich in het dorp 
vestigt en de twee anderen verder trekken, 
op zoek naar andere avonturen. 

Alhoewel hij naar vorm zowel als naar 
Inhoud zeker een (( edelwildwester » is 
heeft deze film ons toch niet zo zeer kun
nen overtuigen. Zeker niet zoveel als bv. 
« Bad Day at Black Rock », van dezelf
de regisseur. 

De moeilijkheden van zulke psychologi
sche avonturenfilms ligt hierin dat er een 
volmaakt evenwicht dient gevonden tussen 
het trage ritme van de psychologische 
film en het vlugge rime van de avonturen
film. Een te diepe psychologische ontle
ding kan hier schaden aan de vlotheid 
van de prent, zodat er gevaar voor lang
dradigheid ontstaat. Dit is in deze film 
het geval. 

Hierbuiten zijn er echter verschillende 
goede kwaliteiten aanwezig, die de film 
boven de serie-western verheffen. De per
sonnages zijn knap getekend, de dialoog 
Is kernachtig, helemaaJ niet banaal, en 
bovendien af en toe zeer geestig. 

Wat de vertolking betreft dient, naast 
de hoofdrollen Yul Brynner, Horst Buch-
holz en Steve Mc. Queen, vooraj EU Wal
lach (Vacarro uit « Baby DoU ») vermeld, 
voor zijn perfekte uitbeelding van de ban
diet Calvera. 

K.B 

(Van onze redahtevr ter plaatse) 

De « Eendrachtskommlssle » der Vlaamse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse 
studenten had besloten dit jaar het algemeen kongres te Antwerpen te 
houden. Als tema van bespreking werd gekozen « Het wezen van de univer
sitaire vorming », 

PROF. GEYL SPREEKT ! 

Woensdag omstreeks de middag waren 
do deelnemers reeda voor het grootste deel 
aanwezig te Antweapen. Volgens de eoi^ 
8te ramingen waren 350 studenten uit 
Noord-Nederland op het kongres aanwo-
zlg en men vertelde ons da t men «r nog 
800 had moeten weigeren bij de Inschi-iJ-
vlng Men mag dus van een fraai sukses 
gewagen. Uit Zuid-Afrika was een tien
ta l studenten aanwezig. 

Op de Prankrljklei, in de volle Eloerlyo-
taai, werd overgegaan tot de opening van 
bot kongres. Na inleidende woorden van 
de voorzitter der VTaamse Eendrachts-
kommissie en van die van de Nedierlandse 
Studentenraad, werd he t kongi-es officieel 
geopend door de heer Jan Kaufmann, 
vroeger preses van de Volksuniestudenten 
te Leuven, nu voorzitter der hoogste stu-
dentenlnstantle In Vlaanderen, de V.V.S. 
Vervolgens hield Prof. Dr. P. Geyl do 
feestrede. 

Ik wil geen onzlnnlg-optlmistische gelul
den uitbrengen, zo zei hl] , ook niet In 
deze feestrede. Maar toch kijk Ik met 
vreugde en vertedering terug op de 50 
Jaar, dl« Ik in de VTaams-Natlonale en 
Chroót-Nederlandae Beweging doorbmchfl. 
Hot WM inderdaad juist vijftig Jaar gele

den dat Prof. Geyl, toen nog als student, 
voor het eerst kennis maakte met da 
Vlaamse Beweging, en dit op het Diets 
Studentenkongres van Gent in 1910. 
Er Is in die tijdspanne veel vesranderd en 
wij zijn verder op weg om nog veel din
gen te verandei-en. Nu voelt Prof. Geyl 
zich niet meer als toen, een eenzaam roe
pende in de woestijn. Op zijn mtnat kan 
men nu zeggen dat een « niet onwelwillen
de » aandacht groeiendo Is in hot Noor
den. Bewijs daarvoor la de Iselangrljke 
opkomst voor d i t .zevende kongres. 
Maar — zoals gezegd — er blijft nog voel 
te doen. Wanneer eindeOljk zal een Neder
lands student met een Vlaams diploma in 
beide landen een looplDaan kunnen aan
vatten, wanneer zal eindelijk een Vlaams 
student met een diploma ui t Gent kun
nen werken in onverschillig weUae stad 
van Noord of Zuid? Deze gelijksteJling 
der diploma's is dringend noodzakelijk. 
Verder kloeg de Utrechtse Prof. Bner l t , 
nog over he t feit da t radio en Vlevlzle 
veea te weinig programmas ultwisselem en 
da t de Noordnederlandse pers zo weinig 
aandacht schenkt aan de Vlaamse Bewe
ging. Zij schrijft veel en met weinig ken^ 
nis van zaken over Koninklijke huwelij
ken en Waalse stakingen. Eens he t sen
sationele eraf verneemt men niets meer; 
over de diepere achtergrond van do 
Vlaams-Waalse tegenstellingen en van 

fthloss 
UkuheMihüm. 

JtÊU 

SEKTKELLEREI 

SCHIDSS WACHENHEIMAG 
WACHENHEIM A.aWEINSTRASSE 

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

POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN 

alle gi'ote konfUkten in België leest men 
nooit wat. 
D© noordeling mag- en moet hs t weten 
dat voor Vlaandei^n de enige redding be
s taat in zelfbeschikking. Dit te weten en 
te aanvaarden is voor de Noord-Nederlan
der geen « inmenging In de binnerüand-
»e aangelegenlieden van een bevriende 
s taa t ». De Vlaamse Beweging gaat ons 
aan. Onze rust in het noorden hebben 
wl] te danken aan het feit dat het front 
In België ligt. 

