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De kudden van slippendragers en 
geldverkwislers moeien bullen ! De C.V.P. heeft met evenveel overtuiging als In het verleden ook nu zoveel mogelijk de 

Vlaamse belangen behartigd. (De C.V.P.-pers) 

VLAAMSE OPPOSITIE BROODNODIG 
Een nieuwe, voortijdige verkiezingsstrijd is begonnen. 

DE INZET : een nieuw Parlement : 
een nieuwe vertegenwoordiging van het volk in onze 

wetgevende lichamen - Kamer en Senaat -
Wij dienen ons aan bij het Vlaamse Kiezerskorps als de Vlaamse 

nationale oppositie. 
Als dusdanig hebben wij bij de aanvang van deze kiesstrijd een 

en ander te zeggen. 

DE NOODZAAK VAN EEN OPPOSITIE 
LIGT AAN DE BASIS VAN ONS PARLE-
MENTAIR-DEMOKRATISCH SYSTEEM 

Een land moet geregeerd worden. Daarvoor is er in ons politiek 
stelsel, een parlementaire rfleerderheid nodig. Een regering, bij ons, 
kan en mag alleen regeren als ze gesteund wordt door een meerder
heid van DOOR HET VOLK vrijelijk gekozen vertegenwoordigers. 

Dat is een goed beginsel. Wij treden dat bij, met overtuiging, 
met geestdrift. 

Maar wat gebeurt er als er geen oppositie is ? 
Dan komt de verstarring. ^Éültt-

— dan komt er machtsmisbruik; 
— dan heerst de vriendjes-politiek; 

dan regeert men zeer spoedig niet meer voor het volk, 
maar voor een kaste van machthebbers en slippendragers 
van de machthebbers; 

dan wordt het volk weerloos overgeleverd aan een klein 
aantal profiteurs; 

— dan is het DE DICTATUUR van EEN KLEINE GROEP 
die, zelfs als ze het aanvankelijk goed meent, ontaarden 
moet tot eenzijdigheid - willekeur - onderdrulddng. 

Wij zouden daar veel meer kunnen over zeggen. Maar dit is, 
voor de verstandige lezer, genoeg om te besluiten : OPPOSITIE IS 
ER NODIG, BROODNODIG. 

WAT IS DE OPPOSITIE VAN EEN KLEINE 
PARTIJ ? 

— Ze is onvruchtbaar zeggen de « groten ». 
— Ze is machteloos zeggen de « groten ». 
— Ze gebruiken dan liefst een stadhuiswoord, om de mensen te 

overbluffen : het is « negativisme » zeggen zij. En om dat 
voor de gewone sterveling te verklaren voegen ze daaraan 
een hele litanie toe over de verderfelijkheid van « afbrekers-
werk » -

— Waar ligt de waarheid ? 
Ze is zeer klaar voor elkeen die zich niet laat overbluffen door 

wat « grote » praat van de « groten » -
De waarheid is dat de « groten » de oppositie van de zogezegde 

«kleinen » willen WURGEN - Waarom ? NATUURLIJK OMDAT 
ZE DIE VREZEN ! Is daardoor dan reeds niet het bewijs geleverd 
dat ze er nodig is ? 

Wie^ wat levenservaring heeft weet dat er niets zo gevaarlijk is 
als een té grote, ongecontroleerde macht in de handen van één man, 
of van één groep. 

Enkele staaltjes 
vanonsC.V.P.l(e 

WAT WE 
NIET ^KREGEN 

Geen industrie 
in Vlaanderen 

Nog steed» 100.000 werklozen in 
Vlaanderen. 

Nog steeds 250.000 mobielen, die 
naar Brussel, Wallonië, Franlirijk, 
Nederland en Duitsland moet«n rei
zen om werk te vinden. Overal daar 
zijn werkkrachten te kort. Alleen In 
Vlaanderen is er te weinig nijver 
held. 

25 % van onee arbeiders is werk
loos of moet buiten Vlaanderen werk 
zoeken. 

Weinig fabr^'ken, dus lage lonen. 
S F per uur minder dan in Wallonië. 
Dat maakt 11 miljard minder Vlaams 
inkomen per jaar. 

Geen z^telaanpassing 
Meer dan een half miljoen Vla

mingen, meer dan de bevolking van 
Limburg Is niet vertegenwoordigd In 
het parlement. Einde '60 had Vlaan
deren 15 zetels te kort. 

Geen vastlegging 
van de taalgrens 

Ook deze belofte ging niet in ver-
vuUing. Integendeel wil het C.V.P. 
taalkompromis 8 randgemeenten ver
fransen en de streek van Moeskroen, 
Komen, Overmaas, Edingen en Over
maas volledig prijsgeven. 

De liberalen willen de verfransing 
tot een straal van 20 km. rondom 
Brussel - Halle. Tervuren en Vil
voorde inbegrepen. Binnenkort zijn 
Mechelen, AaUt en I,eiiven bedreigd. 

Geen tweetalig statuut 
te Brussel 

Door de grote partijen wordt 
Brussel stelselmatig verder verfranst, 
In de lagere scholen tellen we nog 
18 % kinderen die in het Nederlands 
studeren. In het middelbaar onder
wijs zijn er nog minder. 

Geen jaarli jks mil jard 
voor de boeren 

Ook daarvan kwam niets in huls 
evenmin als de daling van de stik-
stofprijzen tot de prijs van de we-
rddmarkt, als van de afschaffing 
van de invoerbelasting op landbouw-
werktuigen. AUemaal beloften van 
Boerenbond en C.V.P. vorige Terkie-
«ingen. 

Geen vermindering 
vaty befastingcr» I 

Overal in het buitenland vermin- : 
; deren de belastingen. Jaren terug 
" reeds beloofden de liberalen 25 % " 

vermindering. Men heeft gezien wat 
er van in huis gekomen is 

Wa.-oaië krijgt de beste ^e^ea van Europa. 

%vek'3art: 
Terwijl in het buit«jiland het nar 

tionaal inkomen met ± S % per 
jaar toenam, verhoogde het in Bel
gië slechts met 2 %. 

Ondanks het bedrog met sleutet-
plannen. 

Lees op pagina 2 
W a t we wel kregen 
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Het gebruik van die macht ontaardt FATAAL ! 
Om dat te verhinderen is er kontrooi nodig op het gebruik van 

üie macht. Maar kontrooi is geen kontrooi als ze uitgeoefend wordt 
door mensen die van die macht moeten leven, door mensen die eten 
uit hun ruif, door mensen die afhankelijk zijn van die macht. 

De knecht kan zijn baas niet doelmatig kontroleren als zijn baas 
hem om een ja of neen kan wandelen zenden. 

Op het politieke vlak overgebracht, betekent die eenvoudige 
maar juiste volkswijsheid, dat de meest-doelmatige politieke oppositie 
die is van een partij die geen regeringsambities heeft, die ONAFHAN
KELIJK staat tegenover de besturende macht, ONAFHANKELIJK 
tegenover de regering, die alleen AFHANKELIJK is van het volk, 
van de WIL van zijn kiezers en voor wie de wil van haar kiezers nog 
WET is en WET B L IJ F T, omdat haar ENIGE bestaansreden is 
de eerbiediging van die wil, en omdat zij zonder eerbiediging van die 
wil N I E T S meer is. 

Dat is een lange zin, maar men herleze hem maar eens even en 
overwege hem. Wij menen dat hij verantwoord is. 

Maar de VLAAMS - NATIONALE oppositie 
is DUBBEL noodzakelijk! 

De oppositie is in ons regiem, in elk gezond politiek regiem 
noodzakelijk. Die van de zogezegde kleine partij kan de meest-onaf-
hankelijke zijn en ook de meest doelmatige. 

Maar — in de huidige tijd — is de VLAAMS NATIONALE 
oppositie er dubbel nodig. En wel omdat buiten de redenen van 
algemene aard waarvan wij gewag maakten, er BIJZONDERE 
Vlaamse redenen zijn. 

Ze alle opsommen ? 
Dat gaat niet in een manifest. 
Enkele van de voornaamste zijn : 

— het vraagstuk van het federalisme is gesteld; 
— het vraagstuk van de verdere ontwikkeling der Vlaamse 

nijverheden neemt scherpere vormen aan; 
— de voortschrijdende bewustwording der Vlamingen moet 

onafwendbaar tot rechtsgelijkheid tussen Vlamingen en 
Walen leiden, zal dat ook binnen afzienbare tijd, Waalse 
driestheid of Vlaamse halfslachtigheid kan dit echter 
gevoelig vertragen, dus groot nadeel berokkenen; 
de Vlaamse landbouw met eigen karaktertrekken en 
belangen verlangt bijzondere door Vlaamse motieven 
bepaalde zorg om zijn toekomst te kunnen veilig stellen; 
onze Vlaamse jeugd moet zich volledig kunnen ont
plooien door technisch en hoger onderwijs, waarvan een 
té groot gedeelte verstoken blijft — men vergete het 
niet — dat is van het allervoornaamste ! 
er moet een sociale politiek gevoerd worden gericht op 
stelselmatige opvoering van het levenspeil van HEEL 
de bevolking - van de arbeiders, en van al wie eerlijk 
en goed werkt; de vooruitstrevende Walen willen dat 
ook, maar wij Vlamingen willen dat stellig anders. Wij 
willen dat in elk geval ZONDER vernieling van fabrie
ken, ZONDER brandstichting en plundering, ZONDER 
overbodige en schadelijke gewelddaden. 

— Wat nog te herstellen is van het onheil door een onzin
nige repressie aangericht, moet grondig hersteld worden. 

(Lees door blz. 2) 

^ Werkloosheid n i jp t Aalst de keel d icht 
(reportage, blz. 8) 

"JV Bové gearriveerd ? 
(brieven, blz. 4) 

•^ Vlaamse kuisvrouwen in de meerderheid 
(Vlaanderen Kolonitaliegebied, b(z. 8) 

-Ar Regering laat Vlaamse vissers verhongeren 
(artikel, i>lz. S) 
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Vlamingen in eenheidspartijen 
kunnen niets verwezenlijken 

(vervolg van blz. 1) 
Dat alles, en veel meer nog, wijst er op dat een VLAAMS 

NATIONALE oppositie er dubbel nodig is, een Vlaams Nationale 
oppositie die deze en andere zaken bekijkt vanuit het VLAAMSE 
standpunt. Eln niet alleen « bekijkt » maar dan ook zich in die zin 
volledig kan inzetten, zonder belemmering. 

DE UNITAIRE PARTIJEN LATEN « SOL
LEN )) MET VLAAMSE BELANGEN 

Maar waarom zouden de Vlaamse parlementairen uit de «groten 
partijen daar niet voor zorgen. 

Ja, waarom niet I 
Kom, laten we even nuchter redeneren, zonder vooringenomen

heid, eerlijk tegenover elkeen. 
E J rijn eerlijke en bewuste Vlamingen in de zogezegde grote 

partijen, er zijn er ip de C.V.P., in de Socialistische partij, en zelfs, 
in de liberale partij. 

Er zijn daar, naast renegaten van hun volk, naast profiteurs en 
mannen die voor hun Vlaamse afkomst niets geven, naast halfslach-
tigen, ook enkele eerlijke Vlaamse mensen die hun afkomst, hun 
aard, hun taal trouw willen blijven en ook de belangen van hun volk 
eerHjk willen behartigen. 

EJI waarom vragen wij dan niet die mensen poHtiek te steunen ? 
Zeer eenvoudig; omdat die enkele eerlijke, bewuste Vlamingen 

willen of niet de gevangenen zijn van de unitaire partij waarin zij 
staan. Zij zitten in het KEURSLIJF van die partij en zij kunnen daar 
niet uit of niet buiten. Sommigen steigeren af en toe, maar zij 
kunnen daar niet buiten, of ze worden gebroken en zijn niets meer. 

Voorbeelden ? 
Kom - enkele uit de hoop, en liefst per partij. 

Voor de C.V.P. 
— Enkele Vlaamse C.V.P.-poUtiekers klagen met ons het schan

daal aan dat een HALF MILJOEN Vlamingen niet in het parlement 
vertegenwoordigd zijn. 

Ook daardoor komt de werkelijke Vlaamse macht in de Staat 
onvoldoende tot uiting. 

De C.V.P. beloofde onmiddellijke zetelaanpassing. 
ER IS DAAR NIETS VAN TERECHT GEKOMEN ! niet 

omdat sommige « goede Vlamingen » uit de C.V.P, dat niet willen, 
wel omdat het eenheids-ketn-sKjf van hun partij hen dat belet. 

- ^ ' ^h"^ i ldè r ^bötbèfeld. En een goed voorbeeld, omdat het 
meteen aantoont dat het er niet alleen om taalbelangen gaat m d« 
worsteling van de Vlaamse strijd om volledige rechtserkenning. 

Bij de behandeling van een nieuwe wetgeving betreffende 
economische expansie, wilde de CV.P.-volksvertegenwoordiger 
De Saeger een wijziging opdat van die wetgeving ook in voldoende 
mate de Vlaamse economie zou genieten. 

E J kwam niks van in huis : het was de eerste minister zelf, do 
Vlaming Eyskens, de vroegere ondertekenaar van het accoord 
V'.N.V.-K.V.V., die het initiatief De Saeger kelderde. Hij stelde de 
vertrouwenskwestie, en De Saeger werd door al die andere u goede 
Vlamingen » van de C.V.P.-parlementaire groep in de steek gelaten. 

Het keurslijf van de eenheidspartij C.V.P. had weer gewerkt, 
het versmachtte de Vlaming De Saeger. 

Het deed de « Vlaming » eerste Minister Eyskens marsjeren. De 
WAALSE C.V.P.-minderheid had gesproken en gedreigd, en om de 
partij-eenheid werden Vlaamse belangen geofferd. 

— En nog een ander voorbeeld. 
Waarom zijn zóvele onverdiende wonden door een onrechtvaar

dige repressie geslagen nog niet geheeld, en waarom gebeurt er prac-
tisch niets meer op dat gebied ? i i-i 

Als men heel wat Vlaamse C.V.P.-parlementsleden afzonderlijk 
spreekt, en als die hun rechtvaardigheidszin en hun hart aan het 
woord laten — en dat doen ze soms — dan hoort men dat ook zij 
veel onverdiend leed betreuren dat door een mateloze en in menig 
opzich zinloze repressie werd aangericht. 

