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interpellatie van der eist : 

TAALWET 
DODE LETTER 
In de Kamer heeft Mr. V a n der Eist de ministers Larock' 
en V a n E l s l a n d e geïnterpelleerd over de schandeli jke w a n 
toes tanden in tal van instellingen die van h u n depar te
m e n t afhangen en waa rvoor zij verantwoordel i jk zijn. 
Spreker handelde over de Koninkli jke Biblioteek van 
België, het Rijksarchief, de Musea voor Kuns t en G e 
schiedenis, de Muea> voor Schone Kuns ten te Brussel, het 
W e e r k u n d i g Inst i tuut , de Ster renwacht , het Inst i tuut voor 
Na tuu rwe tenschappen , alle te Brussel gevestigd. 

VERKRIJGBAAR BIJ AUE DAGBLADVERKOPERS 

DE HEREN MET DE HO
GE HOED TEKENDEN 
VERLEDEN WEEK TE 
G E N T EEN INDRUK^ 
WEKKENDE REEKS PA
PIEREN. W I J HEBBEN 
NU EEN INTERCOMMU
NALE. EN DAN? W E 
MOGEN DE E-3 MET 
ONZE EIGEN CENTEM 
BETALEN. EN DAN? DE 
BULLDOZERS ROLLEN 
NOG LANG NIET. EN 
DAN? OP DRIE MAART 
DE GROTE E-3-BETO^ 
GING J 

In 1959 kreeg onze voorzit
ter in antwoord op parlemen
taire vragen officiële gege
vens over de taaitoestanden 
en de verhouding tuwen de 
taalrollen in deze instellingen. 
p,og"ven.s 
bev» e^jn <:', 
ze instellingen ncoit toegepast 
werd en de toestand er onge
hoord was. 

Sedertdien heeft mr Van 
der Eist herhaaldelijk deze 
wantoestanden aangeklaagd 
en er de aandacht van de mi
nisters en van de Kamer op 
gevestigd. Einde 1962 stelde 
hij opnieuw parlementaire 
vragen en uit het antwoord 
hierop blijkt duidelijk dat er 
sedert 1959, alle beloften ten 
spijt, niets veranderd is en 
dat geen de minste inspan
ning gedaan werd om de taa l 
wet toe te passen en de toe
stand te verbeteren. Het is 
daarom dat spreker een ver
zoek tot interpellatie indiende 
om de ministers en ook de 
Vlaamse volksvertegenwoor
digers voor hun verantwoor
delijkheid te plaatsen. Hij 
acht het onduldbaar dat na 
dertig jaar de taalwet 1932 
nog steeds schaamteloos over
treden wordt en de ministers 
handelen alsof deze niet be
staat . 

Het personeel van de kunst
en wetenschappelijke instel
lingen wordt ingedeeld in we
tenschappelijk en administra
tief personeel. Dit laatste valt 
onder toepassing van de taal
wet en is ingeschreven op 
taalrollen. Voor het weten
schappelijk personeel is er be
twisting. Mr. V. d. Eist ver
klaart dat deze juridische be
twisting z.i. niets verandert 
aan de politieke plicht van de 
ministers, er over te waken 
dat de Vlamingen niet eenzij
dig benadeeld worden. Taal
wetten zouden overbodig 
moeten zijn en het is bescha
mend dat zij er nodig zijn om 
de Vlamingen te beschermen. 

Men heeft de Vlamingen 
wijsgemaakt dat dit een ge
volg zou zijn van het feit dat 
de taalwet van 1932 geen 
sankties voorziet. Men ver
geet dan opzettelijk de voor

naamste sanktie : het parle
ment kan de ministers dwin
gen de wet na te leven. Het 
parlement moet immers ieder 
jaar de begroting goedkeu
ren. Nooit echter hebben de 
Vlaamse gekozenen in .Kamer 
of Senaat (^e gaoed eehad om 
deze doeltreffende sanktie 
toe te passen; steeds hebben 
zij — wanneer hun partij aan 
het bewind was — jaar na 
jaar hun vertrouwen ge
schonken aan ministers die 
moedwillig de taalwet ne
geerden. 

Spreker geeft vervolgens 
voor iedere instelling de juis
te gegevens over de toestand 
begin 1959 en einde 1962. De 
vergelijking van deze gege
vens bewij.'L dat er geen ver
betering vast te stellen is; 
voor sommige instellingen is 
de toestand integendeel nog 
ongunstiger geworden. Hij 
wijst er op dat de globale 
cijfers misleidend zijn, om
dat de 'lamingen aangetrof
fen worden in de laagste ka-
tegorieën : bij de bewakers, 
de stokers, enz... 

Hij legt de nadruk op het 

een Vlaming; van de zeven 
conservators zijn er slechts 
twee Vlamingen; bij de ad-
junkt-conservators is de 
verhouding negen tegen elf 
in het nadeel van de Vla
mingen. Voor het weten
schappelijk personeel is de 
verhouding dus 12 tegen 16. 

In het Ki,jksarchsei" te 
Brussel is de rijksarchivaris 
een Vlaming; maar er zijn 
vijf Waalse conservators te
gen drie Viaamse waarvan 
twee als inspecteurs tot de 
buitendienst behoren; bij de 
adjunkt-conservators zijn er 
drie V amingen tegen zes 
Waen . In totaal 7 tegen 11. 

Bij de aanwerving van het 
wetenschappelijk personeel 
in deze instellingen wordt er 
niet in het minst rekening 
gehouden met het nastreven 
van een evenwicht, dat dan 
ook nooit, tenzij door een 
louter toeval, kan bereikt 
worden 

In de Musea voor Kunst 
en Geschiedenis is sedert 
maar t 1960 de plaats van 
hoofdconservator vakant; de 
d d, hoofdconservator is 
Franstalig. 

Wat het administratief 
personeel betreft is de ver
houding 17 op de Vlaamse 
tegen 34 op de Franse taal
rol, met dien verstande dat 
de 17 Vlamingen ten hoogste 
de graad hebben van gewoon 
bewaker ! Niemand van het 
administratief personeel bo
ven de graad van bewaker 
behoort tot de Vlaamse taal
rol ! 

In de Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel bestaat 
het wetenschappelijk perso
neel uitsluitend uit Fransta-
ligen. Nochtans zijn er twee 

sociaal aspekt van deze si
tuatie : de leidende funkties 
zijn in handen van Fransta-
ligen die niet eens de taal 
kennen van hun onderge
schikten. 

Eenvoudige Vlaamse men
sen, die dienst doen als be
wakers, enz..., moeten Frans 
kennen om hun dienstover-
sten te verstaan Iedere Vla
ming in deze mstellingen 
moet tweetalig zijn in feite, 
terwijl men de hoogste funk
ties kan bekleden zonder een 
woord Nederlands te kennen. 
Dat is de praktijk van de 
tweetaligheid te Brussel ! 

In de Koninklijke Biblio
theek is de hoofdconservator 

Er zijn drie plaatsen van 
conservator vakant en vier 
van adjunkt-conservator. 

Ook de plaats van bibliote-
karis is sedert twee jaar va
kant. 

Spreker klaagt terlcops de 
verwaarlozing aan waarvan 
cleze musea het slachtoffer 
zijn. o.m. door het jarenlang 
uitb ijven van benoemingen. 

Er is geen enkele Vlaamse 
conservator Bij de adjunkt-
conservators is er momen
teel een evenv.'icht, 5-5. 

Het kader voorziet 21 be
trekkingen, waarvan er 
slechts 12 bezet zijn. 

Er kunnen dus 9 benoe
mingen gebeuren. 

p'aatsen vakant. Bij het ad
ministratief personeel is de 
verhouding 19 tegen 29. Ter
loops protesteert interpel-
lant tegen de verdwijning 
van het museum voor mo
derne schilderkunst, dat se
dert jaren in feite niet meer 
bestaat. 

In het Weerkundig Insti
tuut van België is de ver
houding bij het wetenschap
pelijk personeel 5 tegen 25 
en bij het administratief 
personeel 11 tegen 35 I 

Interpellant geeft bizon-
derheden over de aanwer
ving van het personeel, 
waarbij duidelijk blijkt dat 

er met de taalwet geen reke
ning gehouden wordt. 

In de Koninklijke Sterren
wacht zijn er bij het weten
schappelijk personeel 4 Vla
mingen tegen 15 Franstaü-
gen; bij het administratief 
personeel 16 tegen 29 

In het Instituut voor Na
tuurwetenschappen ten slot
te is de verhouding 8 tegen 
19 bij het wetenschappelijk 
personeel; 26 tegen 83 bij 
het administratief personeel. 

Spreker is van oordeel dat 
deze cijfers geen kommen-
taar behoeven Hij wijst er 
nog op dat de Vlamingen, 
omwille van de Vlaamse 
aanwezigheid te Brussel 
groot belang moeten hech
ten aan deze instellingen die 
allen te Brussel gevestigd 
zijn en daar faktoren van 
verfransing zijn. 

Minister Larock antwoord-^ 
de uitvoerig, maar ontwij
kend en met slechte argu
menten op deze interpella
tie; minister Van Elslande 
erkende de juistheid en de 
gegrondheid van de inter
pellatie en beloofde verbete
ring. 

Mr. Van der Eist replikeer-
de en verklaarde zich geens
zins akkoord met minister 
Larock. Hij waarschuwde de 
ministers dat hij bij de be
spreking van hun begroting 
opnieuw op de tribune zou 
komen : zij dienen zonder 
uitstel benoemingen te doen 
voor de vakante plaatsen en 
daarvoor Vlamingen te be-' 
noemen; zij dienen ook de 
wijze van aanwerving te 
wijzigen. 



De VOLK^uNI^ 

WIE DOET WAT ? 
Wie het openbaar leven m ons 

land bestudeert merkt spoedig dat 
hel gekenmerkt is door een 19de 
eeuws partemalisme waarop onder 
mom van zogenaamd^ vrijheden 
van alle s ag een helebc^l woeker-
plantjes zich hebben vastgehecht 

Ons zo beboft sociaa veiligheids-
stelsel IS ven e van vo doende 

De ziekteverzekering voMoet m 
het geheel met ze kost aan de 
verzekerden hopen geld, mspan-
ning tijdverlies en schrijverij, 
maar- gaat vooial mank m werke
lijk zware gevallen 

Het pensioenstelsel is m'sschien 
schitterend voo'' officieren, amb
tenaren, lechters en politi°kers, 
maar laat duizenden die bv een 
gemengde loopbaan achter zich 
hebben, met zorg en kommer tot 
aan hun dood Erger de aalmoes 
die men weduwepensioen noemt, 
roept om wraak 

E)eze mleidmg dient als aan oop 
om de aandacht te vestigen op de 
manke kommissies van openbare 
onder-stand 

Ze zijn giootgrondbez tters, be
ta''en prachtige wedden uit aan 
hun personeel maar de pijnlijke 
tekorten voortspruitende uit ons 
overwoekerd stelse van sociale 
veiligheid vullen zij niet aan De
den ZIJ dat wel dan was het on
mogelijk dat de TV gedwongen 
door de nood die in vele gezinnen 
heerst zou overgaan tot beroep op 
de liefdadighe d 

Mathll eke Schrceyens, de rijke 
BSP-dame uit Antwe pen heeft 
zich kwaad gemaakt op de TV, 
maar is zij — en is o a haar par
tijgenoot Spinoy, onze slechte na
tionale koenboei — niet medever

antwoordelijk \oor de scmoTie-
lijke nood d e zomin door de so
ciale vei igheid als door de C O O s 
ge enigd werd' 

Deze haide winter heeft op 
straat gesmeten wat ledei den
kend mens wist er is in ons land 
veel ellende omdat de verantwooi-
delijken met opzet een ingewikkeld 
stelsel van sociale veiligheid heb
ben gestemd 

Spontaan h bben duizenden zich 
m de « Wie doet wat »werking 
geworpen en dat steekt de ogen 
uit van de po itiekers di° m hun 
hemd werden gezet 

Spontaan wilden ook de Vlaam
se verenigingen va,n Etterbeek zich 
mzetten en op zondag 3 februari 
een mzame'mg houden 

Daai tegen kwam een ongeloof
lijk veto van het gemeentebestuur 

Men moest wachten want de 
zaak was m de gemeentei*aad nog 
met besproken ' 

MV - Schaarbeek 

BEROEP 

Waarde Redaktie, 

Dat zekeie magistraten m 
Vlaandeien er nog eigenaardige 
opvattingen op na houden is eens 
te meer bewezen door volgend 
feit • 

Vijf Vlamingen hadden zich in
gezet om de Mars op Brussel te 
doen slagen en het sohilderweik 
en andere van die bezigheden wa
ren reeds ver gevorderd m het 
Aalsterse Tot de politie van deze 
stad er een einde kwam aan ma
ken Gevolg veischijnen voor de 
Boetst affelijke Rechtbank Deze 
ïtechteis besloten slechts een po

litionele stiaf uit te spreken van 
10 F voorwaardelijk 

Daaimee scheen de zaak afge
handeld 

Maar dit was een schromelijke 
misiekenaig de openbare aankla
ger achtte dit vonnis te mild, ge
zien het misdadige van de over
treding Hij besloot dan ook zich 
te verzetten en de zaak aan het 
Hof van Beroep te Gent over te 
maken ' Ein ik dacht dat het re-
pr-essie-tijdperk reeds achttien 
jaar achter de rug was ' 

BH - Aalst 

NOORD EN ZUm 
Waaide Redaktie, 

Als U het me toestaat wil ik 
even terugkomen op hetgeen LC 
uit Kesse'-Lo gerep'ikee d heeft 
op mijn schrijven, waaiin ik het 
had over het opwekken der Heel-
neaeiiandse gedachte 

Geen haar op mijn hoofd heeft 
ooit gedroomd van een herstel van 
de Nederlandse gewesten der 16de 
eeuw En van een « archeologisch 
Vlaanderen » huivei ik als voor de 
dood Maar mijn waaide L C , ik 
heb de p-etentie mezelf als rea
list te beschouwen pn a's dusda
nig wil Ik u verzoeken de blikken 
eens naar de toekomst te richten 
Is u zon optimist dat u denkt dat 
Vlaanderen het in een Verenigd 
Europa alleen kan bolwerken' 
Dan benijd Ik u om uw optimisme, 
maar dan kan ik geen rekening 
houden met uw overdreven idea
listische opmie 

Geen enkel gezonddenkend 
mens nu mag hij nog de meest 
fanatieke Groot-Nederramder zijn 
die op de aardbol londzwerft, kan 

VOO'stander zijn van een onmid
dellijke politieke mtegiatie dei 
Nedei landen, zelfs niet m de na
bije toekomst Daar is tijd voor 
nodig, veel tijd' Maar het is een 
conditio sine qua non dat er een 
gunstige sfeer geschapen wordt, 
zowel m het Noorden als m het 
Zuiden De voorwaaiden aaarvoor 
zijn gunstig nu er zoveel gespro
ken wordt ovei Europa en Bene
lux Het is voor ons, Vlaams - na
tionalisten die het goed menen 
met onze toekomst en die van on
ze kindeien een mote'e picht al 
het mogeliike te doen om d"̂  nood
zakelijke gunstige atmosfeer te 
scheppen En het staat als een 
paal boven water dat de Vo ksunie 
op dit gebied niet beantwooidt 
aan wat van haar als nationalisti
sche partij, mag verwacht worden 
Dat moet veranderen m ons al 
Ier belang I 

« Ik wens u voor te stellen ons 
aller liefde tot Moeder Vlaandeien 
voortaan overwegend op de toe
komst te richten » schrijft dr Van 
Haegendoren en hij slaat de nagel 
op de kop I 

J V - Geel 

PLATTE BROODJES 
Geachte Heer, 

Vijf jaar terug kwamen er te 
Mechelen slechts een paar bakkers 
die hun brood vei pakten in twee
talige papieren zakken Nu zijn het 
nog een paa -̂ uitzon dei mgen die 
het uits uitend m het Nederlands 
ste''en Een liakker op de Brussel
sesteenweg nabij de Kruisbaan 
vond het zelfs nodig m zijn uit-
stallmg uitsluitend zijn meldingen 

in het Plans te doen Naar hij zei 
kwamen de voorbijrijdende Brus
selaars bij hem kopen De zelfde 
ziekte slaat nu ook te Aarschot 
m Slechts deze twee steden ging 
Ik na Zeker is dit verschijnsel 
over heel Vlaanderen verspreid. 
Het war e wel interessant eens na 
te gaan of hier de verf ran smgsrol 
niet gespeeld wordt door de bak
kersbond Of leveren ai die Vlaam
se bakkers brood m Wal'onie En 
wat stellen wij daartegenover ? 

SB - Averbode. 

BROUWERIJEN 
Waarde Redaktie, 

Een grote en verdiende pluim 
voor de Volksunie Het bekend 
maken van de diamatische toe
stand m de twee Brusselse brou-
weiijen, waai bij 500 Vlaamse ar-
beideis en bedienden met afdan
king bedreigd worden, is eens te 
meer het bewijs van het sociaal 
st even van onze partij, in het 
licht van de achteruitstellmg van 
de Vlaamse bevolking En dit met 
een regering waarin de twee 
sterkste vakbonden het voor het 
zeggen hebben En terwijl m de 
schoot van ieder dezer vakbonden, 
de Vlam ngen het sterkst verte
genwoordigd zijn 

Moeten er nog andere bewijzen 
geheveld worden van het faljlet 
van het unitarisme "> 

Waar blijft het protest van de 
vakbonden' Zouden de Walen, 
minderheid m de vakbonden, dit 
dulden ' Zijn de heren Major en 
Cool stom geworden ' 

Nu de zaak aan het rollen la, 
moet de Volksunie er mee voort 
doen 

K L - Astene. 

Zeifs de kraaien brengen 
hel uil : 

De s c h o o n s t e g r o n d e n l i g g e n in S p a n j e 
A a n het m o o i s t e strand van de Midde l landse zee 

Inl icht inKen 

VIKING 
Antwerpsebaan. 233. Antwerpen (4e distr.) 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

VVeinstrasse 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Dpze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 

Tel : (03) 35 38 54 

•nitmïïfiimtt rimtitttn !Ht n ••HSthHlt jWH •«• <i t^-n 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving 

Norbert De Ganck Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel ; 053/21667 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
SJ^UMMAliÜèSTltw 28-30 ANTWEfóPBN - TEL>32,?4.77 ,# 

-k ui.'^ag ons een bezoek "k Reisbiljet terugbetaald "k Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak, if 



M VOLKSUNIE 

in de kamer 

dr. van leemputten 
Ver leden week werd in de K a m e r de begro
t ing v a n Volksgezondhe id en van het Gezin 
afgehandeld . N a m e n s de Volksun ie k w a m 
dr V a n L e e m p u t t e n bij de bespreking tussen
beide o m in een ui tvoerig betoog ui teen te 
ze t ten , w a a r o m het zijn part i j onmogelijk' 
w^as de begro t ing goed te keuren . 
W e m e n e n er goed aan te doen , uit deze tus
senkoms t enkele p u n t e n te l ichten. 

Na betreurd te hebben dat 
voor Volksgezondheid en voor 
he t Gezin bhjkbaar, met een 
kleinere maa t gemeten wordt 
dan bv. voor Landsverdedi
ging, kloeg dr Van Leemput
ten het feit aan dat de kre
dieten voor het fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek 
helemaal ontoereikend zijn. 
Spreker handelde vervolgens 
over één der minder fraaie 
aspekten van de sociale huis
vesting : het feit namelijk 
dat in de Borinage een groot 
plan voor sociale woning
bouw in uitvoering is en dat 
er geen enkele tegenhanger 
daarvoor in Vlaanderen 
wordt gevonden. 

Het softenondrama heeft 
het probleem van de kontro-
le der geneesmiddelen gesteld. 

komen, Vlaanderen niet weer 
stiefmoederlijk zou worden 
behandeld als bij de reani
matiecentra die in Brussel en 
Wallonië gelegen zijn. Spreker 
behandelde dan het zo bran
dend probleem van de gehan-
dikapten : 

Ik heb mijn tussankomst 
ingezet met vast te stellen dat 
het werk van de heer minis
ter te groot is daar het de 
beide belangrijke sektoren 
van Volksgezondheid en van 
het Gezin moet bestrijken. 
Het toevertrouwen van de 
gezinszorg aan een speciaal 
departement zou het bijko
mend voordeel bieden dat 
Volksgezondheid de handen 
vrij zou krijgen om zich te 
wijden aan de zo belangrijke 
hulp aan de gehandikapten. 

Dr Van Leemputten acht een De gehandikapten zijn thai\s 
I kontrole op de doeltreffend-
* heid van pharmaceutische 
4 produkten echter minstens zo 
I belangrijk als de kontrole op 
I de schadelijkheid : 

Het probleem ligt elders ! 
Voor zover het vervaardl ; ;n 
van pharmaceutiC'Che produk
ten een spekulatief karakter 
heeft of kan hebben, zal de 
spekulatie steeds gaan in de 
richting van onschadelijke, 
winstgevende doch ondoel
treffende produkten. Het is 
daaraan dat moet verholpen 
worden door een aanvullend 
onderzoek naar de doeltref
fendheid. 

Na aangeklaagd te hebben 
dat, op het stuk der psichia-
trische instellingen, België 
een beschamende pozitie in 
gans West-Europa inneemt, 
verdedigde dr Van Leemput
ten de uitbreiding van het 
preventief TBC-onderzoek. 
Hij stelde vast dat kanker in 
ons land 1/6 van alle doods
oorzaken is en achtte het dan 
ook onontbeerlijk, de vroeg
tijdige opsporing van kanker 
op grote schaal gratisch en 
met geregelde tussenpozen bij 
de hele bevolking te doen ge
schieden. Vervolgens handel
de hij over de watervoorzie
ning : 

Ook verleden jaar heb ik 
vanop deze tribune gehan
deld over de achterstand van 
de Vlaamse provincies inzake 
watervoorziening. Inmiddels 
werd geen enkele ernstige in
spanning gedaan om aan deze 
achterc'tand te verhelpen. Het 
zal de heer Minister bijvoor
beeld niet onbekend zijn dat 

het slachtoffer van een er
gerlijke bevoegdheid33trijd — 
om niet te zeggen partijpoli
tieke strijd — tussen de de
partementen van arbeid en 
sociale voorzorg. Ons lijkt 
echter, dat Volksgezondheid 
in de allereerste plaats in 
aanmerking komt om de hulp 
aan de gehandikapten volle
dig te centralizeren, hulp die 
thans door het niet al te vlug 
werkend Fonds tot een be
spotting wordt gemaakt. 

Het huidig klimaat, dat 
grondig bedorven is door de 
inertie van het Fonds voor 
gehandikapten, zou terug 
kunnen verbeterd worden 
wanneer de studiegroep, be
last met het onderzoek naar 
de mogelijkheden van te 
werkstelling der gehandikap
ten in openbare dienst, spoe
dig tot pozitieve rezultaten 
zou komen. De Staat heeft 
zich tot op heden steeds als 
een zeer onsociaal werkgever 
ten opzichte van de gehandi
kapten gedragen. Zo werd me 
onlangs nog het geval voorge
legd van een gemeente die 
een zeer bekwaam doch blind 
musicus als muziekleraar wil
de aanstellen, doch deze lof
felijke inspanning van boven
af zag dwarsbomen. Een der
gelijk slecht voorbeeld is niet 
van aard, de privésektor po-
zitief te beïnvloeden. 

Aan het einde van zijn be
toog, kloeg dr Van Leemput
ten de gebrekkige en be
schamende gezinspolitiek 
aan : 

Ik hoef hier wel niet te her
halen dat op zijn jongste 

in de provincie Limburg nog Kongres de Bond der Grote en 
steeds 59% der gemeenten 
niet aangesloten zijn op een 
waterbedelingsnet. 

Deze achterstand van de 
Vlaamse provincies wordt nog 
verergerd door de verzilting 
van de ondergrond, terwijl in 
Oost-Vlaanderen het grond
water onderhevig is aan bac-
teriële besmetting. 