Het applaus n a deze rede van Prof. Geyl 
was zeer nadrukkelijk en bewees dat de 
aanwezigen het wel degelijk verstonden 
zoels hi j . 

HET VERDER PROGRAMM.\ 

Wij willen het aan do dagbladpers ovsr-
laten om he t relaas te brengen van do 
verdere afloop van dit gedenkwaardig 
Groot-Nederlands studentenkongres. No
teren we sle<flits dat een havemxmdvaart 
met Flandria voorzien was, bezoeken aan 
Rubenshuls, Plantinmuzeüm, verscheidene 
schouwburgen, he t Gronings Studenten-
kftbaret en het Nederlandse Studentenor-
kest. Verder, meer ernstig, een kontakt-
veirgaderlng der studenten-redakteurs en 
twaalf sektlevergaderingen over he t on
derwerp « Het wezen der universitaire 
vorming » In verscheidene zalen van Kre
dietbank, V.T.B. en Slnt-Ignatius. 

PERSKOMMENTAAR 

Do Tijd ui t Amsterdam meende dat veel 
Nederlanders slechts opgekomen waren 
omdat de reis zo goedkoop was en ze er 
eens wilden van profiteren. De korrespon-
dent van dit blad meende zulks te moe
ten schrijven omdat hij dat had horen 
zeggen op de openingsvargadering, waar 
de voorzitter van de Nederlandse Studen
tenraad zoiets heel humoristisch sugge
reerde. De Vlaamse aanwezigen hebben 
blijkbaar meer gevoel voor droge Hollandse 
humor dan de korrespondent van De Tijd; 
de Vlamingen lachten zoals het hoorde, 
de journalist nam het doodemstlg op. 
Maar de aanwezigheid van ruim 200 man, 
hoofdzakelijk noorderlingen, op de sek-
tievergadering van 2 feb. in het Toren
gebouw bewijst meer dan duidelijk dat 
zij niet alleen gekomen wai-en om eens 
goed uit te ga« i . 
Zonder de minste twijfel is dit het beste 
kongres geweest sedert de oorlog. De tra
ditie der Groot-Nederlandse Studenten-
kongressen is nu stevig gevestigd. lAten 
zij nog lang gehouden worden en met 
steeds meer v ruch t ! 

I PAS VERSCHENEN 

OFFICIEEL VERDELER VAN 

GRURDIG 
7 RADIO 'TV • BANDOPNEMERS V 

r^MÊ^Ê^ n ^ f ü TURNHOUTSEBAAN 410-412 
KADIO f\ULA BOR&€RHOUT-TEL35.22.61 

De brosjure « De Noodzaak van de 
Vlaams Nationale Partij ». Deze 
brosjure kan vwkregen worden door 
storting van 20 F op giro 5445.46 W. 
Jorlssen • Brussel. 

. ^ ^ ^ ^ • ^ 

Constant Jacob HANSEN 
Een zeer belangrijke naam in de Groot-Nederlandse be

weging is dr Constant Jacob Hansen. 
Hansen, die op 4 oktober 1833 te Vlissingen als zoon van 

een Deense kapitein-reder was geboren, kwam reeds in zijn 
priUe jeugd te Antwerpen wonen. Hij werd er handelsklerk, 
vertaler bij de rechtbank en stadsbibliothekaris. Zijn aanhou
dend en hardnekkig streven naar de eenmaking van de hele 
Dietse stam bezorgt hem - in die jaren ! - een aparte plaats in 
onze letterkunde. Talloos zijn de gedichten waarin dit streven 
tot uiting komt. Zijn «Reisbrieven uit Dietschland en Dene
marken », waarin een aantal vertalingen van platduitse. 
deense en zweedse liederen werden opgenomen, vormen 
vandaag nog een uniek Groot-Nederlands dokument. In 1868 
verwierf Hansen het eredoktoraat van de universiteit Rostock. 
Zijn gedichten en prozawerk zijn in grote getale over talrijke 
tijdschriften en jaarboekjes verspreid. 

Dr Constant Jacob Hansen overleed te Brasschaat in 1910. 
Uit zijn gedicht « Dietschland » hieronder volgend uittreksel : 

Aan Dietschland 
U, Nederland, ontwrocht den baren 
Door uiver zonen noester vlijt, 
U die zo hoog gelukkig zijt, 
Den edlen name te bewaren 
Dient 't Zuid verloor in bangen strijd, 
U mint de Dietscher als de trouwe 
Bewaahster van den heil'gen schat, 
Dien onzen stam, van gouw tot gouwe, 

Aan geest en rijkdom ooit bezat. 
Uw telgen waren vrijheidsreuzen, 
O vrij Oranjerijh der Geuzen l 
De dietsche taal heerscht op uw troon; 
De Vrijheid worde alom geprezen, 
Zoo vrij kan toch maar Neêrland wezen. 
Zoo schoon als vrij, o Dietschlands kroon ! 
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Maatschappijen 

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

VOOR MODERNE EN 
EFFICIËNTE WONINGBOUW 

^ ^ Il 

Weer een nieuwe zenlijking van de suksesrijke maatschappijen 
«Ons Landhuis» en « Rolus & Van der Paal », gevestigd te Antwerpen, 
lange Gasthuisstraat, 16 (tel. 33.85.65). Inlichtingen aldaar te verkriigen 
zonder enige verplichting. Bureeluren ledere 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. 