En waarom dan geen afdoende maatregelen ? 
Omdat het partij-keursUjf die C.V.P.-parlementairen belet de 

laatste gevolgtrekking uit hun overtuiging te halen : namehjk des
noods een regering te doen vallen. - Als ze dat moesten doen, wordt 
hun partij-belang geschaad. DUS DOEN ZE HET NIET I 

— Nog andere voorbeelden ? 
Er zijn er te veel. We wilden nog schrijven over de wanverhou

ding Vlamingen-Walen in de leidende posten, en over de houding, 
de totaal-onvruchtbare houding van de C.V.P.-parlementairen en 
regeerders op dat gebied. j • n i 

Maar dan wordt ons opstel te lang. Trouwens dat is aUemaal 
voldoende bekend. We vermelden dit daarom maar terloops. 
Voor de B.S.P. 

Men zegt soms dat wij enkel de C.V.P. aanpakken. 
Dat is onzin ! , , . ,. • i- • i. .^' 
Wij weten zeer goed dat wij van de huidige socialistische partij 

geen gezonde Vlaams nationale politiek te verwachten hebben. 
Nochtans is een gezonde Vlaams Nationale politiek, met alleen 

niet m tegenstrijd met een politiek van sociale vooruitgang, ze is naar 
onze overtuiging voor Vlaanderen een noodzakelijk element van een 
vooruitstrevende sociale rechtvaardigheid ! 

Voor officieel als « onderontwikkelde gebieden » geclasseerde 
landen zijn onze Belgische socialisten de eersten om zulks te beves
tigen. Alleen voor de Vlamingen telt dat bij hen niet I 

. .V« / J' 

Wat we wel 
kregen 

(Vervolg van blz. 1) 

Stijgen van de 

natio|iale. schuld 

De Tegering 'Van 'Ai&er met de li
beralen heeft het van '54 tot '58 al 
erg bont gemaakt wat betreft de 
verhogfaax *aa de nationale schuld. 
Eyskens met de liberalen hebben er 
nog een schup bijgedaan en rckord-
cijfers bereikt. De nationale schuld 
steeg met t miljard per maand. Een 
kleine 70 miljard blJ op minder dan 
3 Jaar, zodat in januari de nationale 
schold de 400 miljard overschreed. 

Inflatie 
van ambtenaren 

Onder de jongste regering ver
hoogde het aantal ambtenaren met 
15 % of met 12.000 De liberalen we
ten hun vriendjes In de kaas te hel
pen ea de C.V.P. bleef niet ten ach
ter. Naast die 12.000 ambtenaren 
kwamen er in de parastatale dien
sten en in het leger ook nog 14.000 
nieuwe staatsbedlenden, die wU aUe
maal mogen betalen. Dit in het iiar 
der van het fameuze deotelplan van 
Eyskens en van de 25 % verminde
ring van de belastingen ooit door de 
Ulieralen beloofd. 

Moord 
en verkrachtingen 

in Kongo 
Ondanks de uitdrukkelijke waar

schuwing van onze wolksvertegen
woordiger Mr. Van der Eist tn het 
parlement trof de C.V.P.-UberaJe re
gering geen enkele veiligheidsmaat
regel voor onze landgenoten bij de 
onafliankelijkheids verklaring van 
Kongo. Enkele moorden en honder
den verkrachtingen waren het dra
matisch gevolg van deze Uchtetnnig-
held naast het verlies van tientallen 
miljarden bij duizenden Ideine men
sen die van hnn spaargeld cnkeJe 
Kongolese akties gekocht hadden. 

Verdere uitzuiging 
van middenstand 

Om heel dat finanUeel g^noei 
en gddsmljterij door deuren en 
vensters te vergoeden wordt de be-
lastingsschroef steeds verder toege-
draald zodat de jongste S Jaren weer 
duizenden middenstandertjes en 
boeren hun bedrijf konden verlaten 
of hun bestaan bedreigd weten. 

Met de eenheldswet — gestemd 
door C.V.P.-ers en liberalen — lig
gen thans weer 14 miljard nieuwe 
belastingen te wachten. 

En waarheen moeten deze midden
standers en boeren ? Industrialise
ring komt er maar niet zodat ook 
voor onze werklozen, mobielen en 
bedienden geen uitweg bestaat ten
zij we i t te zoeken tientallen kilo
meter Vim hals. 

Oppositiegeknoei 
Alsof er In Vlaanderen niet ge

noeg gesukkeld werd ging Wallonië 
waar het uurloon 5 F hoger ligt dan 
In Vlaanderen tot de staking over. 
Tot daa». Maar die staking groeide 
nit tot een soort Zuidamerlkaanse 
revolutie met al de daarbij gepaard 
gaande vernielingen. 

Het gevolg? Wallonië krijgt alle 
mogeUjke toelagen van de regering! 
De Walen werden beloond en de 
Vlamingen gestraft een vaste ge
woonte in ons land. De werkloosheid 
tn Vlaanderen steeg de laatste twee 
maanden van 62 tot 66 %. 

W l | Z I IN HET BEU 
WU zijn het beu het hopeloos ge

knoei van de onbekwame marionet-
tta in de « grote » partijen. Frisse 
lucht is nodig. Een stevige oppositie 
ran jonge en nleuwp mensen, niet 
belust op een ministerzetel. Een 
nieuwe en jonge partij. 

Dat is de Volksunie. 
Zullen de kieiers ons de kans ge

ven de zweep te leggen op die af 
tandse profiteurs T Het wordt meer 
dan tijd want ons land ea onze po-
Ittlekers «IJn een voorwerp van spot 
»o«r de gehele wereld 

Zij droegen in de jongste jaren geen regeringsverantwoordelijk
heid. Maar als ze regeerden, deden ze niets op Vlaams gebied. 

Ondanks al hun « humanitaire » gevoelens, hebben ze een ontel
bare schare van repressie-slachtoffers laten kerkeren, broodroven of 
in een sociaal-minderwaardige positie vastgeankerd en tot burgers van 
derde of vierde klasse geproclameerd. Dat was niet alleen on-vlaams, 
dat was en dat is grotelijks on-sociaal ! 

Een waarachtig humanitair socialisme mag niet hardvochtig zijn, 
— Ander voorbeeld : 
De Waalse socialist Gailly protesteerde omdat overwogen werd 

in het Brugse een staalbedrijf te vestigen. 
Waar is het krachtig protest daartegen van de Vlaamse socialisten 

gebleven ? En nochtans : het gaat hier niet om taalbelangen, wel 
om de boterham van de Vlaamse werkman ! 

— Nog ander voorbeeld. 
Het zijn Waalse socialistische Parlementairen die een voorstel 

tot inrichting van een Paritaire Senaat deden. Dit voorstel betekent 
in feite de definitieve en wettelijke vastlegging van de overmacht der 
Waalse en anti-Vlaamse coaHtie. 

Het is een monster van onrechtvaardigheid. 
Wat doen de Vlaamse SociaHsten daartegenover ? 
Zwijgen, of ondergaan, of zelfs goedpraten zoals de zogezegde 

socialistische « flamingant » Vermeylen I 
Het partij-keurslijf verplicht hen daartoe I 
Er zijn vele andere voorbeelden. 
Wij zullen in de loop van deze verkiezingsstrijd gelegenheid 

genoeg hebben om daarop terug te komen. 

Het is trouwens een zeer komieke, maar zeer triestige geschiede

nis. 
In de C.V.P. is er een Vlaams overwicht. 
Maar... als zich dat Vlaams overwicht, voor redelijke Vlaamse 

belangen doet gelden dan schreeuwen de Waalse partners moord en 
brand : en om de eenheid van de partij — opperste goed ! — te 
redden, moet de Vlaamse « meerderheid » water in haar wijn doen, 
dit is zvrichten of... «de duimen leggen » 1 . . . . . 

In de B.S.P. — ofte socialistische partij — is de situatie juist 
andersom. Daar is er immer een Waals overwicht geweest, en nu 
op het nationale vlak, na meer dan 100 jaar, van het Vlaamse « feit » 
dient rekening gehouden, dreigen die socialistische Walen met at-
•cheuring. Het bestaande Waalse overwicht in de socialistische parti) 
lou volgens hen ook moeten vereeuwigd blijven op het nationale 
vlak. En de Vlaamse socialistische leiders buigen voor de eis hunner 
Waalse partijgenoten i zij zouden een paritaire senaat ondergaan, 
en wat méér nog, om ze koest te houden. 

Het partij-keurslijf dwingt zelfs bewuste Vlamingen der unitaire 
partijen tot kunstmatige anti-Vlaamse houdingen. * 

Wij waren in dit verband bijna de liberalen vergeten ! 
Hoe dat te verklaren ? Zeer eenvoudig ! 
Er zijn Vlaamse liberalen - maar in de liberale Partij zijn het de 

Brusselse liberalen die baas spelen. Men mag van de Brusselaars zelf 
geen kwaad spreken. Er zijn daar zeer goede Vlamingen onder. 
Maar de Brusselse liberale leiders behoren tot de « snobs » waar
voor het Vlaamse « kiesvee » alleen goed is om stemmen te leveren. 
Voor hén Uijft het Vlaams de taal van knechten en nieiden en de 
Vlaming hoogstens goed om een tweederangsrol te spelen. 

Daar moeten wij in Vlaams opzicht toch niet langer blijven bij 

stilstaan. 

Besluit : het partij-keurslijf belet de Vlaamse 
parlementairen uit de eenheidspar
tijen in Vlaams opzicht te zijn wat 
ze moeten zijn : 100 % Vlaams, 100 % 
ten dienste van het Vlaamse volk! 

«om....el.Un, • * 4 i ^ - ; f - ^ « « ^ « J 'j^'^l^^i^ S^o^rl^" " "^ 
weer een lenk 
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Een komponist van komische operas, op zoek naar een li
bretto, zou zich met vrucht kunnen inspireren aan de vaudeville 
waarvan de Wetstraat de laatste dagen getuige is geweest. De 
karpersprongen der christelijke en liberale excellenties, het 
duel tussen de eerste-minister en zijn minister van finantiën, 
de lieftalllgheden die gewisseld werden tussen de heren Motz en 
Lefèvre, de intriges en manoeuvers allerhande zijn even zoveej 
dankbare themas voor een opera buffa die als titel zou dragen : 
* de Week van het Grote Huwelljksbedrog *. 

Van mislukking tot mislukking, van gebroken belofte tot 
gebroken belofte, van tragi-komische verzoening tot verzoening 
is het christelijk-liberaal echtpaar door twee jaar huwelijks
leven gesukkeld. In volle Kongo-krizis reeds dreigden de echte-
llngen hun weg te gaan. Ze bleven aan mekaar gekluisterd met 
de keten van de wederzijdse medeplichtigheid en de wederzijdse 
tekortkomingen. Men had kunnen verwachten dat, na de onge
looflijk onhandige brutaliteit van de klassieke « derde man » 
in de maanden december en januari, de gelieven de weg tot el
kander zouden hebben teruggevonden en dat er geen wolkje de 
serene hemel van het hervonden huwelijksgeluk zou komen 
verduisteren. Het einde is deze week gekomen in zuivere vau
deville-stijl. 

Het is wel een giillige speling van het lot dat Eyskens, da 
man der herstelprogrammas en sleutelplannen allerhande, de 
politieke dood heeft gevonden dank zij de paradeknol uit zijn 
plannenstal : de eenheidswet. Enkele weken geleden bezwoer de 
eerste-minister ons, dat het land op de rand van de afgrond 
stond en dat er maar één redding meer was : de spoedige en in
tegrale toepassing der eenheidswet. Tegen die eenheidswet 
kwam het hele land in opstand : de christendemokraten zowel 
als de socialisten, de middenstanders zowel als de nijveraars, de 
arbeiders zowel als de ambtenaren. Dit verzet werd vervalst en 
tenslotte ontkracht door de revolutie van Renard en de Luikse 
metaalbewerkers. Een kort ogenblik kon Eyskens, dank zij de 
kortzichtigheid der socialisten, triomf kraaien. Maar nadat hij 
zijn eenheidswet (dit « wangedrochteJijk labyrint » zoals de 
« Standaard » ze deze week nog betitelde) door het parlement 
had gejaagd, bleek plots geen spoed meer geboden. De elekto-
rale berekening was plotseling belangrijker geworden dan het 
heil van het land. 

Zo kwam het tot de « Week van het Grote Huwelljksbe
drog ». De liberalen, die met moeite de christelijke woordbreuk 
inzake de kieswethervorming hadden geslikt, zonnen op een 
middel om het zinkende schip te verlaten en om de duivelen 
van hun verkiezingskampanje te ontbinden tegen de C.V.P., 
de « partij der 10 miljard nieuwe belastingen ». Eyskens op zijn 
beurt voelde er niets voor, het kiezerskorps op enkele dagen van 
de urnen de onverteerbare kei van zijn nieuwe belastingen in 
de maag te duwen. En achter de koulissen speelde Lefèvre reeds 
zijn subtiel spelletje met Spaak en de socialisten. 

De rest kent men • de liberalen verlieten vrijdag de rege
ring; in een laatste bevlieging van platvloerse verkiezingsbere
kening wist Eyskens het Hof er vsm te overtuigen, het liberaal 
ontslag niet te aanvaarden. Dit dan is de straf voor de overspe
lige echtgenoten : tot op de laatste dag zullen ze aan mekaar 
gekluisterd blijven door de keten van het wederzijds bedrog. 

Inmiddels wordt vlijtig de balans der regering-Eyskens op
gemaakt en het rezultaat is, ondanks alle cijferen, rampzalig. 
De « Standaard > (toch nog altijd een krant der meerderheid, 
menen we) schreef o.m. : « We beleven bijbelse jaren van 
schraalheid en ontzetting... Arm land, dat geregeerd wordt 
door afgematte, opgejaagde mannen die geklemd zitten tussen 
1.001 belangentwisten... Een politieke garde die zich, als een
cellige parasieten, op de verworven pozities vastzuigt >. De 
< Soir > blokletterde : < Jamais un gouvernement ne se sera au-
tant déconsidéré aux yeux de l'opinion publique, nationale et 
internationale. Jamais un gouvernement n'aura porté autant 
de mauvais coups au régime >. 

Terwijl het land, dank zij de man die door zijn eigen pers 
een « Pilatus > wordt genoemd, een speelbal is geworden van de 
nationale en internationale politiek, t-erwijl dat land iedere dag 
nog wat zieker en nog wat armer wordt, spoeden zich alom de 
kandidaten voor de polls der grote partijen naar de nederige 
stulp van de bazismilitant om er zijn stemmetje te bedelen en 
<ym hun medekandidaten een hak ' te zetten. 

En het gekuip gaat verder : te Leuven wordt De Vleeschau-
wer terug opgevist voor de C.VJ>.-Ujst, achter de schermen gaat 
Van Zeeland de Koning bezoeken, in de Tweekerkenstraat wordt 
de lijst van de christelijke en socialistische excellenties op pa
pier gezet. 