Na aangestipt te hebben dat 
de hulpdienst 900 goede re
zultaten heeft geboekt, vroeg 
dr Van Leemputten de op
richting van speciale onge-
vallenklinieken. Hij hoopte 
echter dat, wanneer het tot 
de oprichting daarvan zou 

Jonge gezinnen een echte 
alarmkreet heeft geslaakt. 
De Voorzitter van deze Bond 
stelde met verontwaardiging 
vast dat van gans het door 
zijn vereniging opgestelde 
programma niets werd ver
wezenlijkt De schuld van de 
huidige regering terzake is 
dubbel groot, omdat de publi-
katie van een paar verslagen 
en een plots besef bij de pu
blieke opinie van de rampza
lige demografische toestand 
in sommige delen van het 
land, hadden kunnen werken 
als de grote katalizators voor 
een waarachtige gezinspoli

tiek. Niets is daarvan in huis 
gekomen. Het zou onrecht
vaardig zijn de schuld daar
voor uitsluitend te leggen op 
de titularis van het departe
ment van Volksgezondheid en 
het Gezin die tenslotte het 
gezinsbeleid maar zeer frag
mentair beheert. Juist deze 
spreiding van Gezinszorg over 
verschillende Departementen 
maakt iedere grote Gezinspo
litiek bij voorbaat onmogelijk. 

Het heeft geen zin, om op 
dit terrein aan detailkritiek te 
gaan doen. Het hele koncept 
is vals en het gezinsbeleid 
moet volledig nieuw gedacht 
en geherwaardeerd worden 

in de senaat 

onder het motto : « Voorrang 
voor het ^ ^ p » . Wij hebben 
frtet Ifêt rec!it, de komende 
generaties de onhoudbare 
öruk op de schouders te leg
gen die moet voortvloeien uit 
onze beschamende, kortzich
tige, dag-aan-dag politiek in 
de sektor van het gezinsbe
leid. Wij blijven er van over
tuigd dat het gezin de kern 
der samenleving is en dat de 
bevordering ervan en de be
scherming ervan tegen socia
le degradatie één der kern
stukken van ieder beleid moe
ten zijn. Zulks is, ondanks de 
psichologische schok in de 
loop van 1962, nog steeds niet 
aanvaard in het huidig rege
ringsbeleid, waarvan de on
derhavige begroting ten over
vloede getuigt. 

En dr Van Leemputten be
sloot met wat in het België 
van 1963 nog steeds het einde 
van iedere Vlaamse tussen
komst moet zijn : de taaitoe
standen. 

Met de regelmaat van een 
klok licht de pers ons in over 
de ergerlijke taaitoestanden 
in de anti-Vlaamse rezervaten 
van het N.W.O.S. en N.W.O.I. 
Het Nationaal Werk voor het 
Kinderwelzijn gaat evenmin 
vrijuit, terwijl de toestanden 
in het Rode Kruis nog de 
voortdurende waakzame aan

dacht van de Vlaamse open
bare mening opeisen. In de 
Kommissie heeft de heer mi
nister gezegd dat « een gans 
bijzondere plaats wordt inge
nomen door de C.O.O.'s die 
een universitaire kliniek ex
ploiteren ». De heer minister 
heeft het wel zo niet bedoeld, 
maar hij zal wel niet onwe
tend zijn over de gans bijzon
dere plaats van de Leuvense 
klinieken op taalgebied. Even
min kan hij onwetend zijn 
over het feit dat in de C.O.O. 
van Brussel — om er maar 
één te noemen — ergerlijke 
toestanden bestaan. 

Tenslotte nog de vaststel
ling dat — van de beide aka-
demies voor Geneeskunde — 
de Franstalige met het 
leeuwenaandeel der kredieten 
gaat lopen, alhoewel de ver
houding tussen Nederlands
en Franssprekenden in de 
land net anderom ligt. Waar
om trouwens heet deze instel
ling voor de Franstaligen de 
«Koninklijke Belgisahe Aka-
demie •», terwijl de Neder
landstalige instelling het stel
len moet met een soort ad-
junkt-li tulatuur « Koninklij
ke Vlaamse Akademie van 
België 2>. Ook dergelijke zoge
naamde kleinigheden worden 
meer en meer opgemerkt door 
een k i t t e l o r i g geworden 
Vlaamse opinie. 

dr. roosens 
In de Senaat werd de begrot ing v a n Lands
verdediging afgehandeld. Bij de bespreking 
k w a m dr Roosens n a m e n s de Volksun ie aan 
het woord . W e laten h ieronder he t gedeelte 
van zijn toespraak volgen dat zich op het 
principiële vlak houdt . De tussenkomst van 
dr Roosens s tond volledig in het teken v a n 
de oude Vlaams-na t iona le antimili tarist ische 
en vredel ievende traditie. 

Het departement wordt 
voor het ogenblik genoemd : 
« Ministerie van Landsverde
diging». 

Na het aanhoren van uw 
uiteenzetting, waar U ener
zijds spreekt van tegenstre-

al hun krachten de vrede na 
te streven door « algemene », 
ik heb niet gezegd « eenzijdi
ge », ontwapening. 

Wij moeten ons afvragen of 
de vredeswil van onze mach
tige bondgenoten wel zo ern-

zou-

vers, van vijandelijke legers stig gemeend is als beweerd 
die gereed staan om tot de wordt. Bijzonder als men in 
aanval over te gaan, en an- acht neemt dat de grote fi-
derzijds van bondgenoten, mi- nanciële groepen geen belang 
litaire bondgenootschappen, hebben bij een ontwapening, 
vraag ik mij af of wij niet Uiterste voorzichtigheid is ge-
beter terug de oude naam van boden nu bijzonder, wanneer 

er sprake is van atomaire wa
pens aan ons leger toe te ver
trouwen. 

Vermits volgens de verkla
ringen van de Minister, de 
bewapening slechts als doel 
heeft de oorlog te vermijden, 
zou ik het logisch vinden dat 
in de begroting een bedrag 
zou voorzien zijn voor het 
propageren van de vredesge-
dachte door ontwapening. 

En hier moet ik enkele ei
genaardige vaststellingen 
doen. Vroeger heb ik steeds 
gehoord en gelezen dat het 
de autoritaire, fascistische en 
dergelijke regimes waren die 
een bedreiging van aanval en 

« Ministerie van Oorlog 
den moeten gebruiken. 

Ik kan mij niet ontdoen van 
de indruk dat de militaire po
litiek van ons land, die ten
slotte niets meer is dan een 
onderdanige navolging van 
onze bondgenoten, volledig in 
het teken staat van het 
spreekwoord : «Indien U de 
vrede wil, bereid dan de oor
log » 

Welnu, ik ben er niet van 
overtuigd dat de enige ma
nier om de vrede te verzeke
ren bestaat in een opgedreven 
bewapening. Ik vrees integen
deel dat dit fataal moet lei
den tot een uitbarsting die 
niet alleen het einde van de oorlog vormden. Ik moet tot 
vrije wereld zou betekenen, mijn spijt vaststellen dat voor 
maar van de wereld «tout het ogenblik de twee blokken 
court». die tegenover mekaar staan, 

En dan vraag ik mij af of beide beweren echte en onver-
het de rol is van de kleine valste vertegenwoordigers van 
landen, onvoorwaardelijk en de demokratle te zijn. 
gedwee mee te doen aan mi- Het spijt mij te moeten 
litaire bondgenootschappen vaststellen dat, in tegenstel,-
en bewapening. Of integen- ling met de periode van na de natie gevraagd wordt, wel 
deel het niet hun plicht is met eerste wereldoorlog waar een degelijk gerechtvaardigd is ? 

algemeen streven naar ont
wapening vastgesteld werd, de 
periode na de tweede wereld
oorlog (die verschrikkelijker 
was dan de eerste) hoege
naamd niets opgelost heeft : 
onze bevolking wordt nu op
gevoed m een geest, bijna een 
psychose, van militarisme en 
dreigende oorlog. 

Het spijt iJiiij aat de leden 
van de Christelijke Volkspar
tij het grote gebod : « Gij zult 
niet doden » niet meer vol
doende indachtig zijn en ik 
bewonder het aanpassings
vermogen van de leden van 
de B.S.P. die, na in hun jeugd 
alle het kenteken van het ge
broken geweer gedragen ie 
hebben, nu met zoveel geest
drift een oorlogsbudget van 
bijna twintig miljard eensge
zind zullen goedkeuren. 

Het is niet alleen omdat 
onze partij in de oppozitie 
staat, maar ook op grond van 
morele en vredelievende be
schouwingen dat ik deze be
groting niet zal goedkeuren. 
Omdat ik gekant ben tegen de 
onbegrensde wedloop naar 
bewapening en omdat ik 
overtuigd ben dat er niet vol
doende inspanningen gedaan 
worden om de vredesgedachte 
over heel de wereld te oropa-
geren. 

Deze begroting betekent 
een uitgave van circa 20 mil
jard, een reusachtige som 
voor ons iand bijzonde'- als 
men ze vergelijkt met het be
drag der kredieten toege'.cend 
aan Volksgezondheid, het we
tenschappelijk onderzoek en 
aan de kulturele manifesta
ties Men mag niet vergeten 
dat men vergeefs zoekt naar 
twee miljard voor de 7^ekte-
verzekering. 

Het is dan ook nat recht 
van ieder burger, zich af te 
vragen of de f i n a n t i ë l e 
krachtinspanning die aan de 
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B r i e p 
aan een slel 
Praelvaers 
te GENT 

Utinheren, 

We hebhen V zien zitten op de foto's op pagina één van 
onze maandagse krant ; opgepoetst en opgehlonken, de sigaar 
in de welgedane kop, hel door mevrouw vakkundig aange
brachte stoejjerke in de vestzak, de karaf met spreekwater voor 
« op het groene laken. Tevreden, zelfbewuste en voldane man
nen, bijeengekomen om de belangrijke eigen handtekening 
cnder een historisch stuk te zetten. En om het door sekrela-
rissen en attaches klaargestoomde tekstje met de woorden voor 
hei nageslacht af te doen in hef beverig tempo van iemand 
die een blad papier voor het eerst ziet en het dadelijk hardop 
moei voorlezen. 

Belangrijke mannen voor een belangrijke daad. Evenveel 
ministers als zotten in een kaartspel, twee provinciegouver
neurs, een heel stel bestendige afgevaardigden, burgemeesters 
i volontè. Omgeven en omzwermd door suppoosten, fotografen, 
verslaggevers en flikflooiers allerhande ; kriliseh gekeurd door 
een stel even prominenten in de zaal, die er wel niet bijhoor-
éen maar die graag hun zaterdag besteedden aan een aanwe
zigheid die ' wie weet ? - op vriend kiezer een goede indruk 
Jeon maken 

Gij waarl. Mijnheren, bijeengekomen om de intercommu
nale voor de ES boven de doopvont te houden, de vereniging 
van provincies en gemeenten die uit eigen zak mag voor-
tehietcn wat de slaat niet belangrijk genoeg acht om dadelijl: 
tclf te betalen. Gij waarl bijeengekomen op een plechtigheid 
die volkomen in het teken stond van Vlaanderens horigheid 
in dil land : de oprichting van een vennootschap met een 
maalschappelijk kapitaal van 1.000 miljoen F, bijeengebracht 
voor 93,7 % door Vlaamse provincies en Vlaamse gemeenten, 
aangevuld voor schamele 6,3 % door oris onvolprezen Wegen
fonds. En omwille van die G„3 % « belgisch » geld in de 
intercommunale vonden vier excellenties het onontbeerlijk, 
hun waardige verschijning tentoon te stellen aan de bestuurs-
iafel. Gilson die er voor zorgt dat de E-3 te Risquons-tout nog 
even een paar meter Waals grondgebied aandoet en die dus 
de loekomstige autostrade haar menapisch karakter ontneemt 
ten voordele aan een vaderlandse promotie. Bohy die in de 
schoenen is geslapt van Merlot, de onbaatzuchtige bescherm
heer van de ontwerpers der route de Wallonië Anseele, die 
aan P.T T. wel naar de gunst van Bell, maar niet naar die van 
zijn kiezers kan dingen en die een optreden in eigen vaderstad 
elekloraal renderend achtte. En tenslotte Lefivre, exaltant als 
altijd, zonder sjapka maar met bardka, om met zijn sinister 
lijkbiddersgezicht de plechtigheid de nodige ernst Ie verlenen. 

Gij hebt, mijnheren, uw briefjes afgelezen. En ik moet 
diegenen onder mijn vrienden terechtwijzen die betreuren dat 
hier Ie lande geen politiek kabaret beslaat. Ik moet hen er op 
wijzen dal op andere lengten en breedten van de wereldbol 
armzalige imitators goedkoop applaus oogsten door teksten 
van hooggeplaatsten te parafrazeren. Niels daarvan bij ons : 
wij brengen de échle, de onvervalste sliow : de hoge omes ~élf 
met liun plezantste teksten 

Zo de burgemeester van Gent die zich verheugde, dal 
België met de E-3 trouw blijft aan zijn eeuwenoude zending 
van kruispunt van het Europees wegverkeer. Wie onder U 
han, na jaren E-3-betogingen en -perijkelen, het geesliger zeg
gen ? Niemand I Of toch, de heer Claeys zelf in zijn parodie 
cp la Palisse : « de oprichting van de maatschappij is niet 
zonder moeilijkheden verlopen ». En ook de Oostvlaam-ie 
goeverneur kon beter : hij herinnerde aan het belang van de 
wegen ten tijde van Vlaanderens grootheid, van de Hanze. Het 
Is wel deze zin voor grooUxeid die verantwoordelijk is voor hel 
feil. dal Hanzewegen in oorspronkelijke staal nog her en der 
i/l lipl Vlaamse landscliap liggen. 

Oal was, mijnheren, alles nog inleiding. Aan het .^lot 
kwam hel grote nummer, gebracht door de grote wegen
bouwer Theo zelj. Hij begon met enkele originele nieuwig
heden, kwestie van wal warm te lopen en het puWek mee te 
krijgen « De wegen zijn de slagaders van de nationale 
ekonomie » en « wegen kennen geen grenzen » en « de wegen 
zijn geroepen om de mensen dichter bijeen te brengen ». Om 
al deze en om no^ enkele bijkomende redenen heeft, zo ver
klaarde Lefèvre, de regering zich in dit programma geëngageerd 
om gedurfde investeringsplannen door te voeren. 

Geëngageerd voorlopig al met 6,3 %. Nogal gedurfd inder
daad, vindt 

dio Genes. 

BEKWAME MAN 
Onze lezers zullen zich her

inneren hoe we enkele tijd 
geleden een pepernoot kraak
ten op het hoofd van burge
meester Oeyen, van Leopolds-
burg. 

Deze burgervader, overdag 
uitbater van een « patisserie 
bruxelloise» en 's . zondags 
beschermheer van de fanfare 
«L'Zcho de la jeune Campi-
ne», is een Kempisch kam
pioen van het franskiljonis
me. Rond nieuwjaar stuurde 
hij zijn politieagenten de 
straat op om zijn tweetalige 
nieuwjaarewensen rond te la
ten dragen. Aan de gemeen
telijke begraafplaats hangt 
hij tweetalige teksten uit. En 
met welgevallen kijkt hij ie
dere dag naar het monument 
der gesneuvelden, opgericht 
door « Bourg-Léopold a nos 
vaillants défenseurs ». 

Dat alles onder het welwil
lend oog van de enkele ma
joors en kolonels, die te Leo-
poldsburg « chez nous » zijn, 
en ten bate van de tering en 
de nering die nogal gebruik 
maakt van Frans&prekend 
vrouwvolk. 

OPZIJ GEZET 
Deze bekwame en verdien

stelijke man heeft het in zijn 
gemeente nu zo ver geschopt 
dat ze onbestuurbaar gewor
den is. Geharrewar om belas
tingen en om begrotingen die 
niet ingediend werden bij de 
Bestendige Deputatie lokten 
verleden week zaterdag tal
rijke nieuwsgierigen naar de 
raadszaal om de gemeente
raad bij te wonen. Zij waren 
er getuige van de ondergang 
van de vaillante burgemees
ter die, franskiljon of niet, 
zal moeten gedogen dat er een 
regeringskommis>aris aange
steld wordt om hem de zaken 
uit de handen te nemen. 

Grote lichten, die franskil
jonse C.V.P.-ers ! 

JAARVERSLAG 
Door het zeer verdienste

lijke « Vlaams Aktiekomitee 
voor Volksgezondheid » werd 
zopas weer een jaarverslag 
uitgegeven. Weerom is het 
één lange aanklacht tegen 
de talloze tergende plagerij
en en achteruitstellingen 
waarvan de Vlamingen het 
slachtoffer zijn. 

Zo stipt het verslag aan 
dat op Volksgezondheid en 
Gezin 1 se'iretaris-generaal 
en vijf direkteurs-generaal 
zitten, alle met een fransta-
lig diploma. Aile zes spreken 
Frans in de huiskring, drie 
kennen geen Nederlands en 
twee staan op de neder'and-
se taalrol. 

De tussenkomst van het 
Aktiekomitee was noodzake
lijk om een heruitgave te be
komen van een lijst van ver
dovende middelen die aan 
de Vlaamse geneesheren 
werd gestuurd. De oorspron
kelijke lijst bevatte slechts 
drie woorden Nederlands : 
de titel. 

DRINKWATER 
Het Aktiekomitee publi

ceerde de cijfers over de 
drinkwatervoorziening, zoals 

grasduinen... 

•« Ik vraag niets, ?fe els. Wij Vlamingen, wij 
zijn zeer gerust ; we zijn de meerderheid. We heb
ben dat. wat gij niet hebt : een doel. We zijn dat, 
wat gij niet zijt : fanatiek ! ». 

Kamiel Huysmans in... 1911 -

deze werden verstrekt In 
antwoord op een parlemen
taire vraag van onze sena
tor, dr Roosens : 

Antwerpen 78 % der be
volking, Limburg 85 % der 
bevolking, Oost-VI. 69 % der 
bevolking, West-Vl. 73 % der 
bevolking. 

Ter vergelijking de cijfers 
voor Wallonië en Brabant! 
Brabant 92 % der bevolking, 
Henegouwen 94 % der be
volking, Luik 97 % der be
volking, Luksemburg 94 % 
der bevolking. Namen 96 % 
der bevolking. 

Cijfers om te onthouden ! 

TAAL-
VERHOUDiNGEN 

Het aktiekomitee stipt o.m, 
nog aan : 

Dat in het Nationaal Werk 
voor Oud-Strijders een paar 
Vlamingen werden benoemd, 
doch dat daarmee op verre 
na het 50 %-evenwicht aan 
de top nog niet werd bereikt; 
50 % zou trouwens te weinig 
zijn voor een werk dat min
stens 2/3 Vlaamse rechtheb
benden telt. 

Dat in het Nationaal Werk 
voor Oorlogsinvaliden een 
kentering valt waar te ne
men in die zin, dat het Werk 
de taalwet naar de letter 
min of meer naleeft doch 
naar de geest een franskil
jonse instelling blijft. 

Dat het Nationaal Bloed-
instituut van het Rood Kruis 
4 topfunkties telt, alle vier 
waargenomen door frans-
sprekenden. Dat dit instituut 
door de Staat gesubsidieerd 
wordt. 

Dat in de Brusselse C.O.O. 
de 12 leden alle fransspre-
kend zijn; 34 van de 37 be
zoekende geneesheren zijn 
franssprekenden; 248 van de 
250 dokters der hospitalen 
zijn franssprekend. 

Dat in het instituut Pas
teur der provincie Brabant 
alle dokters op één uitzonde
ring na franssprekenden 
zijn. Dat echter de verzor
ger der apen in dit instituut 
een tweetalige V'aming is. 

Zodat de apen wel en de 
Vlamingen niet op de hulp 
van tweetaligen kunnen re
kenen ! 

« DRINGEND » 
In het Leger bestaat een 

Kommissie voor Taa toe
zicht. 

Dhr J, van Overstraeten, 
voorzitter van VT.B. _ V.A.B, 
had de euvele moed om zich 
met een klacht tegen ^en 
taalwetsovertreding tot deze 
kommissie te richten. Hij 
schreef een eerste brief op 9 

juni van vorig jaar. Hij 
schreef een tweede brief op 
29 september van vorig jaar. 
Hij schreef een derde brief 
op 6 december van vorig 
jaar. 

Hij werd beloond voor zijn 
geduld ! Op 29 december 
ontving hij een schrijven 
waarin de kommissie mee
deelde, de minister « drin
gend » te verzoeken dat der
gelijke inbreuken zich niet 
meer zouden voordoen, 

Waimeer deze kommissie 
meer dan een half jaa» 
lang met de voeten kan spe
len van een grote kultuurw 
vereniging, kan men zich 
voorstellen wat gebeuit 
wanneer een simpele en min
der-hardnekkige piot zijn zoï-
gen aan haar toevertrouwt. 

KOUD MUZEUM 
Het muzeum van oude 

kunst aan de Regentiestraat 
te Brussel heeft zijn deuren 
moeten sluiten bij gebrdc 
aan kolen. 

Het heeft velen verbaasd 
dat dit muzeum zonder ko
len geraakte; in de kelder» 
ervan immers is er opslag
ruimte voor meer dan 250 
ton brandstof. 

Maar vadertje Staat houdt 
van mondjesmaat en het 
muzeum, dat een ton en hal* 
brandstof per dag verstookt, 
krijgt nooit meer dan 20 ton 
kolen tegelijk. 

De sluiting van het mu
zeum is nu wel niet een di--
rekte ramp voor de eventuele 
bezoekers die wel een paar 
dagen geduld zullen hebben. 
Maar hoe verdragen de on
schatbare meesterwerken 
van de Vlaamse schilder
kunst, die er hangen, deze 
temperatuurschommelingen ? 
Men weet dat konstan
te temperatuur van het al
lerhoogste belang is voor ie
der muzeum van schilder
kunst. Zal Spinoy's kolen-
politiek ook hier onherstel
bare schade berokkenen ? 

SOCIALISTISCHE 

PERS 
Op de perskonferentie, die 

verleden vrijdag door een 
groep arbeiders en bedienden 
van de brouwerijen Imperial 
en Caulier werd gehouden, 
schitterde de socialistische 
pers door haar afwezigheid. 

Er waren bladen van alle 
kleur, behalve rozerode. Is 
heX misschien het slecht ge
weten dat knaagt omdat het 
A.B.V.V. de arbeiders en be
dienden feestelijk in de steek 
heeft gelaten ? 



DE VOLKSUNIE 

,yERHEUGEND 
Om de maand maken de 

Standaard-boekhandels een 
best-sellerlijst van door hen 
verkochte boeken op. 

De rezultaten voor de 
maand december wijzen op 
een verheugende belangstel
ling in de richting van de 
Vlaamse beweging : Van 

Haegendoorns « Vlaamse Be
weging », Heidbüchels ABN-
gids en Paardekoopers ABN-
gids lagen aan de leiding. 

Nu mag het dan al zijn dat 
de Standaard - boekhandels 
een speciaal geïnteresseerd 
kliënteel aantrekken, de re
zultaten worden er niet min
der om : Van Haegendoorn is 
al aan een tweede druk toe ! 

EN DE VLAAMSE OPERA'S ? 

...voortaan met onze centen., 

In de senaat werd verle
den week het wetsontwerp 
goedgekeurd waarbij de 
Brusselse Muntschouwburg 
tot een parastatale instelling 
wordt omgevormd. Het 
spreekt vanzelf dat onze bei
de senatoren tegen dit ont
werp hebben gestemd. 

Wanneer de Kamer dit 
wetsontwerp eveneens goed
keurt — en dat ligt in de 
iijn der verwachtingen — 
zal gans de gemeenschap, 
dus in hoofdzaak de Vlamin
gen, mogen opdraaien voor 
het deficit van de Fransta
lige Mimt. 

Dat voor de opera's in het 

Vlaamse land ,,;oie^,jvord,t>, 
gedaan, spreekt vanzelf. Het 
is bij voorkeur de Franse 
kuituur die door onze kleur-
politiekers wordt gesteund 
en beschermd. De Vlaamse 
opera's, die het niet gemak
kelijk hebben, moeten hun 
plan maar trekken. 

Zo bestrijdt het officiële 
België voortdurend de Ne
derlandse kuituur en be
schermt ze, met het geld van 
iedereen, de Franse kuituur 
Er waren in de Senaat, naast 
onze twee mandatarissen, 
slechts 28 Vlamingen te vin
den om tegen te stemmen ! 

ONDERZOEK 
Het Hoog Komitee voor 

Toezicht heeft sinds enkele 
dagen een onderzoek inge
steld naar de omstandighe
den waarin sommige studie-
burelen en aannemers gelast 
werden met werken voor de 
Staat. 

Dit onderzoek zal ook en 
vooral in de richting gaan 
van de «Route de Wallonië». 

We schreven hier vroeger 
reeds, hoe de sterke verden
king bestaat dat bij de stu
dies voor de « Route » en bij 
het toekennen der werken er 
werd geknoeid. 