F E D E R A L I S M E 
HET EKONOMISCH ARGUMENT 
TEGEN HET FEDERALISME 

De tegenstanders van het fede
ralisme pakken graag uit met hun 
« ekonomisch standpunt » t.o.v. het 
federalisme : nu wij naar de eko-
nomische eenheid van Europa gaan 
zou het onverantwoord zijn, enz . 
Mogen wij deze tegenstanders een 
paar opmerkingen maken 

Primo : België en het Groot-Her
togdom Luxemburg vormen sedert 
lang een ekonomische eenheid en 
toch zijn het twee afzonderlijke, 
soevereine staten ! Men streeft naar 
de ekonomische unie van België -
Nederland - Luxemburg : nog nooit 
hebben wij horen beweren dat de
ze drie staten één unitaire, gecen
traliseerde Benelux-staat zouden 
moeten worden om dit doel te be
reiken. 

Secundo : West-Duitsland is een 
federale republiek; de Verenigde 
Staten van Amerika vormen een 
federale staat : is het federalisme 
in deze staten een hinderpaal ge
weest op ekonomisch vlak ? Nooit 
gehoord ! 

Tertio : Vooraanstaande Vlaam
se ekonomisten, verklaarden dat 
Vlaanderen het federalisme op het 
ekonomisch vlak niet moet vrezen, 
integendeel dat het er slechts voor
deel zou uithalen. 

Wijlen zeer eerwaarde heer pro
fessor Karel Pinxten schreef tot 
besluit van een hoofdartikel in 
« De Standaard » van 28.3.1951 : 
« Vlaanderen moet geen federalis
me vrezen. Minder dan WaUonië. 
Ook het ekonomische niet ». In een 
studie verschenen in « Vrijheid en 
Recht » VI. nr. 4 - 15 april 1955), 
onder de titel : « Het goed recht 
van Vlaanderen op een actieve 
overheidspolitiek » spreekt deze 
vooraanstaande ekonomist zich on
omwonden uit voor zelfbestuur : 
« Ter bevordering van Vlaanderens 
ekonomie is o.i. zelfbestuur nodig : 
de ekonomie schikt zich naar de 
politieke macht. Zelfbestuur Is 
trouwens in alle opzichten wense
lijk ». 

Le Leuvense hoogleraar, Prof. Dr 
Frans Van Mechelen heeft in zijn 
boek « De ontwikkeling van de 
volkskracht in Vlaanderen » aan 
de hand van tal van gegevens be
toogd dat het Vlaamse volk niet 
alleen kulturele autonomie, maar 
ook ekonomische autonomie nodig 
heeft ! Hij schrijft o.m. : « Het 
komt ons voor dat wij op voldoen
de objektieve wijze hebben aange
toond hoe een ekonomische grens 
a.h.w. met de taalgrens samenvalt 
en twee verschillende gebieden van 
elkaar scheidt. Dezelfde argumen
ten welke voor kulturele autonomie 
pleiten, kunnen ook voor een eko
nomische autonomie worden aan
gewend ». Is dat duidelijk, Theo 
Lefèvre ? 

FEDERALE GROEPEN IN BELGIË 

Mogen We er aan herinneren dat 
de jongste tientallen jaren tal van 
instellingen of verenigingen het lo
gisch besluit getroffen hebben uH 
de tweeledigheid van volkeren in 
België (om dan over de kleine 
Duitstalige groep heen te stap
pen). 

Vooreerst heeft de Bond voor 
grote (voorheen « kroostrijke ») ge
zinnen haar unitaire geleding op
gegeven. Er Is thans een Vlaamse 
Bond en een Waalse bond. De Vla
mingen te Brussel sluiten aan bij 
de Vlaamse bond, de Walen of 
franstaligen te Brussel bij de Waal
se. 

Ook tal van kloosterorden werden 
federaal gereorganiseerd. 

Zo de Jesuiëten, de Dominlka-
nen en de broeders van de Kris-
telijke scholen. Het kontakt van de 
Vlaamse en de Waalse Jezuïeten 
gaat zelfs over Rome omdat de Wa
len bij de Romaanse groep aange
sloten zijn, de Vlaamse bij de An
gelsaksische. Dat is al meer dan 
federalisme. Wij willen met de Wa
len een bondstaat, met Brussel als 
ontmoetings- en verbindingispunl. 
Dat Brussel zal echter strikt twee
talig zijn en de Vlaamse Brusse
laars zullen niet meer kunnen ver
fransen via het onderwijs omdat 
aan de schoolplicht in het Neder
lands zal dienen voldaan. De 
Vlaamse Brusselaars zullen overi
gens geen ekonomische redenen 
meer hebben om te verfransen daar 
de franstaligen niet meer bevoor
deeld zullen zijn. En in Vlaanderen 
zelfs geen enkele kans meer zullen 
maken. Aan de ontaarding zal zo 
vlug een einde komen. 

Wanneer worden de ooglappen afgedaan ? 

