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E - 3 betoging X
Op 25 juni 1961 greep de eerste E-3-betoging plaats, ingericht
door de V.T.B.-V.A.B. Ze eindigde met een schitterende meeting in de Antwerpse Beurs, waar het woord werd gevoerd
door sprekers van de drie grote partijen en van de Volksunie.
We zijn t h a n s bijna twee jaar verder. In 1961 had men een
ogenblik kunnen hopen dat Vlaamsa eensgezindheid en vastberadenheid de aanleg van de E-3 zouden bespoedigen. Vandaag stellen wij vast dat we, ondanks de veelbelovende woorden van de sprekers der drie grote partijen op 25 juni 1961,
praktisch nog nergens staan.
Twee jaar achter de rug,
twee jaar voor de boeg : dat
m a a k t vier. Over de twee jaar
die nog voor de boeg liggen,
sprak deze week een onbeschaamde minister Bohy in
de Senaat.
Enkele Waalse osnatoren
dreven, bij de bespreking van
de begroting van Openbare
Werken, het chauvinisme zo
ver dat zij protesteerden t e gen een te trage aanleg van
de « route de Wallonië s>. En
Bohy beijverde zich onmiddellijk om zijn goede Waalse
trouw te bewijzen : Ik geloof
niet dat de oprichting van de
intercommunale voor de E-3
•en verlies of een vermindering van de voorrang voor de
route de Wallonië betekent.
Toen ik het had over de ijver
die werd aan de dag gelegd
om de oprichting van de intercommunale voor de E-3
spoed bij te zetten, heb ik
enkel willen zeggen dat, bekommerd tussen de twee
landsgedeelten een MINIMUM rechtvaardigheid te bewaren EN MIJ IN DE EERSTE PLAATS BEZIGHOUDEND MET DE ROUTE DE
WALLONIË, ik niet uit het
oog mocht verliezen dat het
Vlaamse gedeelte van het
land een even belangrijke
verkeersader diende te krijffen ». « ...wat betekent dat de
kredieten voor de Waalse au-

tosnelweg bij voorrang zijn
uitgetrokken op het programma 1962-1965. Men is thans
van wal gestoken met het
OVERLEG over de financiering van de E-3 weg, zonder
dat daarom de kredieten uitgetrokken voor de Waalse
autosnelweg MET EEN CENTIEM worden verminderd ».
Deze verklaring is voor de
minister zelï onterend en
voor de Vlamingen in hoogste mate vernederend. Ziedaar een minister die er
slechts om bekommerd is
« een minimum rechtvaardigheid te bewaren », die bekent
dat hij zich «in de eerste
plaats» bezighoudt met de
Route de Wallonië, die er zich
over verheugt dat voor de
Route de kredieten werden
uitgetrokken, terwijl voor de
E-3 men nog maar begonnen
is met het « overleg over de
financiering ».
Maar Bohy vertelde nog
meer : « Voor de E-3 is zopas
een intergemeentelijke m a a t schappij opgericht; men gaat
met de studies BEGINNEN
en ZAL ook een beroep doen
op partikuliere bureaus. Tevens HOUDT MEN ZICH BEZIG met de finantiële kant
van 't vraagstuk. DE WAALSE AUTOSNELWEG HEEFT
EVENWEL
TWEE
JAAR
VOORSPRONG EN DAT IS
DE WERKELIJKE VOOR-

verdör
in
dit
nummer
wij k r e g e n gelijk, blz. 3

RANG ». En de minister beloofde nogmaals plechtig d a t
de Route de Wallonië in 1966
klaar zal zijn.
Dat is dan op het ogenblik
dat, volgens de timing van de
minister zelf, men in Vlaanderen ongeveer zal klaar zijn
met het papierwerk voor de
E-3.
Deze ministeriële verklaringen zijn even zoveel logenstraffmgen van de vage beloften en fraaie voorspellingen die eerste-minister Lefèvre bij verschillende gelegenheden over de E-3 ten beste
gaf. Verklaarde hij niet e n kele weken terug, bij het ingebruik nemen van een vak
van de autostrade op Duitsland, dat de aanbestedingen
voor de E-3 onverwijld zouden beginnen ? Op dat ogenblik was zelfs de interkommunale niet opgericht! De
E-3 is, m 1963, het simbool
van de Vlaamse
achteruitstelling in België. De wijze
waarop de Vlamingen inzake
de E-3 vernederd en gekrenkt
worden maakt voor iedereen
duidelijk dat wij als tweederangsburgers slechts recht
hebben op tweederangswegen.
De betoging van 3 maart
heeft dan ook een drievoudig
doel : de Vlaamse opinie
wakker schudden opdat ze
een becpoediging van de a a n leg van de E-3 zou eisen. De
lamlendigheid aanklagen van
de Vlaamse volksvertegenwoordiging in de drie grote
partijen, die zich niet verzet
tegen de vernedering en de
achteruitstelling. En getuigen dat wij Vlamingen te
trots zijn om ons met een
aalmoes te laten paaien.
Op 3 maart moeten uit
gans Vlaanderen de V.U.bussen en -wagens over de
E-3 rollen !

MAANDAG. 11 FEBRUARI. ON"^
STAK ALGEMEEN SEKRETARU
WIM JORISSEN HET MACHTIG
NEONLICHT (7M OP 1M) MET
HET WOORD « VOLKSUNIE N
AAN DE GEVEL VAN ONS PROVINCIAAL SEKRETARIAAT AAN
DE GROTE STEENWEG TE BERCHEM. DAT OP 21 APRIL LUISTERRIJK
ZAL
INGEHULDIGD
WORDEN. DE KORTE PLECHTIGHEID WERD BIJGEWOOND
DOOR PROVINCIAAL VOORZIT-»
TER RUDI V A N DER PAAL. DHR
PEETERS V A N HET FINANTIEEL
KOMITEE.
ARRONDISSEMENTEEL SEKRETARIS WIM MAES.
GEMEENTERAADSLID
JUUL;
DILLEN EN IR. OSKAR RENARD.
DE VRIENDEN REIMOND MATTHEYSSENS. DR ROBERT ROOSENS EN DR GOEMAN3 HADDEN ZICH LATEN VERONT-?
SCHULDIGEN.
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paelinckx
Sinds meer d a n een week is meester Paelinckx, schepen
te Brasschaat, nu reeds v e r d w e n e n . Nog altijd tast m e n
v o l k o m e n in het duister over deze verdwijning.

n i e u w e h e r e n te Bagdad, blz. 7
r e p o r t a g e over E - 3 , blz. 8-9
v e r h a e r e n : n e d e r l a n d s e l e t t e r k u n d e ?, blz. 10
n a een interpellatie, blz. 1 6

Wie in de bladen de uitvoerige kommentaren over
deze verdwijning heeft gevolgd, zal hebben vastgesteld
hoe de meningen evolueerden : aanvankelijk dacht
men de verdwijning zonder
meer te moeten toeschrijven

aan politieke moeilijkheden
te Brasschaat, Stilaan is
echter gebleken dat deze tezis nauwelijks houdbaar was:
wat in dit verband aanvankelijk werd geschreven, behoort volkomen tot het domein van de gewone dorps-

poUtiek. De opvallend serene
toon van de bladen van alle
kleur bewijst dat men het
daarover
thans volkomen
eens is.
Minder dan ooii weel men
vandaag dus, in welke richting naar een oplossing van
deze geheimzinnige verdwijnin moet worden gezocht
Wij volgen aandachtig de
inspanningen van de politie
en van de vrienden van
meester Paelinckx die niets
onverlet laten om zijn spoor
terug te vinden
Wil hopen dat het geen
tragische
ontknoping
zal
worden En wij delen in de
onrust van de familie en de
talrijke vrienden van de
meester, wiens populariteit
een doorn in veler ogen is.

DE VOLKSUNif

B.R.T.'R.T.B.
Geachte redaktie,
Er wordt zoveel gepi-aat over
TTlendschapsbanden lussen de onderscheidene landen, over kulturele uitwisseling en allerlei andere
hartverheffende pia vota dat men
werkelijk als Vlaming moet geboren zijn om er onberoerd <Hider
te blijven
Want mdeidaad " wat baten alle mooie wool den over vrede en
verdraagzaamheid als de R T B
obstmaat weigert de Vlamingen
als medeburgers te beschouwen en
de ministers van kulbuur weige en
in te giijpen ?
We hebben nog lang geen federalisme, zelfs geen kulturele autonomie en dus worden tegenmaatregelen, zoals het laten wegvallen
van Franse onderschriften, bij de
BRT, als klemzielige en negatieve oplossingen verworpen
Inderdaad, zo'n oplossing is negatief
tenminste als ze met
vervangen wordt door een betere
We hebben een ABN-week
Mooi is dat, maar toch betwijfel
Ik sterk dat zo'n weekje « intensieve » propaganda veel aarde aan
de dijk brengt Stel nou echter
dat de Vlaamse Televisie in samenwerking met de NTJS (en gebeurUjk de filmverdelers), de onkosten zou dragen voor de postsinkronlzatie van de films, dan
Bouden alle televisiekijkers dagelijks een paar uur fatsoenlijk Nederlands te horen krijgen en het
gebruik en de kennis van het ABN
zou met reuzesprongen vooruit^
gaan
Wat zegt U ? Te dudx' Nou
moe, en ons leger ? Kost dat soms
geen vijftig miljoen harde belgi-

BChe franken per dag 7 En hoeve"!
miljarden zijn er gestort m de
Waalse marginale mijnen, hoeveel miljarden woiden jaarlijks
gevoteerd voor de reorganisatie
van de Waalse industrie en tenslotte hoeveel miljarden verdwijnen met m de bodemloze Kongolese put ? Is de kulturele ontvoogding van het Zuidnederlandse
taalgebied dan zo'n onbenulUgheidje ?

En als We dat zouden kunnen
verkrijgen dan kunnen we op
voet van gelijkheid met de R T B
ondel handelen, ondert tels tegen
ondertitels, te nemen of te laten I
Stiopke . Gent

ZETEUANPASS(»a
Waaide Redaktie,
Vele « hooggeleerde » C V P ers stellen met leedwezen vast dat
ook m onze streek de Vo.ksunie Is
aanvaard door de mensen als
meest sociaal - vooruitstrevende
partij zondei klassenstrijd Zij ergeren er zich aan dat onze theorien steeds meer en meer worden
verspreid en dat er nooit mogelijkheid bestaat om hierop emstit,3 kritiek uit te brengen
ZIJ ergeren er zich tevens aan
omdat bij ons voor iedereen de
kans bestaat om af en toe eens
bijzondeie medewerker te zijn en
vooral omdat men dan ook not?
deze gewone mensen niet kan
weerleggen Zij ergeren zich aan
de waarheid, omdat ze als mee'o
pers steeds in de lijn moeten b'ij
ven van het geroddel waarvan
hun leiders het slechte voorbeeld
geven.

Zelfs de kraaien brengen
hel uir :
f" """"fim

En hier dan even de heer De
Saegher aan het woord op een
O V.P.-meeting cfp mijn gemeente : vo'gens een anonieme gelegenheidsmedewerker in « de Weekbode » werden hier dan de Vlaamse problemen op realistische wijze
belicht zonder zich zo'gen te maken op welke manier men in de
hemel komt maar wel hoe men als
A C V.-er te Ingelmunster de lakens deelt. Over de zetelaanpassLng wemig nieuws, uitgenomen
dan « de Vlamingen vragen geen
13 zetels meer, maar we hebben
de regermgsverklaring
goedgekeurd en hebben geen reden om
daarvan af te wijken De Walen
vrezen mmorisatie Voor Vlaanderen IS de mmorisatie nog altijd
ten feit Laten we alleen de kapitale sektoren aanduiden, waar de
mmorisatie zo flagrant is dat ze
n'et kan geloochend worden : in
de hoofdstad, in de diplomatie en
in het hoger officierenkader ».
Vernederende bekentenis van een
vermager. En dat dan met die
« Vlaamsgezmde « C V P ? Waar
Is de tijd van de volstrekte meerderheid ' Tijd van beloften ' Voor
goed voorbij '
Wij willen daden. Wij Vlamingen van de Volksunie verbergen
ons niet achter naamloosheid leugen of schijnheiligheid Wij schrijven werkeliikheid, waardoor sommigen wel eens met verstomming
worden geslagen Maar tot u,
C V P-V'amingen die nog in uzelf
gelooft of misschien in de C V P .
zeg ik schrijf ook eens m uw i>artijbladen dat ge deze werkelijkheden met meer aanvaa dt (zie bekentenis De Saegher) Eis de waarheid met ons ook m « ieder zijn
waarheid » van de T V , waar het
toch niet moeilijk kan zijn met 3

tegen 1- Dan zouden misschien nog
meer ogen opengaan Dan gaan ze
met ons de geUjkheid eisen. Maar
het zaï dan ingegeven zijn door
oprechtheid, m geweten en niet
als naloper
Els met ons de zetelaanpassing
zonder bijkomstigheden of bedrog,
aldus helpt u mede aan het bouwen van de zo lang be oofde oplossmg van dit probleem.
Bedenk en ge'oof dan met ons
en met de Volksunie, dat de toekomst gebouwd dient te worden op
werkelijkheid Het is niet mogelijk
een waarachtige politiek te voeren
buiten de waarheid om En hier
ligt dan ons grote vertrouwen m
de toekomst van een groot Vlaanderen.
A R - Ingelmunster.

ANTI-AT06MMARS
Geachte Heren,
Verleden week verscheen in onze dagbladen de aankondig ng van
een
Anti-Atoommars
On angs
verkondigde minister Seghers m
de senaat het aanleggen van
Atoomvoorraden Een bewijs dat
ons land zich meer en meer laat
bmden aan de giootmacht van
over de oceaan Kan het anders ?
Jawel !
Waarom moeten wij aan de Nato verbonden zijn, waarom zijn
onze jongens m Duits and '
Het zijn vragen die gemakkelijk kunnen beantwoord worden
Dit is een punt waarme'^ de Volksun e zeer veel kan bereiken
Ik geoof niet dat de Vc'ksunie
zich zal onthouden bij de AntiAtoommais op 24 maart. Toon aan

dat de Vlamingen ook op dit puat
iets kunn=n, het is uw plicht.
Red. ; Wij doen mee.
R.P - Wevelgeau

B.R.T. EN KULTUUR
Mijnheren
Wij geven grif toe dat de
AHaamse Televisie de jongste tijd
haar best doet om ons programma's te brengen die de Vlajunse
volkskultuur belichten
Doch wat de Vlaamse Peevisie
ons zate dag 9 dezer tussen 22 en
23 uur voorschote'de kan niet
door de beugel
Wij kijken weliswaar eeiia ëXciag
naar de afleveringen van Dlck
Powel, maar deze van 9 februari
« Doyle tegen het speelhuis »
moest er besUst niet zijn
De tonelen die zich in deze TV»
speelfilm afspeelden waren afschuwelijk en baldadig Derge Ijke
dingen mag men zo maar niet in
de huiskamer brengen Ze passen
niet voor j( ugd ge ki1ke-s volledig akkoord
Maar voor een volwassene zijn
zij evenzeer ongeschikt
WIJ zullen niet a lecn ziju om
te betogen dat soortge iike filmen
met gangsterpraktijken van het
scherm moeten gewperd worden en
naai de vuilnisbak dienen verwezen Van zujke stukjes « Amerikaanse kuituur », spaar ons HeerI
Of ziJn zulke filmpjes misschien
bedoe'd om onze kandidaat-gangste s te 'eren hoe zij het moeten
aan boord leggen'
Opletten, heren van de B R T I
G E . - Oudenaarde.
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Ter gelegenheid van de bespreking van de begroting
van binnenlandse zaken heeft de heer Van den Daele,
oud-minister en C.V.P.-volksvertegenwoordiger, op 5
februari 11. in de Kamer een verklaring afgelegd die
belangrijk genoeg is om er de aandacht op te vestigen, des te meer daar de pers van C.VP.-strekking er
stilzwijgend aan voorbijgegaan is. Zijn verklaring, die
onweerlegbaar is, komt neer op een veroordeling van
de zwakheid en de schuldige medeplichtigheid van de
De Saeger's, Verrokena, e.a.
Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Minister, Mevrouwen, Mijne Heren, bij
h e t tot stand komen van deze
regering, nu bijna twee jaar
geleden, heb ik het vertrouwen niet gestemd omdat door
de voorgestelde verdeling der
bevoegdheden tussen de twee
Ministers van Cultuur en Nationale Opvoeding de ware
culturele autonomie niet zou
verwezenlijkt worden.
h e t adjanktschap van de
Vlaamse Minister voor Nationale Opvoeding is een bestendig:e vernedering.
Velen in deze Kamer hebben de hoop gekoesterd dat er
n a enkele maanden een oplossing zou komen. Na het
koninklijk besluit over de zogenaamde splitsing zal men
nu wel moeten inzien, dat de
voorgespiegelde regeling, die
op zichzelf reeds geen voldoening gaf, nog niet werd uitgevoerd.
Ik geloof niet, dat er van
deze regering op dit stuk nog
veel te verwachten valt.
Ik werd dus tot mijn spijt
in het gelijk gesteld.
De be '.)reking over de begroting van
Binnenlandse
Zaken geeft de gelegenheid
eens na te gaan hoever de
wegwerking der innerlijke
spanningen is gevorderd.
De regering deed daaromt r e n t stoute beloften. Ze zou
de laatste acht maanden van
1960 besteden aan de regeling
van het probleem der verhoudingen tussen Walen en Vlamingen.