We zijn benieuwd om de 
bevindingen van het Hoog 
Komitee te vernemen en om 
te zien, of het Komitee aan
leiding zal vinden om het 
gerecht er bij te halen. Of 
zitten de koppen, die zouden 
rollen, op te hoge schouders? 

WIE DOET WAT ? 
In de socialistische pers 

werd de laatste dagen heel 
wat kritiek uitgebracht op 
de TV-aktie - «Wie doet 
wat ? ». Het moge dan al 
waar zijn dat deze aktie ve
len de gelegenheid gaf, zich
zelf eens in de bloempjes te 
zetten, het is er niet minder 
waar om dat ze het startsig-
naal was voor een grote so
lidariteitsbeweging. 

Dat was, volgens de rode 
kranten, allemaal niet no
dig. 

We gaven daardoor aan 
het buitenland de mdruk» 
dat het hier volliep met ar-
moezaaiers. Liefdadigheid is 
vernederend voor wie moet 
krijgen. En zoverder en zo-.^ 
'ZovöOTtT"allêfitó,a,l "dingen die 
moesten verbergen dat het 
in onze rozerode welvaart
staat nog allemaal geen melk 
en honing is. 

De regering zelf heeft deze 
krantenzeurkousen t h a n s 
schaak gezet. Door een bui
tengewone toelage van 120 
miljoen aan de getroffenen 
van de koudegolf te geven, 
heeft ze erkend dat een so-
lidariteitsaktie noodzakelijk 
was. 

Volgens de socialistische 
kranten zijn de liefdadige 
rode ministers nu plots de 
goeden. Wij vinden, dat ze 
ruim lang gewacht hebben — 

iiWMwiiw»WBi<<tw!<nwHi^mwiwHwwwmtmwHw 

I waarde landgenoten. 

1 (( Het rendez-vons der Belgen op 31 maart M 
1 a.s. wil alleen maar bewijzen dat er in dit land een = 
1 massa burgers is - Vlamingen, Walen, Brusselaars, M 
1 socialisten, christendemokraten, P.V.V.-ers, katho- = 
1 Heken, protestanten, israelieten, halen en behaar- 1 
1 den, groten en kleinen, werklieden, bedienden, § 
1 bazen - die het noodzakelijk achten hun gehechtheid = 
= aan België te beklemtonen ». s 

1 (( Pourquoi-Pas ? » van 7.2.1963. i 
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bijna tot de 50-ste vorstdag 
— om met hun toelage over 
de brug te komen. 

Trouwens, had Spinoy zijn 
kolen beter beheerd, «Wie 
doet wat ? » ware helemaal 
overbodig geweest. 

HONORE 

GEPLUIMD 
In verband met de kolen-

schaarste, waarover wij ver
leden week een uitgebreid ar
tikel brachtten, willen wij er 
nogmaals op wijzen dat het 
vooral de kleine man is die 
door makker Spinoy in de 
doeken werd gedaan. Inder
daad, mensen die het weten 
kunnen verzekeren dat het 
vooral de meer begoeden zijn 
die mazoet als brandstof ge
bruiken. Tachtig ten honderd 
van de oliestokers zijn men
sen die er finantieel goed 
voorzitten. In de eerste plaats 
is het Honoré Gepluimd die 
door de schuld van kameraad 
Spinoy tijdens dé'harde win
ter van dit jaar het meest 
heeft gebibberd. 

RADIOTAKS 
De Senaat heeft woensdag 

beslist dat de verhoging van 
60 F op de radiobelasting 
reeds dit jaar zal moeten 
worden betaald. 

« Het Volk » wijdde aan de
ze stemming een stukje en 
onderstreepte, dat de regering 
dit geschenk te danken heeft 
aan onze senator Diependaele. 

De toedracht der feiten is 
echter wel enigzins anders ! 

Senator Diependaele kwam 
op de tribune om het stand
punt van de V.U. te verduide
lijken : geen verhoging van 
de taks, nu niet en later niet. 

Hij stemde dan ook logisch 
tegen het geheel van het ont
werp. Even logisch stemde hij 
tegen het amendement Verse, 
ertoe strekkende de verhoging 
van belasting slechts in 1964 
van kracht te laten worden; 
hij had zich immers principi
eel uitgesproken tegen iedere 
verhoging, nu of in 1964. 

Het toeval der stemming 
over het amendement wilde 
dat er staking der stemmen 
bij 2 onthoudingen was. 

« Het Volk » weet wel beter: 
de regering dankt dit ge-* 
schenk aan de heren C.V.P.-
ers die het geheel van het 
ontwerp goedkeurden ! Maar 
dat en objektieve voorlichting 
van de lezers zijn twee ver
schillende zaken ' 

STAKENDE 
PROFS 

Zoveelste bewijs voor dé 
exaltante politiek van de 
exaltante Lefèvre: de univer
siteitsprofessoren zijn in sta
king. 

Wat Theo niet belet, regel
matig een boompje op te zet
ten over de oh zo belangrijke 
wetenschappelijke vorming 
van onze jeugd en het oh zo 
belangrijk wetenschappelijk 
onderzoek. 

Dat met een Degrotmg als 
die van Onderwijs een derge
lijke staking nog mogelijk is, 
bewijst eens te meer hoe het 
schoolpakt eigenlijk een par
tijpolitiek pakt zonder meer 
is. 

ifl^ftCISfet^aiMiillittia^^JttiilMtMia^tëi^^ 

Vanwege de J.V.S.G. ontvingen we 
Widerstaande tekst, die we graag ter konnis 
van onze jonge lezers brengen : 

Het was op zaterdag 28 december '61 dat 
te Antwerpen een dertigtal jongeren beslo-
(ten een aklie te ontketenen in het middel
baar onderwijs. 

Waar staan we nu, meer dan een jaar 
na de stichting van de Jong-Vlaamse 
Studentengemeenschap, de J.V.S.G. ? 

wensen de Vlaamse jeugd over de Vlaamse 
vraagstukken die aan de orde zijn op een 
ernstige en objectieve wetenschappelijke 
wijze voor te lichten. Wij zullen nooit 
nalaten eender wie om zijn laksheid oj zijn 
dubbelzinnigheid in om het even welk 
probleem dat de toekomst van Vlaanderen 
betreft, aan de kaak te stellen. Tegenover 
politieke problemen zullen wi] steeds een 
uilgesproken Vlaams standpunt innemen, 

de jongeren treden aan 

'Bijna tweeduizend leden, 275 schoolkernen 
«n 27 gemeentelijke afdelingen in hi't 
yiaamse lana. 

Waarom zulk een sukses ? Wat beoogt 
de J.V.S.G. ? 

De Jong-Vlaamse Studentengemeenschap 
|g een zelfstandige groep, opgericht door 
'jongeren, met het doel de eenheid en de 
samenwerking tussen alle Vlaamsgezinde 
studenten en jongeren - van welke filoso-
'fische overtuiging ook • te bewerken. Wij 

evenals t.o.v. alle andere vraagstukken van 
welke aard ook, die ons volk aanbelangen. 

Wij zijn federalisten : de eerste stap naar 
een federaal Europa, gebouwd op zelfstan
dige volksgemeenschappcn, is voor ons een 
federaal België. 

Bij de oprichting van de J.V.S.G. werden 
volgende punten aan de pers overgemaakt : 
— De J.V.S.G. verenigt alle jong-studenten 

die streven naar de federale herinrich
ting van de belgische staat. 

— De J.V.S.G. zal haar steun verlenen aan 
elke aktie die ijvert voor een federaal 
Europa. 

— De J.V.S.G. sluit zich aan bij de aktie 
voor de onmiddellijke vrijlating van alle 
politieke gevangenen. 

— De J.V.S.G. eist de onmiddellijke oprich
ting van een volledige universiteit te 
Antwerpen en fakulteiten te Ilassell en 
Brugge. 

— De J.V.S.G. eist de geleidelijke afschaf
fing van de officiële Franstalige scholen 
in Vlaanderen. 

— De J.V S.G. zal de band worden tussen 
alle Vlaamsgezinde jongeren van welke 
overtuiging ook. 

Dat wi] na een jaar werking reeds vertak
kingen zouden hebben in 275 scholen 
konden wij nauwelijks verhopen. Alhenea, 
kolleges, meisjesscholen, jongensscholen, 
technische scholen, hogere scholen : alle zijn 
reeds vertegenwoordigd. 

Het grootste sukses echter hwam in 
september 1962. De ylaams-^ationale Siu-
dentenunie van Brabant en Limburg ener
zijds en de Jong-Vlaamse Studentengemeen
schap anderzijds besloten hun werking te 
coördineren en hun wederzijdse organisatie 
verder te zetten onder de naam van Jong-
Vlaamse Studentengemeenschap. Dit tier-
stevigde aanzienlijk onze positie, vooral in 
het Brusselse waar wij op het ogenblik 
bijna 500 leden tellen. 

Verder konden wij, dank zij de steun van 
enkele ouderen, honderdtwintigduizend 
kleefzegels verspreiden. Over onze akdes in 
verband met de Franse preken en de Mars 
op Brussel hoeven wij Iiier niel uil te 
weiden I 

Vlaams-^'ationale Jongeren en Sladenlen: 
hel woord is nu ook aan u t U dient mede 
ie helpen aan de uitbreiding van de Jong-
Vlaamse Studentengemeenschap in ino 
school, in uw gemeente 

Binnen het jaar dient in elke middelbare 
school in gans Vlaanderen een J.V.S G -
afdeling te beslaan, zodat wij binnen rnf 
jaar komen tot één groot verbond van 
Vlaamsgezinde jongeren De J V.S.G. dient 
uitgebouwd tot een macht in de sludenlen-
wereld. U zult daartoe uw ."leen biidragm, 
want vergeet niet : Vlaanderen's toekomst, 
dat zijn wij. 

Vandaag sclirijjl u noq naar de Joi-fj-
Vlaamse Sludenlengemeenscliap, J V S G , 
lioofdsekrelariuat : GrocnjAaals 33, Aut-
werpen. 

Vermeld daarbij oj u wenst mede ie 
werken in de gemeentelijke afdclini'iL'n, 
schoolkernen, jjropagandaploegcn, kulluiclt 
afdeling (ABN-kernen). 

Verder kunt u op het hoofdsekrcianaa 
alle nodige propagandamateriaal krijgen. 

Algemeen sekretaris J.V.S.G. 

Rudi Dearyse. 



K VOMCSUNH 

MECHELEN 

SPAANS 
Met voorbeeldige ijver en 

met het oog op het verstevi
gen van hun persoonlijke po
litieke pozitie verzamelen de 
heren Spinoy en De Saeger te 
Mechelen buitenlandse be
drijven gelijk iemand anders 
postzegels verzamelt. 

Gezond verstand , ekono-
miKhe planmatigheid komen 
er niet aan te pas ! Als er 
maar fabrieken komen en als 
het politiek maar rendeert. 

Voor de pas opgerichte 
nieuwe automontagefabriek 
langsheen het Kanaal zijn 
thans 200 Spanjaarden «in
gevoerd», In het Mechelse 
zijn geen arbeidskrachten 
meer te vinden. 

Enkele kilometers verder, 
In de Zuiderkempen, wordt er 
niets gedaan. 

Uw pepernoot-schrijver per
soonlijk heeft trouwens enke
le maanden geleden De Sae
ger te Nijlen smalend horen 
verklaren : « Wie zou er nu in 
de Kempen een fabriek wil
len zetten ?». 

Wie hoog genoeg aan de 
staatsruif zit, scharrelt wel 't 
nodige bijeen om er persoon
lijk goed bij te varen. En 
dan nog de mond open te 
zetten over «industrialisatie 
van Vlaanderen ». 

LEO ZESTIG 
Verleden zondag werd te 

Lokeren dr Leo Wouters nog 
eens extra in de bloemetjes 
gezet voor zijn zestigste ver
jaardag. In het Park-Hotel 
was het puik van de Vlaamse 
beweging bijeengekomen; 
vooral dan de Vlaamsgezinde 
generatie van tucsen de twee 
wereldoorlogen of wat er van 
deze generatie nog over
schiet... 

De prachtige viering droeg 
de stempel van het organiza-
tietalent van dr Jef Goosse-
naerts, de man die er als de 
kippen bij is om verdienste
lijke Vlamingen te huldigen 
doch die zichzelf steeds be
scheiden terugtrekt wanneer 
er al eens sprake van ia, hém 
om zijn onschatbare verdien
sten te huldiep'^. 

PRACHTIGE 

NAMIDDAG 
Diegenen die te Lokeren 

waren, zullen het beamen : 
één der schoonste namidda
gen sinds jaren. Een uitgele
zen gezelschap, voorgezeten 
door de feesteling zelf die ge
flankeerd werd door « ouder
domsdeken » pater Stracke en 
door kannunik Van Genech-
ten. Een uitstekende en vlot
te organizatie van dr Jef 
Goosconaerts, perfekt in zijn 
rol van gastheer. Een schitte
rende en tóch ontroerende 
welsprekendheid van de feest
redenaars : kan. Van Genech-
ten, mr F. Van der Eist, dr 
Carton, dr Anciaux, dr Le-
hembre en Art. Debruyne. 

DE GROTE 

AFWEZIGEN 
In dit uitgelezen gezelschap 

van oud en jong was het de 
generatie van dr Leo Wouters 
zélf die de toon aangaf. 

Het ontroerend dankwoord 
van dr Leo Wouters was een 
weigering van alle hulde voor 
hemzelf en een hulde aan de 
grote afwezigen Dosfel, 
Borms, Pater CaUewaert, 
Theo Brouns en zoveel ande
ren die, zoals Leo het zegde, 
het grootste deel van zijn 
uitgebreide vriendenkring 
vormden : de gefusiliëerden, 
de verbannenen, de gebrood-
roofden en de ontrechten, In 
dr Leo Wouters werd verleden 
zondag — over de enge par
tij grenzen heen — hulde ge
bracht aan de Vlaamse on-
verzettellijkheid zelf, de 
Vlaamse trouw, de Vlaamse 
strijdvaardigheid en vooral de 
Vlaamse liefde. Is er voor een 
man, die zestig geworden is, 
een mooier hulde dan van 
hem te getuigen dat hij on
voorwaardelijk — ook in de 
zwaarste dagen — trouw bleef 
aan zijn jeugdidealen ? 

Leo Wouters, een 60-jarige 
A.K.V,S.-er ! 

UNIVERSITEIT 
LEUVEN 

Te Leuven is men dan 
toch, na de krampachtige 
Acapsul - manoeuvers van de 

laatste dagen, vö<wBicMlg dB 
weg opgegaan van de ss^t^ 
sing. 

De splitsing van de ^^r 
profane fakulteiten te een 
stap in de goede richting : 
het grootste deel van de uni
versiteit is bij de reorgani-
zatie betrokken. Men kan wel 
betreuren dat het niet kort
weg de « fakulteiten » zijn 
die gesplitst worden. In ie
der geval krijgen de nieuwe 
« sekties » hun eigen dekaan, 
sekretaris en fakulteitsver-
gadering. 

De tekst waarin de reor-
ganizatie werd meegedeeld 
Is — na de bijna met succes 
bekroonde sabotagepogingen 
van fransialige profs — al
vast een stap vooruit. Veel 
zal afhangen van de toepas
sing ervan in de praktijk. 

Wat is de juiste bevoegde 
held van de « sekties » ? Het 
blijft voorlopig nog een 
vraag. Zullen het de « sek
ties » zijn die de voorstellen 
tot benoeming doen of zijn 
het de « fakulteiten » ?In ie
der geval is het onduldbaar 
dat Waalse profs nog langer 
met de benoeming van 
Vlaamse profs en assistenten 
iets te zien hebben. 

EN NU? 
In ieder geval is het een 

goede zaak dat de Acapsul de 
kous op de kop kreeg. 

Maar de reorganizatie zal 
thans dag aan dag haar 
praktische waarde moeten 
bewijzen. En ze moet verder 
doorgedreven worden De 
autonome fakulteitsraden, 
geleid door een dekaan per 
taalstelsel, moeten leiden 
naar volledige ontdubbeilng. 
De nog te treffen maatrege
len voor toegepaste weten
schappen en ekonomische 
en sociale wetenschappen 
mogen geen stap achteruit 
zijn. Het probleem i.v.m. de 
Leuvense klinieken moet op-
ge'ost worden door over
plaatsing van de Franstalige 
fakultelt van geneeskunde. 
De professoren moeten op 
taalrollen komen en het 
stelsel van doceren in de bei
de sekties van een fakulteit 
moet beperkt blijven tot een 
korte overgangsperiode. 
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Wie dicht mee? 
* Wat geven w^ prms 'A^&gt ««ee «f) sij» Kcmadese reh f B«)» 
I parafra^ op Sfeaftespear*^ « Vactrwel, sweet prktee » ? De zjwse 
" oprispingen wm ome dichtende hoprespondenteR ? E^n de& wm <mee 

burgerlijke lijst f 
Een beetje van dat alles 7 En een ernstige waarsehuwing OJ» 

in het vervolg êe bierwinkels-met-rode-lichten-en-mooie-meiden te j 
mijden, want het is cidf, wat op dichtend Vloünderens' lever Ugt. 
Ten bewijze daarvan de Umerteh van prijswinnaar J.K. te Erps-
Kwerps :_ 

Een prins woont normaal in paleizen, 
de onze gaat echter ook reizen. 
Prins Albert is een held, 
want hij werkt voor zijn geld 
in naohtklubs. Dat kan hij bewijzen ! 

En in de grabbelton nog maar nachthlub-rijmpjes : 
W.D.M, te Denderleeuw : « dat kunnen veel barmaids bewijaen ». 
M.V. te Willebroeck : « dat ging hij te A'dam bewijzen ». 
J.V. te St Ag. Berchem : « daar zijn Italiaanse bewijzen ». 

Deze week - hoe kan het anders ? • gaat onze aandacht naar de 
raadszaal van het Gentse stadhuis waar verleden zaterdag het his
torisch E-3-dokument werd getekend. August De Schrijver, de 
gekende Kongokenner, die in de zaal aanivczig ivas vroeg ons, vol
gende limerick een kans te geven : 

We kregen nog niet ^\at we vioegen : 
wanneer gaan de bulldozers ploegen ? 
Het E-3-feest te Gent 
kost de Wetstraat geen cent 

De besle vijfde versregel wordt beloond met de wekelijkse Z 
T'toamse Pocket. Inzendingen vóór woensdag a.s. pja de redaklie ' 
(Rotatyp, Sylvain Dupuiilaan 110, Anderlecht) aan S 

uw dienstwillige Ernest. J 

Principieel is het te Leu
ven een stap vooruit. Prak
tisch zal nog moeten blijken 
hoe groot die stap is. En een 
heel eind weegs dient in alle 
geval nog afgelegd. 

Verdere waakzaamheid en 
strijdvaardigheid is dus alles
zins geboden ! 

VERDACHT 
Voor de boetstraffelijke 

rechtbank te Brugge loopt 
momenteel een verdacht 
zaakje. Gedaagde is een n.v, 
Perfectland die voor rekening 
van de Staat plannen voor 
het saneren van waterzieke 
gronden in West-Vlaanderen 
heeft opgemaakt, 

We willen op de uitspraak 
niet vooruitlopen; maar reed» 
thans staat vast dat de be
heerders der n,v, Perfectland 

ambtenaars waren op het mi
nisterie dat de opdrachten 
aan de n,v. gaf, We komen op 
dit dubbelzinnig geval nog 
terug ! 

NOG EENS 
De kranten brachten deze" 

week het bericht van een ern
stig verkeersongeval in Ne
derland waarbij twee «Bel
gen » zwaar gekwetst werden 
en een reeks anderen lichter. 

De Belgen waren nog maar 
eens Vlaamse mobielen die 
zich in een drietal kleine bus
jes doorheen Nederland naar 
Duitsland begaven. 

Achttien jaar na de oorlog 
opnieuw « hij lacht, hij is te
vreden, hij werkt in Duits
land •». En dat onder een zgn. 
progressistische regering, Hoe 
lang nog ? 

In de xv^,iii,i IS een ongehoord incident 
gebeurd, enig in de geschiedenis van deze 
instelling. Bij de interpellatie van Daniel 
Deconinek over de 3de mars op Brussel, had 
de heer Demuyter, hejtig als steeds, onder
broken. Hij werd door de interpellant en 
op de Volksuniebanken raak terecht gewe
zen. Geen enkele keer is de voorzitter 
tussenbeide moeten komen en, zou hij zich 
daartoe verplicht gevoeld hebben, dan had 
hij de onderbreker moeten aanpakken. 

vlieg kwaad zou doen. Deze gevoelige ziel 
liet op geen enkel ogenblik merken dat de 
heer Demuyter bij de replieken door de 
Volksunieverkozenen unfair of te haidhandig 
werd toegetakeld Enige tijd na de vergade
ring, die tot kwart voor elf duurde, is de 
heer Demuyter ineengezakt tengevolge van 
een hersenbloeding. Hij is daags nadien 
overleden. 

Bij de verklaring van stemming, een paar 
dagen later, riep de goedig lijkende Brouhon 

betreurde dat Brouhon niet uitdrukkelijker 
was. Het incident werd gesloten. 

Brouhon, aangepord - want dat bleek 
nodig te zijn - door een paar Vlaamse socia
listen, heeft in een privé-gesprek zijn ver
ontschuldigingen aan onze verkozene aan
geboden. 

Die schandelijke beschuldiging uit de 
mond van deze beschroomde, ongevaarlijke 
verfransle Brusselaar is onfhufsfnd leerrijk. 

Zij levert het bewijs van de volslagen gees-

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

T^rouhon, een socialist uit Brussel, inter-
pedierde insgelijks miruster Gilsou. IIij 
ontwikkelde braafjes zijn inlerpellalie, 
trachlie op zijn bol gezicht, telkens n glim
lachje te produceren wanneer er een schijn 
van vrees bestond dat hij de minister zou 
geraakt hebben. Hij stond op de tribune 
mi'l zijn haarplakje op zijn vol rond gezicht 
e 'Cfi rimpellje in zijn hoog voorhoofd, nis 
«e/l schiiclilcre bnhv op leeflijrl die geen 

Deconinek toe, na aan z'n inlerpellalie te 
hebben heiinneia, dat hij n moordenaar 
was. Bij sommige Waalse B S.P -ers en 
C.V.P.-ers was er instemming. Op de Volks
uniebanken werd scherp geprotesteerd. De 
voorzitter verzocht Brouhon dit woord terug 
te nemen. Hij deed het, maar herhaalde zijn 
beschuldiging, gemilderd door n omtchrii-
ving. Opnieuw protest door Daniel Deconinek 
en op (Il i oll.^iniii It tn' -n [),• i'oor;illcr 

lelijke onmacht b'j sommige Walen en 
Brusselaars om -gefield dal zij dat ooit 
zouden willen, ook maar iets te begrijpen 
van de rechtmatige en vanzelfsprekende 
Vlaamse rechten. 

Dit ontstellend incident toont eens temeer 
aan wat een uitzinnige, ziekelijke haat er 
smeult tegen de Vlaamsgezinden bij som
mige specimen 

nichnrd i'in jA-cmpiillen behandelde mrt 

gezag de begroting van Volksgezondheid en 
Gezin. Hij bepleitle als medicus hogere 
kredieten bij tiet opsporen van T.B.C, en 
kanker in het prae-stadium ivaar zij nog te 
genezen zijn. Hij eiste een strengere controle 
op de medicijnen, kloeg de achterstelling 
aan van de Vlaamse provincies inzake water
bedeling, kwam op voor betere gezinszorg 
en laakte het franskiljonisme van het Rode 
Kruis en dergelijke organismen. 

Frans van der EUt, stevig gedocumen
teerd als steeds, interpelleerde de ministers 
Larock en Van Elslande over de wanver
houding lussen de taalrollen in tal van 
nationale instellingen in hun departement. 
De cijfers van Frans van der Eist waren 
officieel en ontstellend, zijn commentaar 
was zakelijk en onweerlegbaar. De ministers 
gaven vlot de cijfers toe en kwamen nog 
maar eens op de proppen met op de draad 
verstelen beloften. 