VLAAMSE ARBEIDERS WORDEN 
VOOR DE GEK GEHOUDEN 

Onduldbare laksheid van sindikaten roept om wraak 
Vlaamse arbeiders, 
Weet gij dat 60 % t a n de West-Vlaamse arbeiders gesyndikeerd waren 

op 31 december 1957 ? 
Weet gij dat 55 % van de arbeiders van Oost-Vlaanderen en Antwer

pen gesyndikeerd waren ? 
Weet gij dat op voormelde datum slechts 35 % van de arbeiders van 

de provincies Luik en Henegouwen, de rode burchten, gesyndikeerd waren? 
Weet gij dat reeds in 1947 het aantal Vlaamse A.B.V.V.-ers dat der 

Walen met 30.000 overtrof ? (Wie deze percentages betwijfelt : zie « Links » 
van 3 October 1959). 

Weet gij dat het gemiddeld uur
loon van de Vlaamse arbeider in 
1960 28.30 F beliep en dat van de 
Waalse arbeider 33,64 F ? En als 
we er bovendien nog rekening mee 
houden dat onze Vlaamse mobielen 
de laagste lonen in Wallonië gaan 
oprapen, mogen wij dan niet zon
der schroom voor overdrijving zeg
gen dat het gemiddeld loon van de 
Waalse arbeider boven d* 85 F ligt? 
TAM EN MAK 

VLAAMSE ARBEIDERS : is dit 
niet andermaal het bewijs dat uw 
verpolitiekte syndlkale leiders het 
maar al te groed weten dat de 
Vlaamse massa tam en mak Is. Hoe 
kan men het anders uitleggen dat 
het lot waarmee gij Vlaamse arbei
ders beschoren zit zoveel armzali
ger is dan dat der waalse arbei
ders. 

Wat wauwelen bovendien het 
A.C.V. en het A.B.V.V. nog over de 
40-urenweek als een groot deel van 
de Vlaamse arbeiders om hun 8 of 
9 uren te kloppen, 12 tot 14 uur af
wezigheid tellen. 

Hoe kunnen deze syndicale in
stellingen het met hun streven 
naar het welzijn van de Vlaamse 
arbeidersmassa overeenbrengen, 
waar hun standing 20 k SO % lager 
ligt dan die van de Waalse arbei
ders. En wat met het daggemiddel-
de der gekontrojteerde werklozen 
dat van 1949 tot 1959 in Vlaande
ren : 128.531 en In Wallonië : 84.476 
bedroeg. 

OUD VUIL 
Deze toestand is niet plots ont

staan. Deze toestand is het gevolg 
van de voorwaarden waarin België 
in 1830 tot stand kwam. Alles werd 
toen unitair ingericht met het doel 
Vlaanderen te verfransen, met be
hulp van een verfranste burgerij. 

Deze verfransing werd een mis
lukking maar haar droeve nasleep 
weegt nog altijd zwaar op onze 
Vlaamse gemeen.schap die kultu-
reel. sociaal en economisch achter
lijk bleef in verhouding tot de 
Waalse gemeenschap. 

Nu wij Vlamingen onze onmon-
digheld zouden willen afleggen 
wordt ons dit belet door de unitaire 
struktuur van de partijen en de 
syndicaten die ingevolge hun con
formisme onvoorwaardelijk naast 
de grootmachten staan die stug 
vasthouden aan de eenheidsvormen 
van 's lands instellingen en aldus 
de ontploolng van de Vlaamse ge
meenschap belemmeren. Die groot
machten zijn namelijk : het hof, de 
geldmuur, de loge en de Kerk. 

ONMANNELIJKE VLAAMSE 
SOCIALISTEN 

Om nog beter de Vlaamse mach
teloosheid in de unitaire partijen 
te illustreren laten we hier een klein 
artikel volgen uit « Links » van 
8 augustus 1960 : 

DE OUDEREN FIERHEID 
« De B.S.P. organiseerde te Brus-

» seil een buitengewoon kongres 
> voor haar gemeente- en provin-
> ciemandatarlssen. 

» Dit is natuiyUjk op zichzell 
> een zeer goed Initiatief want ook 
» op het plan van d>e gemeente 

dient men zeker in linkse mid
dens grondig te « bezinnen > en 
een vast programma op te maken, 
dus .. konfrontatle van gedach
ten is in deze zin altijd raad
zaam. 
> Tot zover ÓMS geen vuiltje aan 
de lucht. Doch, en dat l« het spij
tige van het geval, op gebied van 
organisatie was het werkelijk een 
zeer triestige zaak. Immers, het 
leek alsof men in de B S.P. werk-
keiljk de Vlamingen volledig 
over het hoofd ziet : er werd geen 
woord Vlaams gesproken, er wa
ren geen vertaalapparaten voor
zien en tot overmaat van ramp, 
de motie die gestemd werd, deel
de men lakoniek «eentalig Frans» 
in de zaal rond. 
> Wij kunnen werkelijk niet ge
loven dat mensen als b.v. Piet 
Vermeylen of H. Fayat in d« 
B.SP met dergelijke handelwij
ze akkoord gaan en wij vinden 
dat « Vooruit » en « Volksgazet» 
eigenlijk ook hun woord in dat 
verband zouden dienen te zeg
gen. » 
Zo heeft « Links » ook maanden

lang een kampanje gevoerd voor 
het houden van een Congres van 
de Vlaamse leden van de B.S.P. om 
onbevangen de noden van het 
Vlaamse land te kunnen bespre
ken zoals de Walen het hun reeds 
Bo vaak voordeden. 