Voor wanneer het einde van de mislukkingen, de vernede
ringen en de ploerterijen; voor wanneer het einde der < een
cellige parasieten »; voor wanneer het einde der < bijbelse ja
ren van schraalheid en ontzetting > ? 

Het antwoord wordt gegeven op 26 maart I 
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DE BANAAN, GENAAMD GASTON 

OOST EN WEST ONDER KENNEDY 
Gedurende het Eia«nhowerbewind wa

ren de Terhoudini:en tussen Amerika en 
Rusland volkomen op een dood spoor ere-
raakt. De schuld daarvan lag o.m. bij de 
strakke en fantazieloze DuUes-doktrine die 
zich tenslotte beperiite tot een verouderde 
steunpunten-leer en die goeddeels oorzaak 
was van d« steeds groeiende verwijdering 
tussen het Westerse en het neutralistische 
kamp. Ook na de dood van Dulles bleef 
de Ameriliaanse buitenlandse politiek in 
het dood spoor verder draven; tulks leidde 
dan tenslotte tot het C-2 incident vlak 
voor de Parijse topkonferentie. Voor 
Kroesjfajev was dit incident de gedroon»-
de gelegenheid om de Parijse konferentle 
ad patres te zenden en te wachten op de 
aflossing te Washington. 

Kennedy had in lijn verkiezingskam
panje niet verzuimd te beklemtonen dat 
de Amerikaanse buitenlandse politiek ne-
lemaal opnieuw moest doordaefat Worden. 
Dadelijk nadat hij het Witte Huis had 
betrokken, stuurde hij aan op een wapei-
bestand in de koude oorlog; hij liet door 
zijn ambassadeur Lewellyn Thompfion aan 
de heer « K » voorstellen, de verhoudin
gen gedurende twee maand volledig te b»-
vriezen om inmiddels een nieuw concept 
en nieuwe contactpunten te vinden. 

De Russische staatsman willigde dit 
verzoek onmiddellijk in en vroeg slechts 
enkele bewijzen van Amerikaanse goede 
wil om zijn eigen publiek tevreden te kun
nen stellen. Zo kwam het dan tot een uit
wisseling van Amerikaans-Russische vrien
delijkheden en beleefdheid. Kennedy be
loofde, de U-2 vluchten definitief stop te 
zetten; Rusland Het de gevangen Ameri
kaanse RB-piloten in vrijheid; Kroesjtsjev 
stemde er mee In, de hememing der ont
wapeningsbesprekingen te Genene met 6 
weken te verdagen; de Amerikanen hoed
den er zich voor, de Laotische situatie ten 
spits te drijven; de Russen tenslotte Be
tuigden van een verregaande verzoenings-
gezindheid in de Kongolese kwestie tot op 
het ogenblik van de moord op Loemoem-
ba. De Russische houding vooral in beide 
laatstgenoemde problemen »as belangrijk. 
Kennedy had van in den beginne de 
kwesties Laos en Kongo de toetssteen ge
noemd van de Russische goede wil. 

Er zijn redenen te over om aan te ne
men dat het Kroesjtsjev voorlopig ernst is 
met zijn vredelievende verklaringen en be
doelingen ten overstaan van de Verenigde 
Staten. De positie van de Rus in zijn el-
gen land is de laatste maanden fel verste
vigd, zonder nochtans ook maar van verre 
de onaantastbaarheid van Stalin's pozltie 
destijds te benaderen. Rusland bevindt 
zich midden in een zeer belangrijke ont
wikkelingsperiode : de nadruk wordt ver
schoven van de zware industrie naar de 
industrie voor verbrulksgoederen en voor 
het eerst sinds de kommunistische revolu
tie van 1917 wordt het landbouw^ raagstuk 
in aHe ernst en op volkomen nieuwe ba
ils aangepakt. 

Zelfs in een totalitair land is het niet 
zo eenvoudig, een eenmaal vastgelegde 
sociaal-ekonomische koers van vandaag 
op morgen om te gooien en nieuwe paden 
te gaan bewandelen. Het Russisch verlan
gen naar betere verhoudingen met het 
Westen wordt dan ook waarschijnlijk ge
maakt doodeenvoudig door de Russische 
behoefte aan buitenlandse rust om belang
rijke binnenlandse problemen op te kun
nen lossen. 

De moord op Loemeemba heeft plots dit 
schema —, althans voorlopig — radikaal 
overhoop gehaald. Vanzelfsprekend is de 
Russische verontwaardiging terzake loor 
een goed deel schijnheilig. De vraag dient 
dan ook gesteld te worden, waarom de 
Russen brutaal de steven heW)en gewend 
ter gelegenheid van dit Incident. 

En ook hier is de verklaring niet zo heel 
ver te zoeken. Een vreedzame uitbreiding 
van de Russische machtspozitie beweegt 
zich als vanzelf in de richting van het 
Afro-.Aziatlsche blok. Maar daarnaast en 
daarboven is er een dwingender gebod 
voor de schijnbaar harde Sovjet-koers : 
nl, de houding der Chinezen. Het Chinees 
kommonisme l)e\'indt zich in een stadium 
waarin iedere koncessie gelijk zou staan 
met een verslappen van de nationale in
spanning en met een stagnatie in het re
volutionaire éUn. Het is dan ook hoege
naamd niet te verbazen dat, telkens wan
neer Peking een dwingende ideologisch of 
politiek motief vindt om Moskou te doen 
marsjeren. dit motief dan ook dadelijk 
wordt gehanteerd. 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwaard van Vlaanderen! 
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De Russische politiek, die voor een bui
tenstaander vaak gedikteerd lijkt door 
een ijzeren logika en een onafwendbare 
doeltreffendheid, wordt in werkelijkheid 
voortdurend bepaald, door motieven en ge-
beurt»iissen die totaal aan het Russisch 
toezicht ontsnappen. De dood van Loe-
moemba is, om de hogervermdd: redenen, 
een dergelijk motief. 

Een uiterste konsekwentie van deze si
tuatie Is de volgende : voor de Kongolese 
chaos en dus ook onrechtstreeks voor de 
moord op Loemoemba is het Belgisch be
leid in grote mate verantwoordelijk. Naast 
alle overige verdiensten van de kleine 
man. genaamd Gaston en voorlopig nog 
gevestigd in de Brusselse Wetstraat, komt 
tenslotte nog deze : de banaanschii te zijn 
geweest waarop de Amerikaans-Russisclie 
verhoudingen momenteel aan het glijdm 
zijn geraakt^ 

Het vrijheidsstandl>eeld t« New-York. 

Hopelijk blijft het voor ons en de westerse 

wereld een teken van de vrede. 

Deze week heeft dhr Wlgny, minister van Buitenlandse za
ken, het Belgisch beleid ten overstaan van Kongo en de situa
tie aldaar in één enkele zin samengevat : « De voorlopige grond
wet voor Kongo is een grote mislukking gebleken >. 

Men kan zich nauwelijks een radlkaler veroordeling Inden
ken van de Belgische Kongo-politiek en deze veroordeling biedt 
dan nog het voordeel dat ze uit absoluut onverdachte bron 
komt en dat ze lastig als kommunistische propaganda kan wor
den betiteld. 

Inderdaad, het beeld dat Kongo dezer dagen biedt U dat van 
een immer nog verder om zich heen grijpende chaos. En aan het 
begin van deze chaos staat c m . de unitarlstische « voorlopige 
grondwet », verheven produkt van het Belgische politiek den
ken. 

De moord op Loemoemb^ is jiö,.?efeere ?ia.,eeQ üopgtepunt 
en wellicht ook een keerpunt geworden In het Kongoles© dra
ma. Deze moord — een onverwachte troefkaart in het Russi
sche Afrlka-spel — dreigde de Internationale verhoudingen 
grondig en definitief te bederven. De Afro-Azlaten werden als 
het ware gekonfronteerd met wat in Moskou als « kolonialistisch 
banditisme » werd betiteld en het lag in de lijn der verwach
tingen dat ze in de Veiligheidsraad de Russische tezis en de 
Russische aanvaJ op Hammarskjöld zouden steunen. De kans 
op een vergelijk leek uiterst miniem, zowel de Amerikanen als 
de Russen hadden reeds gedreigd met het veto-recht. 

Het scenario werd echter in laatste Instantie gewijzigd en 
de film draaide dan ook niet In de verwachte versie. Hammarsk
jöld zelf kon in de vergadering uitpakken met de allerlaatste 
Informatie uit Kongo : de moord op de zes Loemoemblstische 
leiders te Bakwanga. Dit nieuws verwekte een psychologische 
schok en de Afro-Aziaten begrepen meteen dat Kongo In een 
bloedbad ging verdrinken wanneer niet snel en afdoend werd 
Ingegrepen door de UJ^.O. 

Eens te meer is gebleken dat de Afro-Aziaten, die gewoon
lijk een naar westerse begrippen c hard > standpunt innemen, 
op het beslissend ogenblik zeer verstandig weten te reageren. 
De Russische motie haalde slechts één enkele stem, nl. die van 
Rusland zelve. Het is tenslotte een motie van de V-A.R. die werd 
goedgekeurd en die enkele zeer pozltieve elementen bevat. Zo 
worden de U.N.O.-troepen in de toekomst gemachtigd gewapend 
In te grijpen; er wordt voorzien in de terugtrekking van niet 
aJleen Belgische maar ook andere buitenlandse technici; het 
Kongolees parlement dient dringend bijeengeroepen te worden 
en — misschien wel het belangrijkste — de militaire en para
militaire formaties die in gans Kongo oorlogje op eigen houtje 
spelen dienen te worden geneutralizeerd. 

Deze rezolutie is redelijk. Het zal nochtans geen kinderspel 
worden, ze ten uitvoer te leggen. Reeds heeft Tsjombe de alge
mene mobillzatle van Katanga bevolen en alles laat voorzien 
dat hij zich met hand en tand tegen U.N.O.-tussenkomst zal 
verzetten. 

België dient thans, na maanden van misdadlg-dubbelzlnnige 
Kongo-polltiek, een klare lijn te trekken. Het moet thans defi
nitief uit zijn met de verkapte oorlog-via-tussenpersonen in 
Katanga. Eén der laatste schandalen, die ons al zo zwak pres
tige in het buitenland verder hebben aangetast, is de levering 
van Franse Fouga-Magister-straaltoestellen aan Tsjombe. Deze 
vliegtuigen werden door Frankrijk naar België uitgevoerd en 
zijn via ons land in Katanga terechtgekomen. Ook op het ge
bied der Kongo-politiek moet het verdwijnen van de rampzalige 
Eyskens en d'Aspremont-Lynden klaarheid brengen. 

Ook elders in Afrika is er beroering. Te Londen is de kon
ferentle over de poUtieke toekomst van Rhodesië een misluk
king geworden, dank zij de onverzoenlijke houding van sir Roy 
Welensky. De Kongolese brand is overgeslaan naar dit rijke ge
bied ten zuiden van Katanga en er zal heel wat meer dan Brit
se diplomatie en Britse ervaring nodig zijn om de schade te 
beperken. 

De 't Santa Maria > is, na haar piratentocht, terug te Lissa
bon aangekomen. De pers, die de avonturen van Galvao in geu
ren en kleuren wereldkundig heeft gemaakt, verzuimde als blJ 
toeval te vertellen dat de < Santa Maria > uiteindelijk op min
der heldhaftige wijze de haven van Recife is ingejaagd gewor
den onder de dreiging van de kanonnen aan boord van de 
Spaanse kruiser « Canarias >. 

22.2.61. 
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LUILEKKERLAND 
Is er wel één enkel land in Europa, zo

als In ons f lief » België waar : 
1. — E!r nog zoveeJ werklozen zijn (In 

Nederland en Duitsland géén). 
2. — Art. 123 sexles nog steeds van 

kracht Wljft en honderden. Ja d%iizenden 
hier de gevtvlgen Tan dragen ? 

8. — Er nog steeds, n a 15 Jaar, een hon-
«lerdtal c Inclvleken » In de gevangenis 
s l t t en? 

4. — De regering haar pollevlën vaagt 
•on óa Straataburgse veroordeling ? 

8. — De verantwoordelijken voor de 
Koogo-ramp steeds nog ongestraft en ult^ 
dagend blijven rondlopen ? 

6. — Al de oude paarden weer als kop
mannen <^ de kleslljaten staan ? 

7. — De kommimlsten wel, de Volksunie 
niet voor de micro van de B.R.T. mogen 
k o m a i ? 

8. — De mlndea-heid In dit land nog 
•teeds op leder vlak de meerderheid re-
i e e r t ? 

9. — Er steeds ministers zijn die de taal 
n i n de meerderheid niet kennen of willen 
kennen 7 

10. — Het als « doodzonde » wordt be
stempeld voor de Volksunie te stemmen, 
maar « zaligmakend » met een koalitie 
»an socialisten en vrijdenkers? 

11. — Men het diüdt, dat een voorzitter 
ran de C.V.P., de zo christelijke volkspartij, 
d jn argumenten in het publiek kracht bij-
•et met een Godslastering ? 

12. — De politieke bonzen zware belas
tingen heffen, doch van de zichzelf toe
gekende verhoging geen c?nl laten vallen? 

13. — De inkomsten uit Vlaanderen hoe 
tanger hoe meer naar Wallonië worden 
overgeheveld ? 

14. — Het merendeel der parlements.-
leden moeten zwijgen of geen elg-en oor
deel mogen uitspreken dan dat van de 
partij ? 

15. — 100.000 stemmen slechts recht ge
ren op één parlementszetel en in andere 
Mn.schrijvingen de helft minder ? 

16. — Men bezig in een nieuwe Spaak 
n het politieke wiel te steken, een rode 
Spraak, die de taal der meerdertield ne-
reert ? 

O Vaderland ! O edei land der Belgen ! 
ZELFBESTUUR 1 Het enige redmiddel 

roor zo'-a zwijnenstal .1 

CD. - Brussel 

BOVE GEARRIVEERD ? 
De C.V.P. op loek naar Vlaamse lok-

vogels heeft een nlenwe lokvink In haar 
kooi met name Femand Bové. 

De vroeger s therp agerende voorzitter 
van V.V.O. heeft de laatste tijd veel aan 
strijdvaardigheid ingeboet. 

Een motie voor Federalisme door het 
bestuur van V.V.O. aan de raad voorge
legd werd door Bové en nog een aantal 
politieke wringers herield tot een afkook
sel dat door het merendeel der raads
leden als flauw bestempeld werd. Na he
vige discussies tussen voor en tegenstan
ders werd dan toch een motie aan elkaar 
getimmerd die spreekt over meesterschap 
in eigen huis, maar zorgvuldig de term 
Federalisme verzwijgt. 

Waar trfken jare Bové bijna eenparig 
als voorzitter verkozen werd, bekwam hij 
nu amper twee stemmen meer dan de 
helft der aanwezige raadsleden. 