Bij de begroting van Veikeer nam Rei-
mond Mattheyssens het op voor de lucht-
haven van Deurne. Hij drong aan op een 
nationale havenpoliliek in het belang van 
de Vlaamse havens ; hij verheugde er zich 
over dat zijn tussenkomst bij de begroting 
verleden jaar geleid heeft tot een wetsont
werp waarbij wachtgelden ivorden toege
kend aan studerenden aan de zeevaartschool. 
Hij zei spoliehd dal zijn « verwarde » tus
senkomst (zo had de minister haar 
genoemd) een duidelijk resultaat had. Hij 
vloerde minister Beilrand met hlank toen 
het debat over de Vlaamse kwestie liep. 

A't'/v Claes. 
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T^f»l^ op de wereld 

D e KcM^ftig Tem P r a n f H ^ t.a.v. KaTo en 
E . E . G . worck — w e hebben het hier de vori
g e weken uitvoerig uiteengezet — hoofdzen 
keiijk bepaaki door de Gaulle's verlangen o m 
het Amerikaanse leiderschap in de Westelij
ke wereld aan te vechten en daardoor te ko
m e n tot een onafhankelijke, zelfstandige 
Europese houding onder Franse leiding. 

force de frappe 
D e Gaul le beseft vo lkomen dat , zolang de 
V . S . , Enge land en de Sovjet-Unje het m o n o 
polie hebben van de « ul t ima ratio » der 
a toombewapen ing , zijn s t reven naar een on
afhankelijke pozitie niet de mins te zin heeft. 
Hij zet dan ook alles op alles om zo vlug m o 
gelijk het visitekaartje, dat toegang verleent 
tot de (( club der groten », te bezit ten : de 
force de frappe, de eigen a toommach t . W a t 
zijn daarbij zijn kansen en jaagt hij geen 
hersenschim na ? 

Liddell Hart, de bekende 
Britse militaire expert, 
meent van wel. 

In een artikel dat deze 
week in de « Spiegel » en in 
andere bladen van de we
reldpers verscheen, zegt hij 
ook waarom. 

Hij steunt daarbij op het 
Britse voorbeeld. Engeland 
heeft, dank zij ongehoorde 
kosten en inspanningen, een 
eigen atoommacht opge
bouwd : een paar honderd 
Vulcan - bommenwerpers 
zijn in staat, Britse water
stofbommen naar de meeste 
doelen over de hele wereld 
te brengen. Heeft deze mo
gelijkheid Engelands ge
wicht in de internationale 
weegschaal verhoogd ? 

Liddell Hart betwijfelt het. 
Hij citeert het voorbeeld van 
de Suez-krizis : het feit dat 
Engeland een atomaire 
macht is, weerhield de Rus
sen er niet van te dreigen 
dat zij Engeland en Frank
rijk met raketten zouden be
stoken indien de geal'ieerden 

niet dadelijk de plaats ruim
den in Egypte. De Engelsen, 
die volkomen beseften dat de 
V.S. hen niet zouden steu
nen, hadden geen keus : ze 
ruimden het veld 

Tijdens de Kuba-krizis 
richtte Kennedy zich recht-
streek tot Kroesjtsjev zonder 
zijn Engelse bondgenoten 
van zijn bedoelingen in ken
nis te stellen en zonder na 
te gaan, of Engeland in staat 
was de hem opgedragen rol 
in een atomair konflikt te 
spelen. Het akkoord tussen 
Russen en Amerikanen 
kwam tot stand, zonder dat 
de Engelsen daarbij ook 
maar iets te vertel'en had
den. 

Nochtans hadden de Brit
ten van hun atomaire bewa
pening verwacht, dat ze hen 
een grotere invloed op de 
Amerikaanse po'itiek binnen 
de Nato zou verschaffen. De
ze verwachting is volkomen 
ijdel gebleken. 

West-Duitsland, dat zich 
totaal gericht heeft op de 

uitbouw van een sterke klas
sieke bewapening, heeft 
meer gewicht in de Penta-
goon-weegschaal dan Enge
land. 

Ook de bemoeiingen van 
Engeland om het vervoer 
van zijn atoomwapens op 
het peil der twee groten te 
brengen, zijn volkomen mis
lukt. Tientallen miljarden 
werden verspild aan de «Blue 
Streak »-raket, die uiteinde
lijk bij het schroot terecht 
kwam. Het Amerikaanse 
« Skybolt »-programma, 
waarop Engeland vervolgens 
al zijn hoop stelde, werd niet 
verder uitgevoerd omdat de 
kosten en de inspanningen 
niet in evenredigheid ston
den tot het te verwachten 
rezultaat. Uiteindelijk moe
ten de Britten zich tevreden 
stellen met de levering van 
Amerikaanse « Polaris »-ra-
ketten; slechts in 1970 ech
ter zullen ze in staat zijn, 
deze raketten operationeel te 
maken. 

De konkluzie van Liddell 
Hart is, dat de Britse atoom
bewapening praktisch een 
mislukking is geworden en 
dat de finantiële inspannin
gen die de regeringen er zich 
voor getroostten, het land 
eerder verzwakt dan ver
sterkt hebben. 

De Britse expert s taat zeer 
sceptisch tegenover de Fran
se plannen en verwachtin
gen. De GauUe hoopt, In 
1964 klaar te zijn met 50 
lichte « Mirage »-bommen
werpers en met kiloton-bom-

...Voorlopig nog g een « Atlas » voor Frankrijk... 

men om deze vliegtuigen te 
bewapenen. De stap van ki-
loton-atoombommen naar 
megaton - waterstofbommen 
zou onmiddellijk daarop vol
gen en in 1970 dan zou een 
raket van het « Skybolt s-ty-
pe moeten klaarkomen. 

Liddell Hart merkt daarbij 
op dat deze plannen zeer be
scheiden zijn in vergelijking 
met de Britse plannen Waar 
de Britse atomaire macht 
een fiasko geworden is als 
gewicht in de weegschaal, 
moet de bescheidener Fran
se force de frappe automa
tisch eenzelfde lot bescho
ren zijn. 

Daarbij komt, dat de 
Fransen een militaire her
senschim najagen. Op het 
ogenblik dat de « Mirage >-
bommenwerpers klaar zullen 
komen, voorziet Hart dat de 
Russische luchtafweer een 
peil zal hebben bereikt dat 
aan deze bommenwerpers 
praktisch geen kansen meer 
biedt. Het risico dat de één 
of andere geïsoleerde bom
menwerper toch boven een 

Russisch doel een bom zou 
kunnen afwerpen, is zo klein 
dat de Franse atoommacht 
zeker niet als afschrikking 
dienst zal kunnen doen. 

Hoe verder men in de tpe-
komst kijkt, des te minder 
kans is er voor een tweede-
rangsmogendheid — en dat 
is Frankrijk — een konkur-
rerende atoomxmacht op te 
bouwen. Liddell Hart noemt 
de plannen van de GauUe 
dan ook — met een zinspe
ling op de Franse bommen
werpers — een mirage : een 
luchtspiegeling en een her
senschim. 

De konkluzie ligt voor de 
hand : wanneer de force de 
frappe, sluitstuk van de 
Franse politiek, een hersen
schim is, dan is de hele 
Franse buitenlandse politiek 
hersenschimmig En dan 
biedt deze politiek Europa 
niet de minste kans, zijn af
hankelijkheid t.o.v. Amerika 
te verminderen. 

Daartoe zijn andere wegen 
en middelen. Maar daarover 
een volgende keer. 
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• Bidden 
Derlig van de 112 ontslagen ar

beiders van een jabriek van bouw
materialen te Ann, op Sicilië, heb
ben hun intrek genomen in een 
kerk. « Wij zijn in het huis des 
Heren en niemand kan ons eruit 
verjagen. Wi] wachten geduldig, 
totdat iemand in ons pijnlijk lot 
bela-ng stelt ». Ze brengen hun tijd 
door met bidden. 

• Achterstel 
In Kongo (Katanga niet inbe-

gicpen) zijn meer dan S5.000 in
landse opleiders en onderwijzers 
van het gesubsidieerd vrij onder
wijs met staking. Het inlands on-
deiwijs is daardoor volledig lam 
gelegd. Ze vragen geen loonsver
hoging ...enkel de betaling van 
hun loon, dat vijf, zes tot achl 
maanden achterwege blijft ! 

• Monarchie-republiek 
Het Zweedse parlement houdt 

zich momenteel bezig met een 
grondwetsherziening waaraan ze
ven jaar voorbereidend werk luerd 
besteed. De nieuwe grondwet zal 

vooizien dal hel parlement da 
lepubliek kan uitroepen wanneer 
de Zweedse Koning sterft zonder 
erfgenamen aciiter te laten. Tot 
ilu!>iei voorzag de grondwet voor 
dit geval, dat het Parlement een 
nieuwe honing zou hieztn 

• Zondebokken 
Het Kiemlin heeft nog nianr 

eens een 18ü"-koerswending in de 
partijlijn bevolen, thans inzake de 
geschiedschrijving van de Koude 
oorlog Tot vooi Kort gold de tczis 
dat de V.S. de koude ooi log had
den begonnen Maar Andrei Gro-
myko, minister van buitenlandse 
zaken, verdedigt nu in een bock 
het standpunt dat Slalin, Molotov 
en Vysjinski de vaders van de 
Koude ooilog zijn. 

• Hasu- in de boter 
Er is voor de zoveelste maal een 

haar in de Navo-boter. \avo-sekre-
laris-generaal Dirk Stikker - opvol
ger van Spaak in deze funklie - is 
kwaad op de Verenigde Staten en 
in zijn omgeving verheelt men 
dal niet. Hij beweert dat hij de 

verwijdering van Jupiter-raketten 
uit Italië en Turkije heeft moeten 
vernemen via de pers Hij eist, dat 
de V S. toch even hun bondgeno
ten zouden raadplegen, alvorens 
dergelijke verstrekkende beslis
singen te treffen. 

• Raadseltje 
liet satitisch weekblad « Kroko

dil » te Moskou heeft zich thans 
gemengd in het groot dispuut 
over de abstrakte kunst dat mo
menteel in de Sovjet-Unie wordt 
gevoerd. 

Het blad bracht reprodukties 
van drie abstrakte doeken naast 
reprodukties van schilderwerk van 
krankzinnigen en liet zijn lezers 
raden, wie wat had geschilderd. 

• Siberië 
Wellicht is één der redenen voor 

het aanslepen der ontwapenings-
konferentie te Geneve het feit dal 
de Amerikaanse staf op deze kon-
fereniie minderwaardig is. 

Topambtenaren en diplomaten 
der V S die in ongenade vallen, 
worden geregeld « verbannen » 

paar de standplaats Geneve. In 
Washington wordt de Zwitserse 
stad aan de oevers van hel meer 
dan ook doorgaans a Siberië » 
genoemd. 

• Parel 
Dean Acheson, Amerikaans mi

nister van buitenlandse zaken on
der Truman, gaf Kennedy de 
raad, met de GauUe om te sprin
gen als met een zandkorrel die in 
een oester is binnengedrongen : 
omhullen met zoeterig slijm en 
oixverschitlig wachten tot het 
een parel is geworden - en dan 
aan een draadje rijgen. 

• Italia fara da se 
In 19bt was hei Italië dat het 

sterkst geprofiteerd heeft van de 
Gemeenschappelijke Markt, be
weerde Industrieminister Colombo 
i l het weekblad « Oggi ». Indien 
Xet groeiritme van de Italiaanse 
ekonomie zou aanhouden, zou haar 
niveau volgens Colombo binnen 
de tien jaar driemaal hoger liggen 
dan vóór de tweede wereldoorlog. 
Het Italiaanse nationale imkomen 

steeg in 1963 met 6 % ; dat is de 
hoogste stijging van alle Westeu-
ropese landen. 

• Goudprijs 
Midden januari 1963 zonk de 

goudprijS op de internationale 
markt tol op het laagste niveau 
sinds 1961 Deze prijszinking werd 
veroorzaakt door de massale ver
koop van Russiscli goud op de 
Londense vrije markt Het onmid
dellijk rezultaat van deze verkoop 
was, een versterking van de dollar. 
Er is beweerd geworden dat het 
manceuver beru'^tte op ee*' Hus-
sisch-Amerikaans plan om het 
iedereen duidelijk te maken -uil 
de V.S niet slechts op hun bond 
genoten aangewezen lijn om dt 
dollar te bescliermen. 

• Buffels 

Ingevolge het groeiende aanrm 
vrouwelijke geboorten in Dnlat 
(Zuid-Vielnam) en hel uurndt ke 
overwicht der vrouwen, is dr r>i '/s 
voor een goed echtgenoot Ih'tns 
reeds opgelopen tot twee water
buffels. 

file:///avo-sekre
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milioenen - verkeer kokhalst 
in antwerpse 
konijnenpijp 

Er is al veel papier vuil gemaakt over het 
schandaal van de A n t w e r p s e tunnel of de 
« konijnenpijp ». Wi j hebben in dit verband 
gesproken met t ientallen automobil is ten, bus -
en vrachtwagenvoerders , maar beter dan ge
lijk wie kon de A n t w e r p s e politie ons inlich
ten over de onmogeli jke toestanden in en om 
de tunnel , omdat deze politie dagelijks betrok
ken is bij de mizerie die de konijnenpijp met 
zich brengt . ledere dag weer staat de A n t 
werpse verkeerspolit ie voor een bijna on
menselijke taak, iedere dag weer moet zij 
n ieuwe noodoplossingen uitkienen onn toch 
maar een beetje orde te scheppen in de steeds 
groter wordende chaos van de a lmaardoor 
groeiende verkeersdrukte . 

De huidige tunnel werd 
een goeie dertig jaar gele
den aangelegd. De toenmali
ge bouwers hielden, en konden 
ook geen rekening houden 
met de hoge verkeersvlucht 
van thans. Was de tunnel 
voor zijn tijd een knap 
werkstuk dat de veerponten 
moest vervangen, dan beant
woordt hij ten huldigen da
ge in de verste verte niet 
meer aan de vereisten. 

• Sprong van 1 miljoen 

Ben kijkje op de cijfers 
die wij hierbij afdrukken 
zal de bijna ongelooflijke 
verkeersaangroei en het on
vermogen van de tunnel om 
deze te slikken, onmiddellijk 
lot uiting brengen. 

i - Verkeerscijfers 

/ An twerpse tunnel 

1 9 5 8 : 5 miljoen 450 .000 
,1959: 6 miljoen 200 .000 
J 9 6 0 : 6 miljoen 6 0 0 0 0 0 
4 9 6 1 : 7 miljoen 6 5 0 0 0 
1962: 8 miljoen 52.000 

Opvallend is, dat de cij
fers voor 1962 opgelopen 
:zijn met praktisch 1 mil
joen. In de toekomst ver-
Tvacht men een gelijkaar
dige aangroei van de ver-
lieersdrukte. De grens van 
de mogelijkheden die de 
Antwerpse tunnelpij p biedt, 
Is meer dan bereikt ondanks 
alle kunstgrepen van de ver
keerspolitie. Tot dezer spits
vondigheden behoren : de 
splitsing van het verkeer, 
liet ophouden van de wagen-
fitroom aan één zijde van 
de tunnel en het ophouden 
van de zware vrachtwagens 
gedurende de spitsuren. 

B Noodop'oss ingen 

De splitsing van het ver
keer bestaat in het schiften 
van personenwagens en 
vrachtauto's die dan beurte

lings door de tunnel gelaten 
worden. Het ophouden van 
het verkeer aan één zijde 
van de tunnel gebeurt voor
al wanneer een ophoping 
van voertuigeiï zich aan een 
bepaalde kant voordoet. Wij 
denken hier in de eerste 
plaats aan de soms reusach
tige opstroppingen in de 
trechter van de tunnel-
plaats, aan de stadszij de, die 
voor gevolg hebben dat het 
verkeer in de helft van Ant-

voertuigen bedraagt in één 
richting. Door het verbieden 
van de vrachtwagens kan 
dit vermogen opgedreven 
worden tot 1100 of 1200 per
sonenwagens. Daarmee is 
het volle debiet bereikt. Als 
enige mogelijke oplossing 
voor volgende jaren, zien de 
instanties nog enkel het be
perken van het gebruik van 
de tunnel ! Deze beperking 
zou gelden voor automobi
listen die buiten een zekere 
straal (bijvoorbeeld 30 km.) 
rond Antwerpen wonen. Al 
wie dus van buiten deze 
kring afkomstig is, wordt 
verplicht langs Temse rond 
te rijden, wat steeds een om
weg van minstens 25 kilome
ters betekent! 

Politiemensen wezen ons 
erop, dat men op dit ogen
blik reeds uit eigen beweging 
een strekking in die richf'ng 
ziet groeien. Autovoerders 
die namelijk van verder dan 
Gent komen, en niet dade
lijk Antwerpen moeten aan
doen, begiAneii, van langs 
om meer via de Scheldebrug 
te Temse te"rijden. 

Begrijpelijkerwijze is deze 
maatregel, die zich nochtans 
opdringt, van een voor onze 
tijd bijna ongelooflijk klin
kende aard. Men voorziet 
dat, zo men dadelijk aan 

ropa — meemaken. De poli
tie heeft de handen vol. Dag 
en nacht is er een wacht van 
minstens vier agenten (twee 
aan iedere uitgang) aanwe
zig. Deze mensen staan hier 
werkelijk voor een zware 
taak en doen al het moge-
geUjk om haar zo goed mo
gelijk ten uitvoer te bren
gen Zij beschikken hiervoor 
thans over enkele krachtige 
Jeeps die vooral gebruikt 
worden bij het wegsiepen 
van defekte voertuigen. De
ze Jeeps kunnen afzonderlijk 
een wagen van acht ton, of 

politie " kijkt „ via een tele
fonische omweg in de tunnel 
werpen lam valt. Het is in 
die omstandigheden (die 
trouwens, zoals de meesten 
wellicht bij ondervinding 
weten, geen zeldzaamheid 
vormen) dat de politie meer 
dan de handen vol heeft. Er 
dienen dan tientallen een
heden ingezet te worden om 
de dwarsstraten langs de 
leien open te houden en om 
het verkeer langs de grote 
lanen zelf verder mogelijk 
te maken, wat geen klein 
bier is vermits er tussen de 
opgehoopte wagens zowel 
bestemd zijn voor de tun
nel als voor het doorgaande 
verkeer. Tot de belangrijk
ste, maar minst prettige 
noodoplossing in het raam 
van het tunnel-verkeer, be
hoort het ophouden of ver
bieden van de vrachtwagens 
gedurende de spitsuren. 
Daarover brengen wij trou
wens meer op een volgende 
b'adzijde. 

B Maks imum volledig 

overschreden. 

Nu is het zo, dat de kapa-
citeit van de tunnel bij ge
mengd verkeer per uur 700 

een nieuwe oeververbinding 
zou beginnen te werken, de
ze pas over vijf jaar zou vol
tooid zijn. Een andere oplos
sing (als men hier van een 
oplossing mag spreken) is 
dus uitgesloten, tenzij d9.n 
een maatregel die vooral van 
toepassing zou kunnen zijn 
voor het vrachtvervoer en 
waarover wij in een volgen
de bijdrage uitvoeriger zul
len schrijven, maar die 
eveneens een noodmaatregel 
is : deze van een veerdienst 
over de Schelde zoals die in 
Nederland op talrijke plaat
sen ingericht is. 

B Verkeerspoli t ie 
heeft het moeilijk 

Laten wij ons echter in
tussen geen begoochelingen 
maken, bestaat de E3 op pa
pier dan is rnen nu voor een 
oeververbinding zelfs daar 
nog niet aan toe Inmiddels 
sukkelen wij voort met een 
bijna middeleeuwse sluip-
gang ; de konijnenpijp. In
middels kan men in de Ant
werpse tunnel de dagelijkse 
mizerie van deze schande
lijke toestand — enig in Eu-

in tandem, een vrachtauto 
van 15 t,on wegsiepen. Noch
tans ligt de oorzaak van gro
te opstoppingen niet in het 
aantal pannes öe zoeken : 
in 1958 waren er 434, in 1959 

B T.V.-oog in 
koni jnenpi jp 

Als enig hu pmiddel om 
in de nauwe Antwerpse 
tunnel te « kijken », be
schikt men over een T.V.-
instaliatie die door Imalso 
(uitbaters van de tunnel) 
werd aangebracht. Er is 
echter slechts éen enkel 
scherm, dat opgesteld is 
in de burelen van de tun
nelmaatschappij, van 
waaruit men bij opstop
pingen de politie telefo
nisch verwittigd. Voor de 
goede gang van zaken zou 
het wenselijk zijn dat ook 
de agenten van dienst 
over een scherm beschik
ten. 

Hel kijken in de konij
nenpijp, zou dan niet via 
een omweg dienen te ge
beuren ! 

juist 484 en op dit ogenblik 
schommelt het gemiddelde 
cijfer tussen de vijf- en de 
zeshonderd. De opstoppingen 
vloeien zoa's hie.boven ge
zegd, voort uit de reusach
tige overbelasting van de 
tunnel. Over de pannes in 
de tunnel kan gezegd worden 
dat zij meestal benzine-ge-
brek als oorzaak hebben en 
in dit verband kan de anek
dote verteld worden van de 
man wiens wagen in het 
midden van de konijnenpijp 
stilviel, waarna de voerder 
flegmatiek zijn wagen sloot 
en met een benzineblik in 
de hand rustig de tunnel 
uitwandelde, op zoek naax 
een geschikt brandstofsta
tion ! PoJtie-mensen schij
nen (hoewel zij er ambts
halve geen eigen mening op 
na willen houden) voorstan
ders te zijn van een brug. 
Het duurt in een tunnel bi j 
na een eeuwigheid voor men 
bij een opstopping weet wat 
er juist aan de hand is. De 
agenten moeten in dat geval 
met hun Jeeps bij het ob
stakel trachten te geraken. 

Zij kunnen dit slechts 
door ofwel de nog rijdende 
file te volgen, ofwel door de 
leeggekomen ruimte aan de 
ene zijde van de opstopping 
binnen te rijden. 

Dat er zich in de tunnel 
ook bijzonder zware onge
vallen kunnen voordoen be
wijze wel de tragische bot
sing waarvan enkele studen
ten enige tijd geleden het 
slachtoffer werden, toen zij 
met hun kleine wagen ge
plet werden tussen een stil
staande vrachtwagen en een 
andere baanreus die van de 
helling kwam en niet meer 
af te remmen was Het ver
keer heeft toen gedurende 
twee uren stil gelegen. De 
konijnenpijp had een btee-
dige tol geëist. Intussen ligt 
er te Brussel, onder het 
kleinste verkeersknooppunt, 
een tunnel die minstens eens 
zo breed is als de mollegang 
waarin te Antwerpen een 
miljoenenverkeer zit te kok
halzen. 

S.D.I.. 
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Hef wegvervoer woril t ïn ons I a n 3 en voora l 

voor de V laamse nijverHeid steeds belangr i j 

ker . Z o w e l he t s tukvervoer als he t massaver -

voer ve r tonen een zeer snelle aangroei . In 

J 9 5 0 bedroeg het aandeel 3 3 % , in 1960, 60 

% en in 1970 zal het tot 7 0 % v a n het totale 

verkeer bedragen. Meteen groeit ook het 

aanta l motorvoer tu igen in onze kontrejen op 

ontze t tende wijze. De cijfers in bi jgaande 

kaders zulleji dit ongetwijfeld duidelijk on

ders t repen en dagelijks stelt de m a n in de 

s t raat zich de v r a a g : « waar moet dat naar

toe met al die au to ' s ». Inderdaad, en dan 

stelt m e n zich ook de vraag, waar moet he t 

naa r toe met het verkeer over de druks tbere-

den weg in ons l a n d : de E-drie ? 

verliespost voor 
het baanvervoer 

MET VEEL BAZUINGESCHAL WERD VER^ 
LEDEN WEEK DE iNTERKOMMUNALE 
VOOR DE E-3 OPGERICHT. DIT BETE
KENT NIET DAT DE BULLDOZERS 
AAN HET WERK GAAN. DIT BETEKENT 
ALLEEN DAT MEN NU OP PAPIER 
HEEFT VASTGELEGD WIE DE CENTEN 
MAG NEERTELLEN. EEN DATUM VOOR 
HET BEGIN VAN DE WERKEN WERD 
NIET EENS OPGEGEVEN. DAAROM 
LUIDT ONZE EIS KRACHTIGER DAM 
OOIT : BULLDOZERS VOOR DE E-3* 

Dagelijks rijden er op wat 
bij ons de E-3 heet te zijn 
gemiddeld niet minder dan 
2.660 vrachtwagens en drie
maal zoveel personenwagens. 
Prof Vlerick heeft berekend 
dat jaarlijks over de E-3 een 
totaal van bijna vier en een 
half miljoen ton wordt ver
voerd, hetzij bijna 700 grote 
schepen van het Liberty-
tipe. 