Op het einde van deze vruchte
loze kampanje zag « Links » zich 
verplicht op 16 april 1960 te schrij
ven : 

« Indien de leiding dan nog stom 
» en dom blijft, dan mogen wij 
» niet aarzelen zelf onze verant-
» woordelijkheid op te nemen om te 
> doen wat geboden Is, In het be-
» lang van onze beweging. » 

Natuurlijk Weef de leiding van 
de B.S.P. stom en dom uit schrik 
de Walen tegen de schenen te sto
ten. 

"Bi oemlezing over de ^^enUeldówet 
MEDISCH KORPS TEGEN ART. 

50 VAN EENHEIDSWET. 
De Standaard 20-12-1960. 
ONSAMENHANGENDE FISKALE 

MAATREGELEN. 
De Standaard 18-11-1960. 
EEN KLEUTERPASJE NAAR FIS

KALE GELIJKHEID. 
De Standaard 22-11-1960. 
ONVERANTWOORDE F'ISKALE 

BESCHIKKINGEN. 
Grote gezinnen en kleine inkom

sten benadeeld. 
De Standaard 24-11-1960. 
VERZWARING VAN FISKALE 

LASTEN ONDRAAGLIJK VOOR 
LANDELIJKE GEMEENTEN. 

De Standaard 19/20-11-1960. 
EENHEIDSWET BEVORDERT 

EXPORT NIET. 

Voorzitter van Fabrimetal drukt 
teleurstelling uit. 

De Standaard 29-11-1960. 
FISKALE MAATREGELEN ON

EVENWICHTIG. 
LEEMTEN IN EXPANSIEPOLI

TIEK. 
HERVORMING Z.I.V. BLIJFT 

ACHTERWEGE. 
(Zo oordeelt Verbond Belg. Nij

verheid). 
De Standaard 7-12-1960. 
Het Kongres der Unie verwierp 

de eenheidswet. 
Ook « De Middenstand » (Orgaan 

van de Nat. Chr. Mldd. Verbond 
n.v.red.) aanziet deze wet niet vol 
pret. 

Waarom blijft de h. Eyskens nog 
langer talmen ? 

Hij weet nu toch dat hij met de 
eenheidswet de middenstand niet 
kan inpalmen. 

(De Unie, Orgaan van de Nat. 
Unie v,d Middenstand Vlaams-
Landsgedeelte) 21-11-1960. 

FISKALE GELIJKHEID ? 
Wie wordt hier voor de aap ge

houden. 
Het Sociaal Verweer 18-11-1960. 
EEN REGIME IN STAAT VAN 

ONTBINDING. 
Verspillingen en misbruiken bij 

de vleet. 
Het Sociaal Verweer roept alarm! 
Het Sociaal Verweer 21-10-1960. 
DE EENHEIDSWET, DIE HUI

CHELARIJ. 
Het Sociaal Verweer 11-11-1960. 
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WALEN, DRIJFKRACHT BIJ DE 
C.V.P. 

En de toestand in de C.V.P. is 
al niet veel beter. Daar laten de 
Vlamingen zich in de luren leg^ijn 
door een « 'paritaire » vertegen
woordiging in alle partijinstanties, 
waar zij feitelijk recht hebben op 
een 70 % vertegenwoordiging dlo 
ze best zor ien kunnen gebruiken. 

Zijn een Lamalle en een Char-
pentier Inderdaad niet, stuk Voo» 
stuk, 10 Vlaamse C.V.P.-volksver-
tegenwoordigers waard ? 

Zo mocht Charpentier bij het 
einde van de staking in een hoofd
artikel In « La Libre Belgique », 
waarbij bij de tweeledigheid van 
ons land loochende, wel schrijven 
dat hlJ het hield blJ Lebeau en Ro
gier en hun werk van 1830. 

Dat is ongeveer al het begrip dat 
de Vlaamse C.V.P.-ers met h u a 
« paritaire » Indeling der besturen 
hun Waalse kollega's reeds hebben 
bijgebracht ! 

Om bij te huilen ! 

WALEN WILLEN NIET 
Hoe moeizaam de ophaling van 

onze achterstand ook moge geschie* 
den, toch geeft het nog aanstoot blJ 
broer Waal die het nu In «Ijn ver» 
wende koker heeft gekregen dat do 
Industrialisering van Vlaanderen alp 
leen kan gebeuren ten nadele van 
Wallonië. 

Is dit niet een wel verdiende straf 
voor de inschikkelijkheid, de toe
gevingen, Ja de platbroekerlj die da 
Vlamingen steeds aan de dag heb
ben dienen te leggen om de een-
heidsstruktuur van alle mogelijk» 
instellingen niet In gevaar te bren
gen ? 

Begaan we nu niet de onvergeef
lijke fout te denken daf l e ilkase 
van een Renard, alleen het steige
ren van een onwennig paard is, zo
als de partijbonzen het ons voor
houden. Neen, het zit hem veel 
dieper en de Waalse mjsnoegdheid 
heeft een veel betere voedingsbo
dem dan velen wel vermoeden of 
willen toegeven. 