Zij ging er fier op, dat zij
h a a r grote meerderheid zou
gebruiken om dat moeilijk
vraagstuk aan te durven en
definitief op te lossen. Het
spijt mij te moeten vaststellen dat er velen op dat stuk
het vertrouwen hebben verloren.
De eerste regeringsmaanden zijn de gunstigste tijd om
netelige problemen aan te
pakken. Deze zijn praktisch
voorbij. Straks komen wij in
een verkiezingsatmosfeer en
dan gebeurt er niet veel meer.
De regering heeft geen leiding gegeven. Ze heeft wel na
lang aarzelen en over- en
weer geslinger ontwerpen ingediend. Maar de overtuiging
was er niet De stuurloze beforeking van het taalgrensontwerp met de jammerlijke
tegenstrijdige stemmingen in
de Senaat zijn er het gevolg
van geweest.
Er is veel tijd verloren. In
plaats van bedaring der gemoederen is de spanning nog
vergroot. Het getreuzel met
de twee ontwerpen die sedert
maanden zijn ingediend, over
de Brusselse agglomeratie —
de centrale besturen en hf*
onderwijs — ia niet van aard
om de toestand te doen opklaren.
De regering Iaat zogezegd
het parlement vrij maar ik
denk dat -de- Miuister van
Binnenlandse
Zaken
zeer
góéd weet w a t hij -wih Ik geloof dat zijn voornaamste
doel is : zoveel mogelijk de
ruimste faciliteiten verlenen

staat de v.u. met haar mening alleen?

wij krijgen gelijk
oud-minister van den daele in de kamer
in zoveel mogelijk Brusselse
randgemeenten. U zijt er
reeds in geslaagd, Mijnheer
de Minister, langs de taalgrens. Waar er na de wet van
1932 nog geen tien gemeenten
waren met beschermde minderheid zijn er nu 35 Over die
faciliteiten heb ik reeds mijn
mening gezegd bij de behandeling v. h. taalgrensontwerp.
In tegenstrijd met de besluiten van het Harmelcentrum
hebben die faciliteiten een
bestendig karakter gekregen
wat in de toekomst nieuwe
moeilijkheden in het vooruitzicht stelt. Ik vrees dat u
rond de Brusselse agglomeratie dezelfde fout wilt begaan.
Zolang men van Waalse en
franstalige zijde niet a a n neemt dat wie zich in het
Vlaamse land vestigt zich ook
aan het Vlaamse milieu moet
aanpassen, precies zoals de
Vlaamse arbeider dit in Wallonië moet doen, zolang zal
de spanning blijven duren. Ik
zal daar nu niet verder op ingaan De bespreking over het
tweede taalontwerp, dat gaat
over de Brusselse agglomeratie, zal ons daartoe meer gelegenheid bieden.
Maar ondertussen wil ik in
herinnering brengen. Mijnheer de Minister, dat de wet
van 1932 nog bestaat. Terwijl
men over wijziging spreekt,
vergeet met de oude wet toe
te pas^§;ij. De commissie voor
toezicht is 'n zachte dood gestorven. Heeft de Minister
van Binnenlandse Zaken, die

verantwoordelijk is voor de
toepassing van de wet, daarvoor een dienst in zijn eigen
departement ? Ik zou er sterk
aan twijfelen. Er is b.v, het
evenwicht tussen de ambtenaren van beide taalrollen.
Sedert jaren volg ik dat maar
ik heb de grootste moeite om
van de verschillende departementen juiste gegevens te
verkrijgen. Het is vooral het
departement van Buitenlandse Zaken, vroeger Afrikaanse
Zaken, dat nu bij Buitenlandse Zaken gevoegd werd,
dat weigerachtig is. Zo dacht
ik dat het de Minister van
Binnenlandse Zaken was die
mij tenslotte kon helpen. Sedert maanden heb ik u geschreven. Mijnheer de Minister, om de juiste toestand te
kennen en nog steeds wacht
ik op een definitief antwoord.
Mr Gilson : Ce n'est pas
mon róle. Chaque ministre est
responsable en vertu de la loi.
Dhr Van den Daele : Mijnheer de Minister, ik heb hier
uw brief van 2 oktober.
Ikzelf heb u een brief geschreven aangezien ik geen
antwoord kreeg van het departement van Buitenlandse
Zaken, en u verantwoordelijk
zijt voor de toepassing van
die wet. Uw antwoord luidt
als volgt : «Ingevolge uw
cchrijven van 11 september
1962, heb ik de eer u te berichten dat mijn diensten om
de gevraagde
inlichtingen
hebben verzocht bij de betrokken departementen. Deze

mattheyssens in de kamer:

pleidooi voor vliegveld van deurne!
« De Antwerpse luchthaven wordt gesaboteerd », zei
Reimond Mattheyssens scherp tot Minister Bertrand bij de
bespreking van de begroting van Verkeerswezen. Onder allerlei voorwendsels wil de minister de luchthaven afschaffen.
De lijn Antwerpen-Londen wordt opgeheven om grote intercontinentale toestellen in te leggen. Maar Sabena behoudt de
gewone toestellen voor tal van Europese vluchten. De Engelse
luchtvaartmaatschappij en de K.L.M, houden de gewone toeetellen evpneens in dienst.
Een vuKji wendseUje is hel, Ie hij hel einde van de Antwerpse
beweren dat een luchlhaven over- luchlhaven voorspelt op grond van
bodig wordt wanneer Antwerpen vaststelling dal het tijdperk van
door een autostrade van H Um met de straalvliegtuigen is aangebroZaventem zal verbonden zijn. Zei- ken. Hij verliest uit het oog dat
tienhoven, de luchthaven van Rot- deskundigen een vloot van 60.000
terdam, ligt op 55 Km van kleine vliegtuigen voor zakenreiSchiphol en kent benijdenswaar- zen tegen 1970 in Europa verdig sukses. De minister meende wachten. Van dit luchtverkeer zal
daags nadien hierop een antwoord Antwerpen als wereldhaven en
te hebben gevonden toen hij zei, commercieel en industrieel cendat Zestienhoven door Rotterdam trum een zeer aanzienlijk deel lol
werd opgericht.
Waarop onze zich trekken.
woordvoerder terugkaatste dat het
De bewsring van de minister,
sukses van de luchlhaven precies zo zei R. Mattheyssens verder, als
het bewijs was dat de Rotterdam- zouden wi] regionalisten zijn is
mers het juist hadden gezien, en goedkoop en wij zullen ze niet
niet de centrale instanties.
beantwoorden met de opwerping
Onze verkozene loonde verder dat de minister een centralist is.
aan dat een luchthaven een onmis- Spreker haalde dan de mening
bare aanvulling is van een wereld- aan van iemand die geen regionahaven, wegens de noodzaak uiterst list en geen centralist is, de mesnel scheepsbemanningen
en on- ning van een buitenlander. Die
derdelen van scheepsmotoren te bovendien deskundige is en directeur van een
luchtvaartbureau,
kunnen aanvoeren.
Hij wees erop dal er in Europa die op de koop toe vlieger is, en
geen enkele belangrijke haven is de Antwerpse luchthaven als zodie niet beschikt over een lucht- danig uit eigen ervaring kent.
Deze deskundige schrijft : « er is
haven.
De m^inister begaat een vergis- geen enkele reden om de luchtsing, vervolgde spreker, wanneer haven Ie sluiten, integendeel : zij

dient uitgebreid en bevorderd. De
stad zou de klok terugzelten indien zij deze voortreffelijke luchthaven zou opheffen ».
Door de verwachte economische
opgang van het
Beneluxmiddengebied zal Antwerpen in de toekomst een steeds groter economisch belang krijgen. Haar de
bestaande luchthaven
ontnemen
is haar hinderen in haar economische functie waardoor ruim twee
Vlaamse provincies worden geschaad. Wij steunen, zo besloot
Mattheyssens, al de Antwerpse
kringen die opkomen voor het
behoud van de luchthaven.
Verder bepleitte onze verkozene
een havenpolitiek waarbij al de
Vlaamse havens zouden gebaat
zijn. Hierbij ontspon zich een vinnig debat tussen minister Bertrand en onze woordvoerder, waarbij onze verkozene de minister en
zijn parlij verweet de begrotingen
te hebben goedgekeurd waarbij de
Vlaamse belangen werden geschaad. Met een paar snedige vragen werd de minister de mond
gestopt.
Vervolgens vroeg spreker hoe
het stond met de splitsing van
het Commissariaat-generaal voor
Toerisme. Hij las een brief .uit '6t,
waarin de minister de splitsing
aankondigde. Hij haalde een kranten-artikel aan van '61, volgens
hetwelk de minister reeds toen
maatregelen tot de splitsing zou
nemen. Hij citeerde een uitspraak
van de minister zelf in de Kamer

in 1962, waarin hij nogmaals de
splitsing
aankondigde.
Hoelang
gaat dit ontvlaams gedoe nog duren, vroeg spreker geërgerd.
Mattheyssens herinnerde verder
aan zijn actie en zijn tussenkomst
voor de wachtgelden der zeelieden.
Hij verheugde er zich over dat er
nu een wetsontwerp was ingediend waarbij wachtgelden worden
toegestaan. Hij zei spottend tot de
minister dat zijn « verwarde »
tussenkomst van 1963 (zo had de
minister haar genoemd) een duidelijk resultaat had. Hij drong op
spoed aan daar heel wal zeelieden
en hun gezin in benarde financiële toestand moeten leven.
Tot slot verwees onze volksvertegenwoordiger naar een (voortreffelijke) uiteenzetting van de
minister einde 1961 in Maastricht,
waar hij over het verkeersapparaal
en de gunstige economische toekomst van het Beneluxmiddengebied handelde. Spreker vroeg welke initialieven terzake de minisier
reeds had getroffen. Hij onderstreepte dat hier de economische
belangen van de provincies Antwerpen, Limburg en het arrondissement Leuven
mee gemoeid
waren. Hij zei niet te zullen dulden dat de nieuwe economische
kans opnieuw zou worden vergooid als toen begin dezer eeuu)
de kolenlagen in Limburg werden
ontdekt. Hij zei tot besluit dof.
zijn groep het niet zal nemen
wanneer Vlaanderen opnMUW zou
worden geringeloord.

zullen u zo spoedig mogelijk
worden overgemaakt». Sedertdien heb ik van u nog
niets ontvangen.
Mijnheer de Minister, u
schijnt een zekere hilariteit
te willen verwekken, maar,
geloof me, er bestaat geen reden tot lachen.
De Minister van Binnenlandse Zaken zou toch de
eerste moeten zijn om de wet
toe te passen. Ik heb een
vraag gesteld om de juiste
toestand te kennen, op 1 j a nuari 1963. Er zijn een achttal departementen die reeds
geantwoord hebben, maar u.
Mijnheer de Minister, hebt
niet geantwoord. U zoudt
toch het voorbeeld moeten
geven. Zo ben ik verplicht de
cijfers te nemen van 1962,
Welke zijn die verhoudingen
in uw departement ? Voor de
eerste categorie, op de Nederlandse taalrol : 54; op de
Franse taalrol : 65. Dat wil
zeggen, dat er 45 t.h. Vlamingen zijn, voor een bevolking
die 60 t.h. Vlamingen telt. Is
het op die manier. Mijnheer
de Minister, dat u het vertrouwen wenst te winnen van
de Vlamingen ? Hoe kunt u
van de andere departementen medewerking krijgen, als
zij u kunnen antwoorden dat
uzelf het voorbeeld
niet
geeft ?
Nog een laatste woord over
de belofte de administratieve
epuratie te versoepelen; het
staat in de regeringsverklaring. Ik heb daaromtrent een
wetsvoorstel neergelegd, a n derhalf jaar geleden. Ik heb
voortdurend moeten vaststellen in de Commissie van Binnenlandse Zaken dat u maar
steeds uitvluchten hebt gezocht om te kunnen uitstellen. Verleden week stond het
weer op de dagorde, nadat
tientallen keren was aangedrongen, en u is zelfs niet
naar de commissie gekomen.
U heeft doen zeggen door de
voorzitter van de commissie
dat u een ambtenaar had
aangesteld om dat vraagstuk
opnieuw te onderzoeken. Dat
onderzoek had anderhalf jaar
geleden moeten
gebeuren.
Iedereen kent gevallen van
ambtenaren die niet eens
voor een rechtbank zijn verschenen, die dus niet werden
veroordeeld, maar die, omd a t zij op de lijsten van de
heer Van Glabbeke stonden,
verstoken blijven van elk
pensioen. U kent die gevallen,
en u doet niets. Veel collega's
drukken daarover hun bezorgdheid en hun bekommernis uit, maar ik geloof niet
dat het voldoende is daarover
te klagen, wij moeten iets
doen. Wij zijn verplicht voor
die schrijnende gevallen een
oplossing te brengen. Het
spijt me. Mijnheer de Minister, dat het enige middel dat
daartoe bestaat — en ik zoB
wensen dat ook andere leden
van de Kamer naar dit mid«
del grijpen — is de goedkeuring van uw begroting te weigeren. Ik ben sedert lang tot
dit besluit gekomen. Het spijt
me dat ik geen reden heb, integendeel, om mijn houding
te wijzigen. (Applaus op de
banken van de Volksunie.)

1

DE VOUSUMI

epeRNoren
HERRIE TE
ANTWERPEN

B rie
aan de marsjeerders
tegen de
ATOOMBOM

Besle

Vrienden,

Op 2If maart a.s. gaan jullie hel dan oolc maar eens proberen. Tussen een Vlaamse Mars en een Belgisch rendez-vous
in,
een anti-atoombommarsj.
We wensen u, naar de goede Vlaamse
uitdrukking,
veel geluk, de wind en de kost. Maar we laten
het niet bij een vrome wens : we gaan
meemaisjeren.
Marsjeren tegen het oorlogsgevaar in het algemeen,
bcsle
vrienden, en legen de verschrikking
van de moderne
wapens
in het bijzonder is een onvervalste
Vlaams-nalionale
traditie.
Onze strijd zit met te veel wortels vast in de modder van de
loopgraven aan de IJzer opdat deze tradiiie zou kunnen
verloochend worden Onze strijd heeft te veel bindingen
met het
« nooit meer oorlog » van de jai-en twinlig. en dertig, opdat ze
zouden kannen losgesneden
worden.
Gij hebt, besle vrienden,
onlangs nog de
gelegenheid
gehad om ons standpunt
te horen zoals het in de senaat naar
voor gebracht werd door onze senator Roosens bij de bespreking van de begroting
van Landsverdediging.
Dr Roosens wat kan een écht geneesheer anders dan een man van (ie
vrede zijn - eiste er, dat op het budget van
landsverdediging
kredieten
zouden voorzien zijn voor het propageren
van de
vredesgedachte
door ontwapening.
Als het aan ons zou Uggi'n
zou de anti-aloommarsj
« aux jrais de la princesse » ingericht
worden '
IJUL Vuur wal ons piincipiecl
slandpunt
betreft. En dnornSast, beste vrienden,
zijn wij er evenmin
als gij fel op
gebrand, op zekere dag bezet te worden of bevrijd te worden hel verschil is soms maar een nuance - met de hulp van een
welgemikte
waterstofbom.
En omdat wij dat risiko zo klein
mogelijk wensen te houden menen wij, dat er verzet moet
komen tegen het ongelooflijke plan, atoomwapens
in dit O' s
duurbaar vaderland op te slaan. Nooit hoorden we absurder en
tegelijkertijd
misdadiger
opzet verdedigen
door een
minister
van landsverdediging
: de opslag van atoomwapens
in het
dichtstbevolkte
gebied ter wereld. Van die zeug voor ons gi'rn
biggen '
Te/iicei, besle vrienden, omdat wij zo de indruk
hebben
dat - wanneer het ooit serieus wordt - de eerste atoom- of
waierslofbom
op België zal ontploffen boven wat men
gemeenlijk het noordelijk landsgedeelte pleegt te noemen. We
kunnen
ons lastig voorstellen dal Kroel of Kennedy het zouden aanleggen op een atomaire drijfjacht op everzwijnen in
Luxemburg.
Het atoomwapen is, door zijn aard zelf en door de gevolgen die
de gooiers ervan verwachten,
aangewezen op de lonender doelen ergens in Brabant of in Anliverpen.
Niet dat het waarschijnlijk zoveel verschil zal uitmaken : we hebben ons ook al
eens zwarlgallig de 250-km-ring
van een waterstofbom
op de
landkaart uilgetele'irt
Maar toch I
En dan is die aiuoinniarsj,
besle vrienden, liet
dankbare
middel om eens te laten zien dat wij toch maar niet zo
schaapachtig meesukkelen
in de alliantiepolitiek
die ons wordt
opgedrongen
en waar wij - we hebben weinig iltazies - niet
onderuit kunnen.
Wanneer ergens moet gemars]eerd
worden,
dan is het in de kleine landen die zelfs geen lialve vinger in
de pap hebben maar die het gevaar lopen de eersten te zi]n om
méér, en véél meer, dan een hele arm te verliezen.
Om al deze redenen, vrienden, znhi^n wi] op 24 maart erbij
zijn. En we hopen dat vele jongeren • vooral jongeren -uit de
Volksunie
die dag nieuwe nestels in hun bottinen
zullen
steken en wollen sokken zullen aantrekken
om anti atoom te
marsjeren.
In de geest van het onvervalst
Vlaams-nationaal
pacifisme
AU protest tegen de aloomwaanzin
zowel in hel
Oosten als in het Westen. En niet - zoals de slimme
roJe
broedere - als beroepsparasieten
van iedere vredesbeiveging
en
als eenzijdige voorstanders
van het blok van hun hart. Hel
blok aan ons heen. di>?e
atoomhalers-met-éénrichlingsverkeer.
Wal lyLijfi ei nuy veei te zeggen ."' Dat Armand Pien die
dag in een goede bui verkeert of - c'est Ie cas de Ie dire - dol
de atoomhomj>roeven die dag nu eens niet de lagelandse
lentedag
bewaleren.
Tot kijks op de

De franskiljons van het
« Aktiekomitee voor de Eenheid van het I-^nd », die op
13 december jl. te Antwerpen de kous op de kop kregen toen hun meeting door
Vlaamsgezinden
onmogelijk
werd gemaakt, gaan het eens
opnieuw proberen Ditmaal
in het teken van het « rendez-vous » van 31 maart.
Op donderdag 28 dezer,
volgende week dus, te 20 urnbeleggen zij een nieuwe meeting in de zaal Palladium,
Offerandestraat te Antwerpen. Met tweetalige uitnodigingskaarten roepen zij hun
simpatizanten op om mas•^aal aanwezig te zijn. De
kaart stelt de kandidaataanwezigen gerust : de zaal
zal door de politie worden
afgezet en een uitnodiging
zal strikt vereist zijn.
Naar wij vernemen is men
in diverse Vlaamse middens
niet bereid, deze provokatie
zo maar te slikken. Talrijke
verenigingen doen een oproep tot hun leden om diezelfde avond een tegenbetoging te organizeren. Men
verwacht tegenbetogers van
zowat overal uit het Antwerpse, evenals een spontane opkomst van elders.
Het belooft
een warm
« rendez-vous » te worden !