Autos in België : 
1940 250.000 
1950 500.000 
1960 1.000 000 
1970 2.000.000 
1980 4.000 000 
Gedurende de tijdspanne 

1949-1960 heeft de aangroei 
van het verkeer over heel de 
lengte van de E-3 een inten
siteit bereikt, die de precen-
tuele ekspansie van de ande
re Buropawegen aanzienlijk 
overtreft. De Route de Wal
lonië (E-41) blijft daarbij 
volledig in de onderste kon
treien, maar toch is de aan
leg van deze Waalse snelweg 
begonnen. De verkeersom
vang op de route de Wallo
nië bedraagt niet eens 30 % 
van deze op vele punten van 
de E-3. Bovendien bestaat 
25 % van de voertuigen op de 
E-3 uit vrachtwagens terwijl 
dit op de Waalse E-41 slechts 
13 tot 15 % bedraagt. 

Het vrachtvervoer op de 
E-3 is dus wel zeer belang
rijk en dit is niet te verwon
deren als men weet dat de 
snelweg deel uitmaakt van 
een nationale ekonomische 
as en ruimer genomen van 
de internale ekonomische as 
Rijsel, Kortrijk, Gent, St. 
Niklaas, Antwerpen, Eindho
ven, Roergebied. 

Wij vinden er het zwaar
tepunt van de Noordfranse 
industrie te - Rijsel, 'van de 
Westvlaamse industrie te 
Kortrijk, van de Oostvlaam-
se industrie te Gent. Verder 
de wereldhaven en ekonomi
sche pool Antwerpen, de Zui
derkempen dat eigenlijk een 
ontwikkelingsgebied had 
moeten zijn, het zwaartepunt 
van de Noordbrabantse in
dustrie te Eindhoven en het 
zwaartepunt van de West-
duitse industrie, het gehele 
Roergebied. 

Kan men zich een grotere 
schadepost voor het baan
vervoer indenken dan de 
huidige weg, die voor de 
vrachtvoerder tijdsverlies, 
afstandsverlies en autopark-
verlies betekent ? Wij ken
nen Waasse bedrijven voor 
wie het oponthoud aan de 
Antwerpse tunnel en de bi j 
komende perijkelen, jaarlijks 
een verlies van anderhalf 

V E R K E E R S O M V A N G O P 
telpost 

A n t w e r p e n - Wi jnegem 
T u r n h o u t Beerse 
T u r n h o u t - Ravels 

Weelde 
Beve ren -Waas 

-"•'Lokeren-West 
Pe tegem 

grens 
A n t w e r p e n -

Kortrijk Zulte 

DE E-3 

8.100 
4.170 
2.550 
2.195 

10.844 
8.427 
8.160 
7.270 

V E R K E E R S O M V A N G OP D E E-41 

(Route de Wallonië) 

Bergen-Chareroi 
Charleroi-Namen 
Namen-Hoei 
Hpei-
Luik 

telpost 
Leval 

Vitrival 
Sclayn 

Flémalle 
Hermalle 

5.490 
3.060 
3.858 
3.167 
3.645 

miljoen frank betekent. Ie
der jaar worden hier mins
tens 4.220 uren verloren door 
de vrachtwagens van een de
zer firma's. Daarbij werd dan 
nog niet het tijdverUes ge
rekend ontstaan door het 
oponthoud tijdens de spits
uren. Inderdaad mogen 
vrachtwagens van 7 tot 8 
uur 30 's morgens en van 17 
tot 18 uur 30 's avonds niet 
door de konijnenpijp. Zij 
dienen ofwel te wachten, of
wel de omweg via Temse te 
maken. Voor de vrachtwa
gens van firma's uit Burcht, 
Zwijndrecht enz. betekent 
dit een omweg van 40 km. en 

minstens een verlies van een 
vol uur. Opgemerkt weze ook 
dat zogenaamd < speciaal 
vervoer » als bulldozers, kra
nen e.a. nooit door de tun
nel kan gebracht worden. 
Voor een grote bouwonder
neming uit Zwijndrecht be
tekent dit jaarlijks een ver
lies van honderdduizenden. 

Wanneer zij ook maar de 
kleinste kraan naar de over
kant van de Schelde wil 
brengen dan moet zi] daar
voor een reis van een halve 
dag laten ondernemen via 
Temse. In de tijd van de St. 
Annekens-boot ging het vlug
ger ! 

MET EEN ZUUR 
GEZICHT 

Wanneer wij verleden 
zaterdag deze regels zaten 
te tij pen dan verscheen op 
het T.V.-scherm het zure 
gezicht van de heer Lefè-
vre die ons de oprichting 
van de interkommunale 
voor de E-3 kwam kond 
doen. En die daarbij ver
telde dat de werken aan 
de E-3 en aan de route de 
Wallonië gelijk opgaan. 
Intussen is het eerste be
ton voor de Waa'se weg 
sinds ïang gestort en zijn 
de werken volop aan de 
gang. Maar voor de E-3 
werd er nog niet de min
ste aanbesteding in het 
vooruitzicht gesteld, laat 
staan een datum voor het 

begin van de werken. Aan 
de gelaatsuitdrukking van 
de eerste minister zelf kon 
men het zien dat hij zijn 
eigen woorden niet geloof
de. 
ALLEEN DE 
VOLKSUNIE 

Waarom is het alleen de 
Volksunie die een aktie 
voor de E-3 en de oever
verbinding op touw zet, 
zo vragen sommigen ons. 
Heel eenvoudig, de andere 
partijen durven niet mee
doen, bang als zij zijn 
tiun regering aan de kaak 
te moeten stellen Intus
sen zal de V.U. wel weer 
alleen de kastanjes uit het 
vuur halen Maar de man 
in de straat zal daarbij 
aan haar kant staan. 

E-3 
IN SCHADE 

EN SCHANDE 

REPORTAGE 

DOOR 

STAF DE LIE 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR • 

Met enkele vrienden van de V.U.-afdeling 

Dender leeuw brachten w e dezer dagen een 

bezoek aan Emiel Hullebroeck, die volgende 

week woensdag 85 wordt . 

« U wilt over mij schrijven ? Maar alles over 

mij is al lang gezegd ! ». 

ten huize van 

emiel hullebroeck 
We zaten naast de vleugel

piano toen Hullebroeck ons 
dit antwoordde en we keken 
naar de muziekhouder, 
waarop — nog in hand
schrift — de partituur voor 
een vierstemmig koorwerk : 
« Dietse Hoop ». We hebben 
de meester niet tegengespro
ken. Maar over een vitale, 
geestdriftige en nog volop 
produktieve kunstenaar kan 
onmogelijk reeds alles ge
zegd zijn. Dietse Hoop ! — 
het is nog vooruit dat Hul
lebroeck kijkt. En wie voor
uit kijkt, vooruit denkt en 
Vooruit werkt — al is hij 
dan 85 of misschien wel juist 
daarom — is nog lang niet 
rijp voor een afgesloten re-
J;rospectieve. 

De meester had ons.ont
vangen in de prachtige suite, 
waar alles de goede smaak 
verraadt en waar een fijne 
vrouwenhand de herinne
ringen uit een boordevol le
ven met vanzelfsprekende 
trots en toch diskreet heeft 
bijeengebracht. Achter het 
donkere nachtraam ver
moedden we het prachtige 
Denderlandschap dat daar 
opgolft naar Pamel toe. In 
de zomer moet het hier 
schoon zijn. En we infor
meerden voorzichtig : of een 
oude boom zich gemakkelijk 
laat verplanten ? 

« Ik ben hier thuis », zegt 
H illebroeck. Brussel, waar 
hij zoveel jaren leefde en 
werkte, heeft hij zonder 
enige spijt de rug toegekeerd. 
Een Oostvlaming die terug 
naar Oost-Vlaanderen komt. 
Terwijl de meester even aan 
de telefoon werd geroepen —• 
onze onbescheiden aanwe
zigheid liet ons toe, vast te 
stellen dat de 85-jarige nog 
over zijn werk en zijn plan
nen telefoneert als een jong 
kunstenaar — haakte me
vrouw Hullebroeck in : de 
vriendschap die zij en de 
meester hier van iedereen 
mogen ondervinden, heeft 
hen in dit nieuw milieu on
middellijk doen aarden. « In 
de negen maanden dat we 
hier wonen hebben we nog 
nooit fruit moeten kopen. 
Alle dagen wordt er wel iets 
afgegeven, meestal door 
voor ons totaal onbekende 
volksmensen : fruit — de 
aardbeienstreek begint hier 
wat verder —, bloemen, een 
koppel jonge duifjes... ». 
Dankbaarheid en erkente
lijkheid vanwege eenvoudi
ge mensen : het kenteken 
van de waarachtige roem. 

En de muziek ? ledere dag 
houdt Hullebroeck de vin
gers en de geest soepel aan 
de v.eugel, als een debutant 
die hard werken moet om er 
nog te komen. Eigen kompo-
zities, maar ook zijn lieve
lingsauteurs. En iedere dag 
ook levert de uitgebreide 
discoteek uren van kunst
genot. 

•"̂ an welke zijner liederen 
h elf het r^eest houdt? 
Een vader kan toch onmoge-

,..en dwingt ons, 

mee te zingen... 

lijk kiezen tussen zijn eigen 
kinderen. En dan : het ei
gen werk omvat verschil'en-
de genres en men kan toch 
geen vergelijking tussen an-
derssoortige dingen gaan 
maken. 

Maar onder de strijdliede
ren staat de Blauwvoet wel 
bovenaan, en bij de studen
tenliederen de vierende Gilde 
en dan is er natuurlijk Tin-
neke van Heule en Hemel-
huis. « Mijn liederen zim 
volksliederen en de kunste
naar zelf ontsnapt niet aan 
het uiteindelijk oordeel van 
het volk ». 

We glijden even af naar 
de Zangfeesten, Willem de 
Meyer en uiteindelijk de 
laatste « vogue » van zingend 
Vlaanderen : het Vlaamse 
chanson. 

Hullebroeck verheugt zich 
over de belangstelling voor 
het betere amuzementslied, 
maar.. . « dat zijn eendags
vliegen. Uiteindelijk is het 
toch alleen het volkslied dat 
blijft ». 

Frans - Vlaanderen, de 
grote schatkamer van ons 
oude volkslied. « Het is daar 
altijd, in het Zuiden van on
ze Nederlanden, een zingend 
volk geweest. En trouwens : 
komen onze polyfonisten 
goeddeels ook niet van 
daar ? ». 

En dan terug naar het ei
gen werk « Ik zal u eens 
iets zingen uit mijn vroeg 
werk, iets dat ge niet kent» . 
En de 85-jarige gaat aan de 
vleugel zitten en zingt met 
vaste, melodieuze stem het 
prachtig lied Mevrouw Hul
lebroeck hjkt ontroerd ; wat 
is er met dat lied, dat Hul
lebroeck kennelijk zelf zo 
graag hoort en dat toch niet 
uitgegeven werd ? 

Maar geen tijd voor over
wegingen : de meester heeft 
de part i tuur van zijn dina-
misch « Zelfbestuur » gegre
pen en de krachtige aanslag 
op de toetsen dwingt ons, 
mee te zingen. Met stevige 
vaste stem, één en al bezie
ling en overgave, zingt Hul
lebroeck zijn lied : een lied 
dat vooruitkijkt, het lied van 
een immer jonge kunstenaar. 
« Jong van har t », zegt de 
vo'ksmens. En welk h a r t 
klopt jonger en ontstuimiger 
voor dit zijn arme en toch zo 
rijke, zijn k'eine en toch zo 
grote Vlaam.se volk ? 

Neen, over Hullebroeck is 
nog lang niet alles gezegd. 

t.v.o. 

de vlaamse 
letteren 

In de reeks der Vlaamse Pockets , u i tgegeven 
door Heideland, verscheen zopas (( D e 
Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen » 
van Bernard K e m p . 
Bui ten de verdienste, dat wij in dit werk een 
practisch volledig overzicht krijgen over 30 
jaar l i teratuur in Vlaanderen , bezit K e m p ' s 
boekje nog een eigenschap die wij al te vaak 
missen : deze der objectiviteitsbetrachting. 

Bij een eerste lezing van 
Kemp's overzicht viel ons 
echter de afwezigheid op van 
enkele namen, vooral van de 
generatie kort voor en gedu
rende de oorlog. Is de afstand 
in de tijd daar voor iets tuc-
sen of steunt de auteur zich 
op objectieve waarde-verge
lijkingen ? Hij vermeldt bv. 
wel Paul De Rijck, Jan Melis, 
Frank Meyland om ons bij de 
dichters te houden, maar 
Frans Buyle, Remi De 
Muynck, Marnix van Gavere, 
Pol Le Roy e.a.m. worden niet 
vernoemd. Het hoofdstuk over 
het essay lijkt me het zwak
ste; noch Vital Celen, noch 
Oskar Van der Hallen worden 
vermeld, evenmin de onlangs 

overleden L. Sourie met zijn 
studies over Van Langen-
donck en Van Nu en Straks. 

Als studies over de Vlaamse 
beweging kent Kemp alleen 
het werk van Max Lamberty. 

Het hoofdstuk over « Natio
nalisme » lijkt me daarenbo
ven te eng in opvatting. Wij 
begrijpen dat schrijver, om 
het geheel overzichtelijker te 
houden, de indeling naar ge
neratie en naar de hoofdtoon 
in liet werk van de auteur 
heeft gedaan. Er zijn echter 
een aantal dichters die, naast 
meer individuele lyriek, ook 
geëngageerde nationale lyriek 
hebben geschreven. Zo wordt 
bv. Blanka Gijselen wel met 
haar andere bundels, doch 

niet met de nationalistic^he 
«Zangen voor mijn land» 
vermeld. Evenmin wordt de — 
hoewel niet zeer uitgebreide 
— koloniale literatuur ver
meld : Sylva De Jonghe, 
Frans Demers... 

De Vlaams-nationale the
matiek heeft vele dichters 
geïnspireerd tot verzen, die 
zeker niet tot het minste van 
hun poëtisch oeuvre behoren: 
dit had m.i. wel mogen ge
zegd worden in het betref
fende hoofdstuk. Ook zijn er 
appreciaties of oordelen die 
wij niet volledig kunnen on
derschrijven — en zouden wij 
over het werk van Wies 
Moens, Vercknocke, Ernest 
Van der Hallen, Anton Van 
de Velde ook zuiver-literair, 
anders geoordeeld hebben. 

In zijn geheel genomen en 
als kennismaking met of 
overzicht van de ontwikkeling 
der letterkunde in Vlaanderen 
gedurende de laatste dertig 
jaar, voldoet dit werk zeker. 

Schrijver ontkent — dit in 
tegenstelling met sommige 
Duitsers — de eenheid der 
Nederlandse letterkunde niet 
en is voorstander van een 
Grootnederlandse literaire 
geschiedsschrijving. Hij meent 
echter dat een overzicht over 
de jongste ontwikkeling in 
Vlaanderen nuttig kan zijn 
voor een algemeen Nederlands 
overzicht, P.v.Z, 

http://Vlaam.se
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eerste 
lentekrie • 
belingen 

Eerste dooi; voorbode van de 
I.ente? De wekelijkse greep uit de 
Belg:ische pers toont duidelijk dat 
er wat roert in het edel land der 
Belgen. 

Het is nog niet duidelijk wat er 
van onder het smeltende unitaire 
ijs zal te voorschijn komen; een 
laag van 130 jaar smelt niet op 
een dag. Moordenaarskreten, re-
akties op de grondwetsherziening, 
ophefmakende stellingname van 
de Waalse kanunnik prof Leclercq, 
oproepen voor betogingen der Ou
de Belgen zijn zovele tekenen dat 
de winterse rust voorbij is. 

Het Volk 
Emiel Van Cauwelaert wijdt een 

verontwaardigd artikel aan de uit
roep van de Brusselse socialist 
Brouhon die onze volksvertegen
woordiger Daniel Deconinck uit
schold voor « moordenaar » we
gens de hartaanval van de overle
den liberaal Demuyter. 

« De uitroep van de socialist 
Brouhon naar de h. De Conlnck 
Is een van de ergerlijkste en las-
terlijkste aantijgingen die in de 
Kamer (die nochtans veel heeft 
beleefd) ooit werden gehoord, en 
de verontwaardiging was ook bij 
vele volksvertegenwoordigers, op 
andere banken dan deze van de 
Volksunie, groot. 

Het Is duidelijk dat voor som
mige franstallge Brusselaars de 
jongste tijd alle middelen goed 
zijn om de Vlamingen maar te be
ledigen. Brouhon heeft maar één 
verontschuldiging. Het orgaan van 
de Brusselse Vlaamshaterij « Le 

Schu imrubbermat ras sen 
met 
Gebreveteerde bedek-
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressor tmat rassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
6PECIAAI. 
BREVET 

„STAK' 
Gewat tee rde bedspreien 
Wol len dekens 

Tel . 44641 en 4 4 6 4 2 
Indien ü geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U bet adres van 
de dichtst bljRelegen ver
koper s ta r Zele 

8oH' » had dezelfde laster reeds 
geinsmueeïd de dag tevoren. 

Wij hebben volksvertegenwoor
diger De Conmck noch speciaal 
te beschermen noch te verdedi
gen. Maar wij kunnen hem alles
zins verzekeren, dat hij zich noch 
om Brouhon noch om Demuyter 
enige muizenissen hoeft te ma
ken, zelfs niet indien het waar 
moest geweest zijn, dat deze laat
ste het slachtoffer werd van een 
overdreven patriotardistische op
welling (de h. Demuyter betitelde 
trouwens zichzelf als « Aéronaute 
patriotique » . 

Wie in de Kamer wil zetelen 
moet tegen een harde schok be
stand zijn. Er worden in het par
lement meer harde dingen gezegd. 
De redenaars kunnen niet vooraf 
aan hun tegenstanders gaan vra
gen, of er soms onder hen geen 
haTtlijders zijn ! » 

« Schandelijk incident » titelde 
E.V.C., die als Vlaams federalist 
Daniel Deconinck wel schijnt te 
waarderen. In de parlementaire 
leeuwenkuil zou Daniel die laat
ste zijn om iemand persoonlijk 
pijn te doen... tenzij uit ver
strooidheid. 

VOLKSGAZ 

Jos Van Eynde is ook kwaad. 
Niet voor dat « moordenaar ». 
Maar omdat een grote fraktle van 
de franstallge pers zelf niet ak
koord is met de buitenlandse po
litiek van kameraad Spaak. 

«t Maar .. de man van « Le 
Grand Liège » is « onvoorwaarde-
Ujk » voor Parijs, tegen Brussel, 
voor de Franse generaal, tegen de 
Belgische minister. Dat moet alles 
verklaren... vooral omdat deze 
« wallon a 1000 % » meent te 
kimnen « bewijzen » dat Spaak 
een traditie van « verraad » voort
zet, die met de Gentenaar Jacob 
van Artevelde is begonnen « en in 
ieder geval niet past voor Wallo
nië ». Dienvolgens worden alle 
Waalse volksvertegenwoordigers en 
senatoren uitgenodigd de Minis
ter van Buitenlandse Zaken niet 
te volgen « in zijn nieuwe anti-
Franse onderneming ». 

Wij citeerden verleden week 
reeds het orgaan van de katholie
ke jongeren « La Relève » (sedert 
enige tijd volkomen stuurloos ge
slagen !) en het officiële weekblad 
van de Franstalige C.V.P.-vleugel 
« Temps Nouveaux ». Beide 
krantjes hebben zaterdag gerecidi
veerd. Het eerste kwam voor de 
dag met een artikel dat de titel 
« Neen, M. Spaak ! » droeg en 
met een heftig anti-Amerikaans 
stuk, gericht tegen president Ken
nedy en gezant Herter, alsmede 
met een diepzinnige echo, luidens 
dewelke « België van alle weste
lijke landen datgene is dat het 
verst van GTOot-Britannië is ver
wijderd... vermits, indien men 
kan zeggen dat de Angelsaksische 
wereld te Essen begint en Neder
land in menig opz'cht tot deze we
reld behoort, de gelatiniseerde we
reld te Turnhout begint ». (Waar
schijnlijk ten huize van CV.P.-se-
nator De Boodt?). » 

Dat Jacob van .4,rtcvelde a.'s in-
civiek zijn verdiende straf niet 
heeft ontlopen wisten we reeds 
lang, maar dat Spaak nu ook al 
het Vlaamse Oudetriidersstand-

punt « Los van Frankri.1k » heeft 
ingenomen brengt zijn dekoraties 
in gevaar. 

De Nieuwe Gazet 
Verzet zich tegen het BSP-voor-

stel om nu reeds de Walen een 
vetorecht te geven in de senaat. 
Hoewel hun afkeuring zo zwak ge
steld is dat ze de baan openlaat 
eens dat « enkele >> voorwaarden 
vervuld zijn. 

Waar is de tijd dat de liberale 
flaminganten grootnederlander 
waren ? 

« Er is geen principieel bezwaar 
tegen een formule die de Waalse 
vrees voor minorizatie ongedaan 
zou maken, maar dan slechts na
dat in het Belgische Staatshuis-
houden gelijkheid in rechten en 
plichten onder de partners een 
feit zal zijn. 

De wijziging van het meerder
heidsquorum in het parlement 
veronderstelt de voorafgaandelijke 
regeling van de taaivraagstukken 
en de zetelaanpassing. 

Deze onvoorwaardelijke Vlaam
se aanspraken maken nog altijd 
het voorwerp uit van onderzoek 
in commissie. Volgens de jongste 
berichten zou het overleg, dat 
reeds te lang aansleept, nu vorde
ringen maken. Er is zelfs sprake 
van een akkoord betreffende het 
taa'statuut van de B usselse rand
gemeenten. Waakzaamheid blijft 
evenwel geboden. Het is een pu
bliek geheim dat men in bepaa'de 
kringen rondloopt met de gedach
te deze nog hangende kwesties een 
oplossing te schenken in het raam 
van de grondwetsherziening en 
liefst daarna. 

In die veronderstelling zou de 
prijs te hoog zijn ! 

Het socialistische plan zou dan, 
zoals het C.V.P.-voorstel, neerko
men op een Waals vetorecht in 
levensbelangrijke vraagstukken 
die de nasleep zijn van 130 jaar 
Vlaamse minorizatie. » 

DE G A 2 ; E T 
Wijst, even scherp als vorige 

week de Linie, het plan van BSP 
en CVP af. 

« HPt voorstel van de BSP in 
zake de « gekwa'lficeerde » meer
derheid in de Senaat toont aan 
hoe gevaarlijk het is te gaan im-
provizeren en expeiimenteren met 
de grondwettelijke struktuur van 
het land. Zomaar om wat anders 
te doen dan de anderen om iets 
origineels voo- te stellen, komt 
men voor de dag met plannsn, 
die bij nader toezien kant noch 
wal raken. Onder voorwendsel een 
formule te vinden, di? de Waals-
Vlaamse verhoudinffen zou kun
nen normalizeren en de snanning 
zou verminderen, ontwerpt m<^xx 
fantastische konstrukties, die uit
eindelijk de tweespalt in het land 
vergroten en het on'^e^tuurbaar 
maken 

Zelfs hei CVP-projekt om be
paalde wetten een semi-grondwet-
telijk karakter te geven, door te 
bepalen dat die maar kunnen wor
den gew'jzigd mits een meerder
heid van 2-3 daartoe bereid is, be
vat een dubbel gevaar. Vooreerst 
dit : door aan de Walen waarbor

gen te geven tegen minorizatie, 
remt men tevens de verdere voor
uitgang van de Vlaamse beweging 
op die gebieden. » 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 
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De MPW-leider Genot haalt de 
brochure aan van prof. Leclercq 
waarin deze de Waalse katolieken 
aanzet him sentimentele afkeer te
gen het federalisme te laten va
ren. De Libre zal natuurUjk weer 
spreken van de « rode kanunnik » 

« Op het punt waar de Waalse 
kwestie is belaiid zegt kan. Le-
clerq, moet men zich afvragen of 
de Belgische grondwet moet ge
wijzigd om de >Vaalse belangen te 
beveiligen. Zeker, de Waalse kato
lieken moeten bekommera zijn om 
hun rechten als katoliek te verde
digen, maar in overeenstemming 
met het algemene Waalse belang. 
Gehecht blijven aan een politieke 
struktuur die de ontwikkeling van 
Wallonië belemmert, onder voor
wendsel de godsdienstige belangen 
te redden kan slechts de geleide
lijke ondergang van het Waalse 
land meebrengen. » 

vincies zo stevig dat de razende 
aanvallen van poiitiekers zonder 
geweten die band nog niet konden 
doorbreken .. van Brugge en Ant
werpen, Gent en Kortrijk zullea 
de Vlaams-Belgen afzakken; van 
Luik en Bastogne de Waals-Belgea 
naar een stad waar de B-usset 
Belgen hen met dezelfde broeder» 
lijkheid zullen onthalen 

Om het recht te hebben zich '<e 
beklagen over de taalstrijd, de be
ledigingen en kleinzieligheden 
moet men op 3i maart m Bruss^ 
zijn. Zonder dat. heren Be'gen-kla-
gers, moet ge zwijgen. In stilte lij
den. En verdwijnen een zekere 
dag. » 

LINKS 
Heel wat simpatieker dan de op> 

roep van die mourir debout-p»' 
trïotten is de oproep voor de twe^ 
de anti-atoombommars op St 
maart, door een komitec van pa
cifisten met personaliteiten van 
links tot rechts o.a. nobelprija 
prof Heymans. 

