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Geen schrik 
voor 

ViOomse Kudde 
5- Vlak voor de verkiezingen, 
i hrijgt het Vlaamse Volksdeel, 
% nog een jaar muiJperen van de 
§ unitaire regering met C.V.P. 
= meerderheid. 
= Daar is vooreerst de ::etciaan-
B pausing, zo dii'wijls heloofd, tel-
1 hens weer verdaagd. Een half 
= miljoen Vlamingen zijn in het 
= parlement niet vertegenwoor-
5 dig/l. Och 't zijn toch mr/ar Vla-
s mingen, die zetfgen toch niets. 
E Maar de Walen zonden hoos 
= worden, en dat is wat anders. 
= l'*aar is ten tweede een niemo 
= fe I. dat nog meer de onbe-
= schnamde dnestheid van de 
= eei'heidsm/jninkken aantoont. 
= /)aar werd, nu nog in de 
= haast, ook om de Walen en 
'é Brusselaars gerust f e stellen, 
E eei' hrlangrijke instelling ge-
= schapen, nl. een Secretariaat 
s van de Ministerraad. 
= l)at sehretaruJMt moet de 
= wcikzaamheden regelen en de 
= studie voorbereiden, van de he-
H langrtjkste aktiviteiten, op kul-
= tineel en sociaal -ekon ami sch 
= gel lied van de regering. 
§ Dr loiders ervan zijn 3 Wa-
= len, Wallinganten d-an nog vol-
M gens de Statulaard, die geen 
= Nederland; kunnen Ge moet 
H met vragen hoe de Vlaamse 
Ë belangen zullen behartigd wor-
= den. 

I En dat durft een C.V.P.-
1 meerderheid, de stompzinnige 
y Vlaamse kiezers nog voorscho-
:? telen vlak vóór de stembus. 
^ De politieke onmondigheid 
zi en onrijpheid van het Vlaamse 
-- kies vee wordt werkelijk op zijn 
[I waarde geschat, door de t lei-
3 ders ». 

s Wat zouden zij vrezen. Zij = 
= hebben hun « massa » zo dom = 
= gehouden, dat zij alles sltkt, f 
= en is er hier en daar een groep 1 
1 ran weerspanntgen, dan ts daar i 
i toch nog de militanten groep i 
f der C.V.P. geestelijkheid die i 
1 gedurende enkele weken kan = 
1 ingezet worden om de stemmen Ë 
i in hun bussen te doen ronselen. 1 
i De eenheid ran het land eist, = 
^ dat de Walen haas blijven en = 
E de Vlamingen knechten, dat de 
= Walen de spaarcenten der Vla- -
I Tningen voor 60 % verteren, en f 
f dat de Vlamingen op de kribbe 
I bijten, dat de Walen de hoge 
I posten krijnen, en de Vlamin- -
3 gen de dienaren blijven. ~ 
i De Vlamingen zijn daarmee 
I tevreden, het is immers altijd zo 
i geweest. Nipfs is minder qezond 
i dan van reniem te veranderen. 
I Geduld pv rivderdaniqheid is 
I de schoonstr deiind voor het' 
1 Vlaamse volk ~ 

De Vlaamsp intellectuelen en 
1 woula-he ivtP^Ti^ctiiplen sfapven 
I m,ee ov in dip ^nmmpnndige ~-
= stoei CPr Ifiddp Ifip-'prs. = 
= En de fsfand-^ird d-'irft dan -
# schniven » nvoplpt vnnr dr ont-
= plnfiina ' ». i 
E Oryfftlnffi'nn waarvan ? Van = 
= dp T,frvnnp Gnprl~nlfh^-iTe run dt 
i Vlaamse t rnmna » ? 

= Dr. Leo Wouters. Ë 
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Schuldige medleprichtigheid 
aan Kongolese gruweldaden 

Regeringsgeknoei in binnen-
en buitenland erger dan ooil 

Vlamingen tellen niet meer mee voor Eyskens 
De regering en de kleurpartijen 

gaan voort met aan het land en de 
wereld het schouwspel te bieden 
van hun onbenulligheid, maar In 
de ogen van velen ook van hun 
schuldige medeplichtigheid aan de 
gruweldaden in Kongo. De regering 
heeft onafgebroken een dubbelzin
nige houding aangenomen in zake 
de Afrikaanse politiek : offici&el 
herhaalden de ministers van Afri
kaanse Zaken en van Buitenlandse 
Zaken maar steeds dat België zich 
niet wenst te mengen in de binnen
landse aangelegenheden van de 
Kongolese Republiek; in feite wordt 
in Kongo een zeer aktieve politiek 
van inmenging gevoerd : Tsjombé; 
de zg. president van Katanga, is 
gewoon een stroman van de Union 
Miniere; hij Is aan het bewind ge
komen en kan zich slechts hand
haven door de aktieve steun van 
België. Vergeten we niet dat de hui
dige minister, d'Aspremont-Lynden, 
extra parlementair, de gewezen 
raadsman is van Tsjombé en de ver
trouwensman van de Société Géné
rale en es. Belgische militairen spe
len in Katanga de leidende rol bij 
de onderdrukking en uitroeiing van 
de oppositie. Is de heftige reaktie in 
het buitenland ten overstaan van 
de schijnheilige houding van België 
dan te verwonderen ? Zelfs onze 
bondgenoten hebben er genoeg van. 
Daarbij komt dat deze politiek uit
zichtloos en dwaas is en uiteinde
lijk voor gevolg zal hebben dat in 
Afrika geen enkele Belgische staats
burger nog zal geduld worden. De 
grootste schade wordt aan ons land 
berokkend, dat thans door de we
reldopinie verantwoordelijk gesteld 
wordt voor de politieke moord op 
Loemoemba en zijn gezellen. De re
gering heeft in waarheid geen 
Kongolese politiek : zij dient slaafs 
de kortzichtige politiek van Union-
Minière - Société Générale. Er 
wordt een politiek gevoerd waar
voor niemand in het parlement 
openlijk de verantwoordelijkheid 
durft opnemen. Dat is de onstel
lende waarheid. 

= Sk' m 
AAH DE UUWEN 

De verkiezingen naderen en 

de uitgesproken Vlaamse bla

den beginnen weer neiging te 

ver tonen me t de C.V.P . samen 

te heulen of om de Volksunie 

door onzinnige stel l ingname te 

beletten zetels te winnen . Vla

mingen laat U niet meer voor 

de aap houden, het heeft lang 

-genoeg geduurd. Na de verkie

zingen gaat de C V . P . toch 

samen met de socialisten rege

l e n . Gooi uw stem niet verlo

ren aan deze mosselparti j . De 

Volksunie is u w enige kans 

« n de zweep te laten knallen ! 

Op binnenlands politiek vlak is 
het schouwspel al even troosteloos : 
kleinzielig geknibbel over kieswet-
hervorming, electoroale berekenin
gen, schrik voor de Walen... 

« La Libre Belgique » schreef voor 
enkele dagen : « Per slot van reke
ning stellen de politieke partijen 
en de ministers zich niet tevreden 
met meestal machteloos te staan 
tegenover de grote vraagstukken. 

Zij menen zich zelfs de weelde van 
het belachelijke te mogen ver
oorloven in de kleine aangelegen
heden die zi] niet de baas kunnen. 
Het» land is vervallen tot het regi
me van een gemeenteraad in een 
vaudeville.» 

Het is een vernietigend oordeel. 
De andere kranten, die enige onaf
hankelijkheid behouden hebben, 

(Lees door blz. 2) 

De vrouw van Lcemnomba de ver
moorde ex-eerste-minister Over de 
politieke achtergrond van de Kon
golese gebeurtpn'-»'— -"-t tj meer 
op blT: 3 

Binnen 30 jaar staan we even ver als in 1847 ! 

Gezeur over aangroei van Vlaamse 
bevolking is praat voor de vaak 

In De Standaard van 7 dezer bespreekt Scrutator de studie van B. 
Cliquet, assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent, verschenen In het Inter-
nationale tijdschrift voor antropologie HOMO. Daarin loont de heer Cli
quet aan dat het argument van de Vlaamse bevolkingsaangroel als oplos
sing voor het Vlaams vraagstuk een vals argument Is, daar het Vlaams ge
boorteoverschot steeds te niet gedaan wordt door de ondergang van de Vla
mingen te Brussel, aan de taalgrens en door uitwijking naar Wallonië. De 
heer Cliquet ziet de zaken juist en Scrutator eveneens. 

Het is inderdaad een van die ty
pische argumenten van de kleur
partijen om de Vlamingen in slaap 
te wiegen. Alles komt toch wel van 
zelf in orde door de aangroei van 
de Vlaamse bevolking. 

Men voegt er nooit aan toe dat bij 
de volksstelling van 1847 er in België 
57 % nederlandstaligen waren te
gen 42 % franstaligen (1 % vreem
delingen) en dat dit 100 Jaar later 
53 % nederlandstaligen waren tegen 
42 % franstaligen (4 % vreemde
lingen). Sinds 1920 stijgt ons per
cent dat tot 50 gezakt was weer 
lichtjes zodat we binnen 30 Jaar 
kunnen verhopen weer 57 % te be
reiken. 

Wij vragen ons echter af waarom 
Vlaanderen met 54 % niet baas kan 
zijn en met 57 % (binnen 30 Jaar !) 
wel, als we 114 Jaar geleden met 
57 % ook niet baas waren ! 

Er is niet alleen hoeveelheid, er is 
ook hoedanigheid. WIJ tellen slechts 
43 % hogere ambtenaren, tegen 
57 % franstaligen (1921), slechts 
11 % hogere officieren (161) tegen 
89 % (1299) franstaligen. In de ho
gere zakenwereld is het al Frans 
wat de klok slaat. Bij het grootka
pitaal evenals aan het Hof, op het 
Aartsbisdom en In de Loge is de 
voertaal Frans. Nog nooit Is de voer
taal op de ministerraden Neder
lands geweest, zelfs niet toen de 
C.V.P. (die 70 % van haar stemmen 
bij de Vlamingen haalt) alleen re
geerde. 

Brussel verfranst elke dag meer. 
In 1947 telden wij er nog 24 % ne
derlandstaligen. In het lager onder
wijs geraakten we er sinds 1945 
nooit meer aan de 20 % De aanko
mende Jeugd te Brussel spreekt dus 
voor meer 'dan 80 % Frans. 

Zij zal het toekomstig beeld 
van Brussel bepalen. De toestand 
wordt er dus slechter. 

Mogen we de klassieke vraag nog 
eens herhalen ? 

Hoe komt het dat het slechter 
gaat ? Wie is baas te Brussel In de 
gemeenteraden ? Wie «vertreedt er 
alle taalwetten ? De C.VJP., de libe

ralen en de socialisten, die alleen 
of samen In alle mogelijke verbin
dingen Brusselse gemeenten bestu
ren. 

Wie regeert In het land ? Beurt 
om beurt de linksen of de C.VP.-
ers of de twee samen. 

.lllllll 

De toestanden In een land vallen 
niet uit de lucht. ZIJ worden in het 
leven geroepen of in de hand ge
werkt door de regerende partijen. 

Wanneer zal men dat in Vlaan
deren beseffen ? Wat zin heeft het 
dat het percent Vlamingen vergroot 
als men toch stemt *oor de par
tijen die het Frans overwicht ge
vestigd houden ? 

Alleen de Volksunie, Vlaamse par
tij los van alle franstaligen en par
tij met een zuiver Vlaams program, 
kan de zo noodzakelijke ommekeer 
bewerken. 

Wim Jorlssen. 
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9 Miljoen voor Spaak 
Spaak de edelmoedige, die uit plichtsbesef terugkeert om 

zijn vaderland te redden van de ondergang en daarom een 
rijk betaalde funktie vaarwel zegt... 

Het klinkt mooi... Wat de proletariërs van de B.S.P. en de 
andere goedgelovige burgers echter niet te lezen of te horen 
krijgen is dat Spaak er voor gezorgd heeft dat de Nato hem nog 
drie jaar wedde zal uitbetalen na zijn ontslag... als een soort 
schadevergoeding : « indemmité de depart » heet dat In officiële 
dieventaal. Dit maakt een bagatel van 9 MILJOEN FRANK -
zo maar, zonder dat Spaak er iets moet voor doen. Dat een der
gelijke profiteur en kumulard - terwijl hij sekretaris-generaal 
van de Nato was met een jaarwedde van 3 miljoen, plus talrijke 
voardelen in natura streek hij nog een dik pensioen op als 

gewezen volksvertegenwoordiger - de geschikte man zou zijn 
om In onze staatshulshouding bezuinigingen door te voeren en 
orde te brengen, wie kan dat geloven ? Het enige wat wij van 
Spaak mogen verwachten Is bla-bla... 
EN « DE VERWORPENEN DER AARDE » ? 

Misschien hebben sommigen gedacht dat Spaak zich na zijn 
beslissing terug te keren naar België in de eerste plaats zou 
gericht hebben tot zijn «cher camarades» van de B.S.P., de 
socialistische arbeiders. Mis ! De eerste meeting die Paul-Henri 
gegeven heeft had plaats In «Ie cercle Gaulois » voor een ult-
.gelezen groep toehoorders van kapitalisten en andere «uit
buiters van de arbeiders » die aldaar aanzaten aan « rijke ta
felen ». Onder de aanwezigen vermeldde men o.m. volgende ge
wezen C.V.P.-minlsters : De Schrijver, A. E. Janssen, Theunis, 
Pholien, Orban, Scheyven, Moens de Fernig !»... 

Men ziet hoe de C.V.P. thans tegen de revolutionaire B.S.P. 
gekant Is ! Op de eerste meeting van Spaak zijn ze daar om 
toe te juichen ! 

Theo Lefèvre was spijtig genoeg door ziekte verhinderd 
aanwezig te zijn om Spaak toe te Juichen. Maar hij was reeds " 
tevoren naar Parijs gereisd om Spaak te ontmoeten... 

Dit alles zal de C.V.P. niet beletten de argeloze C.V.P.-kie-
zers op te jagen met het spookbeeld van «het rode gevaar» 
Terwijl achter de schermen de koalitie C.V.P.-B.S.P reeds In de 
maak Is.... Evenzeer beklagen wij de socialistische arbeiders die 
schandelijk bedrogen worden. 

ml 
m 
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DE BEDREIGING 
MUNITIE G E V R A A G D 

Koken kost geld, zonder muni 
tie kunnen wij niet schieten. 
Kruit om zetels te veroveren 
kan gestort worden op post
n u m m e r 5445.46, W . Jorissen, 
Brussel. 

Regeringsgeknoel 
In Mnnen- en 

buiten.and 
(Vervolg van blz. 1) 

zijn niet malser in hun oordeel. Hoe . 
nou het ook mogeUjk zijn voor een 
regering, volkomen onbekwaam om 
de problemen op te lossen, onbe
kwaam om het land te regeren. 

De voortijdige ontbinding van het 
parlement is de bekentenis van 
eigen onmacht, het laatste middel 
wanneer men niet meer weet van 
welk hout pijlen te maken : het is 
de vlucht voor de verantwoordelijk
heid. Het is thans onze beurt de 
vraag te stellen : «Is dat regeren?». 

Duidelijker en duideljker wordt de 
bedreiging die op ons weegt : de 
Vlamingen tellen niet meer mee, de 
eorg en de bekommernis van de re
gering en van de politieke partijen 
gaan uitsluitend naar de Walen. 
Openlijk wordt thans de formule • 
van de paritaire senaat verdedigd, 
door C.VP.-ers zowel als door li
beralen en socialisten. De zetelaan
passing, door de C.V.P. formeel be
loofd aan de Vlamingen in 1958, 
komt er niet omdat het ogenblik 
niet geschikt is om de Walen te ont
stemmen... en dat alhoewel 500.000 
Vlamingen, niet vertegenwoordigd 
zijn in het parlement. In plaats van 
de Vlamingen de politieke vertegen
woordiging te geven waarop zij 
recht hebben wil men deze verte
genwoordiging nog verminderen 1 
Alle beloften voor na Ae verkiezin
gen klinken vals. • - ^ , .^ . , ._ 

Iedereen in Vlaanderen die zich 
zelf niets wijs maakt weet dat het 
ook na de verkiezingen niet zal ver
anderen ook niet onder een rege
ring Spaak - Theo Lefèvre ! Van 
Spaak mogen wij «edelmoedig be
grijpen» verwachten, maar niets 
meer... 

Het Is dan ook noodzakelijk dat 
de Vlamingen duidelijk uiting zou
den geven aan hun vastberaden wil 
geen achteruitstelling en benadeling 
meer te dulden, onder geen voor
wendsels. Dat kunnen zij alleen door 
te stemmen voor de Vlaamse oppo
sitie partij. Het nut en de nood
zakelijkheid van een waakzame 
Vlaamse oppositie moet thans niet 
meer bewezen worden. 