« RENDEZ-VOUS »
Het was trouwens verleden
maandag te Eisene reeds een
warm « rendez-vous ».
Er werd daar een vergadering belegd, eveneens ter
voorbereiding van de Belgische kamavaloptocht
van
31 maart.
De heren patriotten te Eisene kregen het onder mekaar aan de stok. Onder
meer over het aantal vaderlandslievende
verenigingen
in het land. Volgens de ene
bedroeg dat 63, vo'gens de
andere 200. Deze disputen
onder specialisten verstomden echter toen één der inrichters — want de knapen
hebben wel wat bijgeleerd —
een woord Nederlands sprak.
De aanwezige vaderlandslievenden begonnen te fluiten en te roepen en daarmee
was het laatste woord Nederlands op deze « nationale »
vergadering gezegd.
Zotten !

KW dia

Genes.

<( Het adjunktschap
van de Vlaamse
nvinïsier
voor Nationale Opvoeding
is een bestendige
vernedering.
Velen in de Kamer hebben de hoop
gekoesterd
dat er na enkele maanden een oplossing zou komen.
Na het koninklijk besluit over de zogenaamde
splitsing zal men mi wel moeten inzien, dat de voorgespiegelde
regeling,
die op zichzelf reeds
geen
voldoening geeft, nog niet werd uitgevoerd »,
D h r Van den Daele, oud-minister,
C . V . P . -volksvertegenwoordiger,
op 5.2.1963 in de K a m e r .

N A EEN V I E R I N G
De viering van de 60ste
verjaardag van dr Leo Wouters te Lokeren is in de pers
niet onopgemerkt voorbijgegaan.
« 't Pallieterke » wijdde er
een lang en simpatiek artikel van de hand van de
hoofdredakteur aan.
« De Linie » bracht verleden week op pag. 2 onder de
titel « Onder Vlaamse vrienden » eveneens een zeer simpatiek stuk, waarin o.m .:
« Leo Wouters zelf heeft bewezen dat hij zijn leven gebouwd heeft op de hoogste
waarden die het karakter
van een man temperen en
zijn gemoed adelen ».
In « Het vrije Waasland »
schreef G.d.J. : « Hoewel gekozene van de Volksunie, is
hij geen partijman in de enge zin van het woord maar
een man van zijn volk, een
volks-vertegenwoordiger
in
de ware betekenis. Mensen
van dergelijk moreel geha te
zijn er niet zo talrijk in dit
land en zeker niet in onze
politieke wereld ».

MENAPISCHE
INVAZIE
Er is een klein probleempje
gerezen bij de C.V.P.-ers van
het arrondissement Brussel :
de Franstalige christendemokraten hebben vastgesteld
dat
er
tweemaal
méér
Vlaamstaligen dan Franstaligen hd zijn van de partij
in het arrondissement, dat
de Vlaamstaligen
massief
oprukken naar de poll en dat
de pozities van de Fransta-

de taal der cijfers...
Het aantal inrichtingen voor technisch
onderwijs, onderworpen
aan Rijksinspectie,
bedraagt :
540 m Wallonië,
148 m de Brusselse agglomeratie,
783 in Vlaanderen.
Zelfs wanneer men alle inrichtingen
van de
Brusselse agglomeratie bij de Waalse telt, dan nog
heeft Vlaanderen er praktisch honderd
meer.
Maar wat betreft het aantal inspecteurs is de
toestand omgekeerd :
25 voor de Franstalige inrichtingen,
24 voor de nederlandstalige inrichtingen.
Hoeveel goedbetaalde
ons op die manier ?

marsj.

grasduinen...

plaatsen

ontsteelt

men

lige
kandidaten
daardoor
ernstig bedreigd zijn.
Een flagrant geval van m l norizatie, eens te meer ! En
dus moet er nodig wat gedaan om de menapische i n vazie in de Brusselse C.V.P.
te stoppen.

KOEHANDELTJE
Er wordt ook wat gedaan.
Er is een kommissie opgericht waarin drie francophonen en drie nederlandstallgen zitten, met als opdracht
het uitwerken van nieuwe
pollreglementen. De commissie bestaat uit zes praktisch
onbekende
parteigenossen
van zevende rang. Dat is niet
toevallig : men kan een dergelijke commissie gemakkelijker « van hogerhand » een
oplossing voorschotelen.
En ze wordt voorgeschoteld. Door niemand minder
dan Van den Boeynants. Die
het ei van Colombus heeft
ontdekt : iedere Vlaming zal
over twee stemmen beschikken om een Vlaams kandidaat te « pollen » en over één
stem om een bolleke achter
de n a a m van een francophoon zwart te maken. En
vice versa, natuurlijk.
Handige formule om de
waarheid te ontlopen en om
te beletten dat de Vlaamse
meerderheid in de arrondissementele C.V.P. tot uiting
zou komen bij het samenstellen der lijsten.
Vlaamse Brabanders, stemt
C.V.P. ! Gij zult niet bedrogen worden; gij zijt h e t
reeds !

SEKTAIRTJES
Hoe sektair « Het Volk » is
bleek weer uit de weergeving
van de verkiezingsuitslagen
te West-Beriijn. De hoofdtitel luidt « Nieuwe klap vooor
kommunisten ». Het percent
van die partij daalde van 1,9
n a a r 1,3. Dat van de christelijke demokraten daalde echter van 37,7 op 28,9 of haast
10 %. Dat vindt « Het Volk »
minder belangrijk omdat het
niet in zijn kraam past.
Is men dan nog verwonderd dat een krant als Het
Volk durft te schrijven dat
onze
senator Diependaele
voor de verhoging van radioen televisietaks was nadat
hij op de senaatstribune die
verhoging speciaal was komen afkeuren.
Voor
objek'n'iteit moet
men bij het ACV-dagblad
zijn J

DE VOLKSUNIE

niet. ... In het spoor van het
V.N.V. kristalliseert zich ook
De Vlaamse studenten heb- de aktie van de Volkr'unie om
ben dus op het alierlaatste het Duitsland van het nazisogenblik hun betoging en me •».
Staat deze gloeiende nonstaking afgezegd. Er werden
h e n waarborgen gegeven dat sens te lezen in het « Strijöe splitsing der fakulteiten dersblad » of in één of ander
volgens hun eisen zal verlo- obskuur O.F.-orgaantje? Mis!
Het is in het «Volksbelang»,
pen.
Deze
ontspanning
viel orgaan van het Liberaal
reeds te voorzien na het in- Vlaams Verbond, dat een zelervieuw dat pro-rector Mgr kere heer René Adams het
De Raeymaeker toestond aan vijgenblad heeft laten vallen
de « Standaard » : de toe- om den volke te tonen wat
zeggingen van de pro-rector hij kan : in paradijselijke
waren heel wat duidelijker, onwetendheid hoofdartikelen
dan de tekst waarin de re- schrijven.
organizatie werd aangekondigd.

LEUVEN

SMERIG
WAAKZAAMHEID
Het is nochtans nodig dat
de Vlaamse studenten en de
Vlaamse
publieke
opinie
waakzaam blijven. Veel zal
immers afhangen van de
wijze, waarop de reorganizaitie in de praktijk wordt toegepast. En dat de mogelij kbeid van
doelbewuste en
doe'treiffende sabotage niet
uitgesloten is, hebben de manoeuvers van de Acapsul al
méér dan eens bewezen.
Voorlopig dus een begrensd
Vertrouwen in de toekomst.
Reeds nu echter kan de
vraag gesteld worden of het,
wanneer de splitsing logisch
wordt doorgedreven, nog zin
Bal hebben een Franstalige
katholieke universiteit in het
Vlaamse land te handhaven
daar waar deze universiteit
Boveel diensten zou kunnen
bewijzen aan de Waalse ka{bholieken in Wallonië zelf.

I

ADAMSAPPEL
« Maar zoals een parfum de
persoonlijkheid
van
een
vrouw kan aantonen (of verraden), zo zweeft rond de
Volksunie een geurtje dat
onvermijdelijk doet denken
a a n een verleden, dat tenslotte nog geen twintig jaar
jroorbij is, men vergete het

De Adams-appcl is te groot
opdat wij hem hier helemaal
zouden serveren. Maar wie
zich een goede pint bloed wil
tappen, kan gerust de schamele som van 1 F besteden
aan het « Volksbelang » van
16 februari. Hij zal er een
bloeiende aflevering a la lord
Lister lezen met geheimzinnige samenzweringen, een J o rissen die te Aalst geboren
werd en een Van der Eist die
na '44 wel niet in de bak zat,
maar er te veel kwam.
Dat de Vlaamse liberalen
de Volk.-anie niet genegen
zijn, is vanzelfsprekend. Maar
dat zij in hun orgaan hun
toevlucht moeten nemen tot
dergelijk smerig en bespottelijk-onjuist proza, is voor hen
precies geen kompliment.
Te meer daar hetzelfde
nummer van « Volksbelang »
ons leert, wat voor een forse
knapen die Vlaamse liberalen
eigenlijk zijn. Want op pag. 2
staat de ontslagbrief afgedrukt die de Vlaam '? liberaal
Josse Moerman aan de V.V.B,
richtte.

ONTSLAG
Eén van de redenen die
Josse aangezet hebben de
Volksbeweging te verlaten, is
de volgende : « Daarbij kwam

dat ik me gesteund voelde
door sommige vooraanstaande Vlaamse liberale politiekers die met een welwillend
oog het ontstaan van een
breed Vlaams front verwelkomden. Sedertdien zijn de
toestanden fel veranderd. De
Liberale Partij stierf een
zachte dood en werd vervangen door de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. De
Vlaamse liberale politiekers
door wie ik me gesteund
voelde, kunnen zich deze luxe
niet meer permitteren. Hun
tamelijk zwakke pozltie zal
amper sterk genoeg zijn om
zich te verzetten tegen het
opkomend fascisme in de
P.V.V. dat als bazis het
franskiljons Belgisch nationalisme heeft».
Een goede raad aan vuilr*hrijver Adams : dat hij zich
bezighoudt met het fascisme
in de P.V.V. En dat hij, wiens
pozitie zo zwak is dat hij zich
de luxe van Vlaamsgezindheid niet meer kan permitteren, ophoudt zich op te blazen als een kikker.

DE O O R Z A A K
Wat deed Adams zo fel in
de zure appel bijten ? Een
tussenkomst van onze senator Diependaele in de Senaat.
Dhr Diependaele bepleitte
in de hoge vergadering steun
aan de weduwen en wezen
van gesneuvelde Oor^'.fronters, steun ook voor de verminkte Oostfronters. De tussenkomst van onze senator
was ingegeven door louter
humanitaire
overwegingen.
De gegrondheid ervan werd
wel van zeer onverdachte zijde — zij het dan ook zeer
onrechtstreeks — bevestigd :
door de « Pourquoi-Pa» ? »
namelijk. ~ '""" ' ' " ""•
Het Brussels weekblad had
twee volle bladzijden over
voor de tussenkomst Van dhr
Diependaele die natuurlijk de
huid
flink
volgescholden
kreeg maar waarvan ook o.m.
gezegd werd : «Naar waar-

m-Asmmi
Op SI maart gaan wij een historisch feit
beleven : de herrijzenis van de Belgen. Men
Mt ze kunnen tellen, schreef u PourquoiPas », de Belgen uit hun graf verrezen. Wij
gaan ze tellen, natuurlijk, maar wat wij
vooral gaan doen dat is van de gelegenheid
gebruik maken om ons een klaar beeld te
90rmen van wat dit eigenlijk is, een Belg.
De kans is te schoon : op SI maart zullen
het immers uitsluitend raszuivere, onvervalste exemplaren van Belgen zijn die te
Brussel gaan betogen. De echte, die uit de
gpede oude tijd.

waarde landgenoten...
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(I ... de aktlvisten die de Duitsers een handje
toestaken...
en de Duitseis zelf die - zelfs toen het
Duitse Keizerrijk reeds barstte - er voor zorgden
om in België een verschrikkelijke
tijdhom achter
te laten, bestemd om het hele land te germanizeren.
Het mechanisme van deze tijdbom werd aangebracht tijdens de bezetting.
Wanneer men het
uit mekaar haalt, vindt men - simpel toeval ? - de
eeuwige doelstellingen van de Vlaamse beweging ».
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<( Pourquoi-Pas ? » van 15.2.1963,
blz. 18, over - nog maar eens ! de archieven van de Raad van
Vlaanderen.
(vertaling).
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heid, men zou de andere partijen even geslepen tactiel
toewensen ! ».

POURQUOI-PAS?
« Volksbelang s> en « Pourquoi-Pas ? » wijdden
dus
beide een artikel aan dezelfde zaak. Het moet ons van
het h a r t dat het artikel in
het Franstalig blad — tegen
alle verwachting in — veel
minder smerig was dan dat
van de Vlaamse liberalen.
Zoais gezegd had het Brussels weekblad ruim de helft
van zijn artikel nodig om
Diependaele zijn civieke zaligheid te geven. Maar in de
laatste helft vond de « Pourquoi-Pas ? » — met veel reserves en voorzichtigheden
weliswaar — toch een menselijker toon. Het blad verzette zich tegen pensioenen
voor Oostfront - weduwen
en -wezen, doch achtte enige
vorm van « assistance sociale » aangewezen omdat « van
menselijk standpunt uit gezien de fout van een man —
hoe zwaar ze ook moge zijn
— niet op de vrouw en de
kinderen mag terugvallen ».
Verre van ons, het artikel
in de « Pourquoi-Pas ? » als

een model te beschouwen
(<£ Als het te herbeginnen
was moest zelfs een Brasillach, vooral een BrasiUach,
terug tegen de muur » !).
Wel integendeel ! Maar al
met al werd het Brussels
blad
met
lengten
door
« Volksbelang » geklopt. En
dat wil wat zeggen !
De menselijke noot van de
P.P. ontbrak bij vuilspuier
Adams totaal.