Na de stemming en rekening houdend 
met de houding van Bové nam dhr Bec-
quaert onmiddellijk ontslag als ondervoor
zitter. Als medewerker aan het socialistisch 
tijdschrift « Links » werd Becquaert ook 
gepolst zich kandidaat te stellen bij de 
aanstaande verkiezingen. Als verdediger 
van het Federalistisch standpunt heeft 
hij radikaal geweigerd op een unltaris-
tische partijlijst te staan. 

De lakse houding van Bové druist regel
recht In tegen de konsekwente stelling-
name van Becquaert. 

Zal het vroeger zo eendrachtig strijdend 
V.V.O. in verdeeldheid vallen door de dwa
ze daad van haar voorzitter ? Kijk eens 
aan Bové In de partij van Verse, Duvieu-
•ar t en consoorten. Wij hopen voor Bové 
en V.V.O. dat hij zijn kandidatuur op de 
Ujst van de C.V.P. terugtrekt ? Anders 
zal het hem en zijn verbond slecht ver
gaan ! 

D.M. - BrusseL 

ONTGOOCHELD ! 
Laatst in 't Fallieterke, in het artikel 

« 18 dagen » werd de gemeente Wambeek 
in het Payotenland ook vernoemd naar 
aanleiding van een paar willekeurige aan
houdingen en poging tot moord in 1940. 

Wat mij nu treft, dat is, dat jongere 
familieleden van deze mensen er absoluut 
niets van weten. Hoe verklaren ? 

Maar waar geen uitleg voor te vinden 
is, wat erg ontgoochelt. Zij en de meeste 
jongeren weten niet dat Bert Willems die 
rust in de crypte van de vermelde IJzer-

VLAANDEREN KRI|GT |AARLI|KS 
NINSTENS 50 NILjOEN 

VOOR ONDERWIIS TE KORT. 
TOELAGEN VRIJ HOGER ONDERWIJS 

IN MILJOENEN FRANK 
Algemeen 

totaal 
44 

Frans Nederlands 
H. onderwijs 

Vrije Universiteit Leuven 
Vrije Universiteit Brussel 44 
Landbouw Instituut Leuven 3,8 
Poljrtechnische Faculteit Bergen 8,8 
Universitaire Facult. St. A. Brussel 4,6 
Nationaal Fonds wet. onderz. 10 

22 
40 

1,9 
8,8 
4,6 
5 

22 
4 
1,9 

Totaal 115,2 82,3 32,9 
Diegenen, die verwonderd zijn dat Leuven met 2,5 X zoveel 

studenten als Brussel niet meer krijgt, willen we voorlichten 
dat dit een akkoord Is tussen Brussel en Leuven, die elkaar 
goed verstaan. Gemeenschappelijk bestrijden ze de gedachte 
van een nieuwe universiteit te Antwerpen, ook die van de Je
zuïeten. De toelagen voor het franstalig hoger onderwijs be
dragen meer dan het dubbel, bijna het driedubbel van die voor 
het nederlandstalig. 

Dit voor degenen die denken dat de Vlaamsgezinden in de 
grote parijen iets zouden te vertellen hebben. Want het is toch 
de regering, welke die toelagen verstrekt! 

toren, atkoni&lig is uit Wambeek. Nie
mand denkt er ten andere aan om ook 
maar eens een Uocenenkroon piëteitvol 
neer te leggen op zijn graf. 

Of schxunen zij zich soms ? E£ was 
nochtans een tijd dat zij er fier op wa^ 
ren ! Eilaas en nu ! 

En overigens buiten een herdenkings
plaat aan het geboortehuis van dichter 
Pol Demont, wordt deze dichter, die toch 
ook zijn rol speelde in de Vlaamse Bewe
ging, totaal doodgezwegen. 

Arme gemeente die Iiaar grote doden 
niet eren durft I of wH ? 

Een die het wel weet ! 
« Payot ». 

Nota. — Er is inderdaad veel schuldig 
zwijgen in ons land. Velen die voor Vlaan
deren alles, zelfs hun leven lieten, WOT-
den schljnijaar vergeten. Het offer van 
die doorgezwegenen is echter toch niet 
vruchteloos geweest. Hun naam zal nc^ 
uitgesproken worden, als dekoratiezoekers 
als Louette en Poety reeds vergeten stof 
en as zijn. 

^u.iiiiiiiiiiiiuiimiiiiuhMiiimiuimmiiiniiiiHMiiiHiiiiiiMiiiiiiiiMmiHHiiiiMMHiHiiiiiiiiiiiiiiimiinintiiniiiHiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | 

i HOOGSTRAAT 15a en 17 1 
I ANTWERPEN | 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
1 T, V. - Wasmachines | 
! Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 

25 rOT 30 '/. OP DE GETEKENDE PRUZEN 
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

KNUPPEL in 'IHANENKOT 

DUITSLAND - DELGIE 
Volgens recente gegevens be

draagt de groei van de ekonomie 
In West-Duitsland voor het jaar 
1960 in vergelijking met 1959 nomi
naal 11%, reeël 8%.De investeringen 
zijn gestegen met 16,5 %, stijging 
die groter is dan de stijging van het 
nationaal bruto produkt (11,3%). 

Daarentegen is de ekonomische 
expantie in België, die voor de pe
riode 1953-1959, slechts gemiddeld 
2.35% per jaar bedroeg, onder de 
huidige onvolprezen eerste minister 
en dank zij het fameuze sleutel-
plan gedaald tot 2% ! 

En nochtans is West-Duitsland 
een achterlijke federale staat in 
vergelijking met het moderne uni
taire België, waar men federalisme 
voorstelt als onverenigbaar met 
ekonomische vooruitgang ! 

PRACHTIGE REGERINGEN 
Zowel naar omvang als naar duur 

zijn de ekonomische recessies na de 
Jongste oorlog in België het grootst 
van al de omliggende landen. Men 
moet de cijfers maar eventjes be
kijken : 

Omvang 
8,6 

Land 
België 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Oostenrijk 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 

4,2 
1,0 
3,0 
2,2 
3,5 
5,1 
3,7 
4,7 

Duur 
3,0 
2,3 
1,0 
3,0 
1,3 
4,5 
4,0 
2,7 
4,5 

Zoals men ziet zijn we veruit re-
kordhouders wat de omvang van de 
teruggang betreft, terwijl voor de 
duur ervan alleen Zweden, Oosten
rijk en Denemarken ons overtreffen. 
In het geheel echter houdt België 
het rekord. >nze grote partijen, die 
achtereenvolgens het bewind ge
voerd hebben mogen fier gaan op 
hun werk. 

Kontant - Krediet 1 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR | 
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De vrees voor de waarheid zal 
een van de hoofdzonden ge
weest zijn van die arme rege
ring Eyskens, die in een tijds
verloop Van 3 jaar meer mis
lukkingen heeft aaneengere
gen dan gelijk welke van haar 
voorgangers. 
De C.V.P. regeringskrant « La 
LIbre Belgique » (26-1-61). 

( 

( 
( 
( 

Voor de oorlog waren 
de partij-ratten bang 

(Vervolg van blz 2) 

DE VLAAMS NATIONALE OPPOSITIE VAN 
VROEGER! 

Het is een onbetwistlaaar feit dat het bestaan van een VJaama 
nationale oppositie van E N O R M E betekenis geweest is voor de ba-
vordering van de rechtsgelijkheid van de Vlamingen in deze Staat . 

Zeer hoogstaande Vlamingen hebben na de eerste wereldoorlog 
ook geaarzeld alvorens de weg op te gaan van de zelfstandige Vlaamse 
part i j-vorming. Zij hebben het dan toch gedaan. Na een lang en 
verdienstelijk leven van zelfstandige Vlaams nationale politieke 
strijd, hebben zij allen de overtuiging goed en juist gehandeld te 
hebben. T r o u w e n s er zijn toch ook verschillende getuigenissen van 
andersdenkenden die de positieve rol van het Vlaams nationalisme 
tussen de twee wereldoorlogen onderlijnen. 

De liberaal Basse schreef bv. woordelijk : 

Betekenis van extremistische part i j . 
« Zo^als, naar gezegd wordt, de vrees voor de kiezer het begÏH 

)) der politieke wijsheid is, zoo was nu, bij de oude leiders der catho-
» lieke partij, de vrees voor het extremisme het begin van een betet 
» begrip der Vlaamse Beweging. » 

Basse. VI. Bex. II p.62 

Betekenis der Bormsverkiezing. (1928) 
(( Tien jaren talentvol en geduldig beroep op de redelijkheid der 

» leidende standen hadden niet kunnen bewerken wat nu één dag geweld 
» had volbracht; de bedreiging verkreeg van den schrik, wat in vreed-
)) zame tijden aan de rechtvaardigheid geweigerd was ». 

De socialist Lamberty 
(( Nochtans blijjt (tussen 1929 en 1939) de kleine rumoerige min-

» derheid bestaan. Haar aktie verloopt niet ongemerkt. Zij brengt 
» agitatie teweeg en verwekt onrust. Zij houdt de aandacht gespannen, 
» Te Brussel, in de regeringskringen en in het Parlement, houdt zij 
» het verlangen wakker om de-politiek van tegemoetkoming tegenover 
» de Vlaamse eisen te blijven volgen. Dat is juist belangrijk. Dit legi 
» ruiynschoots uit waarom de politiek, in 1929 na de Bormsverkiezing 
» ingeluid, met zulke opvallende continuïteit wordt voortgezet, door da 
» verschillende achtereenvolgende regeringen, van jaspar tot Pierlot. 
» Het is met voldoening ie oeven aan de Vlaaynsgezinde eisen dat de 
» achtereenvolgende regeringen, en haar parlemntaire meerderheid hei 
» ekstremisme pogen te ontwapenen en er in slagen het binnen zekere 
)) perken te houden... ». Prof, Lamberty. 

De strijd voor de ontvoogding van ons volk heeft zeker reeds 
heel wat resultaat afgeworpen. De jongeren van deze tijd kunnen 
zich reeds moeilijk een gedacht vormen van wat het dertig, veertig, 
vijftig jaar geleden nog was voor de Vlamingen in de Belgische Staat . 

Wannee r i& er » schot » gekomen in de rechtserkenning ? 
Zonder de heerhjke pioniers van vóór 1914 te vergeten die hef 

eerste zaad gestrooid hebben, mag gezegd worden dat de lijn van die 
ontwikkehng gaat vanaf de schrijnende noodkreet van onze Vlaamse 
Frontsoldaten van '14- '18 : « Hier ons bloed. Wanneer ons recht ! »: 
over de eerste actie van de Frontpart i j , en de stijgende omvang en 
de kracht van de Vlaams nationale gedachte, partij en actie. 

De Vlaamse Hogeschool was een « lamentabele Nolf-barak » 
geweest, zonder het heftig verzet van de Vlaams nationalisten. 

De amnest ie is afgedwongen door de Borms-verkiezing van 1928. 
De taalwetten, in een tijd dat ze er broodnodig waren om toch 

een beetje de denationalisatie te vertragen, die taalwetten die aldus 
zekere waarde hebben gehad, zijn er gekomen in hoofdzaak uit vrees 
voor het Vlaams nationalisme. Vele tegenstanders ervan hebben ze 
enkel goedgekeurd, of ondergaan, omdat ze vreesden dat anders het 
Vlaams Nationalisme grotere kansen zou gemaakt hebben met andere 
oplossingen. 

De zogezegde » grote )) partijen, de eenheidspartijen, hebben 
onder druk van een bestendig-waakzame Vlaams nationale oppositie, 
meer en meer, plaats moeten inruimen voor de Vlaamse problemen. 
He t bleef meestal bij praat in 't ijle, bij woorden, bij « papier », maar 
het was dan toch een illustratie van dat waar toe de oppositie de 
zogezegde « grote » partijen kan verplichten. 

De geschiedenis zal in dit opzicht de verdiensten van het Vlaams 
nationalisme recht laten wedervaren ! 

WAT EEN MAN KAN! 
Het duurde tot in 1954 vóór weerom een onafhankelijke 

Vlaming , als Vlaams Nationalist, in de Belgische parlemenlaire 
( ( a rena» kon optreden, met de verkiezing van de heer Wagemans 
te An twerpen . 

In 1958 nam Mr. Van der Eist deze taak over, ook als Vlaams 
Nationaal Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Antwer
pen. 

Wij kunnen aan de verleiding niet weerstaan hier een lijstje te 
publiceren van de bijzonderste tussenkomsten en initiatieven van die 
E N E Vlaams Nationale volksvertegenwoordiger : 26 grote redevoe
ringen, 10 wetsvoorstellen, 4 interpelaties, 9 belangrijke tussenkom
sten en 2 moties om dan niet te spreken van de tientallen parlemen
taire vragen en over andere aktiviteiten. 

Vriend en tegenstander zal wel moeten toegeven dat dit werk 
indrukwekkend is. En daarbij moet zóveel onvermeld blijven. 

W a a r o m kon die éne man dat alles ? 
Stellig omdat Mr van der Eist een werkzaam, eerlijk, gewetena

vol man is, omdat hij met onmiskenbaar talent en toewijding zijn 
rol gespeeld heeft. 

En toch is die uitleg niet voldoende. 
(Lees door blz. 6) 
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GROTE VOLKSVEBGADERINO 
TTijdair 3 maart, 20 nor 

te AAtST 
Zaal (( Madelon », Grote Markt 

« VOLKSWELVAART «loor 
FEDERALISME » 

Sprekers : 
Lic. WALTER LUYTEN, 

Dr. VAN LEEMPtJTTEN. 
KAREL DILLEN. 

ANDERLECHT 
Ben wanne hulde aan een bescheiden, 

maar allerbereidwUligst propagandist uit 
Anderlecht, die op eigen noutje een papleiv 
•lag organlzeerde en vierduizend frank af
droeg voor het verkiezingsfonds. 

Wat deze Jongen verwezenlijkte In maan
den en maanden geduldig werk wordt niet 
Tan iedereen verwacht, maar wel moet elk 
nationalist uit het arrondissement Brussel 
aan deae Jongen denken, wanneer hlJ zijn 
«teunbljdrage stort op de PC.R. van ons 
arrondissement 8654 50 - Volksunie Anx>n-
<llssement Brussel te Londerzeel 

Deze verkiezingen zijn van zodanig be
lang dat iedereen er alles moet op zetten. 
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E Advisi an bemiddeling = 

E In alle s 

1 FISCALE GESCHILLEN 1 

Boekhouding 

Sociale Wetten 

I BOREFI Fiduciaire | 
I Omer DE RAUW f 
S = 
c Esplanadestraat 7 = 
1 AALST I 
i Tel 053 221 42 | 
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ANTWERPEN 
V.M.O. 