CPeRNOTEN 
NIET OP HET 15 JARENPLAN PROKLAMATIE 

De C.V.P.-krant « Het Volk » 
bteekt de draak met minis
ter Van Audenhoven, die 
nu overal beweert dat de autosnel
weg Antwerpen-Gent-Kortrijk er 
toch komt ondanks het feit dat hij 
hem niet in het 15 jarenplan voor
zien heeft. De« route de Wallonië » 
zonder veel ekonomisch nut staat er 
echter wel op. Wij kunnen akkoord 
gaan met de kritiek van « Het Volk » 
Minister Van Audenhoven zit echter 
niet alleen in de regering. De C.V.P. 
heeft er zelfs de meerderheid in ! 
Wat hebben zij gedaan om op de 
tweede drukste verkeersader van 
het land een nieuwe autosnelweg 
te krijgen? Niets, beslist nletji. Dat 
€Het Volk» dus maar liefst zich
zelf bekritiseert. De pot moet de 
ketel niet verwijten dat hij zwart 
ziet. 

BELGISCHE DEMOKRATIE 
Het staat vast dat er van de ze

telaanpassing niets in huis komt, 
hoewel dit in 1958 het voornaam
ste punt was uit het zgn. Vlaams 
programma van de C.V.P. 

In 1961 zullen daardoor nagenoeg 
een half miljoen Vlamingen niet 
vertegenwoordigd zijn in het par
lement. Tot welke ongehoorde on
rechtvaardigheden dit aanleiding 
geeft wordt o.m. door het volgende 
geïllustreerd. 

Op 31 december 1959 had het ar
rondissement Turnhout reeds 291.003 
Inwoners, dit is 22.977 méér dan 
het arr. Bergen (Henegouwen) dat 
er 268.026 had. Turnhout heeft 
slechts zes kamerzetels te verdelen, 
Bergen zeven ! 

De grondwet voorziet l kamer
zetel voor 40.000 inwoners. 

Ii^ alle Vlaamse arrondissemen
ten, uitgenomen Oudenaarde, zijn 
er veel meer dan 40.000 Inwoners 
voor een kamerzetel. In St. Niklaas 
47.883, in Tongeren-Maaseik 48309, 
In Kortrijk 49.320. in Leuven 49.516 
en in Hasselt zelfs 54.758 ! 

In de meeste Waalse arrondisse
menten zijn er minder dan 40.000 
inwoners nodig voor een kamer
zetel. In Doornik-Aat 37.980, in 
Thuin 34.724 en in Neufch&teau-
Virton slechts 31.757 ! 

En nu willen de Walen bovendien 
nog een paritaire senaat, wat erop 
neerkomt dat 3 miljoen Walen 
evenveel senatoren zouden krijgen 
als 5 miljoen Vlamingen. 

Ondertussen luidt Punt 1 van de 
Belgische grondwet nog steeds : 
Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. 

De Vlaamse kultuurverenigin-
gen hebben op een persconferentie 
van 15 februari een passend ant
woord in het licht gegeven op het 
Waalse adres aan de koning. We 
lezen er de namen van het A.N.Z., 
Alg. Ned. Zuid Afr.-Vl. vereniging. 

De gouwbonden, het K.V.H.V. 
Gent en Leuven, het Pennoen, het 
VI. Geneesherenverbond, het V.V.A., 
het V.V.O.S., V.T.B. en V.A.B., de 
V.V.B, en talloze Vlaamse Komi-
tee's in en om Brussel. 

Onze lezers zullen de tekst heb
ben gelezen in de bladen, en zich 
terecht afvragen waarom noch het 
V.V.O, noch het Davidsfonds bij de 
ondertekenaars behoren. 

Welke duistere machten hebben 
ze belet aan dit initiatief deel te 
nemen, tenzij een zekere parti j
politieke touwtjestrekkerij die we 
nog goed kennen. 

DE EENHEIDSWET 

Na eindeloze debatten geraakte 
de eenheldswet ook door de senaat 
gestemd. De geUjksteUing eenhelds
wet = orde, die met elkaar niets 
te maken hadden, gold thans zeker 
niet meer. Toch werd door de rege
ring geen enkele verbetering aan
vaard. 

Er waren tegenstemmers uit de 
meerderheid : Hougardy bij de U-
beralen en Zurstrassen en Verse bij 
de C.V.P. 

Als binnen enkele maanden de 
volle belastingsdruk van de nieuwe 
wet zich zal laten gevoelen, mag 
ledereen eraan denken wie hem 
weer In de zakken zit 

Senator de Winter en zijn vrien
den verklaarden dat zij de een
heldswet slechts stemden uit par
tij tucht ! 

En ondertussen stijgt de staats
schuld steeds verder. Het gemiddeld 
per maand ligt zeUs hoger dan on
der de vorige regering Van Acker, 
die toch ooli al een verkwister was. 
Ze gaat omhoog met 2 miljard per 
maand en bedroeg einde Januari 
reeds meer dan 400 miljard. 

DAT IS VOORUITGANG 
In augustus '59 telde Vlaanderen 

60,8% van de werkloosheid, Brussel 
11,7%, Wallonië 27,5%. 

In augustus '60 waren die cijfers: 
Vlaanderen 62,8% , Brussel 12,1%, 
WaUonië 25,1%. 

Gedurende de week van 29-1-61 
tot4-2-61 telde Vlaanderen 85.308 
werklozen, Brussel (arrondissement) 
14.667, WaUonië 28.236 (Het geheel 
aantal werklozen was 204.108 waar
van 128.211 volledig werkloos). In % 
uitgedrukt geeft dat Vlaanderen 
66%, Brussel 12%, Wallonië 22%. 
Zoals men ziet vermindert de werk-
hMMftieid in Wallonië naar verhou
ding met Vlaanderen. Dat hebben 
Benard en zijn stakers dan toch 
weer gewonnen. De ordelievende 
Vlamingen hebben de regering ge
steund maar zij mogen nu de Waalse 
woelmakers betalen ! 

Volgens «Het Volk» van 13 fe
bruari 11. heeft Motz, de nationale 
voorzitter van de liberale partij op 
de jongste vergadering van de Brus
selse liberale federatie het volgende 
gezegd : 
« De liberale partij is het niet eens 
over het taaivraagstuk, maar het 
voornaamste kon toch worden gered. 
De wet van 1932 is niet gewijzigd, 
de talentelUng is niet gescheiden 
van de algemene telling en de taal
grens is niet voor goed afgebakend. 
De liberale verkiezingspropaganda 
zal haar inspanning op dit punt 
moeten richten » 

Vooreerst ziet men waarvoor de 
Vlaamse liberale stemmen in het 
arrondissement Brussel zullen ge
bruikt worden. De liberale flamin-
banten worden daar nogal bediend. 
Maar vermits de liberale partij de 
Brusselse federatie is zullen ook alle 
stemmen voor de liberalen in Vlaan -
deren moeten dienen om Vlaams 
grondgebied te veroveren ! 

Meteen zien ook de C.V.P.-kiezers 
wat er gekomen Is van de C.V.P.-
verkiezingsbelofte van vastlegging 
van de taalgrens. Zij iiebben daar
toe zelfs nooit een ernstige poging 
gedaan. Vlaanderen kan volgende 
verkiezingen maar op een wijze la
ten zien dat ze tegen verdere ge-
biedsroof en voor vastlegging van de 
taalgrens is : Volksunie kiezen. 

! Maatschappijen 

« ROLUS & V A N DER PAAL » 
« ONS LANDHUIS » en 

VOOR MODERNE EN 
EFFICIËNTE W O N I N G B O U W 
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BORNEM I 
De gewest€UJke A.N.Z.-a/dellng voor | 

Kleln-Brabant, Rupel en Scheldeto^d = 
heeft de eer en het genoegen üed. en Uw ^ 
famüie uit te nodigen op haar wlnteravonfl s 
die doorgaat op w>ndag 26 februari 1961, | 
In de zaal « VICTORY », Stationstraat, | 
te BORNEM. | 

Treedt op : de Dansgroep ELSA DAR- | 
CIEL. Aanvang : 20 nnr. g 

Deze avond staat onder de auspiciën | 
van het Ministerie van Openbaar OndM>- ^ 
wijs, Dienst voor volksopleiding. Ook de B 
gemeentebesturen van Klein-Brabant | 
verlenen hun mcdewerlting. = 

N.B Voorbehouden plaatsen (prij» M F = 
per persoon) liunnen worden aangevraagd | 
bij penningmeester Jozef Dewachter, = 
Hoogstraat 44, Puurs — giro 4399.1S. | 

AFDEUNG-ANTWERPEN | 
Zondag 19-2 kolportagetocht te Zwijn- = 

drecht Alle wijkafgevaardlgden worden s 
verwacht om 9 UU» ZEER STIPT op de -
Grote Markt te Antwerpen aan het « HOU
TEN HÜISKE » Grote Markt 28 Antwer
pen. Deze, zonder wagen, kunnen mede In
stappen. 

Het bestuur rekent op u allen. 

1 

W«6r een nieuwe verwezenlijking van de sukiesrljke maaischappUen 
. O n s Landhuis» on . Rolu» & Van dor P a a l . , gevestigd te Anlwerp«n, 
Lange Gasthuisstraat, 16 (tel. 33.85.65). Inlichtingen aldaar te ^" ' ' " •Jo*" 
zonder enige verplichting. Bureeluren iedere dag van 9 tot 12 en van 14 tot 
18 u. {ook zaterdaq). Breno een bezoek aan onze bouv/werven. Desgewenst 

brengen v/\\ U een bezoek thuis. 

SEKRETABIAAT 
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 sekretarls, 
Wim Jorissen 

Dc liberalen 

en 
De verkiezingen naderen en dus beginnen de liberalen ein

delijk ook eens aan de middenstand te denken. 
Zij hebben hun slagwoorden reeds verspreid. Hoe luiden die. 
De socialistische partij is een arbeiderspartij en is dus tegen 

de middenstand. In de C.V.P. is het A.C.V. de baas en krijgt de 
middenstand niets gedaan. Dus blijven alleen de liberalen over. 
De middenstanders moeten dus liberaal kiezen. 

Van de C.V.P. en van de B.S.P. willen wij aanvaarden dat 
de Uberalen gelijk hebben. Maar laat ons nu het liberale geweten 
eens onderzoeken. „ 4„,-

De middenstand klaagt terecht dat de belastingen elk jaar 
de schroef dichter toedraaien, dat deze stygende belastingen 
Jaarlijks tienduizenden middenstandertjes uitroeit en dat de 
overigen het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven 
water te houden. 

Maar wie heeft die belastingen de laatste zeven jaar dan 
lo opgedreven? Van 1954 tot 1958 regeerden socialisten en h-
beralen. Van 1958 tot 1961 C.V.P.-ers en Uberalen. De liberalen 
alleen waren er dus telkens bij, telkens met een groot aantal 
ministers en telkens hielden zij de sleutelpositie in handen . 
Zij zijn het toch die de belastingen steeds maar opdreven. De 

de 
middenstand 

MECHELEN 
Woensdag 33 februari MJeaikomfit «o« 

ultvoerinx van giote »l)oon«inenteMta« 
lokaal BAtftnbot 90 «w M. 

«eenheidswet» schrijft «La Libre Belgique», het grootste | 
C V P -dagblad « zal het land 14 miljard bijkomende belastingen | 
brengen ». Wie heeft die eenheldswet uitgebroed ? Niet Eyskens, | 
wel de liberalen. , ... , v. * -

En waarom die nieuwe belastingen. Omdat de Uberalen het | 
reld langs deuren en vensters buiengooiden. Sinds de jongste | 
verkiezingen kwam er 15% ambtenaren bij ! 12.000 ambtenaren. | 
En daarbij nog 14.000 weddetrekkenden in de speciale korpsen | 
(leger, parastatalen enz.). De staatsschuld steeg nog nooit in s 
so een vlug tempo als thans : 2 miljard per maand. De 400 mil- | 
lard werden in januari 1961 overschreden ! = 

De Vlaamse liberalen spreken thans van minder ministers. | 
Houden ze de middenstand voor onnozelaars. Het aantal minis- | 
ters is de Jongste jaren steeds gestegen om dat de liberalen er ^ 
steeds meer eisten. En dan hun benoemingen. Alle bekenden g 
van ver en van nabij moeten een vet betaalde post hebben. | 
Beeft de liberale minister Vreven, die geen eigenhjk ministerie ^ 
met ambtenaren heeft toch geen 28 man in zijnpersoolnijk ka- | 
b inet ! Stond vorig jaar niet een half miljoen in zijn begroting ^ 
voor een nieuw bureau? En dit jaar niet opnieuw ± 600.ü«o | 

i voor vernieuwing van het bureau + 100.090 F voor abonnemen- = 
1 ten op dag- en weekbladen ! En zo zijn alle liberale ministers. | 
1 Dat noemen zij besparingen! , , . i 
= Als de middenstanders nu toch weer Uberaal zouden kiezen, | 
i «ouden de liberalen natuurlijk voortgaan met het geld langs | 
i deuren en vensters buiten te gooien. Want wie voor hen kiest, | 
1 keurt hun geldsmijterij natuurlijk foed. Zij zouden dan zeggen | 
i dat de kiezers hun verder vertrouwen schenken. | 
i Dat zou dus het slechtse zijn wat de middenstand kan doen. ^ 
1 ZU moeten integendeel de liberalen laten voelen dat ze hun ^ 
i reldsmijterij en belastingsuitzuigerij moe zijn door ook met _ 
1 meer voor hen te stemmen. Zij kunnen dit slechts doen door een ^ 
1 proteststem uit te brengen. Een blancosem of een stem voor | 
S de Volksunie. , . . . = 
1 Doen zij dit niet dan zuUen de liberalen hen verder uitzui- ^ 
I fen door de strengere belastingen en hun geld verder weg- | 
f HDljten door overdreven uitgaven. | 

| „ ,Mn„,n iiiiiiiiiiiiiiiii imiiiiimimiiiiHiiHiii iiiHiiiiiiiim i niiiiiuiiiiiiHiiiiniiiiiiii?. 
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De drie « nationale » partijen doen in deze pre-electorale 
periode hun uiterste best om balsem te strijken op de Waalse 
wonden. Deze kleurpolitieke bezorgdheid heeft alvast het voor
deel dat de Vlamingen daardoor de gelegenheid krijgen, vast 
te stellen wat een toekomstige regering — hoe ze dan ook sa
mengesteld weze — voor Vlaanderen in de mars heeft. De 
socialisten dienden enkele dagen geleden een voorstel tot 
grondwetherziening en inrichting van een zg. geografische 
senaat in. Een paar dagen later kwam Motz, voorzitter der 
liberale partij, verklaren dat de liberalen voorstanders zijn van 
deze geografische senaat. De hoofdvogel werd echter eens te 
meer door de C.V.P. afgeschoten; waar socialisten en liberalen 
de verdediging van de geografische senaat overlieten aan Waal
se of Brusselse woordvoerders, bleef deze eer bij de C.V.P. voor
behouden aan « De Standaard », moniteur der pseudo-flamin-
gantische onnozelaars. In dit blad verscheen een artikel van 
Jan De Meyer, Leuvense poulain van Gaston Eyskens; het loont 
werkelijk de moeite, enkele citaten uit het slot van dit artikel 
hier te brengen : « ...Soortgelijke nadelen schijnen van Vlaam
se standpunt uit, met formule II verbonden te zijn; deze twee
de formule heeft echter zichtbare voordelen voor de C.V.P, De 
C.V.P. heeft dus wel enige redenen om oplossingen gelijkende 
op die van formule I van de hand te wijzen. Zij kan zeker ge
neigd zijn, oplossingen gelijkende op die van formule II te aan
vaarden, vermits aldus haar gunstige rezultaten in Limburg, 
Luxemburg en Namen in hoge mate zouden worden gevalori-
zeerd... ». 

Wanneer dergelijke onbeschaamde anti-Vlaamse roofpoli-
tiek kan verdedigd worden in « De Standaard », vergt het weinig 
fantazie om reeds nu te voorspellen dat bvb. een komende rege
ring Van Zeeland-Spaak voor Vlaanderen méér dan fataal zal 
worden. 

Inmiddels is ook definitief gebleken dat de regering Eyskens 
schaamteloos verzaakt aan plechtige verbintenis, de zetelaan
passing door te drijven. Een half miljoen Vlaamse kiezers — wat 
neerkomt op hele kiezerskorps der provincie Limburg — zullen 
dus in het komend parlement niet vertegenwoordigd zijn. De 
Vlaamse CV.P.-parlementsgroep heeft, in een bevlieging van 
nonsensikale humor, geëist dat zetelaanpassing thans net als 
in 1958 punt nummer 1 van het Vlaams programma der C.V.P. 
zou worden ! 

Er is echter meer. In de allerlaatste dagen van zijn rege
ringsbeleid wil Eyskens nogmaals bewijzen dat hij aanspraak 
maakt op de titel van de meest on-Vlaamse Vlaming. Er werd 
zopas een « Sekretariaat van de Ministerraad » in het leven ge
roepen. De bevoegdheden en de werkzaamheden van deze raad 
zijn van die aard, dat de regeringspolitiek er in sterke mate 
door wordt bepaald. De drie topambtenaren die in deze raad 
werden benoemd zijn allen Walen. Ze zijn daarenboven stri j
dende walllnganten die geen gebenedijd woord Nederlands 
spreken, schrijven of verstaan. Alleen in de Dienst der Perso-
neelsaangelegenheden, die slechts zeer beperkte bevoegdheid 
heeft, werd een geografische Vlaming benoemd. Zulks zal de 
dorpsidioten natuurlijk niet beletten, overal in Vlaanderen te 
beweren dat bij de volgende verkiezingen de C.V.P. de Vlaamse 
belangen zal verdedigen tegen de « Waalse onruststokers ». 