ONMOGELIJK
En om het « Volksbelang >dispuut te besluiten nog een
uittreksel uit de ontslagbrief
van Josse Moerman : « De
versterking van de reaktlonnaire vleugel in de P.V.V...
en de mislukte P.V.V.-doorbraak naar links verzwakken
de situatie van de Vlaamse
liberalen op een dusdanige
manier dat, op gevaar van
hun bestaan onmogelijk te
maken, ze zich de politieke
vrijheid niet meer kunnen
veroorloven om een gemeenschappelijk Vlaams verdedigingsfront te steunen »•
Zo zegt en schrijft het
groene P.V.V.-hout. Wat met
het dorre ?
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standers van de liberie op elk gebied (cn standkringen hoewel ook daar lang niet
er dus van overtuigd dat er op het ogenblik
dromen in dit opzicht van hun gouden 19e iedereen bereid is die folkloristische figuren
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen
in hun belachelijkheid te volgen. Heel wat
eeuw). Zij eisen absolute vrijheid op taalnog een goede 100.000 Belgen wonen.
Vlaamse mensen zijn op hun dorp lid van
gebied om verder feestelijk hun voeten ie
Op ons aller identiteitskaart staat weliseen N.S.B.-afdeling. Dit betekent dat zij
kunnen
blijven
vegen
aan
de
gemeenschap
waar vermeld dat ook wij « Belg » zijn maar
waarin zij leven en ongestoord verder hun rond 11 november deelnemen aan het jaarhet is duidelijk dat dit weinig of niets te
lijks eetmaal om daarna met de vrienden
maken heeft met het begrip azuivere Belgy>. frans taalimperialisme te kunnen opleggen
aan hun ondergeschikte arbeiders en bedien- eens op stap te gaan in het dorp ; dit beteEen « zuivere Belg » is heel wat anders dan
den. Onder hen vindt men een hele gamma kent ook dat zij « Het Strijdersblad » onteen doodgewone identiteitskaart-Belg. Het
nobiljons
die de sociale ontvoogding beschou- vangen maar het niet lezen, en dat is al.
is echter moeilijk een all-round definitie te
wen als een achteruitgang van de bescha- Deze mensen zijn zeker geen franskiljons
geven van de zuivere Belg, aangezien er ook
variëteiten onder bestaan en aangezien hij ving, verder fabrieksbazen, renteniers, rijke en ook ved te nuchter om mee te doen
hysterie van
bourgeois en enkele geblameerde intellek- aan de hyper-patriottische
zich vaak anders voordoet naargelang hij
luelen die zich willen onderscheiden van sommige hunner «leiders » die hen absoluut
het volk dat ze minachten, door Frans te willen africhten tot « zuivere Belgen ». Wij
zijn niet zo gek alle leden van de N.S.B, in
praten.
Vlaanderen te gaan beschouwen als drieWanneer ze zich voorstaanders verklaren
kleur-maniakken.
De leiding
van de
van het « België één » dan is dit omdat het
unitaire België, made 1830, hen het beste N.S.B, en van enkele andere patriottische
middel lijkt om hun
bourgeoisbelangen verenigingen schijnen echter niet te besefveilig te stellen. Alles wat dat unitarisme fen dat zij een daad van openlijke vijandin gevaar kan brengen druist dus in tegen schap stelt tegenover de Vlaamse gemeenhun belangen. Hun liefde tot de Belgische schap door een koalitie aan te gaan met
vlag, symbool van het unitaire België, haar ergste vijanden, de franskiljons. Zij
vindt zijn oorsprong in het feit dat zij haar moeten er niet over verwonderd zijn wanbeschouwen als de behoedster van hun neer zij straks door de strijdende Vlamingen
voorrechten. De Vlaamse leeuwevlag is voor zullen bestreden worden als verenigingen
hen daarentegen het symbool van de demo- die de ontvoogding van het Vlaamse volk
kratische ontvoogding van het Vlaamse proberen af te remmen.
Ie Brussel, in Wallonië of Vlaanderen volk en zij weten heel goed dal deze ontOndertussen verheugen wij ons reeds in
voogding slechts kan gebeuren ten koste de weergaloos-folkloristische aanblik van de
woont
Laten we ons er dus toe beperken te van hun voorrechten. De franskiljons vor- dichte drommen Belgen . madame la
trachten een beschrijving te geven van de men « Ie dernier carré » van het « Belgiquc comtesse in bontmantel en op hoge haicken
variëteiten ran « zuivere Belg » die men in de papa » in Vlaanderen.
naast de argwanend kijkende uwcerslander»
Vlaanderen hier en daar nog aantreft.
Er is ook nog een andere variëteit « zui- met platte muts en pakje bolerhammen in
Er is eerst en vooral de variëteit der fran";- vere Belgen » Ie vinden in Vlaanderen n.l. de hand.
kiljons die men vooral in Antwerpen, nog
Allons, enfants de la patrie, de n,egende monopoliehouders
van het Belgisch
meer te Genl, ook te Leuven aantreft. In patriottisme uit de vele « vaderlandslietiende eeuw marsjeert te Brussel op SI
de kleinere Vlaamse steden schijnt ze ver vende » verenigingen, de beroeps-oudstrij- maart. Laten wij gaan kijken naar d«
uitgestorven te zijn. Deze variëteit is viru- ders van de N.S.B, die binnen twintig jaar
laatste der Belgikanen.
lent fransgezind en ziet in elke Vlaming
waarschijnlijk nog talrijker zullen zijn dan
een « vuile extremist ». Zij zijjn, groLe voor- vandaag, en eakeU maniakken uit de weerPaul Martens.

rendez-vous
Vele jongere lezers zullen wellicht verbaasd opkijken bij het lezen van deze regels
cn zich afvragen of er dan nog steeds Belgen bestaan Het is immers reeds een halve
eeuw geleden dat de Waal Deslrée aan de
haning meedeelde dal er geen Belgen meer
waren. En nog geen jaar geleden kwam de
Nederlander Paardekooper tot dezelfde vaststelling ; hij schreef er zelfs een boekje otter.
BH nu wordt ineens een betoging aangekondigd
van minstens
100.000 echte,
gewaarborgd 19-ceuwse Belgen, Volgens de
ttïrichters zullen zij er allemaal zijn. Ze zijn
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Want werd onlangs niet
een Waalse koolmijn opgebeld « vanwege de minister »
met het dringend verzoek,
wat zakken te komen leegkappen in een keldergat van
de Wetstraat ? Toen het ministerieel verzoek
prompt
werd uitgevoerd, bleek de bestemmeling niemand anders
te zijn dan Spinoy's bloedeigen departement van Ekonomische Zaken. Maar de
kolen konden niet gelost
worden omdat de kelders
bomvol lagen !

WAALSE ONBESCHAAMDHEID

...hoe lang nog konijnepijp ?...

Bij de bespreking van de
begroting van
Openbare
Werken in de Senaat hebben
verschillende Waalse senatoren geprotesteerd tegen
het feit dat de aanleg van
de « route de Wallonië » niet
snel genoeg vordert.
Minister Bohy heeft zich
— net als in de Kamer — gehaast
om de
kraaiende
haantjes gerust te stellen :
de « route » behoudt haar
volledige voorrang op de E-3.
En Bohy vestigde er de aandacht op dat, na de oprichting van de E-3-interkommuna^e, nog ruim twee jaar
zullen gemoeid zijn met het
opmaken der
studies en

KOUDE WINTER
EN KOLEN
De kolenschaarste gedurende de laatste weken heeft
de oude Waalse klacht over
de
gesloten
koolmijnen
nieuw leven Ingeblazen.
Met verontwaardiging wordt
er gewezen op het feit dat oP
31 december 1962 tot de sluiting van de mijn Abhooz
werd besloten. Als men sommige Walen moet geloven,
zou zonder de sluiting van de
Abhooz — die trouwens nog
enkele maanden zal werken
.— er geen kolenschaarste
geweest zijn.
Dat is natuurlijk te gek om
los te lopen. Het zijn niet de
verouderde putten van Abhooz, Micheroux, Gosson of
Wandre de Batterie die onze
kolenbevoorading recht zullen houden : ze leveren zo
goed als niets meer op.
De kolenschaarste is uitsluitend en alleen het gevolg
van de kortzichtige invoerpolitiek van Spinoy.
De Waalse klachten zijn
des te onbegrijpelijker als
men weet dat er overal in
Wallonië een nijpend tekort
aan ondergronders is.

RADIOTAKS

plannen en de regeling der
financiering.
Met de bulldozers aan de
E-3 wordt het dus voorlopig
nog niets !
En inmiddels blijft men
maar dokteren aan remedies
tegen de minorizering van de
Walen in het Parlement. Een
Parlement waar voortdurend
Waalse, Brusselse en ook
Vlaamse minic-ters en parlementsleden zich straffeloos
kunnen beroemen op het
feit dat zij onverdoken en
onverholen aan achteruitstelling
Van
Vlaanderen
doen !
Wanneer
hebben
de
Vlaamse kleurpolitici het lef,
een begroting te verwerpen?

ook volkomen kunstmatigNog een geluk dat de EGKS
er is : zonder het optreden
van dit Europees lichaam
zouden er nog steeds miljarden gegooid worden in de
uitgeputte Waalse schachten.
En onze kolenbevoorrading
deze winter zou er daarom
geen spier beter hebben
voorgestaan.

SPINOY
En nu we toch over de koude winter praten, loont het
wel even de moeite onze proletarische
kolenbaron, de
heer Spinoy, nog even aan
de tand te voelen.
Toontje heeft zich de laatste dagen van zijn kleinste
kant laten kennen. Toen duidelijk bleek dat hijzelf verantwoordelijk was voor de
winterse kolenmizerie, is hij
in het tegenoffensief gegaan
en vertelde hij aan de pers
in echte Vogelmarkt-stijl de
fraaiste dingen : over lelijke
bourgeois die kolen bijbestelden terwijl hun hele kelder
propvol met voorraad lag.
Dat waren volgens hem de
echte schuldigen.
Akkoord ! Toevallig kennen we ook de naam van één
van die boze bourgeois.

Het « Pallieterke » bevestigt deze week de versie van
« Het Volk » : onze senator
Diependaele zou « op de verkeerde knop » gedrukt hebben bij de stemming over de
radiotaks en de verhoging
dus goedgestemd hebben.
Het blad heeft, naar het
beweert, een slecht karakter
en een goed hart. Het blijkt
echter geen al te beste ogen
te hebben.
Want dan zou het zeker
gelezen hebben in het Beknopt Verslag van de Senaat
dat dhr Diependaele speciaal
op de tribune kwam om zich
te verzetten tegen de verhoging van de radiotaks, dat
hij tegenstemde bij het geheel van het ontwerp en dat
hij — omdat hij tegen ver-

DE GRAAF
BUITEN ?
Dat er voor onafhankelijke
mensen in de grote partijen
weinig of geen plaats is,
werd al vaker bewezen. En
de Antwerpse C.V-P. schijnt
zich gereed te maken om
het zoveelste bewijs te geven.
De christen - demokratische
bonzen uit de Scheldestad
schijnen de politieke dood te
hebben gezworen van graaf
I^egrelle, gemeenteraadslid
De graaf werd verkozen
door de bevolking van de
Antwerpse polderdorpen die
thans gedegradeerd zijn tot
Antwerpse « distrikten ». Hij
vervult zijn mandaat uiterst
gewetensvol,
waarbij
hij
méér luistert naar zijn eigen
gezond verstand dan naar de
kronkelige eisen
van de
C.V-P- stadspolitiek.
Hij heeft het o.m. aangedurfd, samen met onze verkozene mr Schiltz te interpelleren over de luchthaven

PARTIJ- DIKTATUUR
Men geeft er zich rekenschap van, hoever ons land
reeds de weg opgegaan is van
de meest onbeschaamde en
onverholen diktatuur der
partijen, wanneer men het
recente debat in de Senaat
over de radio en de televisie
heeft gevolgd. Zonder enige
schaamte zijn woordvoerders
van de verschillende «grote»
partijen daar komen klagen
over het feit dat hun « opinie s. onvoldoende vertegenwoordigd is in radio en T.V.
Het debat werd nadien in cjb
pers voortgezet.
Over de bekwaamheid en
de kwalifikaties van de hogere ambtenaren van de BRT
is in heel het debat geen
sprake. Slechts over hun politieke kleur : het enige kriterium dat bepalend wao bij
hun aanstelling.
De openbare opinie reageert praktisch niet meer op
dergelijke
« onthullingen »,
zozeer is het sisteem van de
politieke benoemingen gaan
deel uitmaken van de politieke geplogenheden in dit
land.

IMMIGRANTEN
De aanwerving van Italianen is fel verminderd door
de voortschrijdende Industrializering van Noord-Italië.
Spanjaarden alleen volstaan
niet, zodat de Belgische rekruteringspogingen
zich
thans uitstrekken tot Turkije en Noord-Afrika.
De Waalse arbeider zelf
gaat de put niet meer in.
Tenslotte vraagt hij niet beter dan dat de mijn waar hij
werkt, gesloten wordt : zo
kan hij zich op kosten van
de E G K S . laten herscholen
om --end en gemakkelijker
werk te verrichten.
De Waalse agitatie rond de
suiting van mijnen is dan

hoging nu en straks is — ook
tegen het amendement Verse stemde.
Bij de stemming over het
geheel was er geen staking
van stemmen wel bij het
amendement VerseEn het is door de stemming
over het geheel dat tot de
verhoging werd besloten.

Maar het is overduidelijk
— en de bewijzen werden
reeds meer dan eens geleverd
— dat dit sisteem een grendel is voor de échte bekwaamheid en een premie
voor de hondse partijtrouw.
Wat kan in dergelijke omstandigheden nog verwacht
worden van de objektivitelt van de BRT ? En is de
eeuwige klacht over bv. de
programma's van onze T.V.
geen aanklacht tegen de politieke knoeierij in dit instituut ?

DE LAATSTE
De laatste mop van het
Vlaams-Waals front is een
anti-menapische :
De Amerikanen zullen
alle voorzorgen nemen om
de eerste bemande vlucht
naar de maan niet tot een
katastroof te laten worden.
Vooraleer de definitieve
vlucht, met een mens aan
boord, plaats vindt zullen
ze een Vlaming op de
maan laten landen.

te Deurne. Deze interpellatie
heeft veel bijgedragen tot
de populariteit van deze twee
onafhankelijke
gemeenteraadsleden.
En dat wordt door de
« vrienden > niet zo snel vergeven. Vooral als de « vrienden » in de zaak van de
luchthaven andere dan algemene belangen op het oog
hebben.

SCHANDAAL
Op dit ogenblik wordt op
de luchtbazis van Koksijde
door Britse technici gewerkt
aan het terug luchtvaardig
maken van een reeks Hunters, straaljagers van de Belgische luchtmacht.
Deze jachtvliegtuigen werden door België drie jaar geleden gekocht van Engeland
voor 21 miljoen F het stuk.
Ze worden door Engeland
thans teruggekocht aan een
ongelooflijke prijs : 140.000
F per stuk vo'gens sommigen, maar hoogtswaarschijnlijk nog veel minder. Het betreft, hier in het geheel 32
vliegtuigen, die in Engeland
nog enkele jaren dienst zullen doen; sommige hebben
nauwelijks 20 vlieguren •
De partij, die destijds werd
ingekocht voor 672 miljoen
F, wordt thans van de hand
gedaan voor nog geen 5 miljoen F.
Wanneer komt er een einde aan deze waanzin ?
We komen op deze zaak
nog uitvoerig terug.

Wie dicht mee?
Het aantal inzendingen voor de ES-limerick is een aanduiding '
«oor het succes dat de betoging op S maart te wachten staat. Ten- I
minste : wanneer dichtend Vlaanderen die dag even pen en papier I
laat rusten en onverveerd met blinkend zweerd mee-manifesteert. I
Dat het nodig is, hoeft aan de scherpzinnige dichters en dito I
-essen niet meer herhaald : zij zeggen het zelf. Zo M. v/d B. te \
Beerzel die de pocket wint met zijn nuchtere vaststelling :
'•
I
I

We kregen nog niet wat we vroegen :
wanneer gaan de bulldozers ploegen ?
Het ES-feest te Gent
kost de Wetstraat geen c e n t ;
Lamme Goedzak zal er voor zwoegen 1

I
I
i
{
|

Even kritische slotrijmen bij andere deelnemers :

!

I
I

I

NAAMLOOS
Er is daar te Antwerpen
de trieste geschiedenis van
een meisje van vijftien jaar,
dat al een heel verleden achter zich schijnt te hebben,
dat door meer dan één volwassene als een gemakkelijke prooi werd beschouwd
en dat te Knokke bijna aan
"el f moord toe was.
In verband met dit geval
spreken de kranten van alle
kleur over een geheimzinnige
C.V.P.-persoonlijkheld
uit
het Antwerpse, die « vaderlijke gevoelens > voor het
kind zou hebben gekoesterd.

Voor de redakties die over
het geval schrijven, is er
niets geheimzinnigs aan de
naam van deze CV.P.-persoonlijkheid. En we begrijpen best, dat ze niet onmiddellijk bij elke al dan niet
vermeende misstap man en
paard noemen.
Maar Prosper die getrouwd
was met Jozefien die een
broer had aan het Oostfront
moest in de zalige jaren 4445 niet rekenen op zoveel begrip : Prosper Zwartmans,
die straat en dat nummer.
Kapot te slaan als het
past!

T. vjd B. ie Brussel : « al kraakt de tunnel in zijn voegen. »
!
A.d.K. te Dendermonde : « betalen doen wij. Met genoegen I ».
!
J.V. te St Ag. Berchem : « maar dra kraakt de staat in zijn voegen ». !
Deze week richten wij onze dichterlijke blikken Koksijde-waarts, \
waar een stel Hunters in alle gauwte bijgewerkt wordt voor levering '•
aan Engeland.
i
Het verlies van méér dan een half miljard dat aan dit koopje •
vastzit, offeren we graag op de altaren des vaderlands :
•
De Hunter-verkoop aan de Britten
is niets om er lang op te vitten,
want we hebben weldra
Lockheeds uit U.S.A.

;
!
i
i

De beste slotregel krijgt ook deze week weer een Vlaamse Pocket |
van Heideland. Inzendingen vóór woensdag a.s. pfa de redaktie \
(Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 110, Anderlecht) aan
\
I
(
uw dienstwillige Ernest.
|
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venster op de wereld
K a s s e m , de d i k t a t o r v a n Irak, v e r d w e e n v a n
h e t toneel gelijk hij er o p v e r s c h e n e n w a s :
m e t e e n militaire m a c h t s g r e e p . O p 14 julj
1 9 5 8 g r e e p hij n a a r d e m a c h t , v e r m o o r d d e d e
E n g e l s g e z i n d e d i k t a t o r Noeri es Said e n d i e n s
b e s c h e r m h e e r , k o n i n g Feisal II. T h a n s w e r d
hijzelf veroordeeld in k o r t g e d i n g en terechtgesteld d o o r een g r o e p officieren o n d e r leid i n g v a n Aref, eens m e d e s t a n d e r v a n K a s s e m , later politiek g e v a n g e n e .
E n t h a n s zoals in 1958 h o o r t m e n v e r k l a r e n
d a t d e n i e u w e h e r e n n a a r de m a c h t g e g r e p e n
h e b b e n o m een bloedige d i k t a t u u r o p te r u i m e n en het l a n d vrijheid en d e m o k r a t i e te
schenken.
Is er te B a g d a d sinds de d o o d v a n K a s s e m
iets f u n d a m e n t e e l s v e r a n d e r d ?