Vlaamse \rienden, de kie'i'rtrijd staat 
voor de boeg, 

Bterraede roepen wij allen dringend op, 
die daad-werkelijk willen mee werken in 
deze voor ons zo waardevolle kiesstrijd, 
drinitend tiun adres op te eeven aan : 
Wim MAES. Lanteernhofstraat 28 te Bor-
gerhout. of zich met hem persoonlijk In 
verliindmg te stellen bij hem thuis of langs 
tel : 39 92 06 

Onk diegenen die bereid zijo het vervoer 
der propagandaploegen, met hun wagen te 
versterken naast de kamionetten. 

Verder nog, bebben wij mannen nodig 
voor kolportage het ronddragen vin strool-
billPtten en voor de plahtorbten 

Ook diegenen die tot bogervernoemde 
opdrachten dp ti)d niet vinden kunnen 
ons nelpen door het nodige materiaal \oor 
hun rekening Ie nemen bv : plakborstels. 
pluksel, verf emmers en lo meer, 

In ai deze voorworpen kruipt veel geld 
e . rndien de enkeling ülerhts Iets daar
van \oor ziin rekening neemt sparen wij 
grot», uitgaven 

t >ok de kleinste bijdrage naar i eders 
vi-rriiogen wordt met dank aanvard en 
kan gestort worden op postgiro Nr. 6912 44 
van Wim M4ES. Lanteernhofstraat 28 te 
Borcerhout 

Vliamse vrienden, wij rekenen op D 
Meld O zo spoedig mugelljk bij Wim 
Maes tot grote werking bereid ten bate 
onzer Volksunie, üw werk zal zeker vruch-
le > dragen ei» na de verkiezingen zult ook 
gil mogen fier zijn. hiigedragen te hebben 
tot onze overwinning. 

IN HOUWE TROL W E ! 
Joris. 

r wie In LEUVEN 
de BIERKELDER niet bezocht, 

was In LEUVEN niet 

Oude Markt 22 
Is onze blerkelder 

I 
Algemeen agent voor België i 

A B T S 
STEENWEG OP TIENEN. 94 

KORBEEK-LO 

Opgepast voor namaak DORT > 
I 

Het Wit te Paard 
WANOaiNGENSTRAAT 1 4 

te i-EUVEN 

Passend en aangenaa ' okaal 
voor verciaderinaon er Hub». 

Boste dranken 
tegen rn»flqe orllzen 

ANTWERPEN 
SPAARMAATSCHAPPIJ « Laat ze ko

men », gevestigd te Antwerpen, vroeger 
Café Omnibus, hoek Fieter Potetraat Is 
overgebracht naar Café « Oordia/l » schuin 
over Café « Omnibus ». 

Oude vrienden kunnen zich melden voor 
onze spaarkas « Laat ze komen > In ons 
nieuw lokaal Ook Volkstmievrlenden zijn 
welgekomen 

ANTWERPSE POLDER 
De Polderdorpen Berendrecht, Zandvliet, 

Lülo, Stabroek, Hoevenen Oorderen, WU-
marsdonk, Ekeren en Kapellen blijven niet 
biJ de pakken aitten Met plak- en kalk-
materlaal zowel als met een mlkro-wagen 
zijn onze mannen > '̂"' aan het werk 

BERCHEM 
Ons gemeenteraadslid Carlo REINERS 

zal \oortaan iedere EERSTE ZATERDAG 
VAN DE MAAND zitdag honden van 16 
tot 17 nur in ons gewoon lokaal. 

DEINZE 
HUWELIJK 

Onze hartelijke gelukwensen en behou
den vaart aan de Volksunie prof>agandls-
ten Speybroeck-Olaeys die op 4-2-61 te 
Demze m ht^t huwelijk ti-aden 

DIKSMUIDE 
Met genoegen weid vastgesteld dat de 

heer Vandeweghe uit Oostende, op ver
zoek van de Voorzitter, aanvaardde de 
tweede plaats op de lijst der Kamers te 
bezetten Zijn gebaar we d op algemene 
slmpatle onthaald De tweede kandidaat 
op de UJst van vorige verkiezingen, I>r 
Devoldere zal als lijstaanvoerder in een 
ander arrondissement optreden Dhr O 
van Denabeele uit Raversljde en dhi Lan-
du \ t uit Koekelaere aanvaardden even
eens de hen aangeboden kandidatuur
stelling op een der lijsten van het arron
dissement Voor de provinciersuJen werden 
tal van nieuwe gezichten opgemerkt, waar
onder MeJ -Bruwler, do<>hter van de alom-
gekende geneesheer wijlen Dr Bruwier; 
Mevrouw Devieese, echtgenote van onze 
zeer slmpatieke baas van het « Vlaams 
Huls »: Mevr Tryhou, echtgenote van de 
eeuwige trouwe Oscar en dhr Jerome 
Baert uit Ramskapï'IIe Richtlijnen wer
den verstrekt, om c^ een vooraf uitgestip
peld aktielerrem voor elke verantwoorde
lijke het makslmum resultaat t» trachten 
te bekomen Met de Volksunie naar Fede-
ra isme ' Met de Volksunie naai sociale 
rechtvaardighei* • En met Jan de Bondt, 
onze vlag en ons simboo) van Vlaams-
nationale trouw TER ZEGE i 
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I ZetelBbriek Boterberg | 
i lEDEZIJDE-LEDE i 

= Eigen produktie 
= Uitgebreid gamma 
= Aan huls geleverd 
§ Prospektus 
= op verzoek 

I 1 
= Voor leden 
M en abonnees 
= Volksunie • 

Alleenverdeier • = 

Engel & C° I 

TEL. (053) 225.60 § 

I 20 •/. KORTING = 
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GEEL 
Op vrijdag. 10 februari, werd onze ge

meente bezocht door avondlljke plakrid-
ders Onze mwoners kennen nu de enige 
oplossing voor hun soclaal-ekonomische 
noden : « Zelfbestuur s door « Pederalls-
me » met de « Volksunie » 

Op zondag, 12 februari, verliep de aan
gekondigde kolportage met ons blad, meer 
dan 70 nummers werden aan de man ge
bracht. 

* « 
Een korte mspektietocht door Voor- en 

Noorderkempen brengt de verheugende 
vasUteUmg dat volgende gemeenten NU 
reeds In hun zwart^gele plunje steken : 
Schoten, 's Gravenwezel, Wijnegem, Schil
de, Sint-Job. Zoersel Zandhoven en Sta
broek 

Ook Geel werd vorige week met een on-
genoorde stoutmoedigheid, bij valavond, 
door een ploeg bewerkt en zondag 12-2-61, 
togen de V M O -ers Noorderkempen « Geel-
waarts s voor een kolportage 

Oe meeste V U -banden vielen de woe
de van de unitaire verdelgmgskommando's 
ten prooi I Het laatste woord is hier nog 
niet gesproken, mhillsten van alle koloriet I 
De VD. Noorderkempen waakt en zal tel
kens terugslaan tot uw heksennagels krom 
gekrabd zijn op de beton en het staal van 
ONS GEWEST ! 

Bn stilaan komt ook deze Kempische ge
meente onder doom I De belangssteUing 
voor het V U -programma is hier een PETT. 
O p anderhalf uur werd een ganse stapel 
bladen rondgevent en onze jongste prona-
gandiat, Bobke P. — 11 laar — hoed af 
en een eresahiut 1 spande de kroon met 

zijn 20 nummers. 

Na Geel komt . 
Maar dat weet alleen de V D -Nooi der-

kempen, die bhksemsnel het ganse gewest 
dooi knust en steeds het verrassingselement 
als opperste troef in haar kaarten bewaart 

V M O -Noorderkempen, Hou Zee ! 

GENT-EEKLO 
De jongste weken weiden een 100 000 

strooibriefjes gebust naast ettelijke dui
zenden Volksuntebladen die de zelfde weg 
afgingen; terwijl onze verzendingsdlenst 
op volle krachten werkt om vla de post, 
de verst afgelegen plaatsen van Volks
unie lektuur te voorzien. De kolportage 
ploeg Is steeds op de baan om met muziek 
en korte meetings het volk wakker te 
schudden, terwijl de plakkersploegen hun 
nachtrust op zij zetten om de grote slag 
voor te bereiden Geen wonder dat be 
paalde burgemeesters zoals de socialist 
Salmet en de cevepeér Scheere respektle-
velijk uit Zelzate en Wachtebeke onze 
aanvraag om opnieuw in hun gemeente 
met onze geluidswagen te kolporteren van 
kromme haas gebaren. Zou de schrik er 
reeds in7itten ' 

GISTEL 
De afdelingen V T B - V A B en de Vlaam

se Vriendenkring van Gistel mogen geluk 
gewenst worden, het tweede vastenavond
bal was schitterend De afwezigen had
den zeker ongelijk, want het was beslist 
het beste feest, sedert ja ien in he» gewast, 
zowel naar inhoud als naar vorm De 
prachtige zaal van het feestpaleis « De 
Engel » herbeigde rond 22 uur niet alleen 
een vrolijk maar tevens strildvaardig pu
bliek 

De toespiaak van de plaatselijke veite 
genwoordiger, die een waardige volgahng 
van de Heer Van Overstraeten schijni te 
zijn IS daai wellicht niet vreemd aan De 
iniichters danken hierbij iedereen die tot 
het sukses van deze avond hebben bijge
dragen en in het Iwjzonder onze sympa
thieke dokter Devoldere dis met zijn tegen
woordigheid het feest vereerde Het or
kest presteerde prachtig de zangeres in
begrepen Op 11 februari hebben deze ke
rels bewezen dat zij onze feesten kunnen 
opluisteren Wij houden er lekenmg mee 
dus orkestleider Jules, geen flauwe kul 
meer verkooen m de toekomst 

Blauwvoet 
De vergadering op 4 maa i t » s. te 20 uur 

in de zaal « Prinsenhof » te Oostende 
moet een .sukses worden 

Kameraden uit Gistel worden er stellig 
verwacht Wie wenst dez» oijeenkomst te 
volgen kan inschrijven oo volgend adres 
Pieter Bortieilaan 27. Gistei 

Blauwvoet 

HERENTHOUT 
Een vijftigtal handtekeningen voor de 

peterslijsten werden reeds toegezegd 
Op vrijdag, 10 februari, zorgden onza 

plakkers voor een zwart-gele versiermg 
ter gelegenheid van onze karnavalfeesten 
Het was al « Volksunie » en « Federalis
me » dat de klok sloeg > 

Op vrijdag 24 februari, konfcaktvergade-
ilng voor de Zuider-Kempen Plaats, da
tum en uur wcwden bekend gemaakt met 
persoonhjke uit nodigingen 

NOORDERKEMPEN 

LEUVEN 
Zondei verpozen gaat onze aktie verder, 

eerst waren het Leuven Heverlee, Kes-
sel-Lo, dan kwamen Rotselaar, Werchter 
en Tremelo aan de beurt, nu deze week 
St. Joris Winge, Wezcmaal, Gelrode en 
Betekotn. 

Zo moet het, Jongens vooruit! 
KOKEN KOST GELD. wij verwachen 

Uw bijdrage <^ P C R . 880915 van M 
Pelgruns, SeUekensstraat, 41, Leuven 

Met onze terechte daiik bij voorbaat 

MOLENBEEK 

KOEKELBERG 
MEETING 

Zaterdag 4 maar t te 19 uur in de zaal 
<( Sint Anna » (herberg de l'Union), Sint 
Annakerkstraat t« Koekelberg. 

Sprekers : 
Adv. D. Deconinck, Gonwvoorzitter; 
A. Van Malderen, arr. voorzitter. 

MORTSEL 
Op 11 maart e k organiseert de « Vlaam

se Krmg-Mortsel a een Gemengd Peest In 
de prachtige bovenzaal van het hotel 
« Bristol », Mechelsesteenweg, 2 (eindpunt 
van de tram.s 7 en 15). Een gezellige 
Vlaamse atmosfeer wordt ü verzekerd 
door het dansorkest « De Qllenspiegels » 
onder leiding Van Dhr Asielberghs Ook 
het gekende dun « De Pinguïns » en Je 
Vlaamse Troebadoer Richard v d Walle 
zlJn van de partij 

De deelname In de onkosten bedraagt 
slechts 20 P, 

Kaarten zijn te bekomen bij de be
stuursleden en m het lokaal « De Ardeen-
se Jager », Gemeenteplein, 8, te Mortsel 

Tienduizenden strooibiljetten weiden ge
bust en volgende gemeenten werden be
werkt : Merksem Schoten, Beiendrecht en 
Brasschaat 's Gravenwezel, Wijnegem, 
Schilde, Sint-Job, en Herentals En de vijf 
overige gemeenten van het gewest volgen 
In snel tempo ! 

Het woord Volksunie op alle legale en 
Illegale plaatsen, nu hier dan daar, door 
God weet welke bedrijvige hand « con 
amore » aangebracht. De tm-nhoutse Baan, 
slagader der >Joorderkempen. prijkt over 
een lengte van 15 km met zwartgele slo
gans Dagelijks groeit het hetr der mede
werkers, m los of in ploegverband. De re-
aktie van de man in de s t raat Is uiterst 
gunstig : de kristelljke flaminganten zijn 
het thans beu met kompromlssen en holle 
beloften gepaald te worden en vele gemar 
tigde socialisten gaan over tot HUN 
Vlaamse Arbeiderspartij • DE VOLKS
UNIE 

« Dat hun offervaten overlopen 
En de balsem diulpt van de altaar-
steen » 

(Wies Moens). 