Het manoeuver-Spaak verloopt Inmiddels naar volle tevre
denheid van de katholieke heren Lefèvre en Breyne. Inzake de 
kieswethervorming is het tot een virtuele breuk gekomen tus
sen de regeringspartners. De vraag « wie bedriegt wie » is thans 
definitief beantwoordt : zelfs tegenover zijn bondgenoten heeft 
Eyskens zijn beloften niet Ingelost. Daarmee Is tevens voorgoed 
een opening gemaakt naar het socialistische kamp toe. 

In « De Nieuwe Gids >, officieel partij-orgaan van de C.V.P., 
schreef senator Houben een scherp artikel tegen de liberalen, 
terwijl senator Breyne er bijna dagelijks het wierookvat kapot 
slaat op de neus van Spaak. 

De vroede senatoren hebben vorige week bewezen dat het 
parlementaire brood toch niet altijd In ledigheid wordt gegeten. 
Er was een nachtelijke Marathonzitting nodig om de eenheids-
wet over de laatste perikelen heen te helpen. Te 4 u. 20 zater
dagnacht gaven 97 senatoren hun alaperlng ja-woord, terwijl 
83 neen-stemmers en 6 onthouders de laatste geeuw onderdruk
ten om de stemknop te hanteren. 

De ramp In de mijn Patience et Beaujonc te Glaln onder
lijnde nog eens extra hoezeer de Walen toch het slachtoffer 
zijn in België : van de vier verongelukte arbeiders waren er drie 
Italianen en een Vlaming. Slechts de leidinggevende Ingenieur 
was een Waal. 

Nog gauw een recent cijfer voor de Belgische statistiek : de 
Rijkswacht telt 195 officieren van de Franse taalrol tegenover 
93 van de Nederlandse. Bij de pakkemannen zonder graad ech
ter zijn er 4.454 Vlamingen voor 3.957 Walen. De overschot aan 
Vlaamse boerkens dient om de messdiensten te bevolken en om 
de laarzen van de heren Waalse officieren op te poetsen. 
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AMBASSADES IN DE STORM! 
De dood yao Loemoemba U wel voor 

niemand een verrassing g^eweest. En het 
zal ook wel niemand verbaasd hebben, dat 
de ex-premler koudweg werd vennoord, 
waarna de Katangese regering de doorzich
tige komedie van de ontsnapping der drie 
gevangenen heeft ineengestoken. De aan
houdende geruchten over het overlijden 
van Loemoemba sinds enkele dagen, de 
hardnekkigheid waarmee iedere XJNO-
onderzoekskonunlssie in Katanga geweerd 
werd, het weergaloos cinisme van de si
nistere Moenongo tenslotte maken iedere 
twijfel over de juiste toedracht praktisch 
onmogelijk. 

Deze moord is niet alleen gemeen, ze is 
ook nutteloos. Het nutg dan al waar zijn 
dat onder de medestanders van Loemoem
ba niemand meer Is om zijn formaat, het 
is niet minder waar dat hij bi de loop der 
laatste weken en maanden uitgegroeid was 
tot het simbool van een politiek die ver
dedigd wordt door het overgrote deel der 
Afro-Azlaten. Zijn gewelddadige verdwij
ning zal de houding van de Afro-Aziatl-
sche wereld slechts verstrakken. Hij gold 
voor een groot deel der internationale pu
blieke opinie als de zuiverste tegen.stander 
van het vermomde Belgische kolonialisme 
en van de koloniale onderdrukking über
haupt. 

De moord op Loemoemba geeft daaren
boven aan het Oosters blok de gedroom
de kans om zich bij de Afro-Aztaten t« 
doen doorgaan ah de meest onbaatzuch
tige verdedigers van de verdrukte en on-
onderontwikkelde volkeren. Kroestjev 
heeft onmiddellijk het offensief tegen 
Hammarskjóld, dat een paar maanden te
rug In de algemene U.N.O.-vergadering 
was gestrand op de onwil der Afro-Azia-
ten, terug hernomen. De situatie Is thans 
in zoverre ten spits gedreven dat hij re
delijkerwijze mag verwachten, nieuwe 
bondgenoten te vinden in het neutralisti-
sche kamp. 

In Kongo zerff is het gevaar voor inter-
nationaisatie van het konflikt groter dan 
ooi. Enkele regeringen hebben reeds de re
gering van Gizenga erkend als de enig-
wettelijke. Van daar naar een burgeroor
log met internationale hulp aan de belde 
kampen is het maar een stap. 

Zowat overal in de wereld is het tot ge
welddadige betogingen tegen de BeJgische 
ambassades gekomen. We denken hierbij 
niet aan de incidenten te Moskou, waar 
de volkswoede nogal spontaan georgani
seerd wordt. Bedenkelijk echter is de an
ti-Belgische stemming in landen zoal» 
Tunesië, India en In talrijke Westerse 
hoofdsteden. 

Het baat niet, te jammeren over de on
rechtvaardige bejegening van een klein, 
weerloos en onschuldig landje. Loemoem
ba is stellig geen toonbeeld geweest van 
politiek doorzicht, deugdzaamheid f« 
goede trouw. In zijn naam en op zijn aan
stoken werd een ganse reeks misdaden 
bedreven. De misdadige onhandigheid, 
kortzichtigheid en schraapzucht van Bel
gië en de Belgische regering weegt ech
ter zwaarder in de Internationale balana 
Voor wie even de feiten bekijkt, wordt het 
duidelijk dat het onbegonnen werk is, een 
Egyptenaar of Indiër te overtuigen van de 
Belgische onschuld in het Kongolees dra^ 
ma en in de moord op Loemoemba. Of 
meent men dan werkelijk dat de inter
nationale publieke opinie er geen graten 
in vindt dat de hoofdcipier van de gewe
zen Kongolese premier een Belgisch kapi
tein was ? Heeft WH dan werkelük niet» 
te betekenen dat heel het Katangees le
ger en de hele Katangese gendarmerie 
onder bevel van Bdglscfae officieren 
staat 7 Is het zonder enig* be
tekenis dat d'Aspremont^Lynden ad
viseur van Tsjombe was voor hij 
minister van Afrikaanse Zaken werd T 
Kan het toeval genoemd worden dat zo
wel onze minister van Afrikaanse als on
ze minister van Buitenlandse zaken sterk 
geïnteresseerd liJn ta de maatschappijen 
die de Katangese rijkdommen ontgin
nen. 

Een reeks vragen en wellicht een reeks 
toevallen. Maar aan die toevaHen wordt 
weinig gfioot gehecht omdat de rezulta
ten van het Belgisch kolonialisme de in
ternationale toeschouwer» méér dan kri
tisch hebben gemaakt. Want dat een man 
als Loemoemba eerste-mlnister kon wor
den in Kongo is alleen te danken aan het 
feit dat 80 jaar Belgisch kolonialisme niet 
hadden volstaan om op een bevolking van 
13.000.000 Bantoes 10 — zegge tien ! — 
academici te vormen. En dat Kongo van 
bij de onafhankelijkheid uiteengespat is, 
dankt het uitsluitend aan de unltaristische 
struktuur die het land werd opgedrongen 
door de verlichte geesten der regering 
Eyskens. 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwoord von Vloonderen! 

Hutten in de streek waar Loemoemba werd g^edood. 

Enkele dagen 
terug pakten de Amerikanen uit met een realistisch plan om 
uit het Kongolese slop te geraken. DU plan had het voordeel, 
aan te sluiten bij de bedoelingen van'Hammarskjöld; het droeg 
daarenboven de goedkeuring weg van de Sovjets. Het Belgische 
kikkertje Wigny vond het dadelijk nodig, zich nog eens flink 
op te blazen en het plan-Stevenson onaanvaardbaar te noemen. 
Dat België daardoor nog wat meer geïsoleerd werd zelfs van 
zijn bondgenoten, kon hem daarbij niet schelen. De feiten wer
den inmiddels volledig achterhaald voor de nieuwste evolutie 
en door de zaak-Loemoemba. Op 10 februari stuurde Kasa-
Voeboe Moboetoe's kollege van kommlssarissen-generaal naar 
huls om definitief uit te pakken met een regering Ileo. De 
nieuwe ploeg startte onder-een slecht gesternte : Se Volgende 
dag reeds verklaarden een paar ministers dat ze zich terug
trokken omdat ze niet werden geraadpleegd-^otrei- hutv»aan
stelling. Inmiddels was Fulbert Yoeloe, de staatsman-priester 
uit Brazavllle en neef van Kasa-Voeboe, naar Katanga ver
trokken om er te bemiddelen tussen Leo en E'stad. De rezul
taten van deze bemiddelingspoging waren eerder pover : van 
de voor 15 dezer voorziene RTK te E'stad Is er nog steeds niets 
in huls gekomen. 

Gedurende het bezoek van Yoeloe werd het nieuws van 
Loemoemba's «ontsnapping> en dood de wereld Ingestuurd. 
Sindsdien is de toestand meer dan explosief geworden en dreigt 
de Kongolese kwestie de internationale verhoudingen grondig 
te vertroebelen. In de Veiligheidsraad kwam het woensdag tot 
hoogoplopende dlskussies tussen de Russen en Amerikanen en 
tot vechtpartijen in de publieke tribunes. De vergadering werd 
in de grootste verwarring opgegeven. 

Voor de in de Loemoemblstische gewesten nog aanwezige 
Belgen ziet de toestand er niet rooskleurig uit. Het valt sterk 
te vrezen dat zij het slachtoffer zullen worden van Kongolese 
wraakzucht en Belgische onhandigheid. Zulks geldt o.m. de acht 
para's die kort na het misdadig Oesoemboera-lncldent door de 
Loemoemblsten werden gevangen genomen. 

Ook elders In Afrika blijft beroering heersen. In Portugees 
Angola waren er te Loanda opnieuw ernstige Incidenten tussen 
nationalisten en Portugese troepen. De opstandige beweging 
wordt er met sterke hand onderdrukt. Tussen Frankrijk en 
Rusland kwam het tot een ernstig Incident De Iljoesjln-18, 
waarmee de Russische prezldent Brenzjnev naar Rabat vloog, 
werd boven de Middellandse zee aangevallen en beschoten door 
Franse jachttuigen. Russen en Fransen schoven mekaar de 
schuld In de schoenen en de verhoudingen zijn er stellig niet 
beter op geworden. 

De Russen slaagden er in, uit te pakken met een paar op
merkelijke ruimtestunten. Nadat een nieuwe Spoetnik met het 
gewicht van een behoorlijke vrachtwagen in een baan rond de 
aarde werd gebracht, kwam de klap op de vuurpijl met de 
Venusnik die vertrok vanuit een ruimtestation om in de tweede 
helft van mei op Venus aan te komen. 

In Parijs ging de kleine topkonferentle van de Europese 
Zes door. Ze werd voorafgegaan door een bespreking Adenauer-
De Gaulle. Het is een publiek geheim dat belde staatslul sterk 
van mening verschillen over de vorm van de toekomstige 
Europese eenmaking. De Gaulle Is steeds voorstander geweest 
van een Europese 3e macht, natuurlijk onder leiding van Frank
rijk -en van hemzelf die bemiddelend zou kunnen optreden tus
sen Oost en West. De rol die Frankrijk tussen de blokken zou 
kunnen spelen is steeds het stokpardje geweest van de Franse 
staatsman. Adenauer daarentegen houdt het bl] een Europa 
onder Amerikaanse leiding en bij een sterke Nato, waarin 
Duitsland een belangrijke rol kan spelen. 

Deze kontroverse tussen De Gaulle's konfederatie en Ade
nauer's federatie was de Inzet van de inleidende besprekingen. 

De Kleine Top kende evenmin succes als de Grote enkele 
maanden geleden. De standpunten kwamen niet nader tot elkaar 
en het bleef aan de Nederlandse afvaardiging voorbehouden, 
de konferentie ad pratres te helpen ojn. door te beklemtonen 
dat ook Engeland er eigenlijk bl] hoorde te zijn. 

Al met al een slechte week waarin eens te meer bleek dat 
Europa steeds minder gaat betekenen op de wereldkaart en 
waarin, dank zij Kongo, de Russisch-Amerikaanse verhoudingen 
danig verslecht zijn op een ogenblik dat er hoop op beterschap 
was 15-2-61 
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VLAAMSE BEDIENDEN 

LET OP UW ZAAK ! 
De Nationale Kas vooi Bedlendenpen-

•loen zendt op dit ogenblik aan alle oe-
dlenden een « Inschrljvlngskaart bebref-
fende het Bediendenpensioen », samen met 
•en vragen-lljst 

Vale bedlenden vragen zich terecht af 
wat dit te betekenen heeft en welke d» 
bedoelingen zijn van de Nationale Ka« 
Toor Bediendenpensioenen 

Sinds de pensioenwet van 1957 Is de N a t 
Kas voor Bediendenpensioenen belast een 
kaartenslsteem aan te leggen van alle b&-
«llenden onderworpen aan de pensioenwet; 
de N K S P moet Ixnmeis aüe pensioen
aanvragen ontvangen, onderzoeken eo 
het pensioen toekennen 

Elke bedlende heeft dan ook bij d« 
N K 3 P een persoonlijke steekkaart en 
•en eigen «rtamnummer De Inschrijvings-
kaar t die nu wordt toegezonden is een af-
•ohrift van de steekkaart van elke be
diende In het archief van de Na Kas 

Daar het hier gaat over vede honderd
duizenden kaarten, waarvan de inlichtin
gen langs de verschillende privaat-pen-
sioenkaasen werden samengebracht zijn 
vergissingen, onjuiste en onvolledige namen 
•n adressen niet denkbeeldig 

De N K B F t racht nu haar repertorium 
10 perfekt mogelijk in oide te brengen 
•n doet een beroep op alle oediendera 
om alle mogelijke vergissingen op t» rui
men 

Daarom de bijgevoegde vragenlijst 
Aan te raden is, In Uw eigen belang, 

en dit van elke bedlende de vrag°TÜiJst 
co spoedig en zo volledig mogelijk ing»-
vuld terug te zenden 

Zeer belangrijk Is de viaag omt i tn t het 
TAALGEBRUIK Inzake de briefwisseling 
van de Nat Kas met haar aange-^loten 1»-
den 

Vele bedienden in het Vlaamse land ont
vangen steeds ïYanstalige brieven en be
richten van de N K B F Verschillende sln-
dikaten en verenigingen hebben daai^ 
tegen steeds heftig geproteste»d Het ant
woord lag voor de hand 

Vele bedienden weiden dooi hun pa
troon op Franstalige formulieren bij de 
N K B P aangesloten zij hebben zich 
daarover geen zorgen gemaakt of ge
meend dat daartegen niets moest gedaan 
warden 

Zo komt het dat duizenden Vlaamse 
bedlenden bij de N K B P op de Franse 
taalrol staan dat Franstalig personeea de 
administratie en de briefwisseling over 
Franse dossiers van Vlamingen m handen 
had, dat het taaJ-evenwicht in de 
N K B P verbroken werd dat Vlaamse be
dienden geen betrekking biJ de Nat. Kas 
konden bekomen omdat het aantal FVanae 
dossiers kunstmatig opgeschioefd werd 

De Vlaams Nationale bedienden doen 
een beroep op alle Vlaamse bedienden om 
bij het Invullen van de vragenlijst reso
luut hun Vlaamse overtuiging aan de N a t 
Kas bekend te maken en mede te werken 
aan de vervlaamsing van een organisme, 
dat leeft van onze pensioengelden 

Vlaamse bedienden wei kt de bewuste 
en onbewuste profltaiurs er uit omdat de 
ons rechtmatig toekomende plaatsen In 
België 3 Nationale instellingen zouden kun
nen bezet worden door onze Vlaamae be
dlenden V V - Deume 

VLAAMSE MACHTELOOSHEID 
Voor 1951 werden de bijdragebons voor 

« Verzekering tegen kiekte en Invalidi
teit » in het Vlaamse landsgedeelte alleen 
in het Nederlands aan de werkgevers ver
strekt In die tijd immers waren deze 
bons alleen in het Nederlands te verkrij
gen omdat de Posterijen zich s:elaetten 
met de herl>ei oorrading \ an de werkge
vers In die periode droegen deze bong 
in rode overdruk de \ermelding « Deze 
bon IS geld u a a r d » Velen zullen zich 
dat nog wel herinneren 

r inde 19^0 werd dit regime \eranderd 
en gdas t te de R V Z I zelf zich met de 
bevoorrading \ a n de werkgevers die nn, 
In strijd met de taalwet, vrij mochteo 
kiezen tussen eentalig ^edet1an(tfo of 
Franse l)ons of nog tussen tweetalig Ne
derlands-Franse en ( r a n s Nedertandaa 
bons. 