De verklaringen over de
demokratische rechten a's
doel van de revolutie zijn
natuurlijk, evenals de gelijkluidende
verk'iaringen
van Kassem in 1958, uitsluitend voor buitenlands propagandistisch gebruik bestemd;
daaraan laat in Bagdad wel
niemand zich vangen. De
vraag die zich stelt is niet of
het opnieuw een diktatuur
wordt, maar wel : welke
soort diktatuur het wordt.
Ka'sem zelf heeft het niet
zo best gedaan. Zijn heerschappij liep m a n k op twee
krukken : willekeur en onzekerheid. De onzekerheid
nopens de koers die Irak
moest varen, zette hem er
toe aan, het maar eens in alle richtingen te proberen Hij
zocht steun bij zowet iedereen, bij de nationalist e-n en
de kommunisten, bij het
Oosten en bij het Westen.
Toen hem keer op keer h e t
bewijs geleverd werd dat water zich zeer mceiliik met
vuur laat verzoenen, trachtte hij de onzekerheid van
zijn beleid te kompenseren
door een « krachtdadig » optreden dat van het ene uiterste in het andere verviel,
dat nu eens links en dan
rechts klappen uitdeelde en
dat uiteindelijk door zijn
willekeur hem de vijandschap van zowat iedereen op
de nek haalde.
Aanvankelijk
was
het
slechts het leger en de politie die bij deze poUtiek zijde
sponnen. Maar wanneer das
M'litar dan, volgens Kassem,
te sterk geworden was, ging
hij willekeurig legerofficie-

ren aanhouden en steunde
hij steeds meer op de macht
van de straat : de kommunisten. Maar ook voor het
Oosten was zijn bondgenootschap niet aanvaardbaar :
met alle mogelijke middelen
trachtte hij de opstand van
de Koerden, die meer autonomie verlangden en daarbij
door de
Sovj et-Unie gesteund werden, te onderdrukken. Hij deed vervolgens
wat menig diktator voor hem
in arren moede heeft gedaan : het verdoezelen van
de binnenlandse moeilijkheden door een buitenlands
avontuur. Hij eiste het oliesjeikdom Koeweit op. m a a r
het snelle ingrijpen van het
Britse leger maakte aan het
avontuur vlug een einde. De
Koeweit - ' annexatie haalde
hem definitief de vijandschap van de rest van de
Arabische landen op de nek:
het sj eikdom werd opgenomen in de Arabische Liga en
Kassem's boycott van de Liga had slechts tot rezultaat
dat de diktator zich volledig
izoleerde Oii dat in Irak de
Nassergezinde officieren terug aan het komploteren
gingen, wat hem uiteindelijk de kop heeft gekost.
Onder zijn diktatuur ging
het met Irak, van nature uit
geen arm 'and, regelmatig
bergaf. Het Oosten engageerde zich niet ver met een
dergelijke
onbetrouwbare
bondgenoot en het Westen
zag geen enkele reden voorhanden om finantiële en
ekonomische
tegemoetkomingen te verlenen.
Dat is de erfenis die pre-

nieuwe heren te bagdad
zident Aref en zijn medesamenzweerders
aantreffen.
Zullen zij in staat zijn, de
zware hypoteek te lichten ?
De vraag kan momenteel
nog niet beantwoord worden.
Het is nog niet duidelijk, wie
in het Irak van morgen de
toon zal aangeven : Aref of
iemand uit zijn gevolg ? Ook
in Egypte heeft men een
Nasser op een gegeven ogenblik uit de schaduw van Naguib zien treden.
Toch zijn reeds enkele
aanduidingen
voorhanden,
dat het nieuwe bewind uiterst omzichtig te werk gaat.
Alhoewel de samenzweerders alle sterk Nasser-gezind
zijn, hebben ze zich niet
in het avontuur van een
Verenigde Arabische Republiek gewaagd en schijnen ze
dat ook niet zinnens te zijn.
Werkt het Syrische voorbeeld
hier na ? Wel heeft Irak onmiddellijk de Arabische Liga
vervoegd en daarmee duidelijk te kennen gegeven dat
de aanspraken op Koeweit
vervallen.
Het nieuwe bewind heeft
zich onmiddellijk en scherp
tegen de kommunisten gekeerd. Daarmee is het belangrijkste
kommunistische
bolwerk in de Arabische wereld uitgeschakeld : in Egypte en in Algerië werden de
K.P.'s bliiten de wet gesteld
en hardnekkig vervolgd. De
houding van Aref t.o.v. de
kommunisten
ruimt
een
haard van intrigues en mogelijke wanorde in dat deel
van de wereld op. Ze versterkt het vertrouwen van
het Westen dat weer geneigd
zal zijn, steun aan Irak te
verlenen. Het nieuwe bewind
zal de buitenlandse koers van
zoveel « derde landen >, van
Nasser zeLf, gaan varen : lavéren tussen Oost en West
Inmiddels is een goed begin gemaakt met het stabili-

Nasser en Aref : nog geen V.A.R.
zeren van de binnenlandse
toestand : door het opnemen
in de nieuwe regering van
twee Koerdenleiders is de
mogelijkheid geschapen, de
rust in het Noorden van het
land te herstellen,
Kassem werd, om zijn onzekerheid en zijn willekeur,
wel eens de « koorddanser
van Bagdad
genoemd. De
vraag n a a r demokratie stelt
zich voorlopig nog lang niet
in Irak. De vraag is alleen
maar : wordt de onbekwame
diktatuur Kassem vervangen
door een sterk, bekwaam be-

wind ? De eerste aanduidingen laten het verhopen.
Bagdad ligt ver van hier
en de gebeurtenissen aldaar
schijnen ons nauwelijks te
raken. Maar wanneer ergens
in een belangrijk deel van
de wereld — en het Nabije
en Midden-Oosten zijn uituiterst belangrijk — het
evenwicht sterk verstoord
wordt, kan het hagelen tot
bij ons. Zo hopen we — en
de hoop lijkt niet helemaal
ongegrond — dat, na de wanorde van Kassem, er wat
meer orde komt.
tvo.
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C h i a r e z z a Christallina

« Kristalheldere klaarheid » was
een uitdrukking uil hel fascistisch
vokabularium in Italië. De uitdrukking kent een nieuw leven
sinds ze thans door de Italiaanse
partijen als slogan gebruikt wordt
in het vooruitzicht van de verkiezingen van 28 april a.s.
Deze verkiezingen staan in het
teken van de « apertura a sinistra », de opening naar links, /al
de samenwerking tussen christendemokralen
en
links-socialisten
voortgezet worden ? Deze samenwerking heeft in Italië grote prijsverhogingen, praktische devaluatie van het arbeidsloon, nieuwe
belastingen en eindeloze staking' n
uitgelokt. Geen der twee partijen
durft een nieuwe koalitie voor na
de verkiezingen beloven. De koali-

lie werd virtueel opgeheven door
verklaringen van de partijleiders
in het parlement. Maar aan de
top van beide partijen hoopt men
heimelijk op een verlenging van
het bondgenootschap.
Daarover zullen de Italianen zich
binnen een achttal weken moeten
uitspreken.

•

Kubaanse zorgen

De anti-Kubalobby in WashingIon verwijt Kennedy dat hij vrede
blijft nemen met de aanwezigheid
van minstens 17.000 Russische soldaten op Castro's eiland. Nu de
opwinding over het afspringen
der E.E.G.-onderhandelingen
met
Engeland wat geluwd is, gaat de
aandacht van de Amerikaanse politici weer in andere
richtingen.

Het is te verwachten dat Kennedy
tot een hernieuwd optreden inzake
Kuba zal gedwongen worden.

•

Niet a k k o o r d

De onderhandelingen
lussen
India en Pakistan over Kasjmir
zijn voor de derde maal afgesprongen. India eist de hoofdstad Srinagar op, o.m. om steeds een
vrije doortocht naar Ladakh en
de Chinese grens te hebben.
Met deze eis kan Pakistan zich
niet akkoord verklaren.

•

Nog geen M a g h r e b

In Habal konfereerden de ministers van Buitenlandse Zaken van
Algerië, Tunis en Marokko.
De betrekkingen tussen de drie

noordafrihaanse arabische staten
waren sinds het veroveren der Algerijnse onafhankelijkheid
méér
dan gespannen. De sociale opvattingen van de nieuwe Algerijnse
leiders beschouwde men in Tunis
en Marokko als een gevaarlijk
ferment.
Alhoewel te Rabat bleek dat de
oprichting van de Maghreb - de
éne grote noordafrikaanse arabische republiek - nog lang niet
voor de deur stond, werden de
betrekkingen tussen de drie er
toch versoepeld Enkele ernstige
hinderpalen, zoals de kwestie van
de Sahara-petroleum, werden uil
de weg geruimd.

•

PeuIschiUetje

Franklin D. Roosevelt Jr., zoon
van de vroegere prezident der V.S.,

werd thans door de Kennedy-ad'
ministratie benoemd tot onderstaatssekretaris in het ministerie
van Handel. Jaarwedde : het
peulschilletje van 1.050.000 F.
Roosevelt jr. verkocht tot op heden
Italiaanse en engelse sportwagens.

•

Bekwaam ?

Winston Churchill belastte zljt
zoon Randolph met de taak, dH
officiële biografie van de Britst
oorlogsleider te schrijven. Voorziene omvang • vijf dikke banden,
In Engeland betwijfelt men of
de polemische joernalist R. Churchill opgewassen is voor een laak
die eigenlijk door een historicus
zou moeten volbracht
worden.
Men verwacht meer hagio- dan
biografie.
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er niet is:

Het wegvervoer nam wat de haven van Anf
werpen betreft, de jongste tien jaar mei
6 0 0 % toe. De w e g v e r b i n d i n g e n met het nationaal en internationaal hinterland zijn dan
ook van het allergrootste belang. Onder deze
wegverbindingen is de E-3 wel de voornaamste omdat hij belangrijke Vlaamse nijverheidscentra evenals Noordfrankrijk en het
Roergebied met Antwerpen verbindt. Bedroeg het vrachtvervoer in 1962 over de E-3
reeds 4,4 miljoen ton en zal dit cijfer in 1970
stijgen tot 6 of 7 miljoen, dan blijkt dat v a n
dit vervoer een groot deel afkomstig is v a n
de A n t w e r p s e h a v e n .

•f

>•'• «<ss •••

AISTWERPEIS - ROERSTREEK
KORTER LANGS ROTTERDAM
Juiste cijfers ontbreken
echter. Zelfs de Schepene
van de haven, de heer Delwaide schreef enkele tijd geleden in het informatie-blad
van het Ekonomische komitee voor de Kempen, blad dat
gewijd was aan de E3, dat hij
geen juiste gegevens kon bezorgen omtrent het vrachtvervoer in en om de Antwerpse haven. Het Wijkt
echter dat het doorvoerverkeer (met overlading) alleen
reeds steeg van 54.343 ton in
1951 tot 381.000 ton in 1961
wat een aangroei van praktisch 600 % bet»2kent. Het
gaat hier om vrachtvervoer
dat ofwel goederen die te
Antwerpen verscheept worden aanvoert uit het buitenland, ofwel goederen die te
Antwerpen per schip toekomen en per vrachtwagen
naar het
buitenland gebracht worden.
•

W e g naar Roer,
nu korter langs R'dam

Ontleedt men dit doorvoerverkeer dan
bemerkt
men dat Frankrijk (cijfers
van 1960) uit de bus komt
met 185.817 Nederland met
82.197 e n
Duits'and met
66 029 ton. Zij bekleden de
eerste plaatsen in de Ant-

werpse haven en het zijn
juist deze landen die betrokken zijn bij de E-3.

destad-Roergebied
185 km.
•

Frankrijk met het industrie-centrum
rond Rijsei,
Nederland met de NoordBrabantse nijverheden
en
Duitsland met het gehele
Roergebied, zouden zeker in
nog sterkeje mate tot Antwerpen worden aangetrokken, indien de wegverbinding
naar de haven aan alle vereisten zou voldoen. Sommigen werpen op dat de snelweg Antwerpen - Luik -Aken
zou volstaan voor de verbinding met Duitsland maar dat
is niet juist. Antwerpen is in
de eerste plaats gebaat bij
een korte en snelle verbinding met de Roer. Het is
luist hier dat Rotterdam een
grote
konkurentie vormt,
daar deze haven slechts op
200 km verwijderd is van het
Duitse
industriecentrum,
terwijl de afstand van Antwerpen, over de Boudewijnsnelweg, 290 km bedraagt,
dus één derde meer Een
vrachtwagen zelfs, die eerst
van Antwerpen naar Rotterdam zou rijden en vervolgens
via Utrecht n a a r het Roergebied, zou slechts 274 km
dienen af te leggen ! Indien
de E3 er echter komt, dan
bedraagt de afstand Schel-

slechts

Bevoegdheid
in stukjes gehakt

Het komt er dus op aan
zo spoedig mogelijk deze E3
te verwezenlijken en ook een
doeltreffende verbinding van
de haven met de snelweg tot
stand te brengen. Natuurlijk kan men met het intense
verkeer niet door de broekspijpwegen van de binnenstad
blijven ploeteren; er dieneo
ringbanen rond Antwerpen
te komen. En hier schuilt een
addertje in het gras.
De kleine ring stond als
eerste uit te voeren werk in
het Wegenfonds opgenomen.
Intussen is er van deze ring
nog in de verste verte iets te
bespeuren. Het geharrewar
rond
de
oeververbinding
wordt als ogenschijnlijk argument gebruikt om ook deze noodzakelijke aanleg op
de lange baan te schuiven. Er
is meer, waar de oververbinding onder de bevoegdheid
van het ministerie valt, heeft
men een gedeelte van de
kleine ring
overgeb«>veld
naar
de
interkommunale
voor de E3. Nu bestaat het
gevaar dat men de aanleg
van brug of tunnel, te Brussel weer gaat saboteren met

vertragingsmaneuvers en dat
de
interkommunale
gaat
wachten met het door h a a r
aan te leggen stuk van de
kleine ring. tot de oeververbinding er gaat komen.
Het gaat hier namelijk om
het gedee:te dat vanaan de
nieuwe brug of tunnel, in de
richting van de Boudewijnsnelweg gaat
(Turnhoutse
poort).
Een ander deel van de
kleine ring, dat gelegen is
tussen het beginpunt van de
autosnelweg Antwerpen-Luik
en de haven, en dat de verbinding verzekert tussen de
haven en de E3, valt onder
de bevoegdheid van het ministerie. Dit is een ongezonde
toestand, men had ofwel alles onder de interkommunale
ofwel onder het ministerie
van Openbare Werken moeten plaatsen, hoewel men
tegenover deze laatste instantie altijd de nodige omzichtigheid (om niet te zeggen wantrouwen) moet aan
de dag leggen.
Te Gent valt de verbinding'
haven — E3, onder de bevoegdheid van de intergemeente'ijke voor de E3 en
dit had te Antwerpen ook
het geval kunnen geweest
zijn. Nu staan wij voor het
feit dat hier een stukje overgelaten wordt aan de interkommunale, daar een dee'tje
Geen duikerspakken
Wij schreven verleden
week over de mizeries in
de Antwerpse tunnel.
Tot deze mizeries behoort ook de luchtverver•ing.
Is de tunnel niet gebouwd om acht miljoen
voertuigen per jaar te
slikken, dan is hij ook
niet aangepast aan de eisen van de luchtverversing die het reusachtige
leger uitlaatpijpen vereist.
De
tunnelmaatschappij
heeft weliswaar meettoestellen laten plaatsen die
e«n teveel aan kooknonoxyde in de tunnellucht,
onmiddellijk seinen. IMt

E-3
IN SCHADE
EN S C H A N D E
REPORTAGE
DOOR
STAF DE LIE
i**^^

voor het miinisterie en ginder
weer een hapje voor de E3
maatschappij. Met het gevolg dat, wanneer een van
de delen niet, of niet tijdig
afgemaakt wordt, er weer
een kink in de kabel zit. Meteen kunnen de Vlamingen
aan het betogen blijven :
dan eens voor een brug, dan
eens voor een stukje ringlaan, dan weer voor een
eindje E3. Enzovoorts ...
voor politie
belet toch niet dat de uitwassemingen in de « pijp »
dermate groot zijn, dat
een lang
verWijf erin
schadelijk is voor de gezondheid. De politie kan
hierover trouwens meespreken. De
ongezonde
lucht maakt een vaste
wacht in de tunnel volledig
onmogelijk.
Men
heeft er al aan gedacht
maskers aan te schaffen
voor de politie, maar er
blijkt tot nog toe geen enJiel gasmasker te bestaan
dat volledige zekerheid
geeft. En een duikerspak
aantrekken, dat kunnen
de politiemannen toch ook
niet!
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in afwachting

van

een moderne
oeververbinding:

W i j h e b b e n verleden w e e k gezegd, in een
v o l g e n d e bijdrage meer te zullen b r e n g e n
over de noordelijke oeverbinding, die er
b r o o d n o d i g is voor d e A n t w e r p s e h a v e n ,
w e l k e steeds verder n a a r het n o o r d e n uitbreidt. W i l m e n i n d e r d a a d tot een goede
w^eg- en o e v e r v e r b i n d i n g k o m e n , d a n dient
niet alleen ten zuiden v a n A n t w e r p e n een
b r u g en een t u n n e l , s a m e n m e t de grote en
d e kleine ring aangelegd te w o r d e n , m a a r
d a n m o e t m e n ook zorgen d a t het verkeer
v a n en n a a r het noordelijke h a v e n g e b i e d ,
een u i t w e g vindt, t e m e e r daar in het r a a m
v a n de uitbreiding, in die h a v e n z o n e ook een
m o d e r n e w e g v e r b i n d i n g voorzien w o r d t .
-iiMWAh'fOiH

V a n groot b e l a n g

«^h

beter een
veerboot
dan een omweg?
(zuiden van Antwerpen) dus
langs de kleine en grote ring
de stroom oversteekt. Indien
men aanneemt dat 80 % van
het
Schelde-overschrijdend
verkeer voor de Antwerpse
agglomeratie is bestemd, en
20 % voorbij deze agglomeratie rijdt, dan blijft te bezien welk gedeelte van dit

dig. Waarom zou men hier,
in afwachting van een betere
Scheldeceververbinding, niet
naar dit middel grijpen ?
•

Mogelijkheid te Lillo
Te Lillo (evenals in andere Scheldedorpen)
bestaat
er een veerpont over de
Schelde. Dit veerpont wordt

" ste^ct brossel stokken in d^ wielen?

voor baanvervoer.
Deskundigen schatten het
verlies van het wegvervoer
door de slechte oeververbinding op ruim 1 miljard over
een periode van twintig jaar.
Waar dus in de omgeving
van Antwerpen-stad dringend moet gezorgd worden
voor een oeververbinding die
aan aHe eisen voldoet, daar
mag niet langer gedraald
worden met een noordelijke
oeververbinding.
Nochtans
zwijgen de officiële instanties hierover als vermoord.
Zowel voor de haven echter,
als voor het Waasland is zij
van enorm belang. Vergeten
wij niet dat mettertijd het
verkeer in noordelijke richting zal verschuiven, dat rekening dient gehouden met
het Kreekkrakplan, met de
kanaalzone tussen - Gent en
Terneuzen en de havenzone
die in opbouw is rond Vlissinge. Hun onderling verkeer
zal, met hun groei, toenemen.
•

Sabotage
v a n u i t Brussel ?