Reeds op 18 October 19^9 mocht 
de B.S.P. - volksvertegenwoordiger 
voor Charleroi Dedofard, sekretarls 
generaal van de socialistische mijn-
werkerscentrale en tevens voorzit
ter van de gemeenschappelijke ac
tie, te Brussel op een vergadering 
van dit laatste organisme verkla
ren dat de industrialisering van 
Limburg geen zin heeft. 

De Waalse socialisten vinden het 
dus maar redelijk dat ze in Lim
burg naast hun mijnen nog niet d* 
kleinste gas- of cokesfabrlek heb
ben en dat de bewoners steeds hun 
gas moeten betrekken uit het Luik
se tegen een te dure prijs. 

Ze vinden het ook redelijk dat d« 
kolen uit het Limburgse nog steed* 
naar Tertre worden vervoerd om er 
tot gas te worden vwwerkt, die dan 
in het Antwerpse en de Kempen 
wordt geleverd tegen een veel t« 
dure prijs. 

De verklaring van B.S.P.-er De-
doyard werd door de Vlaamse per* 
verdonkermaand en geen enkel 
Vlaams socialist dierf het aan een 
kik te geven ! 

Er is ook de brief gericht aan d« 
E.G.K.S. door de Waalse volksver
tegenwoordiger voor Charleroi, en 
Syndikale leider GaiUy om te vra
gen dat geen zwaarindustrie aan de 
Vlaamse kust zou worden geves
tigd. 

En er is nog het adres van de 400 
Waalse politieke vertegenwoordi
gers die tot de Koning mogen zeg
gen : Sire, er zijn geen Belgen, er 
zijn slechts Vlamingen en Walen. 

ZIJN DEZE VERSCHIJNSELEN 
NIET DE VOORBODE VAN HET 
« MANE, THECEL PHARES » DAT 
EERLANG OP DE WANDEN VAN 
DE BRUSSELSE PALEIZEN MOET 
TE VOORSCHIJN KOMEN TOT 
BESTRAFFING VAN EEN 130 JA
RIG REGIME DAT ONS VOLK 
STEEDS NAAR HET LEVEN 
STOND ? 
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Rode bonen smaken als kalfsbout 

d. KMUPPEi i . > HANENKOT , ZEEMONSTERS KUNNEN EEN HAND AFBIJTEN 
^.•'\^A^}fh)^i^M^^ Wonden worden uitgebrand met gloeiende pook 

GEMEENTEFINANCIEN 
Het Fonds der Gemeenten, het 

Fonds der Provinciën en het Fonds 
voor Openbare Onderstand werd«n 
In het leven geroepen om staats-
hulp te verlenen aan de gemeenten 
die in financiële moeilijkheden 
verkeren. Vanzelfsprekend werd de
ze hulp steeds maar groter en be
reikte ongeveer 8 miljard in totaal 
voor het jaar 1959. Even van/elf-
sprekend ging het leeuwenaan
deel naar het Walenland. Om een 
voorbeeld te geven van de verhou
ding : het Fonds voor de Openbare 
Onderstand verleende in 1959 toe
lagen ten bedrage van 80,3 miljoen 
aan de Vlaamse gemeenten, 85,7 
miljoen aan Brussel en 248,4 mil
joen aan de Waalse gemeenten ! 

PRIMA ARGUMENTEN 
« Het (federalisme) zou leiden tot 

onttakeling van het land en tot de 
ondergang van de economie, vooral 
in de Waalse gebieden die slechts 
kunnen leven door een nationale 
inspanning waarin ook het Vlaamse 
landsgedeelte zijn aandeel en zijn 
baat zou vinden ». 

Deze tekst lazen we in «Het 
Laatste Nieuws » van 31 januari 11. 
Onze lezers moeten die tekst eens 
goed overdenken. Het is de kern
tekst van een hoofdartikel! Als men 
dit ontzettend argument tegen zelf
bestuur niet begrijpt mag men zich 
troosten. Want wij verstaan het ook 
niet. In België moet men dus een 
nationale inspanning doen voor 
Wallonië. Dat is dan meteen goed 
voor Vlaanderen ! Zo is het inder
daad altijd geweest. De kruimels 
voor ons. Zijn wij daar niet mee te
vreden dan raakt België onttakeld 
en gaat de Vlaamse ekonomie ten 
onder! 

Goddelijk hoe de kleurpartijen-
pers de gewone Vlaamse mens met 
woorden beroest om hem te beletten 
te denken. 

DE VOLKSVUEGER 
Onze lezers herinneren zich het 

berucht vliegersincident op de groto 
amnestiebetoging te Antwerpen. 
Men kon die vlieger niet vinden. 

Het Volk echter schreef hem t« 
kennen en zo het gerecht niet in
greep de naam binnen de maand 
bekend te moken ! 

Meer dan een jaar is ondertussen 
verstreken. Het Volk bleef zwijgen. 

Gaf de franskiljonse magistratuur 
haar zwijggeld ? 
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(Van onze redakteur) 

De vierde en vijfde dag van onze vaart naar IJsland worden doorgebracht 
met vechten tegen een orkaan, die een Poolse treiler in uiterst tragische om
standigheden naar de haaienkelder zou helpen. Het was werkelijk een weer 
zoals er maar weinig voorkomt op de kalender. Niettegenstaande dat, houdt 
het schip zich goed en worden wij niet zo erg meer door zeeziekte geplaagd. 