GENT - ONZE IDEEËN DRINGEN DOOE 

Op 25 Januari werd een motie, waarvan 
we hieronder de voornaamste punten aan
halen, aangenomen door het Gents Stu^ 
dentenkorps (G S K ) dat gemachtigd ia 
te spreken m naam van aUe studenten, 
fakultair of politiek georganiseerd 

— Het G S K neemt akte van de drin
gende wijze waarop tijdens de Jongste 
weken de politieke en ekonomische 
strukturen van de Belgische staat ge
steld zijn geworden, 

— Oordeelt dat de huidige politieke struk
turen van het land niet tjeantwoorden 
aan de essentiële kulturele en etn'sche 
dualiteit van de l>evolking, 

— Spredtt zich daarom uit voor federa
listische hervonnlngen, die aan tieide 
taalgemeenschappen een ruime admi
nistratieve en kulturele autonomie bin
nen een Belgische Bondsstaat zouden 
ve rz^e ren , 

— Meent dat de bestaande ekonomische 
strukturen van het land bewezen heb
ben geen oplossing te kunnen bieden 
aan de vraagstukken der werkloosheid, 
mobiliteit, sociale minderwaardigheid 
en te t raag ontwlkkelmgsrltme die zich 
vooral in Vlaanderen srteUen; 

— Spreekt zich daarom uit voor ekonomi
sche atruktuurhervormmgen, die aan 
het algemeen volksbelang de voorrang 
verlenen boven het belang van enkeUn-
gen, 

— Ziet in dat enkel het gepaard uitvoeren 
van beide struk tuur hervormingen afin 
de fundamentele noden van het Vlaam
se Volk kan beantwoorden, 

— Verzet zich tegen de op fiktieve bazls 
berustende gebondenheid van de Walen 
aan de Vlammgen en van godsdienst en 
filosofische levensopvatting aan p o l i t i e 

Stemden tegen of onthielden zich . Het 
Liberaal Vlaams Studentenverbond en het 
Humanistisch Studentenverbond 

Deze motie m naam van ALLE Gentse 
Studenten — want de tegenstemmers ver
tegenwoordigen zeer wemig — bewijst eens 
te meer dat de federale oplossing meer en 
meer geesten gaat l>ekoien De overgrote 
meerderheid der Gentse studenten is nu 
wel overtuigd van de nood aan zelfbestuur, 
en dit door twee middelen EKONO-
MISCH door de volksvreemde kapitalisten 
van hun ondemokratische macht te bero
ven en de bazistiedTljven onder een Vlaam-
^r staatskcmtiole te brengen POLTTIKK 

door de herinrichting van België op een 
tweeledige federale grondslag 

Deze motie is de neerslag van twee open-
baie samenkomsten over- politieke en eko
nomische stiuktuurhervormingen, inge
richt door de V N S U en de Vormings-
knng van het K V H V, in samenwerking 
met linkse studentengroeperingen 

Ten slotte is dit alles een bewijs, dat de 
Vlaams-Naüonale Studentenimie, hoewel 
nog steeds niet officieel opgenomen in het 
O S K. (door het veto der liberalen) in 
feite de G^n se studentenopinie meer MI 
meer gaat bevruchten. 

Als men bedenkt dat deze studenten-
generatie binnen afzienbare tijd de meeste 
sleutelpozitles in de maatsctiappij van de 
ouderen zal hebben overgenomen, dan is 
éen ding duidelijk . ai wie zich tegen oo« 
federalistisch eenheldsfroot verzet is ho
peloos verouderd en verachterd 

Voor het unitarisme is in België geen 
plaats meer, het imitarisme heeft geen Ifi 
Jaar meer te leven I 

« EEN RIJDEND STUKJE VRIJ 

VLAANDEREN » 

Onze leaers hebben het in de kijlurEulio 
kunnen zien hoe onze studenten zich c^ de 
Portugese Santa Maria hebben geïnspireerd 
om een poitleke mistoestand spektakulair 
in de aandacht van het grote pubUek te 
rukken In Gent heeft gedurende enkele 
mmuten een tram rondgereden overschil
derd met de slagzin « Federalisme i » Een 
dertigtal rebellen schakelde gezagvoerder 
en bemanning van het rijtuig uit en de 
reizigers, die het avontuur niet wilden 
meemaken, werden aan wal gezet De an
deren werden niet mishandeld Met de fe
deralistische vlag hoog in de mast ver
trok de kaperstram in de richting van de 
Koommarkt en de achtervolging werd in
gezet. Hoewel de opstandelingen ex niet in 
geslaagd zijn Brazilië te bereiken, tie-
schouwen zij hun stout stuk toch als vol-
kernen gelukt zij hei>ben immers de aan
dacht van de wereld gevestigd op de toe 
stand waarin he t Vlaamse volk leeft 

Van de geweldige volkstoeloop die door 
de aankomst van de tram op de Koom
markt werd veroorzaakt, maakten de re
bellen gebrmk om te ontsnappen Het ge
kaapte voertuig werd tenslotte weer aan 
de overheden overgedragen 

Drie maanden voor het nieuwe verde-
lingsstelael in zwang kwam werd de aan
dacht van niinisier Van den Daele hier
op gevestigd door C V-F.-voIksv-ertegen-
woordiger Van den Berghe, maar niets 
mocht baten 

TIen jaar later Is de toestand m dit 
organisme zo, dat wanneer een Vlaamse 
werkgever die zijn bestelbon In het Ne-
derlainds invult maar niet uitdrukkelijk 
Nederlandse bons vraagt, er tweetalige 
toegezonden krijgt met het Frans iraven-
aan en als de werkgever hierover zijn l>e-
klag doet hij van de R V.Z I. te horen 
krijgt dat dit gebeurt bij toepassing van 
de taalwet Tweetalig Nederlandse ( r anse 
bons worden niet eens meer gedrukt 

Nog straffer De « Hulpkas van de Staat 
voor Kinderbijslag » te Gent verstrekte 
tot in 1951 aan zijn aangesloten werk
gevers eentalig Vlaamse formulieren Na 
1951 werden deze formulieren tweetalig 
(recto-verso) en van 1957 af zijn a] de 
drukwerken van dit organisme tweetalig 
met het Frans l>ovenaan. 

Om zich dood te ergeren, vooral al* 
men ziet dat dit get)eurt onder de ogen 
van Vlaamse ministers 

Maar ja, federalisme is zo vaag zeggen 
onze partijpolitiekers Maar 1* alles niet 
vaag wat men vaag wil voorstellen; zo 
ook de Kristelljke leer het socialisme en 
ook de eenheidswet en is alles met vaa t 
vooral voor politlekers zonder gtweten 1 

VAN UW VRIENDEN 
Vonge week brachten wij een lezers-

brief waarin verschUIendie aanhalingen 
van schrijvers t o v Buissel en de Belgen 
vooikwamen o m van Viktor Hugo Hier 
sloop een vei gissing In die de l>etekenls 
enigszins deed verloren gaan 

Het moest zijn « Let. Beiges parleni fla-
mand en franpais » 

SENAAT : BEKNOPT VERSLAG 

(7-2-6i) 
PARITAIRE SENAAT 

De h DEHOUSSE (soc F r ) Lit naam 
van de eenparige soeialiiitische fractie zal 
ik een voorstel indienen tot herziening van 
de grondwet en met name van de artike
len, 32, 38, 53, 54, 56, SSbis^ 66ter en S6qua-
ter, d w.z. al de arikelen die betrekking 
hebben op de samenstelling van de Se
naa t Wij wensen inderdaad dat de huidige 
Senaat zou vervangen worden door een 
paritaire vergadering waarin de beide ge
meenschappen met gelijke rechten zullen 
vertegenwoordigd zijn Brussel geniet een 
billijk statuut Dit voorstel draagt buiten 
mijn handtekening, die van de heren Tro-
clet, Busieau, Delor, Desraet en Schot 

De h STOBBE ( C V P , Nedi « Wat 
zeggen de Vlaamse socialisten daarvan' ' » 

De h GROMMEN (soc Ned De 
Vlaamse socialisten zijn bereid dat voor
stel te bespreken » 

DE STANDAARD 
KOUD EN WARM 

Van 8-2-61 geeft als commentaai blJ het 
indienen van het wetsvoorstel waarbij een 
paritaire Senaat wordt gevraagd .<( De so
cialistische parti j maakt zich door dat 
voorstel ta het Vlaamse land onmogelijk, 
want het werd ingediend in naam van 
geheel de (socialistiache N V D R ^ senaats-
groep ». 

De volgende dag (9-2-61) verschijnt ech
ter in de Standaard een arükei van prof 
J a n De Meyer (tot voor kort ix>lltiek raads
man van Eyskens) waarin deze, zoals wij 
reeds vorige week schreven, het onaan
vaardbare Waalse voorstel hoegenaamd 
niet afwijst i 

HET VOLK 
GEEN BEDRIEGLIJKE ZET 

Op 20-1-61 schreef Het Volk : 
« België zal een eenheidsstaat zijn of 

een federale staat. Maar België zal geen 
eenheidsstaat zijn voor de Vlamingen en 
een federale staat voor de Walen ' Dat in 
geen g e v ^ ' Wij kunnen de Walen niet 
beletten een federale staatsstructuur te ei
sen, maar indien zij die eisen, eisen wlJ 
dat het een werkelijkheid weie en geen 
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s Adviai en bemiddeling = 
= In alle = 

I FISCALE GESCHILLEN | 

s Boekhouding " B 

S Sociale Wetten s 

BOREFI Fiduciaire 
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I HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
I ANTWERPEN 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
I T. V, - Wasmachines 
I Gasvuren - Kinderwagens - Stoven 
I 25 TOT 30 •/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN g 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGINO | 

I Konfanfr - Krediet | 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 1 
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Hebt gij U ooit a fgevraagd hoeveel mannei i j l ie kiezers bij 
de l aa t s t e verkiezingen wel voor de Volksunie zouden ges temd 
hebben 7 Alleszins veel meer m a n n e n d a n vrouwen 

Mogelijk werden 60 % of misschien wel 70 % van de s tem
m e n voor de Volksunie, u i tgebrach t door m a n n e n . 

I n dit l aa t s t e geval zouden meer d a n 40.000 vrouwelijke 
s t enunen te weinig u i tgebrach t zijn op de Volksunie. 

Een groot deel van deze s t e m m e n zijn voor de Volksunie ge
makkel i jk te winnen, zonder veel onkosten of inspanning , a l leen 
reeds door de act ie van de enkel ing bij zijn moeder, zijn groot
moeder, zijn zusters , zijn vrouw, zijn dochters , zijn t a n t e n , zijn 
n i ch t en en buurvrouwen. 

Vergeet vooral n ie t : de persoonli jke actie is de m a c h t i g 
ste hefboom voor onze doorbraak. 

PERSSmOBl 

bedrieglijke zet En hier dient er een 
woord gezegd o\er de aardrijkskundige se
naa t We moeten eerlijk zijn. In het hui
dige Belgische stelsel der wetge\ende 
macht een aardrijliskundige senaat inlas
sen, dat komt hierop neer • dat is be
slissen, dat voortaan de stemmen van vier 
Walen evenveel waard zijn als de stem
men van zes Vlamingen Zulk stelsel gaan 
wij in geen e n k ^ geval aanvaarden Want 
dat stelsel zou aan vier Waalse stenunen 
toelaten, ook in Vlaamse aangelegenheden 
zoveel gezag uit te oefenen als zes Vlaam
se artemmen Er is geen enkel Vlaming, tot 
welke partij hij ook behoren moge die zo
iets slikken kan ». 

De schrljvelaar uit Het Volk moge het 
ons vergeven dat wij enigszins sceptisch 
7ijn in de O V P zelf bestaat immers 
sinds lang een «paritaire senaat» n.1 het 
hoofdbestuur van de pertij waarin even
veel Walen als Vlammgen zetelen En 
reeds lang hebben 3 Walen er zoveel te 
zeggen als 7 Vlamingen ook in Vlaamse 
aangelegenheden Dus 

ONS LEVEN 
TOTAAL FFDFR\LISMF 

Het weekblad der Leuvense studente.i 
had reeds voorheen (3-2-1961) de aandacht 
gevestigd op een veelbetekenende uitspraak 
van de Luikse CV P-er HERBIET 
« Quant a la cralnte des Wailons de de
voir un jour subir la loi du nombre. elle 
poiurait etre dissipee par dlverses refor 
mes dont ceile du Senat géografique parait 
la plus interessante ». 

Ons antwoord kan niet klaarder geformu
leerd worden dan zoals de Leuvense stu 
denten het deden « Indien de Walen een 
paritaire samenstelling der Belgische Se
naat eisen, dan gaan wij akkoord maar 
dan op een voorwaarde : dat dit gel>eurt 
in het kader van een totaal federaal in
gerichte Belgische staat, waarvan een poli
tiek grondwettellik federalisme de grond 
slag is » 

I Omer DE RAUW 

S Esplanadettraat 7 

I AALST 

1 Tel 053 121.42 i 
i i 
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HET PENNOEN 
ONDERINVESTERING 

Voor 1959 bedraagt het produktiecijfer 
van België 119, met mdex 100 voor 1953 
In Frankrijk echter 152, m Italiè 158 en 
m Duitsland 162 Dit zijn offlciéle statis
tieken van de U N O België lijdt aan on-
derlnvestering, door de schuld van de Bel
gische kapitalisten, die steeds meer be
lang gehecht hebben aan winst op korte 
afstand Door hun schuld zal onze ekono
mische achterstand steeds groter worden 
Het is b v typisch dat ze in Kongo vrij
gekomen kapitalen in Canada herbelegd 
hebben 

DAT was dan het « sieutelprogram » 
van Gaston Eyskens. <( Onze be»te kans » 
\ olgent Theo Lef evre ! 

VOLKSGAZET 
LOGIKA 

De Volksgazet is tegenwoordig bet lezen 
overwaard, al ware het alleen om na te 
gaan wat in de Somersstraat wordt weg 

gemoffeld voor de lezers 
Ook voor een rode krant kan tegelijk 

koud en warm blazen echter leiden tot 
verrassende en voor hoogst leerrijke situa
ties 

Neem bijv blaz. 5 van de Volksgazet van 
zaterdag 28 januari Wij vindt n er de dot
akkoorden van het hoofdardkci van Van 
Eynde, die schrijft . 

« Een groot det)at over de eenheidswet 
en inzonderheid over de nieuwe belastin
gen en daarna een groot deliat over liet 
kieswetgeknoei, met daaraan verbonden ter
wijl men om bezuinigingen beweert te 
schreeuwen een t>elangrijke verhoging van 
het aantal volksvertegenwoordigers en se-
natoreai, en, terwijl de Vlaams-Waalse pro
blemen scherp zijn gesteld, een zetelaan-
passlng waarbij alleen Vlaanderen en 
Brussel baat vinden — en dan nog zonder 
volksbellmg ' — wij zouden ons geen beter 
slot voor de legislatuur kunnen dromen I » 

Wij beklagen de « vastberaden werkers » 
die hun weg moeten trachten te vinden in 
bombastische gewrochten van die aard-
vooropgesteld natuurlijk dat de penne-
vruchten nog gelezen worden — 
doch een zaak is duidelijk de Vlaam
se socialistische partijljonzen zijn tegen 
de aanpassing van het aantal parlements
zetels aan de bevolkmgscijfers 

Vlak naast het zinderend C) proza van 
Van Eynde Ig een artikel afgedrukt over 
15 maanden toepassing van de expansie
wetten, dat begoten wordt met vrolgende 
konuuentaar : 

« Men kan zich afvragen of het wel bil
lijk is 47 t h van de kredieten toe te ken
nen aan Wallonië met zijn betrekkelijke 
schaarste aan ai beidskrachten De reeds 
bloeiende Waalse metaalnijverheid vergt 
de hoogste investeringen om werkgelegen
heid te creëren Vlaanderen moet zich te
vreden stellen met 37 t h der kredieten 
Nochtans biedt de grotere werkloosheid in 
het noorden van het land meer kansen op 
expansie De industrieën van het Vlaamse 
landsgedeelte laten bovendien de schep
ping van werkgelegenheden toe met rela
tief bepei-kte financiële midden » 

Op de redaktle van de Volksgazet blij
ken dus ook mensen te zitten die inzien 
dat alleen een bewuste Vlaams nationale 
politiek een oplossing kan brengen voor de 
Vlaamse problemen Alleen de Volksunie 
kan hier als zweep en wegwnzer dienen, 
want de kleurpartiien honden nog angst-
vaUig vast aan het alleszeggend program
ma : Vlamingen, luistert geduldig naar on 
ze woorden maar ziet om de liefde Gods 
niet naar onze daden 

DE STANDAARD 
OUDE KNOL 

In « De Standaard » van zaterdag 11 de
zer lezen we onder de rubriek « Van Ka
merleden en Senatoren » wat volgt : 

« De behandeling van de eenheidswet in 
de Senaat plaatst een eindpunt achter de 
legislatuur De regering beett de laatste 
statie van haar kruisweg bereikt De da
gen van de zittijd zijn geteld De ontbin
ding IS nabij Zal de regering met een 
schijn van elegantie heengaan ? Of zal zij 
sterven zoals zij heeft geleefd zwak ang
stig en onzeker ' De betwisting rond de 
kieswethervorming is een l a a t a e hinder
paal die de oude knol met schrik tege
moet sukkelt > 

Dat is wat anders'als het sprookje « Eys
kens, redder van het land dat men de 
brave Lhnburgers en VVestvlamlngen nog 
wil «i)smaben. 
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ANTWERPEN-ZUID 
De laatste 14 dagen werd de nadruk 

vooral gelegd op de propaganda voor d* 
volksvergadering. Onze ledem busteo 
daarvoor 15.000 pamfl. en 1200 bladen. 
Daarenboven werden i>amfl)ebten van ou
dere datum bedrukt met een aankondi
ging voor 5 februari, zodat we nog 3000 
pamfl. meer konden verspreiden. E5en op
roep tot steun aan verschillende Vlaamse 
firma's gericht, werdt op overdonderende 
wijze beantwoord Onze financies werden 
verviervoudigd. 