Daarbij dient de wegenplanning rekening te houden
met de noodzakelijkheid van
een volledige moderne verbindingsweg tussen Antwerpen en Zelzate, doorheen het
noordelijk gedeelte van het
Waasland. En hier is het dat
vooral het belang ligt van de
noordelijke verbinding die
ter hoogte van Lillo (en wel
ten zuiden van dit dorp) in
de Antwerpse Polders, tot
stand zouden
dienen gebracht.
Jwist ook omdat daar een
doortocht onder of boven h e t

kanaaldok, moet komen In
dit verband willen wij trouwens wijzen op een gevaar
dat duidt op een sabotage
vanuit Brussel. Zoals men
weet zijn er in het nieuw te
graven kanaaldok dat vanaan de Frediksluis te Zandvliet - Berendrecht,
naar
Kruisschans loopt, twee sektoren, namelijk BI en B2.
Tussenin, waar deze delen
aan elkaar sluiten ter hoogte
van Lillo, moest een tunnel
aangelegd worden, voor het
baan- en treinverkeer.
Deze tunnel zou gemakkelijk te maken zijn, vermits
op dit ogenblik het kanaal
wordt uitgegraven en men
dus «open» werk zou kunnen
verrichten indien men dit
wenste. Welnu, deze tunnel
werd door het ministerie van
Openbare Werken geschrapt
en vervangen door een wipbrug ! Men weet welke mizerie dergelijke wipbruggen
in het Antwerpse havengebied met zich brengen, zowel voor het vervoer, als voor
de arbeiders. En dat, wij
herhalen het, terwijl er in
Brussel onder ieder verkeersknooppunt een tunnel ligt.
Maar ja, het ekonomische
belang van een « provinciestad » is van ondergeschikt
belang voor de hoofdstad.
n B a a t bij
noordelijke overtocht
Volgens tellingen is komen
vast te staan dat 40 % van
het verkeer op dit ogenblik
(later zal dit blijkbaar nog
aangroeien) gebaat is bij
een noordelijke
overtocht
van de Schelde, terwijl 60 %
beter via Kiel of Hemfltsem

verkeer best door een van
beide verbindingen wordt bediend. Uiteindelijk verkrijgt
men voor de noordelijke verbinding, voor de kleine ring
en voor de grote ring, een
onderscheiden jk
totaalbelang van 56 %, van 24 % en
van 20 %, hetgeen wel zeer
duidelijk het grote belang
van de noordelijke oeververbinding aanduidt.
•

Naar e e n veerdienst ?

Hiermee rekening houdend
en wetende dat het verkeer
door de huidige Antwerpse
tunnel weldra
onmogelijk
gaat worden, daar hij slechts
berekend is op een verkeer
van 3 miljoen voertuigen per
jaar, waar er op dit ogenblik
niet minder dan 8 miljoen
doorgeloodsd worden, terwijl
de verkeersdrukte per maand
dan
nog
met
100.000
eenheden
groeit,
dient
een oplossing in deze richting te worden onderzocht.
Zoa<s wij reeds verleden
week schreven, wordt er een
beperking voor de Antwerpse
tunnel in het vooruitzicht
gesteld, wat natuurlijk onmetelijke gevolgen zal hebben voor het verkeer in het
algemeen en voor het baanvervoer in het bijzonder,
baanvervoer dat nu reeds zo
erg gehandikapt wordt door
het verbod op de spitsuren.
Buiten de voornoemde beperking, kan een andere oplossing onderzocht worden
(eveneens als noodmaatregel
dan) namelijk deze van het
inleggen van een veerdienst
voor het vrachtvervoer. In
Nederland bestaan dergelijke veerdiensten zeer veelvul-

bediend door de interprovinciale stoomvaartmaatschappij Flandria en dient hoofdzakelijk voor het overzetten
van personen, vooral arbeiders uit het noorden van het
Waasland, die werkzaam zijn
in het havengebied. Sinds
lang werd er door verschillende Vlaamse organisaties
en niet in het minst door de
Volksunie, aangedrongen op
een verbetering van dit veerpont. De overzetboot was
namelijk te klein, de reizigers vonden er geen beschutting en geen verwarming.
Aan dit euvel zou een einde moeten komen en bet zijn
weer eens de Brusselse instanties die de zaak op de
lange baan hebben geschoven.
Wat nu het inleggen van
een groot
veerpont voor
vrachtwagens betreft,
dit
kan natuur'ijk niet zomaar
van vandaag op morgen gebeuren omdat hiervoor specia'e steigers dienen aangelegd te worden en omdat

men in België niet over de
nodige vaartuigen beschikt.
Er zijn weliswaar nog de oude veerboten die vroeger tussen Antwerpen en de Linkeroever voeren maar die
zijn ongeschikt voor een moderne overzetdienst. Wat er
ook van zij, een noordelijke
oeververbindin moet er komen, de Antwerpse tunnel
moet ontlast worden en dit
kan, zolang er geen nieuwe
brug of tunnel tot stand
komt, slechts gebeuren door
noodmaatregelen. Het is in
dit geval zeker beter met een
veerboot de Schelde over te
steken, dan tot veertig kilometers om te rijden langs
Temse.
S.D.L.

•

Korter

|
•

Een Waaslandse lezer deed ;
ons opmerken dat de lengte •
van de voetgangerstunnel;
te Antwerpen geen ander- •
halve ki'ometer bedraagt •
zoals wij geschreven heb- i
ben en dit is inderdaad zo. Z
Het is de grote tunnel die :
een lengte heeft van an- ;
derhalve
kilometer,
of •
juister gezegd van 1.768 •
meter terwijl de kleine;
tunnel 570 meter lang is, \
wat niet wegneemt dat er ï
in deze verkïeJnde uitgave Z
van de « konijnenpijp » ie- i
dere dag veel tijd ver- ;
speeld wordt door werk- •
mensen.
•
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR
Ik h a d een p a a r dagen thuis gezeten m e t een
z w a r e verhoudheid, die ik trachtte te bestrijden met lichte poedertjes en z w a r e d r a n k ,
« Baat het niet, het schaadt toch ook n i e t . . . »
zei ik tegen mijn v r o u w die haar twijfel uitd r u k t e aan de geneeskracht v a n whisky e n
Bols. Door mijn g e d w o n g e n thuisblijven viel
ook mijn wekelijks bezoek a a n de dichter
w e g , m a a r het leek wel of hij geroken h a d
dat ik verlegen zat om kopij voor het blad,
w a n t hij k w a m m e zelf bezoeken. V r o e g e r ,
tijdens een winterse griepperiode, h a d ik eens
getracht een p a a r stukjes voor het blad te
schrijven m a a r het rczultaat w a s er d a n ook
n a a r geweest : bij de drie of vier b o e k e n die
ik toen d o o r g e n o m e n h a d w a s er zelfs een
boek over existentiële wijsbegeerte en dat
m o e t mij toen helemaal duizelig g e m a a k t
h e b b e n . Maar n u w a s ik al in zoverre fit en
gezond, dat ik m e v e r h e u g d e toen de dichter
telefoneerde dat hij 's a v o n d s eens zou binn e n w i p p e n . D a t b i n n e n w i p p e n is d a n uitgegroeid tot een tamelijk lang gesprek — zeer
tot ergernis v a n mijn v r o u w die bezorgd w a s
om mijn pas herstelde g e z o n d h e i d . . .

Het gesprek begon met
een vraag va;i de dichter.
— Wat versta jij eigenlijk
onder « Nederlandse letterkunde » ?
— Nou, dat is nogal Je"aar:
de letterkunde die in de Nederlandse taal geschreven is.
— Zo klaar en zo vast omlijnd als jij je dat voorstelt,
is het nu ook weer niet, antwoordde hij. Heb jij er al
eens over nagedacht, dat op
de drie Vlaamse dichters die
als de grootsten beschouwd
worden van hun tijd, er één
is die in het Frans schreef?
En toch is Verhaeren, want
ik heb het over hem, naast
Gezelle en Van de Woestijne typisch Vlaams en is
zijn werk een beeld van
« Toute la Flandre ». Evenzeer Vlaams, misschien zelfs
meer, dan Van de Woestijne.
— Ik hoor het al : je loopt
met literaire annexatieplannen.
— We hoeven aan geen literaire annexatie te doen
om overal dat te herkennen
wat in feite van ons is, n a a r
wezen en aard, ook al is het
in een ander taal uitgedrukt
— Nu je de stap toch hebt
gezet, kan je wel verder
gaan : Eekhoud, De Coster,
Maeterlinck, van Lerberghe.
— Ja, zelfs Maeterlinck,
de man die de taal van zijn
eigen volk verachtte, kon
zijn Vlaamse afkomst en zijn
Vlaamse naam niet loochenen. En wat De Coster betreft : met Multatuli's « Max
Havelaar > is zijn « Legende
van Uilenspiegel > het in het
buitenland meest verspreide
en gelezen boek der Nederlandse literatuur Ik zeg wel:
der Nederlandse literatuur.
En dat ik zo maax geen extremistisch standpunt
inneem of a.an literaire annexatie doe, kan ik bewijzen :
de meeste literatuurhistorici
beschouwen niet alleen het
werk van De Ooster, maar
ook dat van Verhaeren als
behorende tot de «Vlaamse»
en bij uitbreiding dus, tot de
Nederlandse literatuur
— Wat niet belet dat zij
tenslotte tocy Frans schreven !
— Hun
uitdrukkingsmiddel v/as Frans en de redenen
daarvan zijn ons allemaal
bekend. Maar wie durft er de

;esprek met de jonge dichter

verhaeren:
nederlandse letterkunde ?
gekende te Parijs wonende
Franz Hel ens eigenlijk Frederik Van Ermengem heet ?
Dat
de
romanschrijfster
France
Adine, niettegenstaande h a a r voornaam, eigenlijk Van Dromme heet en
te Eesen geboren werd ? Ook
Van Lerberghe, de medeleerling van Maeterlinck aan
het Sint-Barbaracollege te
Gent, was in die stad gebo-

— Neen. Want nog gebeurd het, dat Vlamingen
zich in het Frans moeten
uitdrukken, omdat die taal
de enige is welke zij voldoende beheersen Hoe is 't godsmogelijk, zeg je Opvoeding
milieu, school... Er zijn helaas nog een aantal Franse
scholen in Vlaanderen, waar
men de kinderen van hun
e'gen taal vervreemdt... En

>^ ^ X-V.HU^CiU^^MI^i, .•.•

Sneeuw in Middelheim.
Nederlandse — zelfs Grootnederlandse — geest van De
Coster's Uilenspiegel loochenen ? Wie durft er loochenen dat de geest van Verhaeren's oeuvre, en niet alleen de onderwerpen, typisch
Vlaams zijn en dat ook de
taal zelf bij Verhaeren zowel
als bij De Coster zeer sterk
onder
invloed
van hun
Vlaamse afkomst staat en
zodanig van het klassieke
Frans verschiet, dat men hen
wel eens verweten heeft dat
zij « slecht » Frans schreven ?
— Nu goed, ik neem aan
dat Vlamingen die in het
Frans schreven hun afkomst
niet konden verbergen, zodat zelfs in een vreemde taal
h u n werk nog een sterk
Vlaams uitzicht kreeg... Het
gebeurde trouwens in een
periode dat wij nog geen eigen elite hadden die een eigen kultuurtaal beheerste.
Het zijn tenslotte maar uitzonderingen...
— Uitzonderingen ?
Talrijke uitzonderingen dan. Ik
kan je direkt zo voor de
vuist een aantal namen van
Fransschrijvende dichters en
romanciers noemen, die van
geboorte en afstamming Vlaming zijn. Wist ge, dat de

ren : zijn vader was Vlaming. Moet ik "oortgaan ?
Horace Van Offel : Antwerpenaar. C. Melloy : afkomstig van Melle. Adrien J a n s :
geboren te Edegem. En de
lijst kan aangevuld worden.
Ik iaat dan nog die auteurs
buiten beschouwing, die van
Zuid-Vlaamse afkomst zijn,
zoals
Maxence
Van der
Meersch, wier werk dulde'ijk
Vlaamse trekken vertoont.
Ik wil evenmin stUstaan bij
een zo echt V aams werk als
dat van J, Van Gorp < Flamand des Vagues », dat in
het
Nederlands
vertaald
werd onder de titel : « Vlaming Houzee ».
— Ik meen dat de periode voorbij is, dat een ontwikkeld Vlaming zich soms
van het
Frans bedienen
moest om zich literair te uiten, omdat hij het Nederlands
als literair uitdrukk i.gsmiddel niet genoeg beheerste.
Sinds het middelbaar onderwijs volledig vernederlandst werd en het Nederlands als kultuurtaal een
volwaardig uitdrukking-smiddel levert voor de Vlaamse
intellectueel, is die fransschrijverij
van
Vlaamse
dichters en romanciers wel
voorgoed voorbij..

als men de heren in Brussel
laat doen, komen er morgen
nog bij...
— Je zegt, dat het nu nog
gebeurt.
— Wil je bewijzen ? Er is
te Antwerpen een libera'e
voorman, parlementair en
oud-minister. Zijn
vrouw
schrijft Franse tonee stukken. Tot daar toe : nemen we
aan dat de dame in h a a r
jonge tijd bij de soeurs n a a r
school liep en h a a r «Vlaams»
van de meid of de kinderjuflfrouw leerdip. Maar die
ministeriële vader heeft een
literaire dochter — die in de
Franse literatuur zelfs n a a m
en faam verwierf.
— Fran?oise Mallet-Joris?
— Het raden was niet
moeilijk... Ik wil nog wel
eens terugkomen op de literaire waarde van het oeuvre
dezer jonge dame. Of het
feit, dat ze in het Frans
schrijft in plaats van in het
Nederlands, een verlies voor
de Nederlandse literatuur is,
wil ik nog in het midden laten -^ al meen ik dat elk
verlies, ook het geringste, teveel is.
Maar ik vind het een abnormale situatie. Ik wil zelfs
aannemen
dat
Frangoise
Mallet-Joris,
die
tussen

haakjes gezegd een goed uitgever heeft die het klappen
van de zweep kent, niet zo'n
groot publiek en zo'n literaire faam zou gekend hebben
Indien ze uitsluitend in het
Neder'ands had geschreven. Maar a's 't daarop aankomt,
waarom ^eren ze dan allemaal geen Engels : daar is
nog groter « afzetgebied » ?
,— Ja, maar... de jonge dame in kwestie Is niet alleen
in het Frans opgevoed. Ze is
ook — als ik me niet vergis
zelfs tweemaal — met een
Fransman getrouwd geweest
en woont sedert jaren te Parijs. Ook het latere milieu
en de omgeving waar men in
verzeild geraakt
zijn vaak
bepalend...
— Ik twijfel eraan of dat
milieu en die omgeving bepalend zouden geweest zijn,
indien de schrijfster als jong
meisje een Neder andse opVoeding zou gehad hebben.
Er zijn nog auteurs die met
een
anderstalige
gehuwd
zijn, die jarenlang in 't buit e n a n d verbleven. Kijk eens
naar J a n de Hartog : is zijn
faam — ook in het buitenland, zelfs in Frankrijk —
zoveel minder dan die van
Frangoise Mallet-Joris ?
— Er is toch iets dat niet
verandert, ook niet bij het
aanwenden van een vreemd
uitdrukkingsmiddel en dat
is : wezen en aard van de
auteur zelf. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan.
Herma Briffault, die « La
Chambre rouge > vertaalde,
zegt letterlijk :
« The writer uses the
» French language but she
» molds it to suit her purposes
» and to expound her point
» of view, which is Flemish »
> ...de schrijfster gebruikt
» de Franse taal, maar ze
» vormt ze zodanig dat ze
» h a a r bedoelingen dient en
» haar
standpunten
ver» klaart — en
die zijn
» V aams. »
— Men zou deze tekst
kunnen zetten boven het
oeuvre van de meeste der
Fransschrijvende
Vlamingen. Terecht sprak een Engelse krant
daarom van
Frangoise Mallet-Joris als
van « a young Flemish autor. >
— Met hetzelfde recht en
om dezelfde reden, waarom
wij Verhaeren en De Coster
en zoveel anderen « Vlaamse » auteurs noemen en h u n
werk als een deel van onze
letterkunde, van ons Nederlandse
kultuuipatrimonium
mogen beschouwen : onder
een vreemd kleed leeft een
bloedwarm Vlaams lichaam,
een onloochenbaar Vlaams
hart...
RZ.
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P£R5SP/^GaL
Ons leven

karnaval
der belgen
<( Leuven, o dagen, o schone dagen » verzuchtte Nest Claes in een
v a n zijn laatste boeken. O dolle
dagen, zou men h e t zelengetrek
k u n n e n betitelen d a t zich de laatste dagen te Leuven afspeelde De
perssupporters s t a a n In de klassieke kampen. De Vlaamse katolieke pers verheugt zich dat de
universiteit te Leuven eindelijk de
splitsing n a a r de groei van een
volwaardige Katolieke
Vlaamse
universiteit schijnt a a n te vatten.
Libre's en t u t t i quanti's betreuren
deze nieuwe scheur in de vaan v a n
1839 (« en ' t opschrift was in ' t
Frans).