SCHAARBEEK 
E!en volledig nieuwe reeks van honderden 

adressen werd bewerkt met proefnummers, 
terwijl duizenden adi essen klaargemaakt 
liggen om op het geschikte ogenblik voor 
onze piOf>aganda in het stedelijke gedeel
te van ons kanton tp worden gebruikt 

TURNHOUT 
Tijdens de afgelopen week weiden 

vruchtbaie kontakten gelegd te O e i . He-
lenthout, O'vel Westerlo, Tongerlo St 
Pietei s-Lille 

Eerlang volgen Hoogstia'^n Rijkevoisel, 
Arendonk en Kasterlee 

De verspreiding van gratis pi oef nummers 
is verzekeid in de streken van Heientals, 
Westerlo. Geel en Mol 

Propagandamateriaal wordt gratis ter 
beschikking gesteld door het arrotidisse-
menteel sekretariaat 

Steungeld voor het veikiezingsfonds 
worden m dank aanvaard op P R 1955 47 
Nijs Domien Turnhout 

Nuttige adressen voor veidere inlichtin
gen 

Vooizitter J Van Bniggen Graatakker, 
142, Turnhout 

Sekietans A Janssen Heieltalse straat, 
12 Tuinhout 

Penningmeester D Nijs Ve'dstraat, 
23 Turnhout 

Piopagandaleider K Mens, Verb'n-
dmgsstiaat. 20, Vosselaar 

De abonnentenslag is m volle gang Go 
due weken tijd werden een veertig al 
nieuwe abonnees ingeschreven 

De peterslijsten bergen reeds een vijftig
tal handtekeningen 

Tijdens de afgelopen w-ek werden hier 
2000 gratis pioefnummers van het partij
blad gebust 

WESTERLO 
Op viijdag, 24 februari kontaktverga-

deiing voor d« Zuider-Kempen te Tonger
lo Plaats datum en uur weiden bekend 
gemaakt m-t persoonlijke uitnodigingen 

WIJNEGEM-SCHILDE 
Onder Voo.zitterschap van Arr Voorz 

Reimond Mattheyssens, en bij aanwezig
heid van het gewestelijk bestuur der Noor
derkempen, werd de afd. voor een paar we
ken definitief lioven de doopvont gehou
den ' 

Wie die kleppeis daar gezien heeft, weet 
dat wij m S-W. over een modelafdeling 
beschikken, qua kwantiteit en kwaliteit 

Ben flink bestuur werd verkozen, lie<bt 
twee propagandaploegen opgericht en wat 
de aktie betreft, die werd zo mtens ge
voerd, bij dag en bij nacht, dat de jonge 
en dynamische afd, niet alleen jaren 
achterstel heeft ingehaald, maar nu reeds 
mede aan de spits s taat In ons gewest ' 

Voor verdere medewo-king • 
Jan Van Campsnhott, Kasteellei 121 

Wijnegem Tel 53 67 47. 
Wim De Giaef, Fortveldstraat 41, Wij

negem 

PV 

SEKRETARIAAT 
ROEPT OM HULP. 

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

De algemene sekretarls, 
Wim Jorissen 

I 

Te Aalst werd het schone gezin van 
Jan en Lutgart Van den Berghe - Vanden 
Buicke vergroot met een derde kindje dat 
Grietje werd gedoopt 

Onze hartelijkste gelukwensen aan deze 
Vlaams-Natlonale familie. 

Op 12 februari werd bij de fanullB 
D'Hon t-Vlnde vogel uit St. Amandsberg 
een vijfde kindje geboien da t Wim ge
kerstend werd Onze hartelijkst* geluk
wensen aan dit schone Vlaamse-Natdonal* 
gezin. 

* Schooi-

^ Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

Speciale modellen (y)-aaovr^g 

A. JEURISSEN • 
CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Tel : (011) 132.31 

Bezoekt onze toonzalen 

WOLVERTEM 

Me.se, Gumb^rgen en Strombeek kwa
men deze maal .aan de beurt om bezoek 
te on'vangen van onze mikrowagen (ge
schenk van een begosdc nationalist aan 
ons arrondissement 1) en van onze krani
ge kolportageploeg Het rekord van Jett» 
weid gebroken en de voorspellmg van Bob 
Maes onze V.M.O-nian met ondervinding, 
werd lulm driemaal overtroffen 

We ondei vonden dat onze partij de enige 
Vlaamsï partij , warme sunpatle ontmoet 
bij het verstandigste gedeelte van de be-
volkmg, terwijl de andere partijen, die te
genstander zijn van de Vlaamse belangen, 
want ze zijn tegen federalisme, nog en-
ke) ktmnen rekenen op de kudde, de ban-
gerikken en de wervellozen 

Wie wu deeiikemen aan de kolportages 
en aan de veritlezmgsplaktochten, gelieve 
uit de hoek te konen want ER IS WERK. 

Te Antwerpen overleed op 20 februari 
1961 de heer Leo Bouchery vader van on
ze vn« iden Dr Heiman en Dr Jur Wal
ter Bouchery Wij bieden deze beproefde 
Nationalisten en hun familie onze bHJ-
ken van innige deelneming aan. 
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Groten willen vrije oppositie doden 
(Vervolg van blz. 4) 

Ook, in sterke mate zelfs, omdat hij een zelfstandig, onafhanke
lijk man is, en in dienst staat van een zelfstandige, onafhankelijke 
partij die op grond van ha^r doel, van haar wezen, van haar opdracht 
en van haar s t ruktuur verplicht is zich 100 % in dienst te stellen en 
Je houden van de belangen der Vlaamse gemeenschap. 

Eén zaak wordt nog onvoldoende bereikt : deze Vlaams Natio
nale oppositie heeft nog onvoldoende weerklank. De « groten » zijn 
nog in staat te verhinderen dat de stem van die Vlaams nationale 
oppositie voldoende gehoord wordt bij het volk. 

Daarom moet de oppositie sterker worden. 
Z e bewees, ook met één man in het Par lement , dat ze nodig en 

vruchtbaar was. 
Daarom moet ze sterker worden, dan pas zal het nut , de nood-

lakelijkheid, de weldaad ervan ten volle stralen. 
D A T Z A L O P P O S I T I E ZIJN, met enkele Vlaamse nationalisten, 

met enkele vranke, vrije Vlaamse mannen in het Parlement , die aan 
niets gebonden zijn dan aan h u n geweten en aan hun volk I 

GEEN KANSEN? 
De zogezegde « grote n partijen trachten verder de legende te 

onderhouden dat de V O L K S U N I E geen ernstige kansen heeft. 
Slim bedacht, van die (( grote » partijen ! 
Zij houden niet van nieuwe concurrentie ! 
Zij houden niet van ernstige, onafhankelijke en sterke kontro-

leurs op hun beleid. 
Zij zelf jagen op het volk voor alles en nog wat nieuwe kontro-

ieurs af. Die zijn er soms nodig, soms totaal overbodig. Maar daar
over hebben wij het nu n ie t . . . i • j 

De (( groten » willen echter voor het belangrijkste werk in de 
Staat , het regeringsbeleid, maar liefst zo weinig mogelijke waarach
tige kontrole, dit wil zeggen kontrole van zelfstandige, onafhankehjke 
Vlamingen , van Vlamingen die niet vastzitten in het keurshjf van 
de eenheidspartijen. • • u 

De gegrondheid van kontrole kunnen en durven zij met betwis
ten, dus betwisten zij niet de noodzaak van een oppositie. 

Z e willen echter een oppositie vermijden die al te hinderhjk is, 
namelijk een nieuwe waarachtig-onafhankelijke oppositie 

Daarom moet de legende in leven gehouden worden dat de 
kiezers h u n stem wegwerpen als ze voor zogezegde kleine partijen 
s temmen die, volgens hen « toch geen kans hebben .). Dat moet hun 
oppertroef Uijven in hun strijd tegen het opkomend Vlaams natio
nalisme. .. 

PredJés alsof die kieter niet eerst en meest zijn stem wegsmijt 
e ls hij ze geeft aan wie ze niet gebruikt voor het doel dat gesteld 
werd. Wie zijn stem geeft aan een (( grote » partij die ermee met de 
politiek voert die honderdmaal beloofd werd, die heeft zijn stem weg-
gesmeten. Die heeft nog erger gedaan, want hij is becLrogen gewor
den omdat zijn s tem niet alleen tot niets gediend heeft, maar zelfs 
gediend heeft voor doeleinden die indruisten tegen zijn wensen en 
verlangens. Dat is een «tem wegsmijten in de allerergste vorm ! 

oude liefde roest niet. Theo pijp kwam Tieer oufler Invloed van de thamie-» 
van ladr Spaak. 

Povere 

genademaatregelen 

Wie verwacht heeft dat de 
huidige regering het konink
lijk huwelijk en de algemene 
vreugde welke daarbij in het 
land heerst zou te baat geno
men hebben om een gebaar 
van verzoening te stellen, Is 
een te meer bedrogen uitgeko
men 

Onze ministers hebben zich 
alles behalve « royaal > ge
toond, doch zij vergissen zich 
wanneer zij menen dat het 
Vlaamse land dat zal vergeten. 

De Standaard 16 12 60 

B E R I C H T 
oan onze lezers 

ER KOMT EEN GEVOELIGE 
KRACHTVERSCHUIVING 

Wij zijn in het politieke leven van de Belgische Staat op een waar

achtig keerpunt gekomen. 
Wij mogen zeggen dat de slagzin « He t moét veranderen », ge

rust mag weggeborgen worden. W i e even overweegt wat er de 
laatste tijd in dit land gebeurd is, en wie zich even bezint over de 
vraags tukken die binnen afzienbare tijd een goede oplossing moeten 
krijgen, die weet D A T H E T V E R A N D E R E N Z A L ! 

De grove « truk » van de zogezegde « grote » partijen die er 
verder willen op speculeren dat de « anderen » toch geen kans heb
ben, en dat daarom het volk, misschien zonder geestdrift, maar gedwee 
en gelaten zal berusten, kan niet meer pakken. 

He t M O E T ééns veranderen ! 
het zal NU veranderen ! . j t 

Er ontbreekt misschien nog alleen maar een laatste restje geloot 
bij een aantal zwartkijkers opdat die verandering met alleen groot. 
maar grondig zou zijn, én in de mentaliteit , én in de doelemden. én 
In de actie, én in de personen ! 

Onze lezers zullen begrijpen dat, 
nu de datum van de verkiezingen 
bekend gemaakt werd. het nood
zakelijk was de vaste rubrieken 
o.m. de kultuurbladzijde, de repor
tage over IJsland en zovele ande
ren, weg te laten om plaats te ma
ken voor andere teksten. Na de ver
kiezingen gaan wij weer verder en 
wij kunnen nu reeds beloven dat 
wij dan ons weekblad nog aantrek
kelijker zullen maken. 

De redakti». 

« STREVEN /> 
(FEBRUARI 1961) 

In het tijdschrift " Streven » publi
ceert de bekende geschiedschrijver, pater 
K. Van Isacker, «.J., een studie over 
« Straatrevoluties In België », waarvan het 
besluit luidt als volgt : 

« Er Is slechtó één uitweg Dat t«n slott» 
die kleine groep In het land het wint di«, 
bestaande uit mensen Tan d« meest uit
eenlopende levensbeschouwingen, In cea 
geest van verdraagzaamheid en wederzijds» 
eerbied, streeft naar toenadering en sa-
menwerkmg en het openbaar leven tracht 
te deconfeaslonallseren en uit de ban van 
de religleuae tegenstelUngen te bevrijden. 
Men moet echter toegeven dat deze 
( naïevelingen » nog slechts weinig kana 
op slagen hebben. Al» dit waar Is, kunnen 
wiJ slechts één dmg liopen dat wij en 
economisch en politiek zo spoedig en zo 
grondig mogelijk In een bredere federa-
tlef-Europese eenheid geïntegreerd wor
den In afwachting daarvan door een vooi^ 
bereiding daaa-(H> kunnen we wellicht ho
pen het Vlaamse land door een binnen
landse federalisering uit de benauwende 
gebondenheid aan het Waalse lands
gedeelte los te maken. Want met de « ro
de broedere uit WaJlonië » Is geen hula 
meer te houden. Losser van hen la er voor 
het Vlaamse land welli<d:it nog een kan» 
om een gezonder toekomst op te bouwen 
van eerbied en verdraagzaamheid In eea 
openbaar leven, waar geen plaats meer It 
voor de funeste tegenstelling tussen kleri
kalisme en antiklerikalisme » 

VLAMINGEN 
Als 23e nummer In de reeks Vlaamse 

pockets van Heldelaad-Hasselt verscheen 
onder de titel « Vlamingen » een reeks 
kritieken van de Noordnederlander An
ton van Duinkerken (Prof. Asselbergs). 

Het meest belangwe*kend hoofdstuk la 
de Inleiding waarin de schrijver de wissel
werking behandelt van de Noord- en Zuid-
nederlandse letterkunde. Het werk wordt 
antrekkelljk gemaakt door het belichten 
van de karakters van de behandelde per
sonen ook aan de hand van persoonlijke 
kontakten. Werken worden besproken van 
Conscience. Geielle, De Bom, Vermeylen, 
Streuvels, van de Woestijne, Tousealnt 
van Boelaere, Tenrllnck, De Clercq, Tim
mermans, Claes, Nahon, Kenis, Elsschot, 
Aug. van Cauwelaert, De Wilde. Van den 
Oe%er, Moens, Gilliams, Boelants, Brulez, 
Walschap, Vercammen en Westerllnck. 

Dat de criticus rich ook al een» kan ver
gissen blijkt uit zijn oordeel over Elsschot. 
Greshoff zag hier althans juister (157 blï. 
Prijs 25 F). 

De tragische gebeurtenissen van de laatste tijd : 
de katastrofale Kongo-politiek waarvoor de drie zogezegde 

« grote partijen n verantwoordelijk zijn - die de dood van zóvelen, het 
bankroet van zóveel meer, onberekenbaar direkt en indirekt verlies 
voor wellicht miljoenen en ten slotte voor ons allen meebracht ; 

de hopeloze, bijna onbegrijpeHjke mislukking van de met 
zoveel bombast en met zoveel hovaardij aangeprezen Eyskens-

politiek; 
de rampspoedige finantiële toestand die het land aan de 

boord van niemand weet-precies-welke gevaarlijke afgrond brengt ; 
de totale onmacht van de Eyskens-ploeg en van de zogezegde 

« grote )) eenheidspartijen om met hun huidig programma, hun hui
dige opsteüing en s t ruktuur , hun huidig personeel grondig het scherp 
gesteld probleem van de Vlaams-Waalse verhoudingen op te lossen; 

de droevige sociale woelingen die niet alleen moesten inge
dijkt worden, maar, vooral, die hadden moeten kunnen voorkomen 
worden, en die, weerom, niets opgelost hebben; 

Dit alles, en wellicht nog veel meer, hebben de massa in zo'n 
staat van irritatie gebracht dat de golf van ontmoediging, de golf van 
verontwaardiging, 

de golf van misprijzen zelfs voor dit reusachtig politiek 
faljiet een grondige krachtverschuiving opdringen en onaf
wendbaar maken ! 

— Waar is nog de triestige spuiter die tegenover dit alles zal 
durven komen zeggen dat de zogezegde kleine partij der Vlaams 
nationalisten geen kans heeft ? 

Er is wellicht geen tijd geweest sinds 1914 waarin haar snelle 
groei, haar nieuwe beslissende doorbraak zó noodzakelijk is voor het 
« heil des volks » !!! 

— De (( groten » zouden wel willen, ja, nóg zouden ze dat wil
len, dat ze verder op hun beide oren rustig kunnen slapen en voort-
knoeien, het spelletje onder (( hun drieën » knusjes voortspelen. 