Ook hier staan dag aan dag mensen 
op de bres om de Vlaamo Nationale ge
dachte te doen zegevieren. En zegievieren 
dat zullen we 
WILLEM GIJSSELS HERDENKING 

Deze avond, die zich mocht verheugen 
In de grote belangstellmg van een voor
naam em aandachtig gehoor werd geo
pend door de voorzitter Heer B. Stapjjaert, 
die er op wees dat de Kuituur en Ontspan-
ningskrlng « TIJL » zich vooral tot taak 
gesteld heeft, tte vele vwdienstelljke 
Vlaamse voormannen te behoeden voor 
Tergetelheid, door op passende wijze, de 
hrinnerlng aan hun werk en hun pei^ 
•oon levendig te houden. 

De ttürijke aanwezigen werd een kunst^ 
programma aangeboden, dat In zijn rijke 
verscheidenheid ging, van de hoogstaand-
ste dichsvorm, tot het scherpe hekeldicht 
Want Gijssels was een dichter bij Oods 
genade. De Heer Renaai Verbruggen zong 

BOND VAN VLAAMSE 

RESEBVEOFFICIEREN 

T B Antwerpen ward op 38 november 11. 
«Ie Bond van Vlaamse Reeerrcorficieren 
gesticht. 
SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE 
RAAD : 

Algemeen voorzitter: R. Frlckel, Frillng-
lei 101, Brasschaat 

Algemeen ondervoorzitter : F. Franckx, 
Clementinastraat S6, Antwerpen. 

Algemeen secretaris : W. Rylant. Paai^ 
denmarkt 116. Antwerpen. 

Algemeen penningmeeater > J. Bcmte, 
Ter Heidelaan 248, Deume. 

Hoofdredacteur : W. Gerard. Dries 2S, 
Avelgem. 

Algemeen raadslid : F. Bové. G. Tim
mermans, D. Capiau 
MOTIE 

De Bond van Vlaanise Reserveofficio-
ren in Algemene Raad vergaderd. 

na kennis te hebben genomen van plan
nen tot algemene reorganisatie van het 
leger, tn 't tajzonder wat betreft de over
plaatsing van het centrum der Militaii» 
Politie van Tervuren naar Aarlen en soort^ 
gelijke verplaatsingen voor de centlna 
Brasschaat, Mechelen, Lombartzijde e.a.m. 
om redenen van bezuinigingen, 

vreeat dat deze maatregeilen de pogin
gen van de B<»id om de Vlamingen tte 
winnen voor de taak van officier en van 
reserveofficier m 't bijzonder, zullen be
moeilijken, 

wijst op het' feit dat bezuinigingen niet 
noodzakelijk gepaard gaan met overplaat-
smgen van Vlaamse naar WaaJ-se gewes
ten, 

meent dat b;j de aardrijkskundige lig-
gmg der centra en scholen de legerlei
ding moet rekening houden met de ver
houding van 60 tot 40 der Vlaajwse MI 
Waalse dienstplichtigen. 

vraagt of de commissies leger-economie 
en leger-Jeugd over deze aangelegenheid 
werden geraadpleegd en hierover een ge
motiveerd verslag hebben uitgebracht en 
v?rzoekt dit advies desgevallend openbaar 
te maken, 

verzoekt de legerleiding alvorens een be-
Blissmg te nemen reken;ng te wlUen hou
den met de hierboven vooropgezette be
ginselen, 

betreurt de mogelijke nadelige econo
mische weerslag die de overplaatsingen 
voor de Vlaamse gewesten zouden hebben 
en de slechte indruk welke dit op de 
Vlaamse openbare mening Ttm maken 

Wt« In LEUVEhf 
da BIERKELDER niet bezochl, 

w i l In LEUVEN niet 

Oude Markt 22 
Is onze blerkelder 

Algemeen agent voor België : 

ABTS 
STEENWEG OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Opgepast voor namaak DORT I 
I 

Het Wit te Paard 
WANDEllNGENSTRAAT. 1 4 

Ie LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klufos. 

Beste dranken 
tegen matige prijzen 

liederen van onze Vlaamse toondichters 
op teksten van W. Gijssels en Mevr. GA
RY PONTYN droeg meerdere zijner wer
ken op gevoelvolle wijze voor. Toondichter 
Maurlts Veremans begeleidde de zanger 
aan het klavier en mocht een extra ova
tie in ontvangst nemen na de uitvoering 
van het Innig mooie : « Brugge die 
scone ». 

Van André M. Pols. die zijn causerie 
« Willem Gijssels zoals ik hem gekend 
heb » op rustige maar vrtj uitvoerige 
wijze voorbracht, kregen wij een levens
schets van de flamingant Gijssels, door
spekt met geestige anekdoten uit het le
ven der flaminganten van deze generatie. 
Uit het oeuvre van de dichter bleek dui
delijk dat sommigen een grote hoogte be
reikten, naast ander gelegenheidsweik, 
dat toch allemaal de rijke zegging van 
de woordkunstenaar kenmerkte Pols 
stipte terloops aan hoe vanzelfsprekend de 
Vlaams Nationalistische levenshouding van 
Willem Gijssels was, houding, die hij ner
gens, voor niets of voor niemand prijs 
gaf. HIJ was een kerel uit een stuk. Daar
om ook kreeg hij pas veel te laat een be
scheiden postje op het Museum van het 
Vlaams KuRuurleven. Hij heeft daar noch
tans hard gewerkt en veel archiefstukken, 
nu in 't bezit van t museum zijn 
er door Gijssels gehaald, daar, waar hij, 
de kenner, wist dat ze waren. 

Het was een schone, innige avond, met 
een uitgelezen, aandachtig publiek 

De geestdriftige leiders van de kring 
Tiji wensen wij een ononderbroken door
zetting van de voorgenomen taak. 

WATE. 
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ANTWERPEN LINKEROEVER 
In onze Jonge aldelmg zit wind in de 

zeilen en de eerste aktivitedten beginnen 
reeds vruchten af te werpen. De bestuurs-
en ledenvergaderingen waarop de verschil
lende diverse richUijnen worden verstrekt 
en de poUtieke toestand WOTdt besproken, 
worden regehnatig bijgewoond 

Duizenden pamfletten en bladen wer
den verbre id en vele persoonlijke kon
takten opgenomen. 

BERCHEM 
Ons gemeentea^iadslid Oarlo Reiner» 

houdt voortaan iedere eerste zaterdag van 
de maand van 16 tot 17 uur zitdag in 
zijn woning te Berchem, de Merodelei, 6 
SAMENSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL KO>UTEE-ANTWERPEN» 

Dat er op provinciaal vlak nink werk 
geleverd wordt, in de hele iMX)vincie Ant-
werpea zal wel door nietnand meer be
twijfeld worden. 

Er bestaat een nauwe samenwerking 
tussen de drie arrondissementele bestu
ren. 

Tijdens de bijeenkomst van zondag, 29 
januari, werd een voorlopig beperkt pro
vinciaal werkkomitee samengesteld onder 
leiding van Rudi Van der Paal Namens 
Antwerpen zetelt daar Herman Bosmans, 
namens Turnhout Jos van Bruggen en na
mens Mechelen ingenieur Oskar Renard. 

De propagandaploegen (V.M O ) zijn 
daarin vertegenwoordigd door Wim Maes. 

Verslaggever van het komitee is Karel 
• t a Marcke. 

Alle briefwisseling voor het provindaai 
komitee dient gezonden aan Wim Maes, 
Lanteemhofstraat, 28. Borgerhout (tel 
39 92.06"». 

DIKSMUIDE 
DANKZEGGING 

Aan de Hoofdt)estuursleden, aan de pro
pagandisten Ml de vele kameraden die hun 
deelneming in ons leed betuigden door 
't vreselijk en tragisch ongeluk aan ons 
lief kind Jeanneke overgekomen, bieden 
wij onze diep-oprechte dankzegging. 

Veel dank vooral aan de kameraden en 
vriend«3 die hun innig medevoelen be-

,, tuigden met het neerleggen van bloemen 
en kransen op het graf van ons teerge-
liefd, der wereld afgestorven en in de he-

( I mei opgenomen, kind. 
I I J an De Bondt. 

ARBONDISSE.MENTELE 
VERGADERING 

Grijpt plaats op zondag 19 februari, ' te 
14 u. 30 stipt, In het « Vlaams Huis », 
IJza-laan 83 te Diksmuide. 

Het gaat hier over een zeer belangrijke 
vergadering; niemand mag « i t taeken. 

I>e Arr. Voorzit»-. 

OOST-VLAANDEREN 
PROVINCIALE kaderdag op zater
dag 18 februari ora 15 uur 30 in bet 
Vlaams-Huis te Lede (Aalst). 
Gezien de belangrijkheid van deze 
kaderdag, In 't vooruitzicht van de 
a.8. verkiezingen, verwachten wij 
ALLE bestuursleden en ook de pro
pagandisten van onze provincie. 

UKKEL 

beden wordt door de andere partijen In 
Vlaanderen, heeft ons nog nletfi anders 
gebracht dan kommer en leed, twist en 
tweedracht. Daaraan kan enkel een einde 
komen door eerlijk federalisme 

ZW ..«uriEGHT 
Zondag 19 februari a.s. groie pa-opagan-

datocdht met de V M.O, en mikrowagen. 
Bijeenkomst op het Marktplein te 
9.30 uur. Alle leden en belangstellenden 
moeten aanwezig zijn. 

HUWELIJKEN 
Te Lozen-Bocholt t r a d Jaiak Veestraeten 

(uit Qrultrode) in het huwelijk met me-
Julfer Elise Segers. 

Hartelijke gelukwensen aan Jonggehuw
den en wederzijdse families. 

DIEGEM 

STEENOKKERZEEL • 

NEDEROKKERZEEL 
Voor de tweede maal werden deze ge

meenten die op de wachtlijst stonden van 
de franskiljons Verse (O.V.P.i. Janssens 
(Liberaal) en Bracope (socialist) om door 
Brussel opgeslokt te worden en hetzelfde 
lot te ondergaan als het verwaarloosde 
Haren en Nederoverheembeek, voor de 
tweede maal werden zij overspoeld met 
proefntmimers van de Volksunie. 

Willen zij hun Vlaamse aard bewaren, 
dan kunnen de inwoners van die gemeen
ten dat maar op één radlkale manier ' 
••;teun geven aan en stemmen voor de 
Volksunie. 

HEIST OP DEN BERG 

In dit kanton van hardwerkende men
sen, die nooit miljarden geschenken kre
gen zoals de stoute kmderen uit de Bori-
nage, heeft men ook begrepen dat de po-
lltiekers van Brussel maar zuUen veran
deren als ze sdirik krijgen van de kon-
kurrentle. Trouwens iedereen in deze streek 
zal nog de UJd hermneren van het opko
mende Boerenfront. In die tijd. toen de 
boeren hun tanden toonden aan Brussel, 
kregen de kleurpohtlekers sclirik. Die 
schrik moeten -wij er terug inkrijgen en 
dat kunnen de mensen uit Helst uit 
Beer2«l, uit Putte en uit al dr gemeen
ten in het ronde door te vergeten dat ze 
voor gemeentepcriltlek « sus » of t geus » 
zijn en door met de grote verkiezingen 
allen voor de Volksmiie te stemmen Als 
voorsmaakje van oo^e komende propa
ganda werden i l de inwoners van Putte 
reeds bedacht met e^n proefnummer van 
ons blad. 

De slimsten zullen bij de volgende ver
kiezingen nu weJ vf^r^ wat ze moeten 
doen. 

SIHT-KWIHTEHS-LENNIK 
De kleine pareltjes uit Pajouenland • 

Gaasbeek en St-Laureins-Berchem kregeti 
deze week ook een doop me- het waai--
heidswater van de Volksunie. Elk gezm 
kreeg er ons blad in de bus. We zijn over
tuigd dat er in dit kanton ook vele wer-

ÏZt,^^'' ? ' * ' * ^ « " ^'i ^^ komende 
verkiezingen hun harde Vlaamse plicht te 
doen. 

In Drogenbos werden 5.500 strooibrief-
jes t Wij wensen rust : federalisme » ge
b a s t In Vorst (Brussel 6 en Brussel 19) 
werd '1 eveneens 13.000 strooibriefjes ver-
«preiu. maar dan op uitgelezen adressen. 
Binnenkort komt Ruisbroek aan de beurt. 

Het is moeilijk werken in deze verwaar
loosde gemeenten. Maar de enkele propa,-
gandisten, die hier aan 't w ^ k gingen 
hebben er goede moed op om ditmaal die 
stemmen voor onze lijst te winnen, die 
bij vroegere verkiezingen verloren gingen 
bij gebrek aan voorlichting. 
Zijn er nog symp)atlzanten, die openHjk of 
bescheiden willen meewerken, da t zij naam 
en adres overmaken aan ons nationaal 
sekpetariaat, M, Lemonnierlan 82 te Brus
sel, dan zal men kontakt met hen opne
men en de mogelijkheden bespreken. 

WOLVERTEM 
Dit Vlaams bolwerk ten noord-westen 

van Brussel kwam tiians aan de beurt 
om bewerkt te worden met proefnummers 
van huis tot huis. 

Er doen geruchten de r a ide dat oppor
tunisten ook deze keer zouden lokvink 
willen spelen op de C.V.P.-lljsten maar de 
Vlamingen hebben thans ondervinding ge
noeg met die lokvlnken. Ze mogen wel 
Vlaams» stemmen, lokken, maar liggen 
zodanig aan de partij gebonden dat ze op 
beslissende ogenblikken moeten zwijgen. 

WIJNEGEM-SGHILDE 
Deze afdelmg werkt onverpoosd verder. 
Weinig geschreeuw, vort wol ! Duizen

den pamfletten w«-den gebust in de twee 
gemeenten. Tientallen plakbrieven werden 
uitgehangen. De lijst der abonnenten 
groeit gestadig. 

Hou Zee 1 

ZAVENTEM 
Deze nijvenge gemeente, waajvan men 

de naam wil veranderen in Brussel-Natio
naal (Zo-o-o-ot !) werd voor de tweede 
maal lang.> de post van huis tot huls 
overspoeld met de « Volksunie ». De enige 
vrienden van het Vlaamse Zaventem be
horen tot de Volksunie Honderddertig 
Jaar unitarisme, dat als gouden kalf aan-

Te DenderbeUe overleed op 4 februari 
11. mevrouw Ida-Marla Bobbrecht, weduwe 
van de heer Karel Uyttersprot 

Aan de achtbare familie onze innige 
deelneming. 

* School-

* Bureel- en 

* Terrasmeubelen 
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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 . 

1 E e n p r a e h t z e t e l y a n d e z a a k B o t e r b e r g t e 

^ ' ^ c 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 
h t a r - Z e l e ) W a a r d e 3.000 F 

I 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 1.500 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 1.000 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 -
. ^ ^ ' * ) W a a r d e elk 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 -

^^^®^ W a a r d e elk 750 F . 

O o r d e e l t ze i l : 

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 R 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 EEN 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 9.500F. 

6 G e w a t t e e r d e s p r e i e n 
Z e l e ) 

6 G e w a t t e e r d e s p r e i e n S t a r 
Z e l e ) 

1 Horloge 
1 T a p i j t 
1 T a p i j t 
1 Bol k a a s (15 k g . ) 
1 N o o t h a m 

2 S a l a m r a o r s t e n 
10 D o z e n W e n e r w o r s t j e s 
3 S i e r p l a n t e n 

S t a r ( F a b r i e k e n S t a r -
W a a r d e e l k 700 F . 

( F a b r i e k e n S t a r -
W a a r d e e lk 650 F . 

W a a r d e 1.500 F . 
W a a r d e 1.350 F . 
W a a r d e 1.050 F . 
W a a r d e 900 F . 

W a a r d e 600 F . 
W a a r d e 300 F . 
W a a r d e 300 F . 
W a a r d e 300 F . 