Standaard
Wil d a t de evolutie die begonnen
werd nu voortga tot eigen Vlaamse fakultelten.
« Zeker is alles nog niet duidelijk en kon de term « fakultelten»
alle dubbelzinnigheid hebben verhinderd; m a a r h e t zou vo'komen
In strijd zijn met de geest van h e t
dokument en de voorafgaande besp ekingen, indien nu de eigenlijke
bevoegdheid zou berusten bij de
kcördinerencJe orgainen (kommissie van vier, algemene faku'teitsvergadering). De Vlamingen is h e t
er Immers niet zozeer om te doen
in de fakultelten, waarvan de bevoegdheid In een nieuwe universiteit dient uitgebreid te worden zoals in het buitenland Nederlands
t e p r a t e n ; neen, zij wensen h u n
fakultelten uit te bouwen in nauw
kontakt met de Vlaamse studenten
en zelf een rol t e spelen bij de
ontvoogding van h e t Vl«flmse volk.

Het Volk
Verheugt zich over het beginsel.
« Na en.ge aarzeling, onder druk
van zekere Waalse
professoren,
heeft de academische overheid gisteren h a a r beslissing bekend gem a a k t . Deze beslissing komt tegemoet aan de verlangens van de
Vlaamse profesoreo «x de Vlaankse studenten
De Vlaamse universitaire gemeenschap vroeg enkel om baas
t e zijn in eigen huis, zonder zich
m e t de Waa'se faculteiten te bemoeien. D e gewenste
splitsing
wordt doorgevoerd, terwijl anderzijds de nodige
contactorganen
worden voorzien om de goede verstandhouding tussen de twee taalgemeenschappen te bewaren.
De ho"ding van de Vlaamse
studen'Pt!
.Wij lu^u^ii d a t deze mededeling
v a n de academische overheid een
einde zal maken a a n de beroering,
die de jongste dagen m en bulten
Leuven was ontstaan.
Maandag
protesteerden de Vlaamse studenten nogal heftig tegen h e t uitblijven van de beloofde ^gplitsing der
faculteiten. »
Ondertussen werd d i b-toging
van de Vlaan.se studenten afgelast n a duidelijke belofte van de
akademische overheid dat de evolutie i n de zin zal gebeuren die
door de Vlaamsgezlnde katolieke
opinie sinds lang wordt geëist.
Het is mcae de t a a k van het
roemrijke KVHV hier mee op de
uitkijk te blijven.

Toont te behoren tot de generatie die h e t detail-kontrolefiamingantisme beu is, automatisch i n
ons voordeel werkende s t n i k t u r e n
kunnen dit uitputtende werk vervangen van de schildwacht-Vlamingen .
« We vrezen nocli4»ns, dat zelfs
met de grootste doorzettingsvermogen, nog niet veel te verwachten valt, omdat in feite h e t principe der splitsing niet a a n v a a r d
werd, alleen een woordelijke decentralisatie om de gemoederen te
ijedaren Wij zouden deze toestand
willen in het reme getrokken zien;
nl. volledige splitsing met twee faculteiten. Deze dubbelzinnigheid is
te afmattend,
e n verplicht ons
voortdurend waakzaam te blijven
en te vechten om een zogezegd toegestaan principe toch ge^-eaMseerd
te zien.
We wensen onze k r a c h t a a n andere doeleinden t e besteden, en
vragen daarom d e academische
overheid zeer dringend door t e
voeren wat de werkgroepen voorstelden : splitsing der faculteiten.»

s t m k t u u r en de geest van de universiteiten i n Vlaanderen geen
« afsluiting » is van « Europa »
waar De Meyer mee schermt 7 H e t
is onze basis voor een open ontmoeting m a a r d a n zonder achterdocht vanuit die te verwerven Nederlandse zelfstandigheid.

LA RELEVE
J u i c h t afkeurende kommentaren
Op de houding van K a n u n n i k Leclerq toe.
Die verklaarde dat de Waalse
katolieken geen afzijdige houding
tegenover de federale
stroming
mogen aannemen.
« Deze interessante kommentaar
wo-dt gegeven o p een ogenblik
d a t de meest vurige verdedigers
van de « splitsing » van de universiteit van Leuven, verk'aren d a t
zij de toegang tot Leuven a a n de
Walen zullen ontzeggen. Arme
Walen, waar zulen zij nog gereapekteerd worden ? »
Ja» ja, Oü Wa"'ons-nous ? Beste
taktiek is altijd vroeg genoeg roepen <( Houd de dief ».

DE NIEUWE GIDS

LINKS

In de stilaan kiloswordende liDe moniteur v a « h e t unitarisme
t e r a t u u r over de Mars van de Belen lijfblad van Theo bijft in zijn
gen op 31 m a a r t meenden we een
rolletje van in - de - rug- schieter.
artikel te krijgen in Vo'ksgazet
Het is een van de enigste Vlaamse
toen ons de titel trof <( Het karpublikaties die zulk aftands unitanaval der Belgen ». Het was echrisme blijven verdedigen. Zelfs al
ter over h e t echte <• karnaval » in
gebeurt dit met heel veel grote
de b!a<i zijde « Toeren en t r e woorden door Prof. De Meyer en
ken ». Echt socialistische Vlaamse
stekelige insinuaties over V'aamse
spot met die b'a-bla patriotten
« apartheid ».
vonden we in een » peperbus »
« I n academische kringen t e
van Links.
Leuven heeft men met leedwezen
« Oo 31 m a a r t ma^sjeren wij
kennis genomen van h e t besluit
n a a r Brussel, wij aUen. Belgen, die'
van 'Prof. Malergreau, zijn onts'ag
gehecht zijn a a n het een en onIn t e dienen als secretaris-generagi^
•-verdeelhaap v a d e r ' a n d ; wij a"en,
van de Un've'-siteit.
Belgen, d'e met een of ander gouVelen van zijn zowel VlaaJMse
den kluister gebonden zijn a a n de
als Waalse collega's betreuren met
eenheid van een lanfi dat voor ons
h e m de recente ontwikkeling in de
n o ? zo kwaad niet is.
richting van een steeds verder
Wij zullen oostappen in dichte
doorgedreven splitsing
VEUJ de
drommen met van nobele fierheid
Univer<5lteit volgens beide taalen dikke Dortefeuil'es. gezwol'en
stelsels.
borsten, omhuld i n fi-akken, die
Bij de inrichting van een univeel weghebben van een schictbaversiteit en van de faculteiten die
rak op de Sinkspnfoor. beecraven
er deel van uitmaken, kan segreondc- de decoraties
gatie vo'gens nationale, regionale
ADen zullen wij drager zijn van
of tribale criteria of volgens de
h e t plaat'e « Unite ». Deze kunt a a l waa-in het onderwijs wordt
n e n in so'de aangekocht worden
verstrekt, door geen enkel gezond
bij de citoyen GalUy t e Char'ebeginsel worden verantwoord.
rol. zij zlin In goede staat on hebZij die tot die gematigde meerben slechts éénmaal e n m a a r
derheid behoren wensen niet de
eventjes gediend. Vanzelfsprekend
diktaten te a a n v a a r d e n van diegeslechts in één taal. d a t nast biij
nen die alles volgens de maatstaéén volk en één vaderland.
ven h u n tribaal exclusivisme blijPier zuilen wij opstappen nageken te beoordelen. Zij zu'len zich
keken door de mlMoenen die onze
krachtig verzetten tegen alle vermilitaire k a d a n s zullen bewondedere aftakeling; van de Universiren. Door de schimmen van de geteit te h a n d h a v e n en zij zullen
vallenen Ijlt beide oorlogen en onalles doen om de eenheid verder te
der hen de zonen w'er moeder wij
bouwen a a n h a a r groei en h a a r
zo juist in de v o o b i l e winter h^b^
grootheid. »
ben laten creoc-en van honger en
koude. Door de ml'loen^n uitsjeZou hpt nog altijd niet tot de
buitenen. deze verworpenen d e r
professorale hersens doorgedronaarde, op wier rug wij steeds hogen zijn dat ons streven n a a r kulger klimmen op de 'p'^d^r van dit
turele zelfstandigheid ook in de
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toegevelijk zijn voor de veroordedden door de Kiijgsgerechten
inderdaad,
veel
kommentaar
hoeft er niet bij. Maar ale staaltje
van praktisch Kristendom van onze eerste minister kan het er door.
Met deze woorden verovert hij de
eeuwigheid. Maar h e t is een eeuwigheid van walg en verachting.
Negatie van de naastenliefde Negatie van d e rechtvaardigheid.
Negatie van de wettelijkheid D«
repressie vindt In heel Europa
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I n een zeer lezenswaardig artikel zegt Maurits Bologne d a t h e t
ter plaatse trappelen van de socialisten i n Vlaanderen
voortkomt
van h u n onvlaamse houding.
« Op h e t elektorale vlak lijkt
h e t dat de Belgo-Vlaamse houding
van de BSP tot een dubbele mislukking leidt, verkiezingsnederlaag,
dn<Jlka.e mlsiultking. Alles doet
veronderstellen — voor zover men
de toekomst uit het heden kan
Voorspellen — d a t h e t socialisme
zoals h e t verpersoonllkt is In de
BSP niet zal vooruitgaan in Vlaanderen en dat h e t een gevaarlijke
neiging tot uitmergelen ve-toont
In Wallonië. In Vlaanderen vindt
h e t meer en meer een sterke konkurrent in de travaillistische en
flamlngantisohe
vleugel van de
kristen-demokratie die t e vinden
is terzelfdertijd In de CVP als In
de Voksunie en waarvan de verdienste is dat zij op een meer
aangepaste manier d a n de Belgisch gezinde
sociaal-demokratie
de sociale en 'Vlaamse Ijet^achtlngen van de Vlaamse massas uitdrukt. »
Hoe rijmt men d a t te saam met
die nazibotten van d e liberale
Volksbelangers ?

DIETSLAND
EUROPA
Geeft scuerpe kouiiutoitaar bij
de opmerking van Lefèvre over de
repressie ter gelegenheid van h e t
parlementair debat over de rede
van Custers te Aken.
« .,je n'al g u è e d'indulgence
pour ceux qui ont été condamnés
p a r les trlbnnaux ». Ik kan weinig
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kapitalistische paradijs. Door de
Walen waarvan
men het land
meer en meer ontmantelt en eindelijk door de Vlamingen waarvoor honderddertig j a a r Belgiekske
zoveel betekent als nlekske.
En avant, juicht Belgen, juicht.
Allen op 31 m a a r t naar Bruxelles,
la Capitale. Gij allen, profiteurs,
sluit de rangen, slnon les Belges
e t la Belgique descendront au tombeau waaruit zij misschien nooit
h a d d e n moeten opstaan. »

WIE DOET WAT ?
V l a a m s - N a t i o n a l i s t 47 j . ,
6 kleine kinderen, reeds
zeer lang werkloos, vraagt
dringend werk. O m dit gezin t eh e l p e n v r a a g t Sint
Maartensfonds
Brabant
P o s t b u s 5, B r u s s e l 24, a l l e
hulp. (schoeisel, kleding,
levensmiddelen,
kolen,
e n z . ) . 1 % h u l p is m e e r d a n
100% m e d e l i j d e n .

vandaag nog slechts één verdediger : C.V.P.-er eerste-minister Lefèvre. Wel bekome het hem. »
Theo heeft een charme, zijn brutale oprechtheid zoals na de dinamitering van de IJzertoren : « Hi)
ligt er en hij ligt er goed ».
Dat de talloze rcpressiejetroff©.
nen die nog voor de kleurpartijen
stemden het indachtig zijn,

Vlaams-politiek n e u t r a l klaagt
h e t scherp d e ondemokratische
machtsmisbruiken van de «grote»
partijen a a n in verband met « I ^
der zijn Waarheid ».
« ;Wij herinneren er tevens aaa
d a t de beheerraad van de B.R.T.
— welke alles behalve uit V.'O.sympathisanten Is samengesteld —
op het einde van de voorgaande
T.V.-jaai besloot ook een vertegenwoordiger van de 'Vlaanis-nationale
partij tot het politiek debat toe
te laten. Aldus zouden alle partijen welke d e Vlaamse opi-le
vertegenwoordigen a a n het woord
kunnen Komen en zou daarenboven ook meer evenwicht in het deb a t komen vennits h e t dan tweo
tegen twee zou gaan, waar nu de
(enige) P.V.V.-opposant het moet
opnemen tegen twee vertegenwoordigers van de regeringspartijen.
De drie partijleidingen verzetten
zich echter tegen de uitvoering
van de beslissing van de beheerr a a d e n eerlllkhejdshalve dient
hier a a n toegevoegd dat de grootste van die « traditionele » partijen zich hierbij h e t k'einzieligst
aanstelt.
Zopas verschenen

Het
Tweede
Aktivisme
Een kritisch oordeel over
kollaboratie en repressie.
De balans van verwarde
en moeilijke jaren. De les
voor heden en toekomst.
Prijs : 40 F.
Bestellingen door storting
op p.c.r. 54.45.46, W. Jorissen, Brus. Korting bij afname van minstens 10 ex.
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l^/^HTVr IIWPIKIT^J IVTè
A T
^ Vlaamse Kring « Scheldemeeuw » richt nu zaterdag, 23 februan
XV.I_/i 1 RJ i l ËldL l' ËT ML J Mr M3J\.
JLJ
te 20 uur 30 een grote dansavond in. Het wordt een konJjnenp^jpba!
dat plaats heeft in zaal (c Tijl » Halewijnlaan 96, Antwerpen L.O. Het orkest Peter Kelly speelt ten dans. Toegangsprijs bedraagt 20 franl^.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd.
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* HEROÏNE
We hebben
de
dokumentaire
film van Alexandre
Szombati
in
zijn originele versie niet
gezien.
Wat de Vlaamse TV er met schaur
en lijmpoi van gemaakt heeft, gaf
alleszins een niet al te
schitterende
indruk.
Indien men dan toch aan het
knippen ging, waarom de zwakke
stukken
er dan meteen niet uitgegooid ? Een duidelijke
uiteenzetting, bij middel van een goede
landkaart,
over de wegen van de
smokkelaars ware zeker
interessanter geweest dan de vage praat van
de Fransman,
die hetzelfde
onderwerp behandelde. Een paar details
over de lichamelijke
verwoestingen
van de intoxikatic zouden
evenmin
in het programma
misslaan
liebben. Ook dat zou het geheel interessanter hebben gemaakt. Op de
drie getuigenissen
van
slachtoffers
na, is de uitzending
niet
boeiend
geworden.