Dat spelletje is uit, het is uit, het is uit I 
De komende verkiezingen moet de knoeiers van de laatste jaren 

een duchtige les geven, anders gaat niet alleen het besef van de 
noodzakelijke rechtvaardigheid in het politiek leven volledig teloor; 
anders gaat niet alleen het laatste restje vertrouwen in ons democra
tisch stelsel naar de vaant jes; anders verzwinden de laatste kansen 
voor herstel, voor moedig, dapper en doelmatig herstel T O T A A L . 

DE GELDKWESTIES! 
W a a r o m daarover nog een kort kapittel ? 
Omda t de stoffelijke welvaart zeer veel bepaalt . 
Wij zeggen niet dat ze alles bepaalt , wij zijn geen marxisten. 
Maar wij zijn ook geen taaidromers : wij weten dat voor elkeen 

van ons in het leven stoffelijke mogelijkheden een niet te onderschat
ten rol spelen. Waa r in andere landen de belastingsdruk veraiinderd 
wordt , daar wordt hij hier op alle mogelijke wijzen verhoogd. 

Eyskens is synoniem van hogere belastingen. Jammer voor een 
professor in de economie, die er ondanks alle symbolische sleutels 
nooit iets anders kan op vinden om de economie te « bevorderen », 
om sociale maatregelen te treffen, dan nieuwe belastingen te heffen. 

V a n een professor in de economie mocht men wat meer verbeel
dingskracht verwachten. Het is ellendig, ellendig, zó ellendig dat men 
geen woorden vindt krachtig genoeg om zijn tekortkomingen juist 
vast te leggen I 

De Staat leeft boven zijn stand. ' 
Als ik en of gij dit doen, dan weten wij dat we zulks moeten 

veranderen, want dat we anders naar de dieperik gaan. En dan moe
ten wij zelf de gebroken potten betalen I 

Eyskens en consoorten — de Consoorten zijn A L de zogezegde 
groten — weten dat xle Staat op deze wijze ook naar de diepenk moet. 

Maar de gebroken potten worden in dat geval NIET door de 
verantwoordelijken — de « groten » — betaald, wél door de belas
tingbetaler, door U en door mij, door ons allen. 

De Staat blijft boven zijn stand leven. Men heeft de moed met 

te besparen waar het kan. . 
Men heeft de kracht niet om naar waarachtige economisctie 

expansie te streven. En men brengt daardoor elke serieuze kans voor 
een waarachtige, van een grootscheepse, vooruiUtrevende sociale 
politiek in het gedrang, om voort te boeren met een sociale aalmoezen-
politiek. * * * 

TURNHOUT 
Tijdens de verklesangspenode door

lopend secretariaat voor gans het Arron
dissement Turnhout : Arrcmdlasements-
voorzitter Jos Van Bruggen houdt zich 
alle dagen ber beschikking van 6 u. 30 tot 
8 uur, bl] hem ten huize Graatakker, 14J, 
Turnhout ofwel telefonisch op nummer 
42105 

ZOEKEB 
VI. Nat - gewezen beroepsmilitair (24 j . 

oud), familievader, zoekt passende betrek
king (bureelwerk, vervoerder, magazijnier) 
dadeUjk besrtiücbaar. Schrijven bureel
blad VNL. 

Hét wordt de katastroof voor het heden en een nefaste hypotheek 
op de toekomst als niet krachtdadig het roer wordt omgeworpen. 

Ook daarom : IS EEN K R A C H T I G E V L A A M S N A T I O N A L E 
O P P O S I T I E ER N O D I G ALS B R O O D . Die oppositie moet sterker 
worden opdat de C O N T R O L E doelmatig zou zijn, opdat de voorhch-
ting bij het volk beter zou worden. 

De KNOEIERS moeten onder O N A F H A N K E L U K E kontrole 

worden gesteld ! 
He t geknoei moet O N G E N A D I G , zonder respijt, worden aan-

geklaagd ! 

De verantwoordelijken voor de mizeries van de laatste tijd 

M O E T E N hun D U I Z E N D M A A L V E R D I E N D E A F S T R A F F I N G 

krijgen ! 

Een versterkte Vlaams Nationale oppositie 
heeft NU haar ernstige kans! Ze is er - voor 
heel ons volk - ZO NODIG ALS BROOD! 
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U/IE DICHT MEE ? 
Wanneer in de loop der volgende weken uw aller Emest, M eens wat 

minder iniendingen dan gewoonlijli te doorworstelen heeft, lal hij daarom 
niet kwaad xljn. Hij weet, dat dichtend Vlaanderen binnenkort weer gretig 
naar pap en papiwrstel gaat grijpen om Vlaanderens muren en schuttingen 
te vooralen van levensgrote Limericks; hijzelf trouwens lal lich — ondanks 
het (iwak) protest van iljn dierbare ega — aan de«e hartverheffende be
zigheid wijden 

Onze rcdaktionele Belga heeft deze week bijna niet moeten twijfelen; 
heel wat minder In ieder geval dan de liberale excellenties bU hun tragl-
komischp uittocht. De prijs voor het beste slotrljm gaat naar de heer K.M. 
te Lokeren, voor : 

Zoals ik reeds vaker vermeldde : 
er stroomt heel wat nat door de Schelde 
voordat Tjeef Kaloot 
al zijn tanden ontbloot 
en gaat striiden ergens te velde. 

Bij één onzer wandelingen in de Wetstraat bemerkt«n we deze weA 
een handjevol entoeziaste lieden dat druk doende was met het oprichten 
van een rouwkapel. Zulks bezorgde ons slof voor de nieuwe opgave : 

Al is Gaston nog wat mager, 
toch moet hij weldra naar de slager. 
Wie zingt voor hem 
het Requiem ? 

Ervaren gildebroeders en -zusters van Jan Breydel kunnen een gooi 
doen naar de Heideland-pocket, Oplossingen zoals steeds voor donderdag 
a.s. per adres de redaktie aan 

nw dienstwillige Ernest. 

Steeds dezelfde litanie 

IN DE SENAAT 

Dhr De B o o d t h e k e l t 
de taaltoestaodeo ia het leger 

I efftcitr voer 30 Vlaams* m S officierat toer 8 WoaUe 
$eliéten • 

a> a a u i kwun mwitpuBdi* i TewBstiJ ' ' J i 

IN DE KAMER 

De Europese gemeenschap 
voor kolen en staal 

Goedgekcard met 165 stemmen tegen 13 
bij 13 oDthoudinyen 

\ 

D« yieanut C.V.P.-*rt richten « n plechlii» \ 
wotrtdutaott tot ia mitiUler van Landivtrdedigmg I 
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spaak geeft de ofBdële cijfers 

De Vlaamse afwezigheid 
op Buitenlandse Zaken 
Eerste globaal overzicht nog erger dan gevreesd werd 

r N verbind mét it U»lto«Uo<iHi op h « dcprtaneot « " i J S ^ ^ i M i ' S f ' S ' m ' S ' 
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N verbind 
biuttnland 
Dd'nide I 
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IN DE SENAAT 

Symbolische blaam van Vlaamse 
CVP-groep aan Wigny • u j U M i M i a m 

.en voi i lUkat 

Bespreking van begrofitig 
ekonomische zaken 
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P I U H O K K S T R A A T . l « 
ANTWFRPKN 

epeRNOTCN 
ELLEBOGENGYMNASTIEK 

Overal is er herrie in de grote 
partijen. Overal wordt er met de 
ellebogen gewerltt om toch maar op 
verkiesbare plaatsen te staan. De 
liberalen liggen overhoop in West-
Vlaanderen en in Limburg : twee 
provincies waar de kiezers hoogst 
waarschijnlijk de grootste van alle 
knoeiers zullen buiten zwieren. De 
socialisten zitten met moeilijkhe
den te Brussel en in Henegouwea. 
De C.V.P. zo wat overal. Te Brugge, 
Antwerpen, Mechelen, Tongeren, 
Maaseik. 

Overal gaat het persoonlijk be
lang boven het partijbelang. 

Overal wordt er even flink ge
knoeid 

Niet te verwonderen dat hoe lan
ger hoe meer mensen walgen van 
al dat ziekeh'jk geknoei. 

Een nieuwe partij Is er meer dan 
nodig. Broodnodig. 

Zal De Standaard 
dat herroepen 

« FEITEN EN BESCHOUWIN
GEN » 

Onder deze titel verschenen 
destijds in het katoheke dag
blad « De Standaard » regel
matig politieke kommentaren. 

Enkele vee.zeggende uittrek
sels (let op de data !) : 

Onder de titel MEN VER
WACHT IN VLAANDEREN 
IETS ANDERS DAN EEN AKA-
DEMISCH « VOORBEHOUD > 
van < VLAAMSE KAMER-
GROEP ». 

Werkelijk wij vragen ons af 
of de meerderheid van de 
Vlaamse parlementsleden in 
Kamer en Senaat haar inspan
ning mag beperken tot zo een 
akademlsch voorbehoud, wil 
zij de positie van de C V P . m 
Vlaanderen niet ernstig in ge
vaar brengen. 
2 12 1958. 

Onder de titel WENST MEN 
DE C.V.P. ZELFMOORD TE 
ZIEN PLEGEN IN VLAANDE
REN ? 

Zal de h. Eyskens die bij 
zijn aanstelling tot Eerste-mi-
nister, zo een vloedgolf van 
vertrouwen in Vlaanderen om
hoog joeg, dit vertrouwen op 
zo een treurige wijze bescha
men dat zij die geijverd heb
ben voor de bundeling van de 
Vlaamse kracht, moeten be
kennen : « Wij hebben ons 
vergist » en zich verplicht voe
len het andere kamp te gaan 
vervoegen ? 
23 1 1959. 

Onder de titel HET NOOD
LOTTIG IMMOBILISME 

Men verhele zich in de lei
dende kringen van de C V P 
niet dat het schoolvraagstuk 
nog bij vele kr'steli'ke kie7ers 
opperst lag, wat hun vrilhetd 
van keuze natuurllik beperk
te 

Dit argument valt nu weg 
en ve^e kristeli^ke Vlamineen 

' zullen het probleem van het 
kieken onnleuw onder oeen 
nemen en 7lph in de eer<;i-e 
Diaats laten leHen door het 
V^aams-^ation^ïi' ijelanar en 
door niets anders 

Wil honen dat de C V P dan 
niet eewoffen pn te licht zal 
bevonden worden. 

14-15'11'1959. 

Sedert een jaar, een jaar en 
half, worden er geen « Feiten 
en Beschouwingen » meer ge
schreven. Iedereen kan dat 
begrijpen. WAT ZOU MEN IN
DERDAAD ND MOKTF.N 
SCHRIJVEN als wij lezen wat 
circa twee jaar geleden vol 
bitterheid en ontgoocheling 
werd neergepend ! 

KOPPEN VALLEN 
Wij hebben achtereenvolgens 

verscheidene grote mannen van de 
C.V.P. zien vallen. 

Eerst waren het de ministers Van 
Hemelrijck en De Schrijver over 
de Kongokwestie. 

Toen was het Minister De 
Vleeschauwer over een weinig pro
pere zaak van enkele slordige mil
joenen. 

Het ziet er naar uit dat Gaston 
Eyskens de volgende zondebok zal 
zijn ! 

Gaston Eyskens, hun grote man. 
Hun St. Pieter met de sleutel. De 
sleutel van de ekonomische wel
vaart. 

Niets bracht hij ons buiten na
tionale rampen en belastingen. 

Wie schiet er nu nog over in de 
C.V.P. 

Theo Lefèvre ! De man die volop 
In ruzie ligt met Eyskens. Profes
sor Gaston klampt zich wanhopig 
vast aan de liberalen om toch maar 
eerste-mlnister te mogen blijven. 

Theo Lefèvre ging echter het 
grote licht Spaak terughalen te Pa
rijs. Theo wil zelf de opvolging van 
Eyskens op zich nemen. Samen met 
Spaak. 

Het zal er even lief uitzien als 
nu 

De oude knollen hebben bewezen 
wat ze maar waard zijn. 

Een na een vallen ze van hnn pa
pieren voetstuk. 

Het land heeft vernieuwing no
dig. 

Daarom de zweep er op. 
Nu of nooit. Kiest Volksunie. 
Wij stellen een eind aan hun ge

knoei en hun bederf. 

^iiiniiiiiiiMiiiiiiiinMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiMniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiMiiiiiiiiiiiiiii^ 

I Koken kost geld | 
I Verkiezingen ook 1 
I S T U U R ONS M U N I T I E | 
I Wij zullen schieten op de bedriegers | 
I uit de grote partijen. | 
I Storten: 54 45 46, W. Jo rissen. Brussel | 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMmiMiuiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiinnniiiiniiuiuiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiHiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiii^ 

Vlaanderen in de unitaire 
Belgische Staat 1960 

Samenstelling van de bevolking 
Kinderen 
Dienstplichtigen 
Spaargelden 
Werklozen 
Officieren 
Hogere officieren 
Hoogstudenten 
Hogere rijksambtenaren 
Hogere rijkswachters 
Dip.omatieke diensten 
Staatstoe'agen aan hoger onderwijs 
Staat5toelagen aan de nijverheid 
Staatstoelagen aan de gemeenten 
Spoorwegennet 
15-Jarenplan voor wegenbouw 
Gemiddeld dagloon van een arbeider 

ZONDER KOMMENTAAR ! 

yiaaudere». 

60 % 
65 % 
63 % 
65 % 
70 % 
35 % 
11 % 
38 % 
43 % 
32 % 
30 % 
30 % 
40 % 
40 % 
46 % 
35 % 
182 F 

„,waiiwie,.M 
40 % 
35 % 
37 % 
35 % 
30 % 
65 % 
8P % 
62 % 
57 % 
68 % 
70 % 
70 % 
60 % 
60 % 
54 % 
65 % 
230 P 

Voor alle inlichtingen : 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v ba. 
en ONS LAWï>HUlS p.v b a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL 33 85 65 

Desgewenst bezoeken wij U graag thuis. 
Breng een bezoek asn onze bouwwerven 1 

"i Burelen 9-12 h - 14 18 h. - ook zaterdag 
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Gebrek aan toelagen en steun 
maakt de vis onverkoopbaar 

Regering loot Vlaamse ViSsers 
verhongeren 

Wij hebben in vroegere reportage» reeds vaak de oorzaken opgesomd vaa 
het verdwijnen en het verarmen onzer vissersvloot. Wij hebben daarbij het 
voorbeeld aangehaald van de garnaalverkoop. In het binnenland, ojn. te Ant
werpen, werd reeds dikwijls gepelde garnaal uit Nederland ingevoerd. Hij la 
goedkoper dan deze der Vlaamse vissers alhoewel de Nederlandse reden, 
peUerijen groothandelaars en vervoerondernemingen er hun kost al aaa 
verdiend hebben. Dat is hetielfde met de vis die aangevoerd wordt maar al 
t« dikwijls uit Nederland en die eveneens goedkoper is dan de Vlaamse. Ia 
onse vloot van kleine vaartuigen, gebruikt voor de vangst op de Noordie*, 
verouderd, dan is dat niet het geval met de IJslandvaarders. Dus daar Uft 
niet de eigenlijke oorzaak. Zij is wel te zoeken in het feit dat er WJ on» 
voor de vissers geen toelagen van regeringswege overschieten, zoals dat wd 
gebeurt in Nederland. Daar kunnen de vissers zoveel goedkoper hun uitru»-
ttaig krijgen, hun machine-onderdelen, hun brandstof, hun opslagplaatsen, 
koetruimten en hun vervoer. Daar wordt tevens aan een intense propaganda 
gedaan, wat bij ons geenszins het geval is. De visserij w»rdt trouwens door 
verschillende ministeries, maar voomameUjk door de CV.P.-minister voor 
landbouw de Waal Heger beheerd. Van hem moeten nameUjk de begroting 
gen uitgaan. Men kan zich indenken hoe die de belangen van de Vlaamae 
vissers, reders, middenstanders en vervoerondernemingen, betrokken bij d« 
vishandel, behartigt! 