D e e e r s t e vUf 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 

b g d i ^ " b ï 'A'lS^tn\lZ'7eVoZV.nZ'lf^^^^^^ ^ - ? * ^ ^ * ^00 
a b o n n e m e n t t e b e z o r g e n . f«s^-»u<i o i w e i 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 

ü ! p d ï ? ' " ' r f " ' " ' ''**w*'^" ' ' ^* "^ ' *^^ ' ' ^ " ' ^ " " " * * " * « a b o n n e e s z o d a t d e t a a k v 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 750 n i e u w e a b o n n e m e n t e n b i n n e n i. 
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WIE DICHT MEE ? 
Terwijl Belgische amlxassadeurs zowat overal ter wereld 'Jv^e f̂ bors^ej 

^ vuilnisblik h l t c r e n om de laatste glasresten uit ̂ ^ ^"'"'^^'J^^^ 
^ t e e r t uw alter Ernest (even vUjUg) het rode potlood om de laatste re»-
t€ai van zijn (omvangrijke) korrespondontie op te ruimen. . „ _ , , ^ 

T ^ i j k e inzendingen hebben Emest er van overtuigd dat . ^ bepoaUe 
bisachoppeUjke tussenkomst-vanaf-de4iansel te Brugge anno "58 «og « t ^ 
z ^ a r o r d e maag ligt van dichtend Vlaanderen. Ook onze redakt.onele Bel-
^ ^ h i X t d ^ n overtuigd te zijn; na enig weifelen heeft hij rezoluut 
^ p g ^ ^ e n ^ r volgende << Brugse metten » van dhr V.P. te Dendennond. 
(Ernest weet het : in Aalat zuUen ze weer kwaad zijn) » 

Men kan niet samen regeren 
met ongelikte meneren. 
Van Zeeland sloeg Spaak 
aan een C.V.P.-haak. 
Hoe zal Brugge daarop reageren 1 

Binnen kort gaat dus de Heideland-pocket naar Dendermonde I n i n l d d ^ 
•thter gaan welgemeende geüukwensen naar enkele andere deebiemen 
elders in Vlaanderen t 

« . B.V.M., Borgerhout t « zei Breero niet « 't kan -verkeren » T » 
^ R.M., Dendermonde ! « stemt V.Ü.! de kansen keren '. » 
« . P V.A., Ucr : « een visje dat slecht tai verteren ». 

De moed waarmee onze onvolprezen Vlaamse C.V.P.-senatoren dm- Wig-
B , te woord hebben gestaan en de begroting van Buitenlandse Zaken heb
ben goedgekeurd, gat ons volgend vers bi de pen : 

De C.V.P.-senatoren 
verklaren aan wie het wil horen i 
nog één enkele keer 
en nadien nimmer meer 

In-roaJs steeds t een Heideland-pocket voor de beste slotregel-in-rijm 
zendingen voor donderdag ft.s. p/a de redaktie aan 

uw dienstwillige E m e s l 

VVA\Af< 
IS D Ê T U D > 

Waar is de tijd... toen op 4 oogst 1914 
de oorlog werd verklaard aan België door 
de Duitsers. 

Dit feit gold al» een bom In een kik-
kerspoel. Niemand had er zich aan ver
wacht. Immers België was als een neu
traal land erkend door de grote mogend
heden. 

Frankrijk, Engeland en Rusland hadden 
clch onderiing verbonden en Duitsland, 
Oostenrijk en Italië hadden een « enten
te » gevormd. _ 

Na de moordaanslag te geral«vo kwa
men die twee strijdkrachten In actie en 
Duitsland viel België aan. Wie had schuld 
aan deze Inval? D« Verbondenen of de 
Entente T Dit ts nooit In 't reine getrok
ken geweest. 

Het Belgisch leger trok naar de Dult»-
Belgische grens om de Invaller te bekam
pen. De opperbevelhebber van 't Belgisch 
leger. Koning Albert I, deed beroep op 
de Belgische Jeugd om zich blJ het leger 
te voegen in deze bewoordingen i « Vla
mingen, gedenkt de Guldensporenslag! 
WaBoni, «ouvenez-vous des six cent» Fran-
ehlmontola ». Talrijke jongelingen, meestaj 
studenten, beantwoordden deze oproep en 
werden opgeleid tot strijdvaardige solda
ten. ' 

EngelM T e m e n t e n ontscheept«i te Ant
werpen om de Belgische troepen bij te 
atoaa, en Franse regimenten staken onze 
mldergrens over. Doch niets baatte. On
der de druk van de Duitse overmacht, 
moest de verdediging België prijs geven. 

De BeJglsche en Engelse troepen trok
ken d A terug tot achter de IJzer en d« 
goimue. terwijl de Franse troepen In con
tact Irwamen met het Dnitse leger aan 
de Mame. 

De Belgische bevolking had vrescUJk te 
njden gedurende die mOltalre operatie*. 
Er werd gemoord, gebrand en gestoleaii 
duizenden vrouwen en kinderen en ouder
lingen doolden fcwig» de wegen met het
geen i e nog liadden kunnen redden. 
1 Was een trie»tlge stoet I De vlnchtelln-
| « n van de Uzerstreek trokken de Franse 
frens over. 

Het gehavend Belgisch leger — een 
ded was krijgsgevangen ta Duitsland en 
•en ander deel geïnterneerd in Holland — 
doef sijn steUlngen op langsheen de Hier 

Uit Zuid'AfNka f 

om daar weerstand te bieden aan het op
rukkend Duitse leger. 

Na dit brokje hedendaagse geschiedenis 
willen we eventjes stilhouden om de aan
dacht te vragen voor twee feiten « het 
onmettilijk lijden doorstaan door ds Bel
gische bevolking en de oproep van Ko
ning Albert I. 

Zwaar werd België getroffen : talrijke 
soldaten en burgers vonden de dood of 
werden verminkt; duizenden mensen 
moesten vluchten en een onderkomen loe-
ken, buiten 't gevaar, In schuren, lokalen 
en scholen. Gezinnen werden ulteengerukt. 
In één woord : miseries zonder tal en ein
de. BIJ het vaststellen van al die ellende, 
gevolgen van de oorlog, heeft een recht
geaard mens alras de juiste conclusie ge
trokken : « Ik vloek de oorlog, geen oor
log meer ». Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat de teruggekeerde Vlaamse 
Oudstrijders te Diksmulde een monument 
hebben opgericht, waarop hun hartekreet 
te lezen staat In vier Europese talen i 
« Nooit meer oorlog, Plus jamais de 
guerre, No more war, Nle wieder Krieg ». 

Nog nooit had een Belgisch Staatshoofd 
zo klaar en duidelijk te verstaan gegeven," 
dat er In België twee wet onderschelden 
volkeren bestaan. HIJ heeft zich niet ge
wend In dien oproep tot de Belgen, maar 
tot de Vlamingen en de Walen. De man 
had juist gezien. Minister Destrée, Waal, 
heeft het hem destijd» nageaegd, maar 
met andere woorden natuurlijk : « Sire, 
Ü n'y a pas de belges » ! Maar ds logi
sche gevolgtrekking bleef achterwege t 
K Zelfbestuur voor Vlamingen en Walen n. 

Beste Kameraden van de Volksunie, de
ze twee punten zijn vervat in nw pro
gramma. GEEN OORLOG MEER! Een oor
log lost niets op. Integendeel, hlJ werpt 
de volkeren in een afgrond van ellende. 
ZELFBESTUUR : opdat de Vlamtagen 
zonden kunnen bestuurd worden naar ei
gen aard en zeden. 

Kameraden 1 Were di I Ge sijt op de 
goeie weg om die twee punten te helpen 
verwezenlijken. Binnen kort hebben we 
de verldezlngen en dan zullen we Jubelen, 
omdat er winst zal zijn. 

De wind zit in de zeilen van het Volks-
nnle-sdilp. 

Dixl. 

tÜÜOMi 

Waihenhdm 
Jthé 

HONDEN EN GEUZEN 
Misschien, Vlaamse lezer, ligt de tijd in 

het verschiet, dat wij hier, net zoals de 
Geuzen destijds, het scheldwoord Honden 
als een eretitel gaan aannemen. Ook zou 
er een prachtige parodie over een zéker 
toneelstuk kunnen geschreven worden, 
een parel voor de Antwerpse Poesje. Neen, 
wij maken on» niet kwaad meer, over dat 
stadium zijn we al lang heen. Met genoe
gen hebben wij kennis genomen van het 
feit dat de pers hier de nodige aandacht 
aan de zaak geschonken heeft. En nu 
gaan we over tot de positieve dingen. 

HONDEN EN KAFFERS 

Alhoewel het woord Kaffer hier niet ten 
volle een scheldwoord is, koppelen wij het 
aluher aan de Honden vast, om nu maar 
weer In de sfeer van de objektleve be
richtgeving te bUjven. Op voorhand vraag 
Ik verschoning aan onze Zuidafrikaanse 
Bantoes waarvan velen ook Afrikaans en 
tengevolge daarvan eveneens Nederland» 
kunnen lezen en verstaan. Want wij weten 
dat onze Bantoes trots zijn op hun Ban-
toeschap. Daarom ook verachten zij elke 
kruiperige blanke. De ontwikkelsten on
der hen weten ook dat de handen uitge
stoken worden naar hen, door blanken 
die In Europa nooit een rasgenoot haven
arbeider met mijnheer zouden aanspre
ken, gesteld dat zij hem zelfs niet zouden 
schuwen als de pest. Onderschat op dat 
gebied a.u.b. de Zuldirfrikaanse Bantoe 
niet. 

Het staatshoofd van de « Honden », 
een zekere meneer Swart, wiens naam 
ook in het hoger aangehaalde toneelstuk 
voorkomt, heeft weer van zich doen spre
ken in zijn houding tot de « kaffers ». 
Hoe het juist in eflkaar zit kunt n vragen 
aan Hans Mokwena, de voorman van de 
« plaas » waar de goevemeur-generaal 
Swart zo nu en dan boert Hans Mokwena 
U de grootvader van Kleln-Hans. Klein-
Hans, die 14 maanden oud Is, heeft een 
nelging die nogal overheersend is bij zijn 
rasgenoten : hij drinkt alles wat nat is. 
Zo had Hans een petroleum-lamp leeggesa-
lamanderd. Mevrouw Swart had hem 
daarna melk gegeven, maar dat hielp niet. 
De Goevemeur-Generaal deed dan maar 
afstand van zijn hoge waardigheid, greep 
het negerjongetje beet en reed al» een ra
zende gek naar de geneesheer in het ver
re dorp, die reeds telefonisch verwltUgd 
wa» en gereed stond en derhalve het kind
je nog op het laatste nippertje kon r e * 
dMi. Toen hij nog Minister van Justitie 
was heeft dezelfde Swart In het holste 
van de nacht eens een van zijn zwarte 
M «laven » op deaelfde wijze gered. HIJ vlei 
dus in een zeer waardeerbare herhaling. 

Zo de heerser van het land, zo zijn on
derdanen, n Paar weken geleden drongen 
twee blanke » Honden » in een mijn
schacht binnen, waarin zich giftige gassen 
verspreid hadden, «n riskeerden op een 
haartje na hun leven om er een bedolven 
en bedwehnde « kaffer » uit te halen. 
Slechts een vraag : waarom moesten zij 
het doen terwijl toch honderden Bantoe» 
bij die mijn werkzaam waren. 

Wij zouden met de eentonige reek» van 
interraciale hulpbetoon kunnen verder 
gaan : 'n bool redt zijn « missies » uit 
een brandende auto. 'n Blanke onderwijzer 
springt In een dam om negerklndertje» te 
redden, 'n Blanke Ingenieur, bovendien "n 
Nationalist, springt In een van de vuren 
van 'n gUalfabriek om een Bantoe te red
den. 

ZELF BELEEFD 

Op 'n avond werd de ruK van de rtaap-
kamer van onze buurvrouw verbrijzeld. 
ZIJ wa» bang en riep onze hulp in want 
haar man wa» niet thuis. Wij stapten de 
donkere tuin in die wl] ta alle hoeken en 
kanten doorzochten. Toen ik helemaal 
achterin was, op zowat het donkerste 
punt, doemde een nog donkerder gestalte 
idotsdlng voor mij op. Een kritisch mo
ment, want wlJ waren voJkomen (mgewa-
pend. Toen wij bliksemsnel ovcrweegden 
wat ons te doen stond, herkenden wij So-
kmon, onze tuinbool. Zonder 'n woord te 
zeggen, ging Wj achter ons staan. Wij 
trokken hem naast ons en gingen samen 
met hem nog eens de hde tuin door. Om
dat wij nog maar pa» ta het land waren, 
was dit voor «ms een wonderlijke erva
ring. « Net kom kyk. Baas aUeen in dié 
tuta » was aOes wet de trouwe Solomon 
mij achteraf ze i 

En tenslotte : terwijl de wereld en 
vriend Tone zevert en zwamt over de 
zuidafrikaanse onderdrukking gaan Blank 
en Zwart Zuld-Afrika ongestoord de Re
publiek van de Goede Hoop binnen. 

Fred T. 
Die Kruger-Verbond Johannesburg. 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAO 
WACHENHEIM A.D.WEINSTRA$$I 

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

POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN 

Ongewoon Amerika, inderdaad ! Maar zeker o o k ^ n ongewone fim, want 
een bijna anderhalf uur lange dokumentalr die van het begin tot het einde 
weet te boelen, is zeker geen alledaagse gebeurtenis. Zou men de Fransekl-
neast Francois Reichenbach zijn eenzijdige kijk op de zaken kunnen verwij
ten dan Is het toch een feit dat de dikwijls geestige, maar altijd eerlijke 
ko i^entaar in dit opzicht veel goedmaakt. En zegt hij zelf niet dat het zijn 
persoonlijke visie is, dat er ta werkelijkheid zo%eel Amerika's bestaan als et 
mensen zijn die het bezoeken. Zijn visie is die van de gecivUiseerde Euro
peaan, die eerst verbaasd staat over het grote verschil van levensstijl met 
zijn eigen wereld, en die dan dit alles geamuseerd weet te registreren, hier
bij onvermijdelijk de nadruk leggend op deze verschlUcn. Het resultaat I» 
een boeiende en Interessante prent die bovendien uitblinkt door een knappe 
opnametechniek en een uiterst verzorgde beeldkompositic. 

K.B. 

Een beeld uit de film. 

EM;<ELE NIEUWE FILMS 
DE SLAPELOZE NACHTEN TE ST. PE
TERSBURG : 

Verfllmmg van Dostojewski's « Witte 
Nachten ». 

Een Jonge man, die slecht» van zijn dro
men leeft, komt plots met het werkelijke 
i e v « in kontakt door zijn ontmoeting met 
het meisje Nastenka. Samen brengen zij 
vijf nachten door, tot de verloofde van het 
mei»je opdaagt en met hiaar weggaat. Zo
dat de Jonge man alleen achter blijft, een
zamer dan voorheen, en beroofd van zijn 
dromen. 

Stijlvolle verwezenlijking van Ivan Py-
riev. 
DE BENDE VAN LADY APPLEBY (Make 
mine mink - Eng.) : 

Een typisch produkt van de reeks Engel

se filmkomedies. Lady Appleby, een res-
pektabele oude dame, en de bij haar in
wonende gasten specialiseren zich ta het 
stelen van pelsmantels, om aan liefdadig
heid te kunnen doen. In de hoofdrol de on
betaalbare Terry Thomas, omrtagd door 
een paar karikaturale oude « ladles ». 

Aangename en geestige ontspannlngs-
flhn. 
DE BRAVE SOLDAAT SCHWEJK 
(DuiteL) : 

Duitse verfilming van *e satirische ro
man van Jaroslav Haaek, die handdt over 
de iotgevaflen van een klein burgerman
netje dat al» soldaat de Eerste Wereld
oorlog meranaakt , 

Een kolf je naar de liand van Helna Ruh-
mann die, onder de regie van Axel von 
Ambesser, de rol van rijn leven vertolkt. 

I 
t 
: * 
• 

1 

DE ZONDEBOK 
Als nr. 20 ta de reek» Vlaamse Pockets 

verscheen De Zondebc* van Pol Lebeau. 
Schijnt de algemene bouw van het boek 

wel wat geweld aangedaan dan toch zijn 
er prachtige brokstukken in. Heel het kon-
flikt van'de tussenooriogse jonge nationa
listische generatie met de hoger kerkelijke 
overheid als scholier en als student en 
met de maatschappij al» gediplomeerde, 
maar vooral het eerste, wordt buitenge
woon wezenlijk en aangrijpend behandeld. 

Een werk dat geen enkö ideologisch 
overtuigd Vlaams nationalist, ongelezen 
mag laten (176 blz. 25 F. Heideland-Has-
selt). 

Emmanuel HIEL 
Emmanuel Hiel werd geboren te St. GiUis-Dendermonde op 

30 mei 1834. Zeer jong nog behoorde hij reeds tot de redaktie 
van « De Gazette van Dendermonde ». uitgegeven door de ge
kende drukkersfamilie Ducaju. Na vergeefs gepoogd te hebben, 
in Dendermonde een boekhandel open te houden, kwam hij 
naar Brussel als ambtenaar aan Binnenlandse Zaken. In 1867 
werd hij leraar van nederlandse dictie aan de Muziekschool t« 
Brussel en In 1869 bibliothecaris-boekhouder van het Nijver-
heidsmuzeum. Vanaf 1856 verschenen In een onafgebroken reeks 
gedichten, cantates en zangspelen van zijn hand. 