« De cris's rond Cfuba heeft aaiv-
getoond welke reusachtige gevaren 
onder de huidige bewapeningswedr 
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Wij wensen dezelfde brede visie 
aan sommige anti-clericale flamin
ganten die over federalisme areen 
kunnen spreken met als achter
grond de schim van Alva. 

Relance 

Een nieuw Waals kristen-demo-
kratisch blad is echter nog van 
mening dat de chantagepolitiek de 
Waalse bevoorrechte positie in de 
partij kan bestendigen. 

Een staaltje. 
« Indien wij goed beg-epen heb

ben volgens de laatste indiskreties 
gaat de franstallge CVP, na de 
Voerstreek te hebben losgelaten, 
de Brusse se periferie m de steek 
laten. Van welk punt af gaan de 
« wijzen » van deze partij begrij
pen dat zij de Walen en franko-
fonen verp'ichten hen de rug toe 
te keren ? Eenheid, akkoord, maar 
niet te allen prijze. » 

Poüit|uoiPai5? 

Roept alle Belgen die naam 
waardig op in zijn hoofdartikel, te 
komen betogen naar Brussel op 
31 maart om Vlaams • en Waalse 
federalisten te verhinderen de na
tionale eenheid te verscheuren 
Simbool « Neen - non » op een 
ha"f gescheurde Be'g'sch- vlag. 

« De Bekoring is groot om te 
zeggen dat die dag, zij die niet 
in de Brusselse st-aten zullen 
zijn zich afwenden van een ge
meenschap die sedert 130 jaar en 
meer een band geschapen heeft 
tussen de bewoners van onze pro-

loop verscholen liggen. Ons volk 
heeft, zoals alle andere, de vernie
lende dreiging gevoeld van een 
kernoorlog die ons land, met zijn 
bescheiden oppervlakte en stsrk 
geconcentreerde bevolking, van de 
kaart der levende naties zou weg
vegen. 

Ten aanzien van dat apocalyp
tisch schrikbeeld is het voor alle 
Belgen, welke ook de vraagstukken 
zijn die hen scheiden, van vitaal 
belang zich te verenigen. Reeds 
strijden in de ganse wereld mil
joenen mannen en vouwen opdat 
hun regeringen zich zouden los
maken uit de waanzirinige bewa
peningswedloop. Wij wiUen hen' 
helpen door op zondag 24 maart 
1963 een ant'-atoo"im<j'-=i in te 
richten. 

Wij, verlegen woOi'O.g.rs van 
zeer ta'r'jke jeugdverenigingen, 
voelen de bedreigingen die op onze 
toekomst wegen en voeger onze 
steun dan'ook bij die van de ou
deren, die reeds alle verschrikkin
gen van de oo log hebben me?ge-
maakt om vanwege onze reger ng 
een vredespolitiek en positievp da
den om de koudo oorlog ongedaan 
te maken, te eisen. 

Dit is ons ve zo'k : steun ons 
initiatief en bfre d met ons de 
grote ant'-atoommarsl van 24 
maart 1963 voor, ond^r vo'gende 
ordcwoorden : 

Geen atoomwapens ot atoom-
uitrust ng m België noch voor het 
Be'<»isch "eger I 

Onmidde'l'ik" stoozetting van 
de kernp oef nemingen ! 

Tegen de verspreiding van fcem-
waoens I 

Vernietiging van allr atoom-
wanens! 

Zulke oproep3n doen ons beden
ken dat enkele heren in Mos'-'ou 
of Washington in staat zijn door 
de duw op enkele knopjes gans de 
Nederlanden van de ka.irf t» va
gen. 

Walter Luyten. 
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^ lÉDER ZIJN 
WAARHEID 

Na de aflevering van vorige iveek 
donderdag is het meer dan duide
lijk dal U'c met het programma 
11 Ieder zijn waarheid » om ver
schillende redenen aan Jiet begin 
van hel einde staan. 

Vooreerst is er de verstandhou
ding in hel regeringshuishoudet\. 
Men hoeft werkelijk geen zitting 
te hebben in het socialistische of 
CVP-partijbureau om te iveten dat 
de beide regeringspartners lang 
over de aanvankelijke eensgezind
heid heen zijn. Dat we in de toe-
Jfonist nog slecJits de geboorten 

zullen zien van Uompromissen, wie 
zal het ontkennen ? liet behoeft 
dan ook maar zeer iveinig uitleg 
om te begrijpen dal het voor de 
BRT-direkiie quasi onmogelijk ge-
tvorden is nog een onderwerp op 
de kop ie likken, waarover tussen 
de lieten Tindemans en Gelders 
voldoende eensgezindlieid bestaat 
om een handige jongen als de 
liberaal Groofjans ie kunnen iveer-
staan. Vooral nadat ze voiige keer, 
omwille van de onderlinge ver
deeldheid, de duimen moesten 
leggen, is men in de Tweekerken-
straal en in het VoUfihuis niet 
meet g^'esldriflig voor een eigen
lijk debal. Het resultaat van die 
gewijzigde houding kregen we 
vorige keer ie zien : elk zei wat 
hij te zeggen had, en de zaak icas 
van de baan I 

Een tweede reden tvaarom ive 
met « Ieder zijn waarheid » in 
zijn huidige vorm aan hel begin 
van het einde slaan, was de ge
lukte beloging voor liet BBT-
geboiiw vanivege de Volksunie. 
Men is liet wachten moe en er 
werd tol de » direkte aklie » over
gegaan. We geloven persoonlijk 
niet in de mogelijkheid dat deze 
aklie zonder resultaat zal blijven. 

«iim^iMt*\ j'.tp.'*' 

©ocde repoadyc in de T.V. : jücuwo dokken. 

liet politieke klimaat is sedert de 
vorige verkiezingen zozeer in ons 
voordeel geëvolueerd, dat de grole 
partijen ons niet langer, zonder 
grote publieke ontevredenheid en 
dus zonder ernstig stemmenver
lies, uit het TV-debat kunnen 
houden. 

Men kan zicli, na liet zoutloos 
« debat » van donderdagavond, 
dan ook aan twee zaken verwach
ten : ofwel verdwijnt « Ieder zijn 
waai-heid » van het scherm ; ofwel 
debatteert men zeer binnenkort 
mei een vertegenwoordiger van de 
I olksunie. 

In beide gevallen zal liet echicr 
niet in hel voordeel van de drie 
groten uitvallen ! 

* H E T 
PRONKSTUK 

Onze noorderburen scliijnen 
zich te ivillen specializeren in 
praat-loneel. In uitgesteld relais 
van de Vara zagen we vorige week 
een stuk van Bay Galton en Alan 
Simpson : a Het pronkstuk », dat 
blijkbaar slechts met één enkel 
doel gesciireven werd : G.B. 
Shaw's woordenvloed (van voor 
veertien dagend met nog enkele 
lengten Ie kloppen. 

Iedereen weet dat iets dergelijks 
totaal uilgesloten is. Het is dan 
ook niet gebeurd : Noch qua praat, 
noch qua geesligheden reikt « Het 
pronkstuk » zelfs maar tot de 
knieën van Shaw, wiens meester
schap gewoonweg niet te bedrei
gen is. 

Houden wij ons bij de literaire 
kwaliteiten. Memand zal ons te
genspreken indien wij het hier 
besproken stuk degelijk werk 
noemen. Het geeft, zeer raak geii-
peerd en evenwichtig uitgebouwd, 
een schildering mn een handige 
garagist (Rien van Nunen). Af en 
toe ligt er ivel een weemoedige 
stemming over het geheel, omdat 
men 'nïil Sfftji gUd 'Wèèt^ of Wé' 

^'^niSh'eèfïl5^iïfiêgèr zonder meer is, 
ofwel alleen maar pech heeft. 

De rol van Dirk, vriend van de 
garagehouder, is enigszins minder 
belangrijk. Hij werd, met minder 
brio dan waarmee Rien van Nunen 
zijn garagist speelde, vertolkt door 
Jan I laazei Holert d'Alcona's 
regie voldeed. Het liep wel niet 
altijd als een nieuwe Rolls Royce, 
maar toch wel voortreffelijk genoeg 
om van een geslaagde avond te 
kunnen spreken. 

* X Y Z 3 4 2 A / T X 8 6 7 
Onder deze niet al te overduide

lijke titel kregen we de tiende 
aflevering van de reeks welen-

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG • DINSDAG 

11 00 tot 11 40 : Uitzending van een 
H. Mi3 — 15 00 : « Voor boer en 
tuinder » ; - Het bodembeleid m 
ons land. (gefilmd programma) — 
15 30 Reportage van de voUeybal-
wedbtnid Brabo-Puc (Parijs) in de 
Expohal te Deume - Reportage van 
nel wereldkampioenschap cyclocross 
te Calais (Eurovisie overname van 
fle Franse televisie - RTF) — 17 00: 
Klem. klem, kleuterke — 17 20 tot 
17.50 Panorama de week m beeld 
— 19 00 • Eleportage van de Carna
valviering te Viareggio (Eurovisie 
Uitzending in uitgesteld relais van 
fle Italiaanse televisie - RAI) —• 
20 00 TV-nieuws — 20 25 . Mag ik 
tr uitnodigen juffrouw ? Een muzi
kaal amusementsprogramma —• 
21 10 Sportweekend — 21 40 • Drie 
flagen « Dreigroschenoper » een re
portage over de nieuwe verfilming 
te Berlijn van het bekende thema 
van Kurt Weill — 22 10 Het Inter
nationaal Comité van het Rode 
Kruis bestaat 100 jaar een docu
mentaire film — 22 25 ; Tweede 
nieuwsuitzending 

MAANDAG 
19 00 • Tienerklanken - - 19 30 : 
Openbaar kunstbezit m Vlaanderen 
Uitzending in samenwerking met 
de Cultuurraad voor Vlaanderen 
Gustaaf de Smet (1877-1943) : Ker
mis - 19 40 • Zoeklicht •op de cul
turele actualiteit — 20 00 : TV-
nieuws — 20.30 • Speelfilm : Het 
witte rendier : een Laplandse legen, 
öe verfilmd door de Pmse kmeast 
Eric Blomberg, met Mirjaml Kuos-
manea en Karieroo Nissila. (voor 
volwassenen) — 2. r'̂  • <i Medium » 
Toneel (gefilmd progiairaii„) 
22.05 « Taptoe !> : Optreden van 
Fine Arts Quartet — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzending 

14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie : 
Aardrijkskunde De Kempen — 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Filmprogi-amma voor de jeugd : 
• Mel-O-Toon Speelgoedsymfonie, 
tekenfilm - De avonturen van de 
Dappere Tien - De avonturen van 
een beertje, tekenfilm — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : « Twee engelen 
op bezoek » komedie van Günther 
Weisenborn Nederlandse vertaling • 
Andries Poppe — 21 15 • In het 
spoor van de heroïne ; een docu
mentaire film van Alexandre Szom-
bati — 21 45 Vergeet met te 
lezen — 22 15 : Tweede nieuwsuit
zending 

• WOENSDAG 
15 00 tot 16 30 • « Kom toch eens 
kijken » Jeugdtelevisie. Opvoering 
van « Mowgli van de wolvenhorde » 
spel door Lieven Gijpen en Joost 
Noydens naar Rudyard Kiplmg's 
«Het eerste junglcboek» — 18 00 tot 
18 35 . Schooltelevisie ; Aardrijks
kunde : De Kempen (herh ) — 
19 00 : Ripcord : Het verdwenen 
renpaard (6e afl.) — 19.25 • Tele-
taalles — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 • « Domino » : Optreden van 
de Amerikaans-Franse zanger en 
danser Harold Nicholas (opgenomen 
programma van de NTS-AVRO) — 
21 20 : Zuid-Duitsland : een korte 
filmkomedie van H Kobler over 
een tocht door Beieren — 21 50 : 
Mensen en beelden • Vandaag : 
« Frans Hals en zijn tijd » — 
22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 t Tienerklr.nkoi — 19 30 : 

Penelope — 20.00 : ïv-ii.f..v.s — 

20 25 . Problemen van nu : De oude 
dag — 20 55 : GiUespiana : korte 
muzikale film van Enrique Dawi 
met het kwartet van Dizzy Gilles
pie — 21 15 • Speelfilm : Het meisje 
Rosemarie (Das Midchen Rosema-
rie) sociale satire van Rolf Thiele 
met Nadja Tiller en Peter van Eyck 
(voor volwassenen) — 22 45 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie : 
Biologie : over snavels en voedsel 
(herh ) — 19.00 • Gastprogramma 
^ 19 30 : Vedetten uit de dieren
wereld : Olifanten — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 . « Aan de voor
avond » : TV-spel door Alexander 
Bamati naar de gelijknamige ro
man van Iwan Toergenjew (opge
nomen programma van de NTS) —• 
22 05 : Première — 22 50 ; Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
15 25 : Rechtstreekse reportage van 
de rugbywedstrijd Groot-Brittfnme-
Prankrijk betwist te Twickenham 
(Eurovisie : overname van dt Britse 
televisie - BBC) — 17.00 tot 18 30 : 
Kom toch eens kijken : wederuit
zending van het jeugdprogramma 
van 20 februari — 19 00 : Religieus 
programma — 19.30 : Echo — 20 00: 
TV-nieuws — 20 25 : Het is altijd 
Dennis (23e afl.) — 20 50 : Boule
vard : amusementsprogramma ui t 
Treslong (opgenomen programma 
van de NTS/KRO) — 2130 : Dick 
Powell stelt voor : Escadrille (Squa
dron ' (13e afl.) — 22 20 : Recht
streekse reportage van de Zesdaagse 
van Antwerpen — 22.50 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

L'ue Maike... Naar Londen 't 

schappelijke repoilages van Jerome 
Verhaeglie. Hij lieeft het tegen
woordig over menselijke en andere 
breinen, en iedereen weel wat voor 
ingewikkelde dingen dat luel zijn. 

Jerome Yerliaeghe is er ecliter 
in gelukt dat allemaal in een een
voudige formule te steken, en hij 
prezenteert ons de meest ingewik-

'dige en'klare .manier. Jiataurlijk 
gaat hij hiervoor niet alleen bij 
zijn eigen brein te rade, maar doet 
zo iiier en daar zijn voordeel met 
uittreksels uit publikaties en met 
de raadgevingen van vakmensen. 

We Ttemen in elk geval toch ons 
petje af voor de bevattelijke wijze 
waarop hij dat alles in de huiska
mer en aan de man brengt. Mis
schien zit zijn geiieim in de rus
tige manier van vertellen, of in 
het feit dat hij zich strikt bij de 
essentiële zaken houdt en nooit 
méér tracht uiteen ie zetten dan 
de meest elementaire principes 
van wat hij toevallig onder han
den heeft. Eigenlijk is het om hel 
even waaruit hij zijn snkses put. 
Wij krijgen een goed programma, 
en de rest is bijkomstig. 

* LEUVEN 
Met Jan Smets als gids is de 

Vlaamse TV (en alle kijlcers met 
haar) per autocar naar Leuven 
geweest. We gaan er geen frazen. 
lond verkopen : liet is een rond
rit geworden zoals we er bij elke 
« Aangename kennismaking » een 
zouden willen. 

De tekst van Jan Smels was 
soher gehouden, bleef alleen bij 
het voornaamste stilstaan en ver
toonde zelfs op verschillende 
plaatsen de nodige zin voor wat 
humor. De beelden waren gemaaJit 
met veel aandacht voor het juiste 
detail. Het geheel zat fijn-humo
ristisch in elkaar. Vooral omdat 
men deze maal zichzelf niet te 
ernslig had opgenomen, werd het 
een goede uitzending. 

Een evenwichtige tijdsverdeling 
over de kunst, leven en nijverheid 
droeg eveneens bij tot een goede 
slot-indruk. We kunnen het dao 
Jan Smets - Mare van Cauteren 
dan ook alleen maar gelukwerisen, 
en hopen dat we in de toekomst 
nog veel geesteskinderen op het 
niveau van dinsdagavond op liet 
scherm zullen krijgen 1 

Jvb. 

Woorden die beklijven... 
• Renaat Van Elslande 

«Ik zou er eerst willen op wijzen dat «Ieder zijn 
waarheid» een programma is van de Televisie, ge-
kreéerd door de Televisie. De politici die daar 'dee l 
aan nemen treden op als akteurs. Du» niet — zoals 
in de radio — als woordvoerders van hun respektieve 
parti j . 

Maar niettemin zou ik er persoonlijk helemaal geen 
bezwaar tegen hebben dat de andere, in het parlement 
vertegenwoordigde, partijen ook aan die uitzending 
zouden deelnemen ». 

(Humo, nr 1114, 11 januari 1962). 

• Frans Grootjans 

« Ook van mijn kant geen objektie. A\ zou het voor 
de nieuwe partijen — ik denk hier aan de «Volksunie» 
— leuker worden dan voor ons (...) Wij — vertegen
woordigers van de zogenaamde drie traditionele par
tijen — Sleuren ons verleden achter ons aan. (...) 
Terwijl de « Volksunie » het enorme voordeel zou 
hebben om te beginnen met een schone lei. Maar dat 
is alleen een beschouwing van me. En natuurlijk geen 
reden om andere partijen te weren. » 

Humo : « Goed. Maar waarom komen de anderen 
dan niet aan het woord ? » 

« Omdat het initiatief hier niet bij ons ligt. Het is 
een uitzending van de BRT » 

(Humo, nr 1117, 1 februari 1962). 
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PROTESTAKTIE TUNNEL BRUG E-3 
zondag 3 maart 1963 te 9 uur 

E3 Aktie - Verzameling en opstelling der wagens. 
1. Blanceflourlaan : ijrovincie Oost- en West-Vlaanderen. 
2. Thonetlaan : provincie Antwerpen, l i m b u r g en Brabant . 
3. Beatrijslaan : de zware vrachtwagens uit alle provincies 

evenals de mikrowagens. 
Verzamelen vanaf 8 uur. Algemeen vertrek te 9 uur. 
Aaniriakbrieven E3 aktle zijn t e verkrijgen op het arrondis-

•ementssekretaxiaat. Grote steenweg 165, Berchem-Antwerpen. 
Afmeting : 42 x 27 cm. 

JE3 Kentekens. 
Het herkenningsteken is te ver

krijgen op leder afdelingasekret»-
r iaa t ol op het arrondissements-
eekretariaat. Grote steenweg 165, 
Berchcm. Tel. 39.92.06. Verder in : 

« Peter Benoit », Prankrijklel 8, 
Antwerpen. 

€ Tyrol », Nationalestraat 22, 
Antwerpen. 

« Cordial », Suikerrul 13, Ant
werpen. 

« De Helder », SuikeiTul 21, Ant
werpen. 

« Tijl », Bredabaan 298, Merk-
Bem. 

« Falcon », Verbondstraat 57, 
Antwerpen. 

« Oude Leren Emmer », Blauw 
Moezelstraat 19. Antwerpen. 

« t Houten Huisje ». Grote 
Markt 28, Antwerpen. 

c Judas «. Adrlaan Brouwerstr. 
27. Antwerpen. 

« De Leeuw van Vlaanderen », 
Jeaaiitenrul 1, Antwerpen. 

« Tijl », Antwerpsestxaat 59, 
MortseL 
Café « Alcazar », Mechelsesteen-
weg 22, Kontich. 

Vlamingen, iaat niet na deze lo
kalen een bezoek te brengen, 

l « t we l ! 
Alle deelnemers met prlvaatwa-

giens. kamionnetten. vrachtwa
gens, enz., gelieven dringend naam 
en adres door te geven aan het 
aiTondissementssekretariaat, Grote 
steenweg 165, Berchem. TeL 
39.92.06. 

Wie onze aktle geldelijk wil 
steunen, storte op postgiro 6912.44 
Wim Maes met vermelding 
« steunaktie E3 » 

ANTWERPEN 
Werftochten E-3. 

17 februari : Burcht, Zwijn-
drecht, Kruibeke, Bazel, Haas
donk, St. Gillis, Nieuwerkerken, 
Melsele, Beveren, St. Niklaas. 

Bijeenkomst van alle V.M.O.-le-
den en propagandisten (mlcrowa-
gen) te 9 uur in zaal « Tijl », Ha-
iewijnlaan 96, Linkeroever. 

Voor Antwerpen kan men 
eok verzamelen te 9 uur 
a a n de « Nieuwe Carnot » 
(vervoer voorzien voor diegenen 
die over geen vervoermiddel be
schikken) of 9 uur 15 a a n café 
« Tijl », Halewijnlaan 96, Ant
werpen Linker-Oever. Niemand 
ontbreke ! 
Optocht. 

Zaterdag 23 februari 1963 op
tocht met het muziekkorps van de 
V.M.O., in he t t ^ e n van de E3 
aktie. 

Alle mili tanten verzamelen om 
14 uur 30 in de Vredesti-aat n r 1 
t e Berchem. 

Vaandeldragers en leden van de 
ordewacht moeten eveneens aan
wezig zijn. 

Grij.s hemd, zwart« das, witte 
handschoenen. 
Werf tocht. 

Zondag 24 februari : algemene 
verzamelng om uur aan de 
« Nieuwe Camot » of 9 uur 15 
a a n café « Tijl », Halewijnlaan 
96, Antwerpen L.O. 
Aandacht . 

Zondag 3 m a a r t : de E3-dag! 
Iedereen (muziekkapel, vaandel
dragers, ordewacht, colportage-
ploegen, jx-opagandisten en synv 
pathisanten) verzamelt om 8 uur 
30 aan de Linkeroever op de Bea-
ti-ijslaan. 

WAASLAND 
E-3 betoging op 3 maar t 1963. 

Op de eindmeeting van de E3-
betoging spreken te St Niklaas 
vanop de kiosk aan de Grote 
Markt : Dr Goemans, Drs W. Jo-
rissen, Mr van der Eist en Mr Ver-
niers-
Autokaravaam. 

Vertrekpunt tuin de Linkeroever. 
Langs de bijzonderste gemeenten 
van het Waasland gaat het naa r 

de dode stad 
maaseik 

Er wordt tegenwoordig te Maaseik geklaagd over en alles 
en nog w a t ! En met reden, want van .< he t stadhuis » komt 
er niets dan geknoei, stommiteiten en onnozel gedoe... Over 
deze stommiteiten zullen wij in de hiernavolgende bijdrage 
een beeld ophangen. 

Een brandende kwestie is de 
strijd om de maatschappij die 
Maaseik de elektriciteit zal leve
ren. Het gaa t hier tussen Inter
kempen en Interlectra. 

Da t Interkempen per inwoner 
jaarlijks ruim 300 F meer kost zou 
bij ieder weldenkend mens de ba
lans naa r de provinciale elektrici-
teitsdienst doen overhellen, maa r 
sommige woede vaderen schijnen 
andere dan de gemeentebelangen 
t e verdedigen te hebben !... Ze 
zullen toch zeker niet gaan bewe
ren dat een private maatschappij 
vanuit Tu 'nbou t aan ons verre ei
land goedkoper stroom kan leve
ren dan een in de provincie breed-
vertakte intercommunale, die bo
vendien bij de aankoop van mate
rialen vrij is van taks ! OoK mo
gen we niet vergeten dat. öij aan
sluiting bij Interelectra, de ge
meente eigenaar wordt van alle 
mstaüat ies en de nodige wijzigin
gen en verbeteringen aan het net 
kan aanbrengen telkens zij het 
wil, terwijl zij nu van de genade 
van Interkempen afhangt. De ar-
chi-slechte verlichting is een over
tuigend bewijs van de «mildheid» 
dier genade.. 