Vlaamse vissers hangen af van 
Waalse CV.P.-minister 

VASTENAVOND IS VOORBIJ ! 

Aalst zonder masker 

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

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

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

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

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

VLAANDEREN KOLONISAÏIEGEBIED 
SCHANDAAL Bij DE RI|KSWACHI! 

AANTAL OFFICIEREN OP 1-M961 i 

Opperofficieren 
Hoofdofficieren 
Lagere officieren 

Frans 
1 

38 
156 

Nederlands Totaal 
1 2 

11 49 
81 237 

195 9S 288 
68 % 32 % 100 % 

Bij het lager personeel Is de verhouding ongeveer gelijk. Bij 
de hogere officieren wordt slechts een minderheid Vlamingen 
geduld. Zoals de inboorlingen in de koloniale landen, wor
den de Vlamingen In België behandeld. De lagere wedden zijn 
voor de Vlamingen, de vette voor de Franstallgen. 

MEERDERHEID VLAAMSE KUISVROUWEN 
HOGERE AMBTENAREN 

Halen wij ook de verhoudingen bij d« HOGERE AMBTE
NAREN aan (cijfers van 1 januari 1960) : 

Frans Nederland» Totaal 
1.421 1.081 2 502 

57 % 43 % 100 % 
Bij de lagere ambtenaren is er geUjkheid. Bij de kuisvrou

wen vormen de Vlaamse vrouwen de meerderheid. 

NECER-BEHANDELING BI) HET LEGER 
LEGER 

Sinds 20 jaar staan de Vlamingen zeer positief tegen het 
franstalig Belgische leger. 

Het franstalig Belgisch leger echter niet tegenover hen. Men 
kijke naar het aantal HOGERE OFFICIEREN (cijfers van 1 ja
nuari 1960) : 

Frans Nederlands Totaal 
1.299 161 1.460 

89 % 11 % 100 % 
Bij de soldaten schommelt het aantal Nederlandstaligen 

tussen 62 en 67 %. 
De Belgische bevolking telt 52,5 % Vlamingen tegen 42 % 

franstallgen en 5 % vreemdelingen. 
Valt Vlaanderen te vergelijken met een kolonisatiegebied 

of valt het dit niet ? 
U bent verontwaardigd lezer ? 
Bedenk dan wie de hogere ambtenaren, de hogere rijks

wachtofficieren en de hogere legerofficieren benoemt. Wie doet 
dat ? De ministers natuurlijk 

Wie duidt de ministers a a n ? Volgens de grondwet de ko
ning, in de praktijk de grote partijen. Achtereenvolgens re
geerden C.V.P., B.S.P. en liberalen in alle mogelijke kombina-
ties : rood, geel en blauw; geel alleen; rood en blauw en thans 
geel en blauw. 

Het maakt alles geen verschil uit. Die partijen halen alle 
een massa stemmen in Vlaanderen. En wat geven ze ons ? De 
kleine postjes, de vette wedden zijn voor de franstaligen. 

Wij zijn ze beu ! Meer dan beu ! 

Tienduizenden kennen Aalst als Vastenavondstad : straten vol hossende domino s en jolig^̂ ^̂ ^̂ ^ 
kebroers. luidruchtige feestvierders tot stukken in de nacht, muziek op ledere hoek en In i*^»"^* ^e' '»*'?: 

S op de morgen van Aswoensdag is de stad ongelooflijk stil en smerig. Aan ««« • ^ " • ' ^ " " f *^ 
bungei rhe t vergeten plunje van een zot; de laatste zwalpers sluipen van de toog naar de Oude Kerk en 
halen er zich een Assekruis. „=„„„„ 

n» ma«kor<t 7iin af • een nieuw jaar van werk en zorgen kan begmnen. 
Ï S e T r o r h ê t Stadkuis en in de kleurpolitleke kringen gaat de maskerade verder. Het hard-werken-

d« A ^ S wordt sinds jaar en da« bestuurd door een stelletje druktemakers dat de handen vol heeft met 
X e : t Z ^ L : n J Z Z n Z dat geen tijd heeft om te zien, hoe stad en gewest langzaam maar 
zeker een blijvend Aswoensdag-uiterlijk krijgen : stil en smerig. 

(Van een onzer redahteurs) 

DE BUIKRIEM TOE 

Uit recente statistieken blijkt 
dat Aalst de stad is met de hoogste 
levensduurte van het hele land. De 
stad bezit nog een ander record : 
dat van de relatief-duurste bouw
grond van het land. Het laatste 
verschijnsel is in hoge mate het 
gevolg van grondspecul»ties, waar
over in de gemeenteraad al méér 
dan eens een balletje van links 
naar rechts en terug werd gekaatst. 
Voor de hoge levensduurte ligt een 
verklaring zo maar niet voor de 
hand. In leder geval st»aA beide 
verschijnselen in schrille tegen
stelling tot de benepen sociaal-
ekonomlsche toestand In het Aal-
sterse. 

Het Belfort van Aalst. 

Het aantal werldozen is er bui
tengewoon hoog. Enkele fabrieks-
sluitingen hebben het leger der 
vaste stempelaars met een paar 
duizend man doen aangroeien. 

ledere Aalstenaar zal zich o.m. 
nog de onverantwoorde en speku-
latieve sluiting der fabrieken 
« Roos-Geerinckx & De Nayer » 
herinneren. Wie naar een sprekend 
simbool zoekt VOOT de sociaal-eko-
nomische nood van Vlaanderen, 
moet maar even naar Aalst komen 
om er aan de < Zwarte Hoek » naar 
Roos-Geerinckx te kijken : een ul
tra-modern kompleks, nauwelijks 
enkele jaren oud, met gesloten 
poorten en blinden en nooit-meer-
rokende schouwen. En vlak daar
tegenover aan de andere oever van 
de Dender, de eveneens gesloten 
« Georgië », waarin thans een ÜIH-
putbedrijfje werk gaat verschaffen 
aan een handjevol mensen. 

EEN GROTE MOND 

Dit bedrijfje op de .reusachtige 
terreinen der vroegere « Georgië » 
is voor een paar heren een wel
kome aanleiding geweest om te ge
wagen van een ekonomische 
wederopbloei, waarbij ze natuurlijk 
niet verzuimden zichzelf in het 
zonnetje te zetten. Zo kon oud-
minister Ludovic Moyersoen on
langs in het tweede jaarverslag 
van het « Komitee vo<jr Ekonomi
sche Expansie » uitpakken met de 
oprichting van vier nieuwe bedrij
ven. Deze vier bedrijven samen stel
len nauwelijks een honderdtal men
sen tewerk. Moyersoen verzuimde 
te vermelden dat alleen al bij de 
sluiting van Roos-Geerinckx hon
derden mansen de laan-.werdea-ia-
gestuurd; hij repte natuurlijk met 

WELKE NISDADI6ERS DEDEN DE 
BLOEIENDE BEDRUVEN SLDIIEN? 

geen woord over de rol die de 
Moyersoens bij die sluiting hebben 
gespeeld. 

De streekplanning, te Aalst en 
elders, dient maar al te vaak aU 
kamoeflagemiddel voor de werke
lijke sociaal-ekonomlsche tegen
stellingen in dit land. 

De rezultaten ervan zijn vaak 
potsierlijk, ondanks de inspannin
gen van enkele goedmenende plan
nenmakers. Zo pakken Aalsterse 
politiekers graag uit met de op
richting van een nieuwe meubel
fabriek te Aalst. Dat deze vestiging 
het gevolg was van een failjisse-
ment te Ninove, wordt daarbij 
maar liefst niet vermeld. Rezultaat: 
enkele nieuwe arbeidsplaatsen te 
Aalst, evenveel nieuwe stempelaars 
13 km verder te Ninove. Is dat de 
oplossing voor de Vlaamse werk
loosheid ? 

DE WERKELIJKHEID 

De soclaal-ekonomische maske
rade der Aalsterse politiekers kan 
de werkelijkheid niet verbergen. 
Deze werkelijkheid wordt uitge
drukt door enkele harde cijfer», 
Aalst bezit twee degelijke vak
scholen. Doch 3/4 van de afgestu
deerden In electriciteit en in me
taalbewerking moet elders naar 
werk gaan zoeken. 

Ondanks het feit dat bijna 3.000 
jonge meisje» te Brussel of elder» 
buiten het arrondissement tewerk
gesteld zijn, lopen er te Aalst en In 
de direkte omgeving nog dagelijks 
1.000 anderen naar de stempel-
burelen. Ook 3/4 van de afgestu
deerden uit het Handelsonderwljs 
moet de weg op naar Brussel. 

Dit dan is de werkelijkheid : de 
opeenvolgende regeringen te Brus
sel hebben nooit ook maar iets ge
daan om de sociaal-ekonomische 
teruggang van het gewest Aalst te 
stuiten. Wel Integendeel hebben ze 
deze teruggang met enig genoegen 
gevolgd : Aalst Is het gewest, waar
uit Brussel voortdurend goedkope 
en degelijke arbeidskracht moet 
kunnen pompen. 

De werkelijkheid i dat zijn de 
tientallen Aalstenaar» die dag aan 
dag de verre rei» naar de Waalse 
koolput moeten ondernemen. De 
werkelijkheid : dat is de schreeu
wende nood van de Aalsterse hop-
boeren, wier belangen op Buiten
landse Handel bij het afsluiten van 
internationale handelsakkoorden 
steeds over het hoofd worden ge
zien. En de werkelijkheid is ook nog 
dit : de tewerkstelling van fr»ns-
sprekende Brusselaars op hoog be
dienden-niveau, in een gewest waar 
een jong bediende praktisch van in 
den beginne een kruis mag maken 
over « werk in eigen streek ». 

WAT DOEN DE POLITIEKERS ? 

De socialisten hebben nauwelijks 
de tijd om ook maar iets te doen. 
Ze hebben zich nog steeds niet 
hersteld van de gevolgen van De 
Bunne's vreemde Italiaanse reis. Ze 
hebben de handen vol met het bit
ter gevecht tussen Hopmarkt en 
Molendries. De ruime politieke « er
varing » die hun kopman heeft op
gedaan in het V.N.V. en bij de kom-
munisten, Is nauwelijks voldoende 
om een schijn van eenheid In de 

partij recht te houden. De socialis
tische belangstelling gaat trou
wens — dat is gedurende de laat
ste staking duidelijk gebleken — 
meer naar de zogezegde nood der 
Walen dan naar de echte Aalsterse 
noden. 

Bij de C.V.P. blijven verstokte 
konservatieven h la Moyersoen de 
plak zwaaien. 

Het is hun stem die te Brussel ge
hoord wordt; zij zijn de ministra-
belen en de kandidaat-ministers In 
iedere politieke koalitie. Het hand
jevol jongetjes dat in hun schaduw 
aan een politieke loopbaan tim
mert, doet haast lachwekkend aan. 
Geen enkele dezer jongetjes heeft 
ook maar gekikt toen Roos-Gee
rinckx gesloten werd. 

De waarheid heeft haar rechten: 
in de persoon van L. D'Haeseleer 
beschikken de liberalen over een 
man die zijn politiek brood niet in 
ledigheid eet Zijn duizenden voor
keurstemmen zijn het rezultaat van 
hard en onverdroten werk voor de 
kleine man. 

D'Haeseleer is en blijft echter een 
liberaal; zijn populariteit heeft al» 
enig gevolg de vergroting van de li
berale invloed. En dat de invloed 
der aarts - franskiljonse en 
aarts-reaktionnaire liberalen voor 
Aalst en voor heel Vlaanderen 
rampzalig is, vergt wel geen bewijs 
meer. 

DE OPLOSSING 

Het zijn niet de povere jaarlijkse 
drie miljoen van de Ekspansiewet 
Eyskens die Aalst terug zullen 
recht helpen. Wat betekent dit 
sommetje naast de miljarden die 
naar Luik en de Borinage gaan ? 

De oplossing voor de soclaal-
ekonomische problemen van Aalst 
en gewest ligt bij de Aalstenaar» 
zelve : bij hun werklust, hun on
dernemingszin, hun vakmanschap. 
Dat er nog durf en ondernemings
lust In het Aalsterse schuilt, bewij
zen enkele recente voorbeelden : de 
bloei van de bloementeelt, de op
richting v«n een bedrijf voor elek
trische huishoudapparaten, de uit
breiding van een groot aannemer»-
bedrijf. 

Deze durf en ondernemingslust 
zullen echter »lecht» hun volle kan» 
krijgen in een federaal Vlaanderen. 
De federalistische inrichting van 
België zal een einde maken a*n het 
draineren van Vlaanderen» spaar
centen naar het verkwistende Wal
lonië. De federalistische inrichting 
van België zal een einde stellen 
aan schandalen zoals het Vijftien-
jarenplan voor Openbare Werken, 
dat miljarden voorziet voor Wallo
nië en slecht» een paar schamele 
miljoenen voor Aalst en omstreken. 
De federalistische inrichting van 
België zal aan Aalst dat geven, 
waaraan het dringend behoefte 
heeft : de sociale rust om aan de 
eigen problemen te werken, een be
langrijke plaats In een breedopge-
zette planning voor de industrlall-
rering van Vlaanderen. 

Federalisme betekent — vooral 
in noodgebieden zoals het Land 
van Aalst — de eerste stap naar 
volkswelvaart. Bij deze welvaart 
zullen alle klassen en st»nden van 
onze nijvere bevolking gebaat zljn .̂ 