In samenwerking met Peter Benolt schreef hij de oratoria 
Lucifer, De Schelde en Prometheus, die zowel te Brussel als te 
Gent en te Antwerpen dadelijk stormachtige bijval g«noten. 

Een opsomming van alle titels uit zijn letterkundige nala
tenschap zou te omslachüg worden. Kenmerkend voor zijn po«-
zle Is een sterke rythmlek; juist daarom hebben praktisch all» 
Zuid-Nederlandse toondlchters muziek op teksten van Hit^ ge
schreven. 

In 1879 werd Hiel gemeenteraadslid te Schaarbeek. Hij over
leed In 1899. 

Hij behoort tot de talrijke schaar van « Brusselse Vlamlnr 
gen », die door hun persoonlijkheid en kwaliteiten In de verfran-
ste hoofdstad aU volbloed-Vlamingen succes en gezag wisten te 
verwerven. 

Ook bij Emmanuel Hiel vinden we een uitgesproken Dlete 
bewustzijn, zoals o.m. blUkt uit volgende verzen uit zijn c Noord
zee . , waarvan een ander deel bewaard is gebleven In het prach-
tlge « Wie kust er zo driftig der duinen zand », op muziek van 
de onovertroffen Emiel Hullebroeck, 

N O O R D Z E E 
Dan zal weer Vlaanderen, 't goede Vlaanderen bloeien 
als 't schoonste land der Dietsche rijkslandouwen; 
dan zal de Vlaming ook niet meer verfoeien 
zijne eedle spraak, maar daar ziin heil op houw»n I 
En al de boozen, die de klaarte duchten, 
en al de kruipers, slangen, lage wormen, 
die zullen voor des Vlamings gtemme vluchten, 
leant stormen zal zij, boven alle stormen ! 
Want stormen zal zij, als in vroegere tijden; 
toen Dante zong : * Zoo Gent en Brugge konden I » 
Wee, wee aan u ! gij die ons volk doet lijden, 
de Vlaming heeft nu zijne kracht hervonden ! 
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Keutl België Franse gnweldoden in Ugerië goed ? 

EEN VERBIiSTEREND DOCUMENT 
Onder de schrljnend-sarcaötische 

titel DE PACIFICATIE, met als on
derschrift ZWARTBOEK OVER ZES 
JAAR OORLOG IN ALGERIJE, ver
scheen van de hand van HAFID 
KERAMANE bij H. J. Paris te Am
sterdam een rijk gedocumenteerd 
boek over de Franse gruweldaden in 
Algerië. Het is een verbijsterend do
cument en tevens een verschrikke
lijke aanklacht tegen de Franse 
« pacificatie »-actle in dat land. 

Er gaat een huivering door de 
lezer heen reeds bij het lezen van 
de eerste bladzijden waar de schrij
ver het heeft over de toegepaste fol
teringen. Hij geeft een beknopte be
schrijving van enkele van de meest 
voorkomende foltermethodes waar
van Ik hier ter triestige illustratie 
enkele voorbeelden durf aanhalen. 
— Het slachtoffer wordt ontkleed en 

op een « operatietafel > gelegd. 
Het wordt aan handen en voeten 
gebonden, waarna een kan water 
over het lichaam wordt gegoten 
om het < massa » te laten maken. 
Daarna wordt de electrische 
stroom Ingeschakeld op de meest 
gevoelige delen van de persoon, 
man of vrouw... Deze electrische 
behandeling kent diverse varian
ten, de ene al wreder dan de 
andere. 

— Via een trechter in de mond 
pompt men het slachtoffer water 
in, tot de buik overmatig op-
ïwelt. Als de gemartelde weigert 
te «drinken», wordt hij ertoe 
gedwongen door hem de neus 

dicht te knijpen. Om niet door 
gebrek aan lucht te stikken moet 
Wj het water dan wel laten 
« doorlopen ». Wanneer de bulk 
voldoende opgezwollen is, springt 
een «vrijwilliger > met beide 
voeten op de buik van het slacht
offer waardoor het water door 
de diverse lichaamsopeningen 
weer naar buiten wordt geperst. 
Ook hier bestaan verschillende 
< werkwijzen ». 

— Het slachtoffer wordt met ont
bloot lichaam op een stoel vast
gebonden. De « Para » die hem 
ondervraagt, foltert hem intus
sen door bijvoorbeeld zijn 
sigaret op gevoelige Uchaams-
delen uit te doven, door 
onder de blote voeten van ce ge
vangene een brandende kaars te 
zetten ofwel met lucifers de na
gels van vingers en tenen te ver
branden. 

Dit zijn slechts eiikele van de vele 
geraffineerde folterpraktijken welke 
in bedoeld boek worden beschreven 
en die door zonen van «la douce 
France » ter... pacificatie in AlgeriS 
worden toegepast. 

De schrijver van dit werk heeft 
heel wat van deze foltermgen zelf 
aan den lijve meegemaakt terwijl 
verder tientallen getuigenissen wor
den aangehaald. 

Naast de specifiek lichamelijke 
folteringen behandelt de auteur ver
der de psj'chologische aftakeling van 
de gevangenen, terwijl hij uitvoerig 
uitweidt over de gruwelijke martel-

X^teit jaar later^ 
DE STANDAARD van 22 juni 1950 

nam met instemming een artikel 
over van HET VOLK waarin deze 
krant schreef: Het zou voor ons volk 
een HISTORISCHE NEDERLAAG 
ïijn indien tijdens de huidige le
gislatuur de tioofdpunten van het 
Vlaams-Waals probleem niet werden 
opgelost. Hoofdzaak Is een statuut 
dat toelaat aan beide bevolkings
groepen de volledige beveiliging van 
verdere ontwikkeling te verzekeren». 

Als eerste punt noemde de krant 
de gelijkberechtiging van Vlamin
gen en Walen in 's lands centrale 
besturen. Het zou werkelijk een 
POLITIEKE RAMP zijn, zo gaat de 
krant verder, moesten de Vlamingen 
tot de vaststelling komen dat deze 
regering (C.V.P.-regering n.v.d.r.) 
niet bekwaam is om de gelijkbe
rechtiging van Walen en Vlamin
gen in de centrale besturen binnen 
een termijn van korte maanden vol
ledig te verzekeren ». 

De lezer is zelf verstandig ge
noeg om te weten of de C.V.P. ons 

volk bedoelde < historische neder
laag » heeft bespaard en die « po
litieke ramp > heeft weten te ver
hinderen, ja dan neen. 

Zij had nochtans niet «een ter
mijn van korte maanden» maar 4 
volle jaren ter beschikking om iiaar 
goede wil tegenover Vlaanderen te 
tonen 1 

Verder stipte Het Volk aan als 
tweede punt dat dringend diende 
verwezenlijkt, het vastleggen van 
de taalgrens en als derde punt de 
vernederlandsing van het bedrijfs
leven. 

Als «referentie» om het vertrou
wen van de Vlamingen voor de toe
komst te winnen, zal de C.V.P. best 
maar niet verwijzen naar wat ze in 
1950-54 er omtrent deze drie pun
ten heeft van terecht gebracht 1 

Haar bewind was voor Vlaanderen 
nul over heel de lijn. Ze kan als 
unitaire Belgische partij ons niet de 
minste waarborg geven dat ze bij 
een volgende gelegenheid zou be
ter doen. 

ONEVENWICHT TUSSEN DE TAALROLLEN BLIJFT BESTAAN 

Het is uiterst interessant de hieronder afgedrukte statistieken te over
lopen waaruit het schandelijk onevenwicht bUjkt dat nog immer bestaat 
bij de eerste kategone van het Rijkspersoneel. 

Eerste minis te r 
Bui tenlandse Zaken 
Binnenlandse Zaken 
Financiën 
Verkeer 
Volksgezondheid 
Lanc^verdediging 
Openbaar Onderwijs 
Jus t i t i e 
Kongo 
Ekonoini'sf he Zaken 
Landhnuw 
Middens taad 

P rans t a l i gen 

1-1-58 1-1-59 
30 28 
60 63 
56 58 

183 187 
63 66 
91 107 

9 10 
61 82 
55 55 
63 64 

180 184 
66 73 
12 15 

30 S.V. 

929 1022 
+ 61 

Vlamingen 

1-1-58 1-1-59 
24 22 
21 26 
45 43 

150 150 
21 26 
63 80 
12 9 
53 86 
50 50 
44 43 

142 144 
57 61 
19 25 

28 S.V. 

701 793 
+ 6 7 

gang van de Algerijnse vrouw. 
Het toppunt bij dit alles is te be

denken dat dit geweten ts én door 
het Internationale Rode Kruis én 
door de Franse autoriteiten. De ge
rechtelijke en militaire instanties in 
Frankrijk kennen de namen van de 
folteraars doch in het land van de 
vrijheid, gelijkheid en broederlijk
heid, worden deze beulen besciiermd. 
En Intussen gaat dit voor Frankrijk 
en voor het Westen onterende «spei» 
verder. Niet enkel in Algerië doch 
ook in een aantal Franse kampen 
waar Algerijnen zijn gevangen ge
houden, worden voornoemde folter
praktijken toegepast. Er bestaat 
zelfs een Franse folterschool waar 
de beulen van morgen worden op
geleid... Meermalen schudt men bij 
het lezen van dit verschrifckelijke 
boek In vertwijfeling het hoofd. 

«Achthonderduizend Algerijnen 
gedood, tweehonderduizend in de 
gevangenis, de militaire interne
ringskampen, de doorvcer- en sor-
tenngscentra, de huisvestingscentra, 
een miljoen In de hergroeperings
centra, bijna driehonderdduizend 
vluchtelingen in Tunesië en Marok
ko, de rest van de bevolking weer
loos overgeleverd aan het Franse 
soldatendom, dat is de balans van 
de Pacificatie » zo luidt het slot van 
dit vreselijk document. En hoelang 
zal deze marteling nog voortduren ? 

Niet enkel Frankrijk alleen echter 
treft hier schuld, doch ook bepaalde 
Westerse landen die zo gewillig de 
Franse Algerië-politiek goedkeuren 
en steunen — en ik denk hier in het 
bijzonder aan ons land — maken 
zich medeplichtig aan wat ginder 
geschiedt. Wij al len.in het Westen 
die zv/ijgen en doen alsof het ons 
niet aangaat, wij heulen samen met 
folteraars en beulen. Daarom zou het 
goed zijn dat velen zich dit boek 
aanschaffen opdat ze aan de hand 
van de onstellende feiten erin be
vat, zouden WEIIEN wat in naam 
van de Franse en Westerse bescha
ving en democratie in .\l?prie ge
beurt. 

DE VLAMINGEN IN WALLONIË 
MOETEN ANDERE WEGEN 
OPGAAN 

Enkele jaren geleden werd Vlaan
deren hoopvol verrast door het 
eerste verschijnen van een maand
blad van en voor de Vlamingen in 
Wallonië : < Band ». 

Nu Band enkele jaren oud is en 
uit zijn puberteit ontgroeid moet 
zijn. v/ordt het tijd een bllan op 
te maken over de voorbije jaren. 

En dat hiian is — tot ware spijt 
van al'e Vlamingen — bedroevend 
en ontgoochelend Alle Inspannin
gen en goede bedoelingen ten spijt, 
en we geloven waarachtig aan di« 
goede bedoelingen, is Band niet ge-
wo.'den wat het moest worden, ia 
Band niet geslaagd In zijn roe-
phig. 

Wat mocht men Immers van 
Band verwachten ? Vooreerst het
geen Band zelf als zljh programma 
opgaf bij zijn ontstaan : een ware 
Band te zijn tussen de Vlamingen 
in Wal onië onderling. 

Dat Is Band maar zeer gedeelte
lijk geweest. Door een ekskluzief 
klerikale richting in te slaan heeft 
de Band-groep de vrijzinnigen en 
zelfs de verdraa.gzamere soort ka-
tolleken gemist. 

Band boft erop dat veel van zijn 
aanhangers in Waalse gem.eente-
besturen zetelen, vooraJ In kleine 
landbouwgemeenten. waar de inge
weken Vlaamse boeren en hun ge
zinnen soms bijna de meerderheid 
van de bevolking uitmaken. Ware 
het nu geen prachtig hart onder 
de riem geweest In het heetste van 
de onlan?se taa'grensstrijd, toen 
de gemeentebesturen van Vlaamse 
pemeenten_05I^,,,§lI\Jl7,G9|l^^s-;Rod© 

'en A'jember» meenden t« moeten 
pleiten voor tweetaligheid, toen de 
burgemeesters van Waa's-Brabant 
en Welkenraat na het kongres van 
Char'eroi verklaarden nooit de 

Franse eentaligheid van hun ge^ 
meenten te zullen prijsgeven, ook 
al stierf er de laatste Waal uit, wa
re het toen niet prachtig geweest, 
Indien een paar van die Band-ge^ 
meentebesturen een motie voor 
tweetaligheid hadden gelanceerd 
voor hun gemeenten In het hartje 
van Henegouwen en Luik I 

Wil dat nu zeggen dat Band maar 
best kan verdwijnen ? Neen, zeker 
niet. Maar de verantwoordelijke 
leiders moeten zich herpakken. ZIJ 
moeten op zich de geest laten in
werken, die uitging van de spreek
beurten van de heer Gheyselinck 
en Pater Brauns op hun kongres-
sen. Zij moeten voor de flink uit
gebouwde organlzatle, waarover sdj 
beschikken, een bestuur samen stel
len van mensen met talent en durf 
en die verschillende wijsgerige op
vattingen huldigen. En er moet 
voor hun maandblad een redaktie-
staf komen, desnoods gedeeltelijk 
uit Vlaanderen, die zonder taal
fouten kan schrijven en wat meer 
goede smaak aan de dag legt. 

Band bereikt nu duizenden 
Vlaamse gezinnen bezuiden de taal
grens. Er worden haar bijna onbe
perkte mogelijkheden geboden van 
volksverheffing, kulturele werking 
en Vlaam.se bewustmaking. Indien 
zlJ verstandig benut worden, kun
nen tastbare rezultaten niet uitbUJ- ' 
ven. 

Moge de heer Sevenants en zijn 
medewerkers ons deze vrijmoedige 
kritiek niet ten kwade dulden, maar 
integendeel er zich over bezinnen. 
Dat deze kritiek en deze goede 
raad in DE VOLKSUNIE verschijnt 
mag voor de Band-leiders geen 

„reden zfjn om ze a priori te ver-
..:werpen; onze-partij^4»'trtet uit op 

stemmenjacht In Wallonië. Wat we 
zegden is belangeloos en zonder bij
bedoelingen. 

H.T. 

EEH OUDE MINACHTING 

Bij üe.c c:aheid zullen wij ook de cijfers voor 1960 publiceren. 
'Vie dent dat het betert is eraan voor zijn moeite. 

xvort na de gebeurtenissen In 
Kongo werd hier te iande de MA C. 

opgericht (Mouvc-ment d'Action 
civique). Na enkele naamverande
ringen verschijnt sinds een zekere 
tijd hun weekblad onder de dub-
be'e titel « Nation Be.gio.ue - Na
tion Europe Ï . We keken met en ge 
belangste'.ing toe. Zou deze groep 
zich uiten als een Waa se groep 
met een gezond programma : dan 
had men ermee kunnen praten 

We hebben niet lang moeten 
wachten om zekerheid te krijgen. 
Wanneer wij kennis kregen van 
het programma was het overbodig 
een vergrootglas ter hand te ne
men om naar een addertje te zoe
ken : het addertje was een reus 
van een boa-constrictor De M.A.C, 
nam stelling tegenover de « falla-
cieuses querel.es linguistiques » en 
had er een opios.sing voor •". « 1'au-
tor'té du père de familie »... Mis
schien kan men met heel veei goe
de wil nog zeggen dat het wel'icht 
een ietsje onduide'ük is. Moge,ijk. 
Voor ons echter was het duidelijk 
genoeg om ons koude rillngen te 
bezorgen. De formule leek ons in
derdaad een overtreffende trap 
van « la liberté du père de fPmille » 
van de Duvieiisarts en ander? T.),,-O 
Beleiques ! 

We hebben weer n ie t lang moe
ten wachten om vo'lêdige zeker
heid te krijgen Een even onzinnige 
ais bekrompen aanvaw-tegen het 
federalisme kwam de Vèatste twij
fel wegnemen. 