Over het wegennet kan men al 
evenmin hoog van de toren blazen. 
Dorpen als Elen en Dilsen kunnen 
ons op dit gebied de les lezen. 
Vraag het maar eens aa r de men
sen van Heppeneert ! Alleen al 
door de toestand van do wegen 
weten zij of ze op grondge
bied van Maaseik of van Elen 

zijn... Ook van de lang beloofde 
en zo nodige fietspaden schijnt 
niet veel in huis te komen. 

En als er dan al eens een inltia^ 
tief genomen wordt, dan kennen 
ze weer geen maat . Zo ook met de 
spoi-thal. Volledig akkoord da t er 
dringend voor een gezonde ont
spanning voor de jeugd moet ge
zorgd worden, maar waarom ver
der springen dan de stok lang is? 
Maaseik moet niet de pretentie 
hebben van veel chi-chl te willen 
verkopen. Er zijn ook andere mo
gelijkheden, zoals de afbakening 
van een zwembad in de Maas be-
voorbeeld. Waarom een overdekte 
zaal, als men met veel minder 
kosten voor meerdere sport takken 
openluchtterreinen kan aanleggen, 
zodat iedereen zijn gading kan 
vinden, zonder ook nog rekening 
te moeten houden met de uur
rooster van een of andere school. 
En als We dan weten dat het over
dekte zwemdok van Hasselt 's 
winters zal gesloten blijven om
wille van de te hoge kosten van 
verwarming, dan kunnen we den
ken wat het In IVlaaseik zou wor
den.. Maar goed, moesten wij in 
de plaats van de heer Robijns die 
sporthal voorgesteld hebben, we 
zouden het dan ook gaan verde
digen in Brussel. Nu begrijpt ie
dereen dat het maar een propa
gandastunt was. waar hij vevder 
zelf heel weinig be'.ang aan hecht
te. Maar intussen komt er weer 
niets, evenmin als van de beloofde 
fabrieken, fabriekskens en zo 
meer. 

Van de andere kan t worden pri
vate initiatieven blijkbaar niet ge
waardeerd. 

Hoe is he t mogelijk dat men 
he t openluchttheater van Sint-
Jansberg heeft laten wegkwijnen ! 
En nochtans bi-acht men daar het 
beste van het beste. En waarom 
kreeg de speeltuin geen subsidies ? 
Zien ze de jeugd liever op s t raat 
rondlopen? Of denken ze dat er 
genoeg winsten gemaakt worden ? 
Dat ze dan hun goede wil tonen 
en bijvoorbeeld voor ieder kind 
onder de 12 j aa r gratis een aan
ta l inkomkaarten ter beschikking 
stellen ! Maar ja, zo ver reikt het 
hen nie t - . . Dat de mensen er 
st i laan de moed bij verliezen, 
spreekt vanzelf. 

Moeten we nog verder gaan ? 
Weet niet iedereen dat het slacht
huis n a de oorlog geweldig flo
reerde en nu met verlies werkt, 
dat er op 1 januar i 1961 geen ro
de duit in kas was, dat voor 1961 
de stad voor 100.000 F heeft moe
ten bijb'okken en voor 1962 weer 
48.000 F ? Waarom werd mdertijd 
geen reservefonds aangelegd ? 
Mits op tijd te modernizeren had 
Maaseik gemakkelijk de konkur-
rentie van Eisden en Bree kunnen 
weerstaan 

En ondertussen stijgen de tak
sen en opcentiemen maar. Waar
toe dat moet dienen weet geen 
mens. Nu. we gaan daar geen 
verdere woorden aan vuil maken. 
Het wordt hoog tijd dat de men
sen wakker worden en zullen be
grijpen dat het zinloos is zo'n sla
pers ook nog op nationaal vlak 
de boel te laten gaan bederven. 

Dat Maaseik haa r naam als 
kanton — en arrondi'ïsements-
hoot'dplaats weinig eer aandoet, 
zal wel voor iedereen duidelijk 
zijn. De benoeming van onze hui
dige burgemeester, een stunt waar 
heel België over spreekt, maakte 
het reeds duideüjk dat de kinder
lijke naijver tussen de gemeente
raadsleden de stad niet vooruit zal 
helpen. En het is niet omdat 
Maaseik zich gedurende de carna-
va'dagen overtreft, da t we mogen 
verbeten dat het verder ai jaren
lang onder de maat blijft 

St. Niklaas, waar de autokara
vaan rond 11 uur 15 op de Grote 
Markt toekomt. 

De muziekkapel van de Antwerp
se V.M.O zorgt voor de muzikale 
omlijsting. 

Al wie enigszins over een voer
tuig beschikt wordt dringend ver
zocht in te schirijven bij de afde
lingssecretarissen. 

Kentekens. 
Een bijzondere inspanning 

wordt gevraagd aan de propagan
disten om het E-3-kenteken te ver
kopen. 

Aanvragen en afrekeningen bij 
d h r Aendenboom Albert, Kazerne
s t raa t 79, St. Niklaas. 

Leden en sympathisanten die 
met hun voertuig aan de protest-
r i t Op 3 maar t a.s. meedoen gelie
ven zo spoedig mogelijk naam en 
adres op te geven aan een der na
volgende adressen : 

St. Niklaas : Mr. J. Va-niers, 
Walburgsbaa t 21, tel. 76.27.88. 

Dhr. L. Verbeke, Kleibeke 121, 
tel. 76.39.16. 

Dhr . A. Aendenboom, Kazerne
s t raa t 79. 

Dhr . L. Buennan, Mercatorstr. 
185, tel. 76.30.62. 

Beveren : dhr. A. Braem, Bis-
schop-Triestlaan 44. 

Kallo : dh r O. Van Oevelen, 
Mesele : dhr. L. Van Mieghem, 

Meersenweg 24. 
Dhr . A. Van Goef, Dorp 24. 
Stekene : dhr . L. Vierstraete, 

Kerkstraat 149. 

Dhr. A. Dhollander, VoorhouV 
s t raa t 43. • 

Kemzeke : dhr. K. Cammoesiy 
Regentiestraat 9. 

Kolportage. 

Op zondag 17 en 24 februai* 
grote colportage over het ganse 
Waasland met 7 microwagens in 
samenwerking met Antwerpen. 
Het Waasland colporteert in 
Steendorp, Temse, Vele, op 17.2.63, 
en te Kallo. Verrebroek en Vr»-
sene op 24.2.1963. Verzameling en 
vertrek telkens om 9 uur 45 a a n 
lokaal Stad Nantes 

De afdelingen worden verzochS 
de gratisnummers en de pamflet
ten zorgvuldig te verspreiden. 

Steun voor onze aktie wordt raeC 
dank ontvangen op P.C. 325.33 van 
de Kredietbank met vermelding 
voor nr. 4713. 

GENT 

E-3 aktie. 

De V.M.O. ( ient richt een aUto> 
busreis in c^ 3 maar t 1963 voor 
deelname te Antwerpen aan d t 
E-3 protestaktie. Laat u tijdig in
schrijven in het Vlaamse hu l i 
Roeland, lokaal Rubenshof of 1 * 
kaal Tijl. 

Prijs 60 F herkenningsteken In
begrepen. Autobezitters die n u l 
eigen wagen de reis meanaken w*» 
len worden verzocht voor 24 f»» 
bruari hun naam en adres op t* 
geven aan de V.M.O.-vei-antwoo»» 
delijke K. Van Damme. 36, Tula» 
wijk J a n Verhaegen, Merelbeke. 

bewegingsleven 
BROECHEM 

Het bestuui' dankt van ha r te aV 
Ie lezers van ons weekblad — geen 
enkele van onze lezers heeft be
dankt. Br kwamen er zelfs een 
paar bij. 
E-3-aktie. 

Met toelating van het Gemeen
tebestuur werd een plakkaat 2,95 
X 1,85 aangebracht op he t kerk
plein betreffende de iH-otestaktie 
« 2de oeververbinding. 

Brug of t u n n e l ? W a n n e e r ? 
Nu onmiddellijk. 

Zondag 3 maar t 1963 9 uur 
Kleine tunnel. » 

Er werden reeds bijna 100 ken
tekens voor deze aktie verkocht 
door onze afdeling. De aanwezigen 
op het bal van de Vlaamse kring 
Nijlen hebben ons zeer goed ge
holpen. Jongens als we eens iets 
kunnen terug doen wacht niet. 
Vlaams Vakverbond. 

Ook te Broechem kunnen diege
nen die het moe zijn in de kleur-
vakbonden, aansluiten bij het 
Vlaams vakverbond 

Voor Broechem en omstreken 
kan U altijd raad vinden bij de 
afgevaardigde van het Verbond 
Mr. Thijsbaert R., Lierse stwg. 9, 
Broechem. 

HOVE 
Stichtingsvergadering. 

Goed nieuws uit Hove. 
Op korte tijd konden een flink 

aanta l nieuwe leden en abonnees 
worden genoteerd. De opkomst 
voor de statutaire stichtingsver
gadering Op 24 januari jl. was 
zeer bemoedigend. 

In aanwezigheid van de arron
dissementsvoorzitter, de provin
ciale secretaris en de kantonale 
gevolmachtigde werd Juliaan Op 
de Becq verkozen tot voorzitter, 
André Van Driessche tot secreta-
jJ6-penningmeester, en Jos Volc-
kaerts tot verantwoordelijke voor 

: PRONOSTIEKERS... speel : 
: elke week uw gewoon be- • 
: drag, ü zult slagen met 12 • 
• punten, 11 of meerdere ma- ! 
• len 10. Bewljsformule k u n t ! 
• U hiervan bekomen door : 
j storting van 35 F op PCR. j 
: 10.21.41, Ardaen Pierre, • 
: Oostende. • 

propaganda en orgam'satie MeC 
dergelijke jonga en enthousiaste 
bes tuur^loeg gaat de afdeling 
Hove ongetwijfeld een schittere»-
de toekomst tegemoet. 

Voor alle mlichtingen kan mea 
steeds terecht op het secretariaat . 
Kasteelstraat 36, Hove. 

KONTICH 
Op 23 februari te 20 uur fn zaal 

« Alcazar » te Kontich, halfva»-
tenbal. 

Verkleed en onverkleed. AHoi 
daarheen. 

GENT 

Ziekenfonds Flandria. 

Vanaf 1 maar t burelen van cen
traal sekretariaat overgebracht 
naar Gent, Keizer Karelstraat 39, 
tel. 23.52.57. 

Afgevaardigde voor Merelbeke 
wordt De Poorter Leon, lid van 
beheerraad, Hundelgemse steen
weg. Afgevaardigde voor GenV 
Noord : De Boever Irene. Beuk©-
laars t raat 16. 

P O K E T I N O 
De Vlaamse fonoplaten-

winkel van Brussel 
E. Jacqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, litte
ratuur-, folklore- en ont-
spanning-fonoplaten voor 

kinderen. 

Nu op enkele weken 

VERLOOFD 

met het modernste 

HUWELIJ KSWERK 

Honderden kand ida t en ! 
Schrijf ARDAEN PIERRE 
Postbus , 186. Oostende 
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BROSJURE TAALGRENS 
! De langverwachte brosjure. (c De Zuidnederlandse : 
: taalgrens in het Belgisch parlement » is verschenen. ! 
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: D e z e v / e r k e l i j k m o o i e u i t g a v e v a n d e h a n d v a n P a u l • 

ï M a r t e n s , k a n v e r k r e g e n w o r d e n d o o r s t o r t i n g o p P . R . : 

j 4 0 . 5 6 . 4 3 v a n L o d e d e S m e d t , A s s e , v a n 5 0 F m e t • 

• v e r m e l d i n g : « T a a l g r e n s » . : 

E V e r e n i g i n g e n e n p a r t i k u l i e r e n d i e m i n s t e n s I O e k s e m - « 

« p l a r e n i n e e n s b e s t e l l e n k r i j g e n 2 0 % k o r t i n g . [ 

ANTWERPFN 
A M W t R P E N 
Sde Wijk : 

De vo.gende vergadeimg van de 
vijfde wijk wordt gehouden op 20 
febfuari 1963 in het Vlaams huis 
< Pete- Benoit », Prankr ' jklei 8. 

Aanvang 20 uur stipt Alle le-
öen, atDnnenten en sympathisan
ten worden dringend uitgenodigd. 

ANTWERPEN-CENTRUM 
De 4de donderdag van februari 

wordt een vergadering gehouden 
voor onderafdeling Centrum om 
20 uur in café Tyrol. Niemand ont
t r ek e. 

V.M.O. 
Op zaterdag 16 februari ; Col

portage stad Antwerpen Bijeen
komst om 14 uur 30 aan café 
1 Nieuwe Camot », Carnotstraat» 

BRABANT 

BRUSfct-i. 

Aktie ir leder zijn waarheid ». 
Op donderdagavond 7 februari 

hebben de propagandisten van de 
Volksunie nogmaals bewezen dat 
op hen kan gerekend worden. 

Een telefoontje links en rechts 
en Ze waren op het Plageyplein 
om een eerste waarschuwing te 
bezorgen aan de partijen, die zo 
graag alleen aan het kransje « Ie
der zijn waa 'heid » deelnemen. 

Hartelijk dank t a n de deelne
mers van doze praclitig gelukte 
betoging 

Steunka.'irtenverkoop. 
Reeds verscheidene afdelingen 

hebben 50 % van de opbrengst 
van hun steunkaarten afbetaald 
aan de arrondissementele penning
meester Dank zij deze aanvoer 
van munitie bUjft het arrondisse
ment Brussel bij machte zijn 
moeilijke st ' i jd op meerdere frsn-
ten verder te zetten Personen die 
ve^-k'ezen reclitstreelu; te storten 
kunnen '̂ u ks doen op P.C. 8654 :0 
Vo'ksunie AiTondissempnt Brussel, 
M Lemonnierlaan 82 T^»-' •J^I 

WerTtop'tfn. 
Op zondag 17 f .bruari bijeen

komst te 9 uur achter de KVS of 
te 9 uur 30 aan de kerk te Dro-
genbos 

On zondag 3 maar t komt Strom-
bek-Bever aan de beurt; op zon-
odg 17 maart W mmel. 

Warm aanbevolen aan de Vla- maken voorlopig hUn grieven over 
mingen van Schaarbeek en St. apn Sylvam Schelst 'aete Dale-
joost . gem Zuid die zal doorgeven. 

O-VLAANDERENBW-VLAANDEREN 

KAMPENHOUT 
Na de stichting van de nieuwe 

afdelingen Perk, Neder-over-Heem-
beek en Evere steekt men ook in 
Kampenhout de koppen bijeen om 
met een afdeling te kunnen van 
wal steken. 

We wensen onze tiouwe aan
hangers uit het Kampenhoutse 
veel sukses en vragen ons af wie 
hun voorbeeld eei'st zal volgen. 

Zal het Steenokkerzeel zijn. of 
Londerzeel, Wolvertem, Kapelle op 
den Bos of Humbeek? In al deze 
gemeenten bestaan zeer aktleve 
kernen, die kunnen bijdragen tot 
de verdere uitbouw van ons arron
dissement. 

KUMTICH 
Op zaterdag 16 fetiruari 1963 

heeft de afdeling het genoegen 
vrienden en kennissen uit te no
digen op haar 1ste Vlaamse Bloe-
menbal in de zaal Vandeput te 
Kumtich. 

Het orkest The Music Boys met 
de zanger Jo Pelix (grote forma
tie) speelt ten dans om 21 uur. 

We verwachten vooral een af
vaardiging van hei Hoofdbestuur 
en onze Vla8,mse Vrienden uit het 
Tiense, Leuvense, uit Landen en 
St. Truiden. 

SCHAARBEEK 
Volksvergaderng over Zetelaan-
aanpassing. 

Op zondag 10 februari werd de 
werkmg m deze afdeling voortge
zet met een gocd bijgewoonde ver
gadering, waarop Walter Luyten 
en Toon van Overstraeten uitleg
den waarom onze aktie voor zetel-
aanpassmg zo belangTijk is. Niet 
zonder fierheid werd op die ver
gadering meegedeeld dat de afde
ling Schaarbeek de klip der eer
ste honderd leden reeJs een hele 
tijd is voorb'jgevaren De viering 
van dat honde'ste lid werd echter 
uitgesteld tot zaterdag 30 maa' ' t 
om het te doen samenvallen met 
ons jaarlijks gezellig samenzijn 
Vlaams leven. 

In het raam der gemeentefee»-
ten biedt de Koninklijke V~.reni-
gmg De Jonge Toneelliefhebbers 
van Schaarbeek op donderdag 21 
februari te 20 uur in gemeente
school nr 2 Gal 'a i ts t raat 131 een 
toneelavond aan Ze spelen de vro
lijke k'ucht « Het Scheeltje » 

Inkom gratis en iedereen har
telijk welkom ! 

SINT-JOOST 
Vlaams tondel. 

De Toneelvereniging « Kunst en 
Moedertaal » geeft op zaterdag 16 
februari 1963 een toneelvoorstel
ling in de feestzaal van school 
nummer 6, Grensstraat 67 te Sint-
Joost. 

NINOVE 
Vlaamse avond op zaterdag 20 

april 1963 te 19 uur in de zaal 
« De C o o n e », Geeraardsbergse-
straat . 

Deze avond wordt ingericht 
door de vriendenkring « Priester 
Daens » Ninove en omgeving. Wij 
roepen al onze leden en sympati-
zanten op stellig aanwezig te zijn. 

Op het programma : kennisma
king, muziek, dans, tombola. 

Kaar ten vooraf te bekomen op 
he t secretariaat, Leonoldlaan 86, 
Ninove of tel. 054-33.261 

ARR. OUDENA.'VRDE 
Er was heel veel belangstelling 

voor het nachtbal dat de Kring 
van het Vlaams Gezelschapsleven 
op zaterdag 2 dezer te Eine in
richtte. 

Onder de aanwezigen merkten 
wij onder meer op : Senator en 
Mevrouw Dlependaele en prov. 
voorzitter ir. Guido Ds Roo. 

De inrichters dankf-n langs deze 
weg nogmaas diegenen die dit 
j aa r hun vertrouwen aan de Kring 
schonken. 

ST AMANDSBERG 
De afdeling hield een ledenver

gadering vooi' St. Amandsberg en 
Oostakker, waarop ieder opdracht 
kreeg een nieuwe abonnent aan 
te werven. 

Indien leder lid enkele bezoeken 
aflegt, dan moet het mogelijk zijn 
he t aan ta l abonnementen binnen 
korte tijd te verdubbelen. 

WETTEREN 
Sociaal dienstbetoon. 

Elke zondag en donderdag voor
middag van 9 tot 11 uur is ter be
schikking Amedée De Meyer : 
Moerstraat 40, Wetteren, ook op 
afspraak. 

Een nieuwe regeling komt in 
voege voor vaste zitdagen te 
Laame , Kalken. Serskamp Schel-
lebelle, Massemen, Westrem, zelfs 
buiten het kanton; de vrienden 
uit Scheldewindeke en Balegem 

BtANKENBERGE 
Ontspanningsclub 
« De Breughelvrienden ». 

Deze onlangs opgerichte ont
spanningsclub r icht op 16 en 17 
m a a r t een Reuze-bolling in. Deze 
vmdt plaats in het lokaal « Huis 
Breughel », de Smet de Naeyer-
laan 141, B'ankenberge. 

3.000 F aan prijzen gewaarborgd. 
Inleg : 5 P voor 6 bollen. 
Neemt deel en s teunt zo het 

Vlaamse ontspanningsleven te 
Blankenberge. 
VolksuniebaJ. 

De plaatselijke V.ü. afdel'ng 
Blankenberge, nodigt iedereen uit 
tot haa r tweede bal dat plaats 
vindt op zaterdag 30 m a a r t 1963 
in de zaal «Thalia», Weststraat te 
Blankenberge. 

Het dansorkest «Melodienband» 
zorgt voor de nodige stemming. 

Toegangsprijs : 25 F. 
Van uit Brugge wordt een au-

tocarreis ingericht. 

VEURNE - OOSTENDE -
DIKSMÜIDE 

Alle propagandisten worden ver
zocht zich in te spannen voor de 
abonnementenslag. Ons arrondis
sement dient bij de 5 beste ge
rangschikt te zijn voor februari. 
Vergeet ondertussen de hernieu
wing van de l idkaarten niet ! 

NiEUWPOORT " " • " ' " ' ' 
De Vlaamse Vriendenkring richt 

op 9 maar t om 8 uur een Breughel-
avond in, die doorgaat in het gast-
hof « De Beiaard » Markt Op het 
programma : een ovengloed'g maal 
en een leuke kwis, afgewisseM met 
vrolijke dansen. De inkomprijs 
bedraagt slechts 50 P. Inschri j
vingen uiterlijk tot 3 maar t in 
het gasthof of aan de propagan
disten. 

GEBOORTE 
I n het schone gezin van onze 

vriend L. Vandero'^ugge te Me
nen werd een vijfde kindje gebo
ren. Het heeft de n a a m Dirk. 

BRUGGE 

Lentebal. 
Toegangskaartcn tegen 50 F en 40 P (enkel voor leden 

mits vertoon van lidkaart) kunnen reeds aan volgende adressen 
bekomen worden : 

Café Vlissinehe, Blekersstraat 2, B ugge. 
Gasthof 't Bourgoensche Cruyce, Wollestraat 45, Brugge. 
Mare De Vriese, Tulns t raat 6. Assebroek. 
G. WiUemyns, Breidelstraat 2, Torhout. 
Hektor Van Rysse', de Smet de Naeyeilaan 33c, Blanken

berge. 

Raf Declerck, Lippen.s aan Knokke. 
Ma'^c Vandemoortel, Delaplacestraat 121, St. Kruis. 
Maurits Goethals, Moerstraat 36, St. Andries 
Marcel De Keersgieter, Rijselstraat 139, St, Michiels. 
Albert Goossens, Gevaertse s t raat 77. Oostkamp. 
Dr. J. Leuridan, Torhoutsteenweg. Zedelgem. 
Wacht niet langer, koont nu reedes uw kaarten ! 

Wij wensen Laurent die grens
arbeider is, en zijn echtgenote van 
ha r t e geluk bij deze blijde gebeur
tenis. 

I n he t gezin Castelein-Mussely te 
Bissegem kreeg Hannelore eea 
broertje dat Joris werd gedoopt. 

Hartelijke gelukwensen 

IN MEMORIAM 

Op de 9de februari j.1. overleed 
te Oostende, n a een langdurig© 
ziekte, onze trouwe lezer en over
tuigde nationalist, de heer Alfons 
Wielockx. 

Geboren in de Kempen en 
woonachtig ixi Oostende, zo over
spande zijn liefde tot Vlaanderen, 
heel ons volk van de zee tot aan 
de heide. Duizenden in ons land 
hebben zijn ontwikkelingsavonden 
bijgewoond over suggestie en hyp-
notisme. En talloos zijn degenen 
die hi j , met veel zelfojjoffering 
en toewijding in zijn aktief leven 
geholpen heeft. Voor M. Wielockx 
was geen offer te groot, wanneer 
he t de Vlaamse strijd betrof. N*-
dat zijn zoon Hugo gesneuveld 
was in de strijd tegen het kom-
munisme, werd hij zelf ook zw.iar 
getroffen door de repressie Een 
jarenlange gevangenschap h a d 
zijn gezondheid geknakt. Waar 
helaas velen, na het repressieleed 
he t vaandel hadden laten zinken, 
werd hij onmiddellijk opnieuw Ie-
zer van de Volksunie. Zijn ge
zondheid was vernield, doch zijn 
overtuiging ongebroken. En elke 
zaterdag moest men hem ons blad 
voorlezen, en zelfs tijdens zijn al
lerlaatste en harde levensdagen, 
terwijl hij zelf niet meer spreken 
kon, laaide in zijn ogen het oude 
vuur weer op, wanneer het over 
Vlaanderen ging. 

De Volksunie verliest in hem 
een trouwe lezer, en ons volk een 
moedige dienaar. 

Wij bieden aan de familie Wie
lockx onze kristelijke deelneming 
aan. 

ZOEKERTJ 
Voor een fijne V.U.-sigaar tel. 

02-25.90.62. 

Techn. Ign. scheikunde zoekt 
passende betrekking, ook vertegen
woordiging. Schrijven kantoor 
blad. 