De f Cyranka » is vergaan, na een wedloop van talrijke schepen en vlieg
tuigen, die het in nood verkerende schip ter hulp snelden. De boot dreef om
gekeerd op de golven en de bemanning leefde binnen in het ruim van de over
blijvende lucht. De redding kwam echter te laat opdagen want toen men -met 
snijbranders een opening in de kiel had gebrand bleek dat de zee haar zoveel
ste slachtoffers had gemaakt. 

Dat is de verdelende rechtvaardig
heid in de unitaire Belgische staat. 
Onze volksvertegenwoordiger heeft 
ïich in het parlement reeds ver-
Bet tegen de eenzijdige maatstaven 
die toegepast worden en die Vlaan
deren zwaar benadelen. 

Maar d« Vlaamse gekozenen der 
grote partijen keuren dat allemaal 
goed Waarom dan veranderen? Het 
is immers aangewezen de Walen 
ïoveel mogelijk te verwennen, want 
die ïijn gevaarlijk. De Vlamingen 
niet. Zolang er geen federalisme 
komt blijven de Vlamingen het 
kind van de rekening. 

Pony's (ds v "'KfjSSTiï^ST?^' Hel 
Remgers die zich naar ver buiten de autowegen gelegen dor

pen dienen te hegeven moeten gebruik maken van de bekende IJs-
land-paardjes. Het prachtige dieren die zeer sterk en betrouwbaar 
geacht worden. Vele toeristen verkiezen dan ook deze poney's bo
ven een auto en gewoonlijk wordt het als een der mooiste beleve
nissen aanzien ivanneer men met vrienden een paar vakantiedagen 
te paard in IJsland heeft doorgebracht. 

Grote delen van het hoogland zijn met gletschers bedekt, 
waarvan de grootste, de Vatnajökull in h&t zuid-oosten, een vlak
te van 8400 kubiek kilometer bedekt. Het is de grootste van Eu
ropa. Hoe eigenaardig het ook moge klinken : onder de ijs massa's 
werden verschillende vulkanen ontdekt. Talrijke geleerden uit 
binnen- en buitenland zijn dit eigenaardig verschijnsel reeds ko-
vien onderzoeken. 

DE VANGST BEGINT 
De moi-gen van de vijfde dag bereiken wl] 
onze bestenuning ; IJsland. Als de netten 
voor het eerst de diepte Ingaan Is het land 
nog verborgen achter nevel, maar als de
ze optrekt kunnen wlJ het bekijken. De 
dikbuikige vei-rekljker van de kapitein haal t 
de vuikaanbei-gen en de inisteloze, melk
witte branding nabij 
Onze aandacht wordt -echter getrokken 
naa r he t net da t gevierd wordt. Het heeft 
de vorm van een overgrote trechter, voor
aan zo breed als het schip. Het wordt gie*' 
vierd aan twee kabels die gekonbroleerd 
woixisn door twee stoomlieren op het voor
dek. 
De « Kor », zoals het net in viseecBbaJ 
wordt genoemd, sleept oiver de zeebodem 
waar de verzwaarde onderkant en de van 
luchtledige alumlniumbollen voorziene bo
venkant er voor zorgen dat zij geopend 
blijft in de hoogte, terwijl twee « deuren » 
die als roeren werkeii, de zijkanten naar 
links on reohts uiteentrekken. Op dea» 
wijze slokt de gapende muil van het net d« 
vissen op; die door het opstuivende zand 
In hun rust gestooi-d worden. 

OM DE DRIE UUR WINDEN 
E k e drl« dur wordt «r ingehaald, het 3chlp| 
gaat dan met de stuurboordzljde, dit is 
rechto, of de kant waar het ne t In aeje 
gaat, in de wind liggen, zodat he t v«n é» 
toat)ds, die anden» in de schroef Inmnen 
verward geraken, wegdrijft Dan rafelen 
de stoomlieren die de kor langszij haien; 
Het werk voor de Ijemanning neemt een 
aanvang. Ze komen van alle kanten langs 
het smalle trapje naa r boven gestormd. In 
de schouw, die een dubbele wand heel t 
waardoor een smalle warme ruimte rond 
de eigenlijke pijp gemaakt is, nemen zlJ 
hun olie jekkers, hun beenlange mlkbotten 
©n hun zuid-westers. De kapitein beveelt 
met rauwe stem van op de brug, hlJ is in 
deze ogenblikken niet aan te spreken. De 
kor, die door de Inhoud aan de oppervlakte 
Is komen boven drijven, wordt met vereen^ 
de krachten bijgetrokken Het gebeurt op de 
wijs van een eentonig liedje : « Hoze, hoze, 
hooo-oo-ze... ». 
VISSEN-PROCESSIE 

AI naargelang de grootte van de vangst 
wordt het net in verschillende delen met 
de laadboom omhooggetrokken. 
Een lus rond het onderste gedeeate van de 
korf, het onderste zak-achtigie deel van 
het net, wordt aan een takel gepikt. Me* 

een ruk sleurt de stuurman de zeemans
knoop lo.s. De vis valt door de openmg on
deraan, op het d9k in de met planken af
gezette vakken. 