We willen dan ook tegenover die 
heren even duiCelijk zijn. Wij ope
nen hier geen diskussie over hun 
vol edig programma, waarm zeker 
punten te vinden zijn die een ge
zonde klank hebben Hun dwaas 

unitair en h3rper-bB''gicistisch 
standpunt maakt e k gesprek over
bodig. Het bewijst voldoende dat 
we hier met een groep of poging 
tot groep te doen hebben, welke 
niet alleen zich uitrcept tot een 
nieuwe verdedigster van de Belgi
sche eenheidsstaat. Het bewijst 
niet alleen dat we met een groep 
.te doen hebben, die geen specifiek 
Waa se groep wenst te worden. Het 
bewijst daarenboven dat we met 
een groep te doen hebben, behept 
met de klassieke en gekende Brus
sels-Be'gische v,-angee5t, die zoa's 
honderd jaar gebeden en zoals vijf-
t g jaar geleden ook nu nog voor 
Vlaanderen niets over heeft dan 
onwetendheid, onverschilligheid en 
minachting. Die heren kennen één 
Vaams woord : « ommegang ». Met 
die ommegang vatten ze dan heel 
onze kuituur en hee ons wezen .sa
men om er zich vro'Hk over te ma
ken en het ais een wapen, het wa
pen van het sarkasme ?, aan te 
wenden in iets dat mnet doorgaan 
voor een betoog en een pleidooi te
gen het federalisme. 

Hun nationale en Europese be-
strevingen verschi,inen daardoor in 
een licht dat voor niemand nog 
twi.ifeiachtig kan zijn kan : de 
olievlek Briis.se;, ziedaar hun ge
droomd vader and De ont.jpoorde, 
de verbasterde de ontaarde meka-
nistische homunculus hun ideaal 
van de gezonde Europeaan, op voor
waarde dat hij zich maar in een 

Frans harlekijnpak wringt. Geen 
begrip voor de waarde van de volks
gemeenschap, voor ons es^entieed 
en wezenlijk in de opbouw ook van 
een eenwordend Europa. 

We willen zeer duidelijk zijn en 
zeggen tot de heren van de M.A.C, 
dat in Vlaanderen niemand zal te 
vinden zijn voor iets dat van te vo
ren de vermui :ezellng In zich 
draagt. Wie zich tot heraut van het 
onzaligste Belgische unitarisme 
maakt, hoeft niet op medewerking 
te hopen bij de Vlaams-nationa
listen. 

Wij zetten de voet dwars aan alle 
pogingen om dit unitarisme te be
stendigen. Of deze pogingen In 
Vlaanderen starten, of in Wallonië 
hun oorsprong hebben. 

Wat voor het overige In Brussel 
zijn oorsprong vindt, vergiftigd 
door de overleefde Brusselse hoog
moed en de fiktie België is-gelijk-
aan-Brussel, of het van « linkse » 
dan wel van « rechtse », van « re-
aktionaire » dan wei van < progres-
sistische » obediëntie Is, moge we
ten dat wij als Vlaams-nationa
listen nooit meer het slachtoffer 
wensen te zijn van die oude en nog 
steeds niet vers eten minachting 
voor Vlaanderen. Wij hebben die 
oude minachting voor Vlaanderen 
teveel tientallen jaren aan den 
lijve ondervonden als Vlamingen, 
dan dat wij zij niet onmiddellijk 
met de eerste oogopslag zouden 
herkennen. 

Een gesprek met Brusse'aars, 
knielend voor d? kongres'<olom ? 
We denken er niet aan ! Een ge
sprek met Walen. Op één voor
waarde : van volk tot volk. Een an
dere weg is niet mogelijk 

Karel Dillen. 

http://Vlaam.se
http://Briis.se
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SCHANDALIGE HOUDING 

: Zo bet i te l t La Llbre Belgique de 
- h o u d i n g van de chlstel l jke synd l -
. k a t e n o m d a t zij zich verze t ten t e 
gen sank t i e s die de a m b t e n a r e n die 

- g e s t a a k t hebben, zouden t reffen. 
' N u wat d a c h t La Libre Belgique 
' d a t Gust Cool, voorzit ter van h e t 
A.C.V., die toen de s t ak ing reeds be 
slist was een brief schreef « M o n 
cher André » a a n R e n a r d nu p lo t 
sel ing zijn vr iend in de s teek zou 
l a t en . Vergeet La Libre Belgique 
d a n d a t he t A.C.V., d a t h ier en d a a r 
reeds mees taak te , volledig zou m e e 
gedaan hebben zo de k a r d i n a a l n ie t 
gesproken had ? Heeft La Libre d a n 

. n i e t opgemerk t d a t Het Volk die 
brief a a n de k a r d i n a a l nooit a fge
d r u k t heeft ? Het Volk en he t A.C.V. 
doen nu voor de sche rmen wa t mee 
a a n de afschuw die tegen de s t a 
k ing gewekt werd. Maa r a c h t e r de 
s che rmen d u u r t he t bondgenoot 
schap I verder. Waarom veinst La 
Libre, die zelfs ka r te l s C.V.P.-Ube-
ra l en voorstelt daa rover ve ron t 
waard ig ing ? La Libre voelt voor de 
l iberalen, he t A.C.V. voor de socia
l is ten. Na volgende verkiezingen 
zal he t A.C.V. he t ha len , w a n t h e t 
A.C.V. kont ro leer t m e t 1/3 van de 
s t e m m e n die ze a a n de C.V.P. levert 
2 /3 van de zetels van die p a r t i j . De 
C.V.P. regeer t t h a n s immers s lechts 
m e t de l iberalen o m d a t de socia
l is ten n a de verkiezingen van 1958 
n ie t wilden me t de C.V.P. meegaan . 
W a a r de mees ten t h a n s grote spij t 
over hebben I 

VOORBEELD 

Een '8««^'}ongStè«voö«>*eTdeA'Vaft 
£ederaliR»tir'""werd'^""öii»*'t^gegeven 
door. . . de Belgische reger ing. Ver
schie t n ie t ! 

Bij he t begin van de s tak ingen , 
In december, werd officieel meege
deeld d a t Waalse r i jkswachters 
a l leen zouden gebruikt worden in 
h e t Walenland en Vlaamse al leen 
In Vlaanderen . 

DE FINANCIËLE DAGBUDPERS 

I n België verschi jnen op d i t ogen
blik zeven f inanciële en ekonomi -
sche dagb laden : La Cöte Llbre. L« 
Courr ier de la Bourse e t de la B a n -
que, L'Echo de la Bourse, L ' lnfor -
m a t e u r économique e t f inancier , 
Le Moni teur des I n t e r e t s matér ie l s 
c M o n i m a t » en Avond - Echo. 

Het is t ekenend voor de verhou
d ingen in di t un i t a i r e land d a t 
n a a s t één Neder landsta l ig , 6 F r a n s 
ta l ige dagbladen gepubliceerd wor
den vermi t s de overgrote mee rde r 
heid der f inanciers , die he t In Bel
gië voor h e t zeggen hebben, h e t 
un i t a i r e s taa t sbes te l als geknip t 
voor hun oogmerken beschouwen, 
hoeft het geen verwonder ing te ba
ren d a t de f ransta l ige bladen wei
nig of geen begrip a a n de dag leg
gen voor de Vlaamse ekonomische 
eigenheid en vi jandig of onverschi l 
lig s t a a n tegenover de s t r eekon t -
wikkeUng. 

BESPARIHGEN 
Na h e t Kongolees d r a m a eiste 

vrijwel iedereen, ook de C.V.P. en 
l iberalen k r a n t e n d a t bespar ingen 
zouden p l aa t s v inden op de begro
t ing van h e t leger. De reger ing liet 
rus t ig de volkskrit iek over h a a r 
hoofd waaien . Wat zien we nu ? 
Er wordt op h e t leger n ie t s u i tge
spaard . De begrot ing blijft in h a a r 
geheel 20 1/4 mi l jard bedragen, 13 
mi l ja rd gewone u i tgaven; 3,645 mi l 
j a r d bui tengewone u i tgaven ; 3,6 
m i l j a r d vas t leggingskredie ten , 
waarb i j d a n nog 2 1/2 mi l jard ko 
m e n voor de aankoop van F 104 G 
vliegtuigen, wa t de begrot ing op on 
geveer 23 mil jard brengt . 

Öm üeië gèldsmij ter i j goed t e 
m a k e n zal de eenheidswet j aa r l i jks 
14 mi l ja rd be las t ingen m e e r uit de 
zakken kloppen van onze midden 
s t ande r s , landbouwers , a rbeiders , 
bedienden en a m b t e n a r e n . 

DAT is h e t beloofde s leu te lpro
g r a m voor na t i ona l e welvaar t : Onze 
beste k a n s ! 

Wonr de zon ide! onderpil 
IJsland is het land van de heldere nachten, want verschillen-

ie weken lang wordt het in de zomer niet donker, zodat men om 
middernacht evengoed als overdag, gelijk welke arbeid verrichten 
kan. Ti]dens de zomer-zonnewende kan men m het zuiden de zon 
slechts drie uur lang, wegens de hoge bergen, niet zien. In het 
noorden daarentegen gaat zij in deze tijd helemaal niet onder 

Een der mooiste belevenissen voor toeristen is dan ook een 
middernachtszonnetocht per vliegtuig over het hoogland naar het 
noorden tot over de poolcirkel. Op deze drie-uurlange tocht krijgt 
men grote delen van het door het fantastische licht der midder-
na^hf'on he.trhenen land te zien. 

Vissen in een der talrijke meren .i».. i»^..».. 
voor de vete toeristen. 

^fde sport 

Levertraan wordt aan boord zelf vervaardigd 

Rolte haring in hel nel slinkl 

even hard als Aniwerps schijn 
Wie delft een graf voor e«n Duitse zeeman? 

(Van onze redahteur) 

Wij hehhen ofize laarzen aangetrokken en een mes ter hand genomen, net alt 
de bemanning die voltallig aan het werk i* gegaan na het ophalen van het net 
en het htnnenhrengm van de vangst, de kapitein, de marconist en de man aan 
het roer met te na gesproken. Ook de machinist is natuurlijk op zijn post ge
bleven maar de stoker, die eigenlijk geen stoker is want de vuren van de 
stoomketels worden door automatisch ingespoten olie gevoed, is op het dek 
verschenen om de vts te helpen reinigen. 

Onmeedogend worden de scherpe mes
sen In de lillende buiken gezet. De Inge
wanden slieren in een vettige brij over het 
dek waar ze met een stsrke waterstraal 
weggespoten worden m de richting van 
de bulsgaten Daar hangt een wolk van 
vuile meeuwan die het schip wekenlang, 
zcmder rusten volgen en vechtend op het 
vuile goedje neerstorten telkjns er frag
menten kabeljauw of schelvis overboord 
gaan. Op het dek zoeken de matrozen vlij
tig naar vislsver die uit de buiken gerukt 
wordt en In bennen terecht komt. De voll» 
manden worden geledigd in trechters van
waar de inhoud door stoom naar het ach
terschip gebkizen wordt om tot levertraan 
verwerkt te' worden. 
Dat gebetut In grote stoomdrukketels 
waarin de lever toe traan gekookt, ver^ 
volgens gezuiverd en in tanks opgeslagm 
wordt. De opbrengst van de traan g^iat 
voor de helft naar de maatschappij ter
wijl het andere dsel «wider de bemanning 
verdeeld wordt 
Nadat wij even een kijkje gaan nemen 
zijn In het achteronder, het rijk van de 
stoker die Instaat voor het bereiden van 
de levertraan, komen wlJ terug c^ het 
voordek terecht. 
Hier heeft de bemaiuüng de van Ingie-
wanden ontdane vis met water gereinigd. 
Wij laten ons In liet voorruim zakken 
waar bergen Ijs op de vis liggen te wach
t/en. In het visruim bevindt zich niet min
der dan veertig ton uit Oostende meege
bracht. De vangst wordt In afzonderlijke 
vakken, soort bij soort op een laagje Ijs 
gelegd en vervolgens weer m.at Ijs bedekt. 
Zo wordt laag voor laag met telkens een 
tussenschot van planken, die moeten ver
hinderen dat de mas<;a zou samengeperst 
worden, opgestapeld 
Een veilige bewaring is verzek^-d daar het 
visruim als een koelwagen op lage tem
peratuur wordt gehouden. 

STANK 
Toen wij de volgende morgen wakker wer
den, hebben wij onze neus dichtgenepen 
en dachten wij m halfslapj-nde toestand, 
dat wij ergens in de omgeving van het 
Schijn, de bekende stankrivier te Antwer-
pMi, waren beland. Wij blekan echter nog 
wel degelijk aan boord van de « Van der 
Weyden » te zijn en ijegaven ons dan ook 
dadelijk brug^#aarts om de oorzaak van 
de afschuwelijke stank die over het schip 
hing te gaan onderzoeken. Daar bleek le

dereen in een barslecht humeur te ver
keren. 

's Nachts is men blJ het winden de kor 
verspeeld, zij werd op de bodem, van d« 
touwrand afgescheurd, waardoor veel kost
bare tijd en een mooie vangst verloren 
ging. 
Enkel de kabels en de kraag met een paar 
luchtbollen werden terug bovengehaald 
Het doet ons denken aMi een versleten 
hemd waarvan de boord afgescheurd werd. 
Nadat de schade terug hersteld «a een 
nieww net In ze? gegaan was kwam een 
tweede pijnlijke gebeurtenis de stemming 
aan boord bederven. En oud hartngnet 
wordt opgevist. Het zit vol rotte vlskad»-
vers. Alswl j op de brug komen zijn d« 
matrozen bezig de rotzooi die verward zit 
in het net van de « Van der Weyden » 
met messen los te peuteren. 
« Die harlngnetten komen van IJalandae 
vissers » zegt schipper Allery. Eigenaardig 

la wel die barintcvangst Daar waar de 
Uslandse kust overdag tamelijk eenzaam 
aandoet, ver-scbljnen er 's nachts tiental
len llch les. Dat eljn de haringvangers die 
voor anKer komen ilggen om er hun drijf-
netten uit te zetten Oe narmg komt • 
nachts aan de oppervlakte en vangt let
terlijk zichzelf, doordat hij met de Kla-
wen achter de muzen Dlijft hangen Bij 
dageraad hebben de vissers niets ander» 
te doen dan hun korren In te halen en 
de haring op het dek te schudden. Som
mige van deze netten slaan echter op drift 
Onlangs nog heeft een Internationale kom
missie zich met deze < SoookKorren » be
zig gehouden omdat zil niet alleen «t\ 
gevaar opleveren bij de scheepvaart, maar 
omdat zij op eigen houtje blijven voort-
vlssen tot tn der eeuwigheid vermits zij 
uit onvergankelijke nylondraad v«va»Tv 
dlgd zijn. De gevangen vis sterft en be
gint te rotten, waardoor natuurlijk een 
geweldige uitroeiing ontstaat, onder een 
bepaalde soort. 

ZEEMANSGRAF 
De volgende avond zitten wij tn de mai^ 
oonlstenkamer aan een touw te prutsen. 
De radio-operator leert ons knopen aan 
die wij weliswaar reeds bij de zeescout* 
geleerd hadden maar natuurlijk niet meer 
kenden Bulten stormt het fel Hij roept 
enkele zusterschepen op maar plot* 
klinkt een metalen stem door de ontvangst' 
post. Een Duits schip meldt dat een ma
troos overboord geslagen is en vraagt ons 
mee te willen uitkijken « Die heeft gees 
kans meer » zegt een matroos c Ais ge 
nfet dat zwai« oliegoed In zulke aee te
recht kc«nt dan zljt ge veloren f. 
Waarschijnlijk krijgt die zeeman niet 
eens een graf, want er bestaat veel kans 
dat zijn lijk door scheepsschroeven kapot
geslagen wordt, vertelt hij ruw. 
Verleden jaar hebben wij oplngolifaofdlnog 
twee nieuwe kruisen geplant op het graf 
van Vlaamse zeelieden die daar begraven 
liggen. 
AU de scheepslui van de « Van der Wer
den u soms aan land gaan dan Is het al
tijd bon eerste daad. het idelne kerkhof 
t« bezoeken en de schrale terpen wat bij 
te werken, de omgevallen kruisen recht te 
cetten en de verrotte te vervangen. Wie cal 
een graf delven voor de Duitse ceeman 
die vannacht verdrinkt T 
Wie zal lijn naam branden met zwarte 
letters In het mwe hout dat een Krist»-
lijk simbool moet zijn op dat graf ? 
Met de harde mannen van ons schip héb
ben wlJ die nacht tea kmls geslagen i 
K In de naam des Vaders en des Zoons 
en des Heiligen Geestes. Amen » 

Staf de USL 
Volgende week : 36 uur aan een «tuk 

werken is geen pretje. 

Zee-ooft wij bemerken een ling, een schelvis, een « rode boon » 
een inktvit, een schitl en enkele zeesterren. 
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NAAR NEW YORK 
MET DE SUPER DC-6B 

^ 

17 dagen, 
hean en terug i 

« Famlly-plan •> heen 
en terug - Gezinshoofd 
Andere geztntladen 
(per persoon) 

16.16 ,̂- F 
20.900,- F 
15.700,- F 

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

VOtLEDIGE MAALTIJDEN 
' vërffissfngen, dranken»^ enz. zonder supplement 

REGELMATIGE UURROOSTERS 

oFTLcmm 
ICELANDIC AIRLINES 

Vraag Inlichtingen san uv/ rsltbufMU of aan 
Alg. Ag. voor BolgIS ; 6. FHORNTON ft SON (Belgfcim» ltd. S>. 

Lang* Gasthuisstraat 14, Antwerpen - Tsl. i 32.47 72 
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