DB 2 

Wij zoeken in iedere stad of 
dorp, mann ot vrouwelijk persoon 
voor zeer winstgevende hoofd- of 
bijverdienste 

Schrijven Neoplastic E. Dierckx-
laan 21 Schilde 

8 

Jongeling zoekt werk aan huia 
bv. briefomslagen plakken, adres
sen schrijven (mooi geschrift) of 
dergelijk Verdiensten spelen geen 
rol. Schrijven V.U.-voorzitter Pos-
selstraat 53, Hekelgem die door
geeft. 
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GELD 
voor iedereen! 

O p g e w o n e h a n d t e k e n i n g ; 

e n o n d e r d e s t r i k s t e g e 

h e i m h o u d i n g , z o n d e r o n 

d e r z o e k b i j g e b u r e n of 

w e r k g e v e r 

T e r u g b e t a l i n g in 

12, 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 
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ANTWERPEN 

AiAi ± *v t!.KPKN 
Wie doet wat '? 

Het Blauwvoetvendel Willem 
van Orauje richt op dit ogenblik 
zijn nieuw heem in (Mercatorstr. 
124-126). 

Daarvoor heböen wij vele din
gen nodig zoals tafeis en banken, 
kasten en stoelen. 

Zo U zoiets in de kelder hebt 
s taan, telefoneer dan dadelijk 
naa r nr. 32.21.53 (Boekh. Van Bog-
hout - Logier, Jordaenskaai 3, Ant
werpen) en zo U geen oude meu
belen bezit gelieve U een steun-
bijdrage te storten op P.C.R. 
4832.72 (S. van Mierlo, Harmonie-
e t raa t 43, Antwerpen). 

Hartelijk dank bij voorbaat. 

LIER 
Dinsdag 19 februari komt de be

kende Vlaamse Jezuiet Prof Dr. 
Brauns spreken voor de Vlaamse 
Kring Lier. 

Lokaal De Hoorn, Koning Al-
bertstraat . Begin 20 uur. 

Op zijn mees'epen de manier zal 
hij het onderwerp behandeten 
« Vlaamse en sociale beweging van 
uit bijbels s tandpunt ». 

Iedereen hartelijk welkom. Ge
legenheid tot vragen stellen. 
Oproep. 

Zondagvoormiddag 24 februari 
gaa t de arr . kolportageploeg een 
werftocht houden in Kessél waar 
de werkgroep Kessel die pas werd 
opgericht deze steun goed kan ge
bruiken. 

De ploeg van Lier wordt opge
roepen voor die dag. Iedereen op 
post. Nieuwe namen kunnen op
gegeven bi] propagandaleider 
Langmans. Van Boeckellaan, Lier. 

De ploeg van Willebroek houde 
Blch klaar voor zondag 10 maar t 
voor tocht naa r Bornem. 
Dank. 

Langs deze weg een hartelijk 
dankwooid a a n de talrijke V.U.-
leden die opkwamen naa r de be
toging te Eisene voor de TV-ak-
tie. 

NIJLEN 
Prachtig geslaagd feest van de 

Vlaams nationale Kr ing Nijlen. 
Een nooit verhoopte opkomst 

was de beloning voor het werk 
van de Nijlense kern. Het werd 
een echte verbroedering in een 
gezellige atmosfeer van de nat io
nalisten van de streek. 

Niemand wilde van naar huis 
gaan weten zodat een henutgave 
van Cana nodig dreigde « Ze heb
ben geen dort meer ». 

Talrijke opkomst van de bestu
ren uit het arrondissement en van 
t jsapka dragende Wim Jorissen 
die KToetsjev zou jaloers gemaakt 
hebben. 

MERKSEM 
Blijde boodschap ! 

In het gezin van onze trouwe 
vrienden en medewerkers F rans 
Leys en Melanie Jorens werd een 
flinke jonge zoon geboren. 

De zoon van onze vaandrig zal 
Gunther heten. Aan de ganse fa
milie onze oprechte gelukwensen. 
Plaatselijk. 

De grots toeloop van volk op al 
wat de Volksunie ter plaatse or
ganiseert verwerft de simpatie der 
Merksemse bevolking. 

Vele tekenen wijzen er op dat de 
bonzen der oude part i jen ongerust 
worden, maar n 'e ts zal beletten 
d a t de heerschappij van de C.V.P. 
te Merksem zal gekraakt worden 
in 1964. 

ELASTIC 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft. 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet : komen hiervoor in 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd in 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 
J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
TPI . : (04^9.62.00 

Kolportage, 
Op zondag 17 februavi wordt ge-

kolporteerd met ons weekblad. 
Wij hebben geen dagbladpers en 
wij moeten ons weren met de mid
delen die wij hebben. Wie eens de 
Volksunie heeft gelezen wil deze 
terug zien. Bijeenkomst voor de 
deelnemers aan de Oude Kerk te 
10 uur voormiddag. 
Halfvastenavond van de Water-
ploeg. 

Op zaterdagavond te 20 uur in 
otize zaal Tijl, Halfvastenavond 
van de Waterploeg. Iedereen die 
reeds op een avond was van de 
Watei-p'oeg weet dat dit iets bete
kent, en zal er weer willen bij 
eijn. Deelnemingsprijs 10 P. Plaat
sen bespreken in Tijl. 

BRABANT 

BRUSSEL 

Voordracht. 
Op donderdag 2i februavi te 20 

uur spreekt J Gouverneur in de 
zaal van de« Vlaamse Klub » te 
Brussel (J. van Prae ts t raa t 28) 
over he t onderwerp « De Voer
streek bij Limburg. Wat nu ? » 
Deze voordracht wordt ingericht 
door het Algemeen Nederlands 
Verbond. Grat is toegang voor ie
dereen. 

GOOIK 
Op zondag 24 februari 1963, in 

de herberg J a n Bellemans, Str i j -
land, Gooik, grote voorlichtings-
vergradering. 

Sprekers : Volksvertegenwoordi
ger Daniel De Coninck, Pol Mar
tens. 

Alle bewuste Vlamingen van het 
Pajottenland worden verwacht. 

LEUVEN 
De dansavond op 9 februari 11. 

in de gemeentelijke feestzaal te 
Kessel-Lo. is een buitengewoon 
succes geworden. De zaal was 
werkelijk te klein voor een zo 
talrijk publiek dat onmiddellijk 
de goede stemming te nakken had. 
Nogmaals een ha-telijk woord van 
dank aan al'en die aan de voor
bereiding aan deze avond gehol
pen hebben en eveneens aan hen 
die on de feestavond zelf zo h a rd 
gewerkt hebben en ten.slotte ook 
harteli jk dank aan alle leden en 
svmnathisanten die onze feeest-
avond met hun aanwezigheid ver
eerden. 

ST JOOST TEN NOODE 
De Vlamingen uit St. Joost-ten-

Node en aanpalende gemeenten 
WO-den vriendelijk uitgenodigd op 
de toneelvoorstelling van « Kuns t 
en Moedertaal », welke zal door
gaan op zaterdag 16 februari te 19 
uur 30, in .school 6 Grpnsstraat 67, 
St. Joos1>ten-Node. Wordt opge
voerd : « Herrie om Harris » (The 
Judgment of Harris) , vrolijke ko
medie in drie bedrijven van Par-
nell Bradbury. Regie : Dries Bod-
son Deelname in de onkosten 
20 P. 

LIMBURG 
LIMBURG 
Sociaal dienstbetoon. 
WATERSCHEI 

Het provinciaal sekretariaat is 
gevestigd ten huize van dhr M. 
Adons. Emiel Vandoren 'aan 47, 
Watersche^-Genk Tel 531.58 

Ontvangst : elke avond, uitge
zonderd vrijdag, tussen 19 en 21 
uur. 

HAMONT 
Elke voormiddag ten huize van 

dr. Senipels, L., pastoor Lemmens-
s t raat 9, Hamont. Tel 453.01 

MAASEIK 
Elke donderdagavond tussen 

19,30 en 21 uur bij dhr. Everts 
Albert. Bleumerstraat 28. Tel. 
612.26. 

NIEL BIJ AS 
Elke dag op afspraak ten huize 

van provincieraadslid Joris De-
graeve, Stationsstraat. Tel. 738.17. 

NIEUWERKERKEN 
Bij Ir. Clem Coleraont op af

spraak per brief of telefoon 738.17. 

VOERSTREEK 
I n hof « De Voer » te 's Gra

venvoeren op de laatste woensdag 
van elke maand tussen 16 en 18 
uur. 

MILLEN 
In het teken van de zetelaan

passing wordt een openbare voor
lichtingsvergadering gehouden op 
zaterdag 23 februari te 8 Uur 's 
avonds in het café Televisie, kerk, 
MiUen. 

Dit is een enige gelegenheid om 
eens kennis te nemen van het 
programma van de Volksunie da t 
uitvoerig zal uiteengezet worden 
door een reeks befaamde sprekers 
van de parti j . 

Zullen er het woord voeren : I r 
Renaa t Vanheusden, hoofdbe-
stuurshd, Ir. Clem Colemont, prov. 
secretaris en Drs. Wim Jorissen, 
algemeen partijsekretaris. -

DILSEN 
Zelfs het koude winterweder 

heeft de actie niet kunnen stil
leggen in het kanton Maaseik. In
derdaad vo'-ige week werden door 
Hugo Telen en Cyi-iel Boutsen 
huisbekoezen afgelegd in de ge
meente Dilsen. Hun inspanningen 
werden beloond met enkele nieuwe 
abonnementen. 

GENK 
Morgen zondag 17-2 te H uur in 

de voormiddag wordt de maande
lijkse werkvergadering van de 
afdeling Genk gehouden in het 
café Oberbayern, Hoevezavea 5, 
Waterschei. 

Alle leden en sympathisanten 
die daadwerkelijk kunnen mee
werken aan de uitbouw mogen be
slist niet ontbreken. 

HASSELT 
De arrondissementele raad van 

Hasselt St. Truiden onder het 
voorzitterschap van Clem Cole
m o n t Enkel de afgevaardigde van 
afdeling Bermgen en St. T n i i d v i 
waren niet aanwezig. Belangrijke 
initiatieven werden besproken 
o.m. het hernieuwen van de ach
terstallige abonnementen de kol-
portage's, de financiële mobilisatie 
en de oprichting van nieuwe af
delingen 

Alle beestuursleden hebben zich 
bereid verklaard om de plaatse
lijke propagandisten minstens één 
avond per week te gaan vergezel
len in hun gemeente om alzo ge-
zamelijk op huisbezoek te gaan. 

KURINGEN 
We melden met genoegen de ge

boorte van een tweede kindje, 
ditmaal een flinke zoon, Jeroen, 
in het gezin van onze knappe 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Lei)'»""" 

V.M.O.-leider Urbaan Debruyn-
Droogmans. 

Hartelijke gelukwensen van
wege de V.U.-propagjandisten en 
besturen. 

LANAKEN 
Op zaterdag 16 maar t te 20 uur 

a.s. richt de afdeling een openbare 
voorlichtingsvergadering in in café 
Borghoms, Briegden - Lanaken. 

Sprekers zijn : Gustaaf Begas, 
sekretaris Lanaken; Clem Cole
mont, prov. sekretaris en Rei-
mond Mattheyssens volksvertegen
woordiger. 

Alle nationalisten zullen van
zelfsprekend dit initiatief steunen 
door zelf aanwezig te zijn en zo
veel mogelijk vrienden mee te 
brengen. 

PEER 
Ook in deze gemeente werden 

enkele bezoeken gebracht door 
Hugo Telen en dit om enkele ach
ter gebleven abonnementen te 
hernieuwen. 

Doekhouding — Belastingen 

Sociale Weiten 

Tel. (Brussel) 47.06.70 

DORTiviUixüER 

Thierbrauhof II 

te A n t w e r p e n 
• 

W E L D R A 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof III en IV ? 

Dortmunder Thierbrau 
financiert cafe's 
en zoekt gepaste medewer
kers als baas of gerant. 

Zich wenden : 

Abts , 

T ienses teenweg 120 

Korbeek-Lo. 

O-VLAANDEREN 

HET BAL DER BALS... : 
KARNAVAL - • 
EN KAMERADENBAL • 

• • 
Op zaterdag 23.2.63 om 20 uur ! 

uur in het Vlaams Huis Roe- S 
land te Gent. • 

Inkom : 25 P. ; 
Orkest : Waltra - Brussel. : 
Kostumering gewenst doch • 

niet verplicht. ; 
Ten voordele van de Sociale : 

Werken voor Vriendenkring ! 
Sneyssens. ; 

V.M.O. GENT 
Filmavond op zaterdag 2 maar t 

1963 in het Vlaams huis Roeland 
te 20 uur stipt. 

Programma : Relletjes te Ant
werpen; IJzerbedevaart 1937; 
Hulde aan 80-jarige moeder Maes. 
I lde Mars op Brussel, in Gevacol-
lor. 

Steunkaarten tegen 10 P zijn 
te bekomen bij al onze militan
ten en in de loKalen Vlaams huls 
Roeland, Korte Kruisstraat 3, 
Gent, café Tijl, Kon. Elisabeth-
laan. Gent, caïé Rubenshof Bor-
luutstraat . Gent, lokaal Kantient-
je, Merelbeke-statie, Vlaams huis 
Heirweg, Noord. Zwijnaarde, café 
Rubenshof, Gentsebaan, St. Ni
klaas, café De Engel, Parklaan, 
St. Niklaas. 

GENT 
De medewerkers a a n de kolpor-

tage van zondag 17 februaxi in 
Gent s tad worden verzocht aan
wezig te zijn om 9 VLVKC 30 aan het 
Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3. 
GENT 

Bericht voor de steunende le

den '• vanaf de maand maar t zul
len de gele steunzegels ongeldig 
zijn en vervangen worden door 
witte zegels met het jaartal 1963. 
Ieder medewerker voor het opha>-
len van steun zal in het bezit zijn 
van een volmachtkaart onderte
kend door onze volksvertegenwoor
diger Dr Leo Wouters 

ZOTTEGEM 

Zaterdag, 23 februari, viering 
van het 150ste lid van de afdeling 
Zottegem. in het St. Jorlshof. 

Als sp'-ekers : 
Mter de Boe, 
Dr van Leemputten, 
Mter van der Eist. 
Begin 20 uur. 

W-VLAANDERÉN 

BRUGGE 

Oproep. 

De handelaars van het are. 
Binigge, worden gevraagd hun 
beste beentje voor te zetten en 
voor een indrukwekkende reeka 
prijzen te zorgen daar tijdens het 
Avondfeest op 2 maar t een reuzo 
tombola wordt ingericht. 

Alle handelaars zullen zoveel 
mogelijk bezocht worden Indien 
dit niet het geval Is, men kan ge
schenken afgeven bi] R Van de 
Voorde, WoUestraat 45, Brugge. 

Wij rekenen op een goed ont
haa l en een milde gift. 

OOSTENDE 

Op zaterdag 23 februari — inzet 
van de Karnavaifeesten — sniUen 
de Leeuwen dansen In de zaal 
« Het Witte Paard », Van Ise-
ghemlaan te Oostende. 

Er wordt daar een gezellig dans
en familiefeest georganiseerd door 
de Vriendenkring van V.A.Bj 
V.T.B en V.V.B. 

Vele honderden leden en symp«>-
thisanten van deze verenigingen 
zullen er meer dan één dansje wa
gen op de tonen van het orkest 
van Tony Sadler, de bekende 
Vlaamse vedette met wereldfaam. 

Wie dit luisterrijk dansfeest wil 
bijwonen wordt aangeraden, spoe
dig kaarten aan te schaften op 
één van volgende adressen 

Artes, A. Pleterslaan 28; De Bus-
schere, Christ inastraat 103: VTB-
VAB, Eisabethlaan 285; Goes. 
Nachtegalenlaan 20; Van Hecke, J . 
Peurquaetstraat 17; Vergote, Pycko 
de ten Aerdelaan 66; Verhaegen, 
Parklaan 21. Kaar ten kimnen ook 
besteld worden door storting van 
he t bedrag op postrekening 1474.15 
van H. Moerman, Oostende. 

SINT IDESBALD 
Sociaal dienstljetoon. ( 

Onze Ere-Voorzitter, dr H. Le 
Compte, houdt elke dag tussen 9 
en 11 uur zitdag (bureel : Kerke-
panneweg 3, Sint Idesbald Tele
foons : 058-224 58 en 224 68). 

De Volksunie van het arron
dissement Brussel nodigt uit tot 
haa r eerste karnaval nacbtbal 
dat zal plaats hebben in de 
zaal « Select ». Statie. Schep-
daal. zaterdag 23 februari 19o3 
te 21 uur. 

Orkest Jan-Fol Vernier (Ra
dio Kortri jk). 

8tadskledl.i of verk'eed 

Voorbehouden plaatsen door 
betaling van 10 F, 

Beker en mooie prtjzen zul
len worden uitgereikt aan de 
best verklede koppels. 

Deelname in de onkos'O" 
50 F per persoon 

Verwarmde zaa.1. 
Koud buff -
Alle d-"-'"^ "=geji matige 

pri.izen 
4 •• - '" '• '"•f .tfrrein. J 
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B »IJ beslissing van de minister 
van landsverdediging, P.W. Segers, werden op 
grondgebied van St Katelijne Waver 22 ha op
geëist als militair oefenterrein. Een 25-tal fa
milies-eigenaars kregen op 10 december 1962 
schriftelijk bericht vanwege het betrokken de
partement, dat zij voortaan geen toelating meer 
kregen tot hun grond en eigendom, daar het le
ger de beslissing genomen had deze terreinen 
voor een jaar in huur te nemen als oefenbasis. 
Over de prijs zou later wel een besluit genomen 
worden, de maatregel zelf werd echter onmid
dellijk van kracht. Daarna zou men wel zien... 
Stel U de verslagenheid voor der betrokkenen. 

SLACHTOFFER van deze staatswillekeur 
zijn in de eerste plaats al deze gezinnen van ar
beiders, bedienden en zelfstandigen, die eigenaar 
zijn van een stukje bouwgrond behorend tot de 
enkele hektaren die reeds verkaveld werden op 
dit terrein. Zij, die in de nabijheid van de stad 
er in geslaagd waren, dank zij hun spaarzin en 
werkijver, een eigendom te bekomen voor de 
bouw van een rustig verblijf, werden verzocht 
hun plannen te verscheuren omdat het belgische 
leger kruipgrond nodig had. 

SLACHTOFFER zijn de enkele landbouwers 
die een ruim deel van hun landbouwbedrijf afge
nomen zien en alzo definitief afgeremd worden 
in hun broodwinning. 

SLACHTOFFER zijn de eigenaars van de 
aanpalende gronden, wier bezit een onherroepe
lijke waardevermindering ondergaat. Een 50-tal 
gezinnen die voortaan als buurlui de ratelende 
tanks en de met scherp schietende soldaten zul
len krijgen. 

BENADEELD zijn alle inwoners wegens de 
aan de gemeente toegebrachte schade en de uit

schakeling van de zo nodige verbinding tussen 
de gehuchten Paoburg en Elzenstraat. 

De schade is niet te overzien. 

1 E Mechelen is het leger eige
naar van enkele kazernes, w.o. deze van Scha-
liënhoeve (nabij Walem) met bijbehorende 
gronden (20 ha) . De syndikale bestuurders van 
de stad wilden in bezit komen van dit terrein om 
er een gebouw te vestigen. Waar de Volksunie 
altijd paraat is geweest om de industrialisatie 
van Vlaanderen te eisen, hebben wij er persoon
lijk reeds herhaaldelijk op gewezen dat er breed 
moest gepland worden in het ganse arrondisse
ment teneinde niet onvruchtbaar te centralise
ren. Inderdaad moesten te Mechelen wegens een 
tekort aan arbeid:.'krachten reeds vóór enkele 
weken 'n 200-tal Spanjaarden ingevoerd worden. 

De gemeentelijke en militaire overheden 
hebben desondanks broederlijk vergaderd rond 
een stafkaart, waar de militairen aan de politie
ke ambities verklaarden tegemoet te zullen ko
men, indien Mechelen hen een gebied in een 
aanpalende gemeente waarborgde. Met een pen-
netrek hebben zij gezamelijk 22 ha van St-Kate-
lijne-Waver geannekseerd. Daar de stafkaart 
meer dan tien jaar oud was, stonden al de ter
reinen er nog op aangetekend als hooi-en wei
deland. Zo heeft men de minister van landsver
dediging in de val gelokt en hem het opeisings
bevel laten ondertekenen, zonder dat het bestuur 
van de betrokken gemeente geraadpleegd of in
gelicht werd. 

En wij kunnen deze intrigues BEWIJZEN... 
want in ons bezit is een brief van het ministerie, 
waarin officieel toegegeven wordt dat de stad 
Mechelen de gronden opkoopt om ze ter beschik
king van het leger te stellen. 

D< 'E opeising werd doorgevoerd op 
grond van het koninklijk besluit van 23 augustus 
1939, genomen in mobilisatieperiode en bevestigd 
bij de wet van juni '47, waarbij de minister van 
landsverdediging er toe gemachtigd wordt « voor 
de duur van één jaar in huur te nemen, de tot 
het inrichten van verdedigingswerken nodige 
terreinen, welke door hem, naargelang van de 
behoeften zullen worden bepaald ». 

Dit komt er allemaal niets bij doen, zoals we 
verder zullen zien. 

Deze aanslag, mogelijk gemaakt door het 
MONSTERVERBOND CVP-BSP-LEGER, werd 
voltrokken zonder rekening te houden met be
langen van de burgers. Was burgemeester-minis
ter Spinoy voorheen immers geen minister van 
landsverdediging en is de waarnemende burge
meester De Saeger zijn vazal niet ? Een politiek 
maneuver wordt door die heren met één penne-
trek genomen zonder belangstelling voor enig 
sociaal aspekt. 

De grote bonzen verroerden niet, de C.V.P.-
afdeling van Katelijne-Waver formuleerde een 
simbolisch protest en daarmee mochten de ei
genaars ophoepelen... 

0. 'P 19 januari kwamen te Me
chelen al de betrokken eigenaars van onteigende 
en aanpalende gronden samen. Een Aktiekomi-
tee werd gesticht om leiding te nemen bij de 
krachtdadige verdediging van de rechtmatige 
eigendom. Geen kompromis, maar rechtvaardig
heid werd geëist. Aan de Volksunie werd de taak 
opgedragen de publieke opinie voor te lichten 
omtrent dit geval van korruptie. 

Om het toppunt van de verspilzucht aan te 
duiden volstaat het, bij deze bij te voegen dat 
vóór 3 jaar het leger te Katelijne-Waver het 
plaatselijke fort met bijbehorende gronden ver
kocht voor 1,8 miljoen, (oppervlakte 30 ha.) De 
huidige aankoop met onteigening van de getrok
ken banen door een private maatschappij zal 
daarentegen zeker 20 miljoen bedragen. 

Wie heeft belang bij zulke financiële ma
noeuvres ? Zeker niet de belastingbetaler ! 

D. OOR het aktiekomitee werd 
deze week de zaak aanhangig gemaakt bij de 
Raad van State, door bemiddeling van een voor-
aanstasfnd advokaat. Immers werd het bovenver
meld koninklijk besluit klaarbhjkelijk met ande
re inzichten toegepast, dan deze voorzien door 
de wetgever. 

1) De macht werd aan de minister van 
Landsverdediging toegekend tot het inrichten 
van verdedigingswerken. Zijn bevoegdheid is dus 
beperkt. Hij mag dus enkel in huur nemen voor 
het inrichten van verdedigingswerken. Welnu, 
een oefenterrein kan nooit als een verdedigings
werk beschouwd worden. Door zijn gezag aan te 
wenden voor andere doeleinden dan deze voor
zien in het besluit begaat de minister een FLA
GRANTE MACHTSOVERSCHRIJDING. 

2) Een bestuur mag macht niet willekeurig 
gebruiken. Elke bevoegdheid heeft een nauw
keurig omschreven bestemming. In he t huidig 
geval zou het doel moeten zijn : de militaire in
richting van het land. De werkelijkheid is an
ders : men wil het Mechels gemeentebestuur be
voordelingen ten koste van een 80-tal families, 
DIT IS MACHTSAFWENDING. 

Op deze gronden werd de zaak voor de hoog
ste administratieve rechter gebracht, de Raad 
van State, teneinde de genomen maatregel te 
laten vernietigen. 

D E Volksunie zal deze zaak 
niet loslaten : het feodale tijdperk is voorbij. De 
kleurpolitici houden zich dit voor gezegd. 
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