Gemiddeld komt er drie ton vangst aan 
de oppervlakte : vette kabeljauwen, wit-
buikige schelvissen, blauw-zwarte koolvis
oen en lingen ter grootte van ©e nstevige 
broodrol. 
Het Is oen echte procegsie : rode bonen 
spartelen him laatste «trljd, het zijn net 
grote goudvlssen met een steenrode kleur 
en grote dwaae ogen. de plavelgrote rog
gen en de gespikkelde heilbot nemen een 
grote oppervlakte van het dek in met hun 

platte lijvwn, de schollen en de haaien hap
pen met wijde muilen naar water, hier en 
Oaat bijten wraatzuchtlge wulven in het 
wilde weg naar een staartvin. 

De haaien die bovengehaald worden zijn 
van klein formaat, ongeveer er lengte van 
een arm. Wij hebben er zelf een gevangen 
met de vislijn die wij kreg^en van de kapi
tein. 
De grote haaien komen m meer ssuidellj-

ker zeeën voor, naar onze mening hebl>Mi 
de IJslandse echter een betere smaak. De 
« rode t)onen » die de kok gereedgemaakt 
heeft die eerste avond van de vangst i,n 
die smaken als echte Vlaamse kalfsbouten 
worden zo hartig naar binnen gespeeld dat 
het sap langs de kmnen drijft 

ZEEMONSTERS 
Wij hebben U nog niels verteld van de 
Vleselijke beesten die wij van de zeebodem 
met het net naar boven zagen komen. Het 
zijn inderdaad niet alleen de kleurige zee
sterren en de heirode of blinkendgele wa
terflora die de vangst sieren Onder de 
monsters die zich schuilhielden tussen de 
spartelende visstaarten, is de « zeeduivel » 
zeker de meest weerzinwekkende. Ze heb
ben enkel een voetbal-ronde kop en een 
nietig staartje zo ongeveer als de dikkop
pen in de gi-acht achter ons huis, maar 
dan ter dikte van een soeppot. De zeedui
vel is overdekt met puisten en knobbels 
wat zijn uitzicht zeker niet apetijteUjker 
maakt. Boven water ziet hij geen steek, 
maar zijn geweldige muil staat wagenwijd 
open gereed om vissen op te slokken en . 
voeten af te bijten. 

Deze vreseUjke dieren kunnen werkelijk 
lelijke wonden toebrengen, daarom zijn de 
vissers dan ook zeer oplettend en hebben 
zij sterke laai-zen aan de voeten ter be
scherming tegen de monsters van de zee. 
Trouwens de zeeduivel is niet alleen, ook 
de « zeewull » moet m wraatzucht niet 
voor hem onderdoen. Het is een vis 2» 
rond als een buis met gloeiende ogen en 
een dubbele rij zaagtanden. Wij hebben de 
proef gedaan met een duimdlkke touw die 
wij van op veilige afstand tussen de graai
ende kiezen wierpen. Het monster beet het 
touw met één knap door. 
Er komen ook wel eens kleine inktvissen 
naar boven, zij hebben slijmerige vangar-
men met daartussen een papegaaienbek. 
Een matroos duwt met zijn mes op een 
zwartbruine vlek ergens op het gelei-ach-
tige lichaam en er spuit een vuile vloei
stof over zijn hand. Dat was de inktblaaa 
waaraan de oktopussen hun naam ontlenen 
enwaardoor ziJ in staat zijn in gevaar van 
nood de aanvaller een straal donkere vloei
stof voor de neus te spuiten, om te ont
snappen. Ondanks het onsmakehjke uit
zicht van av deze zeemonsters, hebt»en wij 
toch vaak lekkere zeeduivelstaartjes en 
Inktvisarmen gegeten, die de kok op zo'n 
voortreffelijke manier wist te bereiden. 
De meeste vissen hebben op hun lichaam 
stekels om zich te verdedigen wanneer l i j 
aangevallen worden. De vissers hebben 
daarom dikke handschoenen aan omdat, 
wanneer men in de stekels grijpt, er groot 
gevaar bestaat voor bloedvergiftiging. 
Onxe bootsman heeft gedurende een groot 
gedeelte van de reis met een lelijke ge
zwollen arm rondgelopen ten gevolge van 
een vls-stekelprik. Ten lange laatste heeft 
de machinist de wond met een gloeiende 
pook uitgebrand. Een leeman is met sakses 
ï i jn eigen dokter als het rijn moe t 

Staf de Lie. 

Volgende week : Rotte haring in het net 
stinkt even erg als Antwerps Schijn. 

De ligging wordt opgemeten door de stuurman. 

H 

Het Myvatn-meer is een paradijs voor vogel-onderzoekers. In 
nabijheid vindt men warme bronnen en vulkanen. 
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NAAR NEW YORK 
MET DE SUPER DC-6B 

# 

17 dagen, 
heen en lerug : 

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

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

VOLLEDIGE MAALTIJDEN 
verfrissingen, drankeri,_ enz. zonder supplement 

REGELMATIGE UURROOSTERS 
Mg 

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

OFTLBIOIR 
ICELANDIC AIRUNES 

Vraag Inlichtingen aan uw reisbureau of aan 
Ag. voor België : E. THORNTON & SON (B^ ' s ' " " ' ] , ' - ! ^ ' .A. 
Lange Gasthuisstraat 14, Antv(^orpen Tel. : 32.47 7Z 
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