'^ N I E T S D A N DE
WAARHEID
'« Niets dan de waarheid » van
'vorige
week donderdag
was niet
tileen een zeer zwak slak,
maar
hel werd daarenboven op een weinig aanvaardbare
wijze voor de
I kamera gebracht dOor de optreden\ de akleurs. Hel is dus geen meei valler geworden ,en we
begrijpen
, werkelijk niet wat de Vlaamse TV
ertoe heeft aangezet deze opvoeting van de NTS over te nemen.
1 Hel gegeven werd door
Adrian
tpier vrij onevenwichtig,
en op
tommige
plaatsen
zelfs vrij on' Waarschijnlijk,
uitgewerkt,
liet is
inderdaad
niet helemaal
normaal
4at een agent, met jaren
dienst
0chter de rug, door zijn overheid
minder
geloofd wordt
dan
een
tijkemanszoontje
met
een
hele
reeks bekeuringen
op zijn steekkaart. De « getuigenis
» van een
toevallige « toeschouwer
» maakt
ie hele zaak niet
geloofwaardiger,
gezien de materiële
omstandigheden. Het idiote gedoe van Jane,
dochter van de agent, in
kwestie,
kwam het hele spel nog wat meer
eni ivrichten, zodat geen mens nog
kon geloven in het sukses
van
Spier's
TV-spel.
De akteurs moeten iels dergelijks eveneens hebben
aangevoeld,
Uianl behalve Hans Tiemeycr
(de
ügenl zelf) en enkele
onbelangrijke nevenrollcljes,
scheen
nt"mand in de speelbaarheid van zijn
tekst te kunnen geloven Het werd
dan ook op omzeggens geen enkel
ogenblik
overtuigend
en boeiend
toneel. Voeg hierbij dan nog hrt
'feit dat verschillende jonge spelers
ttp meet dan duidelijke wijze niet
eens tegen de moeilijkheden
van
hun rol opgewassen
waren. Marijke Bakker bv. (als de dochter
von de agent., speelde net zo stielvaardig <ds een
kostschoolmeisje,
dat voor de eerste maal op de
planken
staat Ze had de meest
Snwnarschijnlljke
rol van hel hele
stuk, en haar spel maakte de zaak
so mogelijk nog erger...
We gaan ons oordeel over Jolian
de Meester nog een lijdja in beraad

DEZE

18.00 • Reisroutes : Peru (El Dorado IS nergens) — 15 30 : Panorama:
d© week in beeld — 16 00 : Festival
van het Italiaanse lied. Finale van
het 13e Italiaanse songfestival die
plaats vond op 9 februari jl. m de
grote zaal van het Casmo in San
Bemo (Eurovisie uitzending in uitgesteld relais van de Italiaanse teleyJse - RAI) — 17 00 tot 17.20 ;
Klein. klem. kleuterke — 18.40 •
« Elephant boy » : jeugdfilm naar
•en verhaal van Rudyard Kipling
met Sabu — 20 00 : TV-nieuws —
iO.25 : Wie weet wat ? — 21 40 •
Bportweekend — 2210 : Vrije Kantera : een selektie van korte filir»
»> 22.40 : Tweede nieuwsuitzending

Ji M A A N D A G
: Tienerklanken — 19 30 :
talen zenuwen : De leeuwentem£mer9.00
— 19.45 : Zoeklicht op de kul-

turele aktualiteit — 20 00 : TVnleuws — 20 30 : Speelfilm : Meneer Belvedere loopt college : kome.
<Ue van Elliott Nugent met Clifton
Webb. Shirley Temple en Tom
Drake — 22 00 • Medium : Plastische kunsten — 22 30 : Tweede
nieuwsuitzending

DINSDAG

14 05 tot 14.40 : Schooltelevisie :
Natuurkunde : Krachten — 19.00 •
Gastprogramma — 19 30 : Franse
les — 20 00 : TV-nieuw:, — ?"-^"i
De gecroonde Leersse : blijspel vaii

: ita filniopnaincn

Ie Wenen,

terug

op hel

sclienii.

Jib.
houden. Vt^e nemen aan dal « Niets
dan de tvaarheid » geen al te geschild stuk was voor een schilterend regie-debuut.
Het zou van
onzentivege
dan ook niet
erg
rechtvaardig
zijn Johan de Meester, in al zijn onervarendheid,
op
grond van deze prestatie te oordelen of te
veroordelen.
We hebben, alles bij elkaar, dus
geen moeite gehad om ons entoeziasme
binnen
de perken
ie
houden '

^ T W E E ENGELEN
OP BEZOEK
' Door'Mè goêSé" dicnfirnx'^jan
iff
Vlaamse TV kregen de kijkers deze
week « Twee engelen op bezoek n.
Het was een vrij
niets-zeggende
komedie van Günlher
Weisenborn,
in een TV-bewcrking
van Tone
Brulin,
die zijn tijd gerust
aan
nuttiger
zaken hon hebben
besleed.
Een stuk als dal van
Weisenborn moet het hebben
van de
geïsoleerde uitspraken
en de geestige of originele
omschrijvingen,
en gioeit dan soms uit tot een geslaagde maatsehappij-kritiek
We
geloven niet dat hel hier besproken
sluk aan een van die eisen volaoel. De kritische uitspraken
over
de mensen,
hun gebreken en de
samenleving,
waren
doorgaans

WEEK

ZONDAG

•

Terry

De smokkel in verdovende
middelen en de handel in
menselijke
ellende droeg nochtans
heel ivat
meer in zich dan wat
Alexandre
Szombati en de Vlaamse TV ervan
gemaakt
hebben.

OP

Akteren
tverd er tijdens
deze
opvoering
eigenlijk
niet
gedaan.
Iedereen had trouwens te veel last
om bij dat meestal zinloos gedoe
ernstig
te blijven.
Waarin
ze,
gelukkig
voor hen en voor ons,
geslaagd zijn !
De bewerker
en regisseur
van
het stuk, Tone Brulin, heeft ons
in het verleden andere dingen te
zien gegeven. Hopelijk weel hij in
de toekomst het oude niveau terug
te bereiken.
Want een erg schitterend spektakel
is het
dinsdagavond niet geworden I

UW SCHERM

Michel Swaen (1654-1707) Opvoering door de toneelgroep « De
Nieuwe Komedie » uit Den Haag
(opgenomen programma van de
NTS/KBO)
— 22 25 ; Tweede
nieuwsuitzending.

• WOENSDAG
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens
kijken — 19.00 : Ripcord : De
laatste kans : TV-feuilleton met
Larry Pennell en Ken Curtis (7e
afl.) — 19.25 : Autorama : het magazine voor de automobilisten —
20 00 : TV-nieuw3 — 20 30 : Schipper naast Mathilde — 21 10 :
« Artikel 15 » : film van de C B S .
over een enquête in de staat Mississippi in verband met de toepassing
van Artikel 15 van de Amerikaanse
grondwet en de positie van de
kleurling — 22.00 : Poëzie in 625
Ujnen — 22 20 : Tweede nieuwsuitlênding.

• DONDERDAG
19 00 : Tienerklanken — 19.30 :
Penelope : de uitzending voor de
vrouw — 20 00 : TV-nieuws —
20.25 : Bonanza — 21 15 : In de
spiegel van de kunst : Heiligen
worden mensen : tweede van een
reeks gefilmde programma's over
kunst en kuituur in de tijd van de
otiek, vandaag gewijd aan de goiBChe beeldhouwkunst — 21 50 :
Tweede nieuwsuitzendmg — 22 00
tot 23 00 : Rechtstreekse reportage
van de
wereldkampioenschappen
kunstschaatsen (vnje figuren, paren) te Cortina d'Ampezzo (Eurovisie : overname van de Italiaanse
l^i^..s.e - RAI).

f

niet zeer origineel, hadden
weinig
literaire zeggingskracht
en konden
ons dus niet overtuigen.
De kritiek op de maatschappelijke
verhoudingen
was opgesteld
vanuit
een veel te simplistisch
geformuleerde levens-visie, zodat het geheel
een eerder flauwe indruk
gaf.
Het stuk werd door de dekors
van Tom Pavol en Paul Degueldre
niet gediend.
Hen beetje
ruirnle
had missichien
een helere
sfeer
kunnen
oproepen,
maar nu was
alles zo rommelig
en
bekrompen,
dat de ide'en-armoedc van de tekst
ei sleihh
dooi onderlijnd
werd :
kleine gedaüilen
in een te enge
niiinle !
A^al
de marionetten
van liet
j)oppenleater
Nele in net
stuk
kwamen doen, begrijpt
niemand.
Een artistieke
uitleg is er in elk
geval niet voor te vinden.

• VRIJDAG
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie :
- Biologie : De meeuw. - Aardrijkskunde : De Scheldehaven — 19 00 .
Internationaal
jeugdmagazine —
19.25 : Arena : het veertiendaagse
sportmagazine — 19.55 : De Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 :
« Van alle markten thuis » ; een
kabaretprogramma — 20 55 : « Hemo, de geweldige » : een film van
Frank Capra over de rol en de werking van het bloed in het menselijk
lichaam — 21 45 : Première —
22 30 : Tweede nieuwsuitzending —
22 40 tot 23 30 : Rechtstreekse reportage van de wereldkampioenschappen kunstschaatsen (vnje figuren heren) te Cortma d'Ampezzo
(Eurovisie : overname van de Italiaanse televisie - RAI).

• ZATERDAG
1515 • Rathlm Island Een filmreportage — 15 40 • Rechtstreekse
reportage van de doortocht op de
Kluisberg in de wielerwedstrijd
Gent - Gent — j.610 : Kom toch
eens kiiken — 17.10 tot 17 40 :
Rechtstreekse leportage van de aankomst van de wielerwedstrijd GentGent — 19 00
Aangename kennismaking met het Land van Waas —
19 30 : Echo 19 55 : Sport m
't kort — 20 0U • TV-nieuws
20.20 : Het is altijd Dennis (24 afl I
— 20 45 : Festival-album : een liedjesprogramma — 21 35 • 't Is maar
een woord • quizprogramma —
22 05 : Tweede nieuwsuitzending —
2215 tot 23 30 • Rechtstreekse reportage van de woreUikampioenschappen kunstschaatsen (dansen)
te Cortma d'Ampezzo (Eurovisie :
overname van de Italiaanse televisie
- RAI).

canzonissima
De ontsteltenis bij h e t
vernemen van het « Canzonissima »-verdilct was
zaterdagavond niet alleen
in het Amerikaans Theater groot. In heel wat
huiskamers zijn woorden
gezegd die met de regels
van üe, \%ellevendheid wel^
nooit in overeenstemming?,
zullen te brengen zijn. Nadat de pre-selektie ons
het maandenlang bewijs
heeft gebracht van de
Vlaamse onmacht om een
minimum van vijf liedjes
met enige kwaliteit in
wedstrijd te brengen, is de
finale van dit programma
zowat de apoteose van de
onbelangrijkheid, het onverstand en de kultuurloosheid geworden.
Wij zullen ons sinds het
bestaan van de Vlaamse
TV nog maar zelden op
zulke overtuigende wijze
belachelijk gemaakt hebben
Want niet alleen
heeft de zgn. publiek-jury
de onbenulligheid op de
troon verheven; met het
verwijzen van « Saksisch
porselein » en « Luister
naar de wind » naar de
voorlaatste
en
laatste
plaats van
h a a r eigen
rangschikking, heeft deze
jury h a a r onbekwaamheid
op meer dan spektakulaire
wijze aangetoond.
Over smaak kan niet
worden getwist. Maar niemand zal ons tegenspreken wanneer we de uitspraak van de twintig ouddeelnemers aan de « Muziekkampioen » als een
pertinente
uiting
van
smakeloosheid bestempelen. Wanneer men bedenkt dat « Zo mooi » en
« Con amore » in de ogen
van deze mensen meer
punten verdienden dan de
beide door Lize Marke ge, zongen liedjes, dan hoeven
we meteen geen moeite
meer te doen hiervoor een
passende naam te vinden:
het Nederlands heeft geen
woord om een kernel, met

een dergelijke sliert bulten, een n a a m te geven !
Lize Marke gaat dus niet
naar Londen, noch met
« Saksisch porse'ein »,
noch met « Luister n a a r de
wind ». De absolute meerderheid van de Vlaamse
kijkers was nochtans akkoord dat we met één van
deze titels te Londen een
kans maakten
op een
mooie plaats in de eindrangschikking.
Met « Waarom ? » hebben we op 23 m a a r t in de
Britse hoofdstad geen enkele kans. Het heeft dan

Bob Boon.
Veel leverde
het
programma
dat hij prezenteerde,
niet op.

ook helemaal geen zin de
kosten te maken, en we
stellen voor d a t we thuis
zouden blijven, en de uitgespaarde centen opsturen
n a a r Pol van de Velde en
zijn « Wie doet wat ? »-aktie. Het volstaat ruimschoots, menen we, wanneer we voor eigen publiek
hebben aangetoond
hoe
zwaar we wegen en wat
betreft ons scheppingsvermogen, en wat betreft
onze smaak, We begrijpen
niet wat we te Londen nog
kunnen gaan doen !
Arm Vlaanderen !

PE VOLKSUNIE
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parlementaire vragen
•

Frontstreeprente

Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens stelde volgende parlementaire vraag a a n
de heer Deruelles, Minister,
Adjunct voor Financiën, op
19.1.63
Op grond van de artikelen
10, 11 en 14 van de wet van
1.6.1919 op de frontstreeprente, gaat, bij overlijden
van de
oudstrijder
zijn
frontstreeprente over op zijn
weduwe.
Op grond van art. 7 van de
samengeordende wetten op
de
militaire
pensioenen,
hebben de pensioencommissies enkel te beslissen in de
gevallen waarin de rechten
op pensioen of tegemoetkomingen niet op onbetwistbare wijze blijken uit de
stukken van het dossier
De rechten van de weduwe
op de frontstreeprente van
h a a r man blijken uit de officiële afschriften van de
akte van huwelijk en van
overlijden in h a a r dossier
en zijn dus niet betwistbaar.
Hieruit volgt dan dat de
pensioencommissies niet het
recht hebben te beslissen
over het al of niet bekomen
van de frontstreeprente der
wettige weduwe van een
oudstrijder,
vermits
zij
krachtens de wet. titularis is

geworden van deze lijfrente
bij het overlijden van h a a r
man.
Uit
uw
mededelingen
blijkt dat de weigering van
de frontstreeprente aan de
wettige weduwe van een
oudstrijder door de pensioencommissie wel regelmatig is en dat uw zienswijze
ter zake door de Raad van
State werd bijgetreden.
Mag ik dan vernemen op
grond van welke overwegingen en in welke bewoordingen de Raad van State deze
mach tsoverschrij ding
van
de Pensioencommissies zou
hebben bekrachtigd en de
schending van een door de
wet toegekend eigendomsrecht zou hebben beaamd ?
•

Taalvermelding

Volksvertegenwoordiger
Mattheyssen stelde vo'gende
parlementaire vraag aan de
heer Dequae. Minister van
Financiën, op 26.1.63 :
In aanschrijving 3 van het
Bestuur der Registratie en
Domeinen nr E.P. 7227, d.d.
18.1.63 wordt vastgesteld dat
de ontvanger van een tweetalig kantoor, bij de renvooi
van een akte uit een eentalig kantoor de taal niet kent
waarin de akte werd gesteld.
Hij zou zulks dienen te

weten om in die taal met de
belanghebbende
gebeurlijk
te corresponderen. Met het
oog hierop wordt in genoemde
aanschrijving
voorgeschreven dat in de eentalige
kantoren steeds de taal van
de akte dient vermeld.
Deze bepaling gaat echter
verder dan het voorgegeven
oogmerk. Inderdaad, bij een
renvooi naar een eentalig
kantoor kan deze vermelding
geen enkel gevolg hebben
voor h e t taalgebruik, vermits de behandeling in de
taal van de streek dient te
geschieden.
Het is bovendien in strijd
met de geest van de taalwetgeving
(die de eentaligheid en de taalhomogeniteit
wil bevorderen.
In feite zal deze bepaling
neerkomen op een tegemoetkoming aan de waan van
een verfranste kaste wier bestaan zelf een hinderpaal is
voor de taalhomogeniteit in
Vlaanderen. Eerder zou men
dienen over te gaan tot vertaling, door beeedigde deskundigen dan tot de toepassing van
het kwestieuse
voorschrift.
Meent de heer Minister
ook niet dat de vermelding
van de taal alleen dient te
geschieden
bij
renvooien
n a a r tweetalige kantoren ?

de regeling van de

sociale achleruilgang
Steeds meer en meer w o r d t het duidelijk dat de
dige regering m a g bestempeld w o r d e n als deze
de sociale a c h t e r u i t g a n g .
Sedert zij a a n het b e w i n d k w a m , werd H o n o r é
p l u i m d m e t een hele reeks v a n « a a n p a s s i n g e n »
belastingen bedacht.
Om er slechts enkele te
noemen : de verhoging van
de
overdrachttaks,
de
grondbelasting en de r a diotaks, de invoering van
een gemeentelijke taks op
het bedrijfsinkomen en op
de
personenvoertuigen.
Bovendien ontving de kleine spaarder onlangs als
nieuwjaarsgeschenk
een
vermindering van de rente
op zijn spaarboekje met
daarop nog een belasting
wanneer deze interest een
zeker bedrag overschrijdt.
Alsof dit alles nog niet
genoeg was, voerde de regering een prijzenpolitiek
die de stijging van talrijke
levensnoodwendige
produkten en diensten in de
hand werkte. Denken wij
bv. maar aan de prijsverhogingen van het brood,
de melk, de boter, de sigaretten en de steenkolen.

huivan
Gevan

En de reeds indrukwekkende reeks van « aanpassingen » wordt verder aangevuld.
Met ingang van 1 februari 11. werden de gewone
spoorwegabonnementen,
voor reizigers 2de klas, met
15% verhoogd. De netabonnementen _ en
de
abonnementen voor h a n delsreizigers ondergingen
eveneens « aanpassingen J>.
De broodprijs werd met
0,25 F per kg. verhoogd.
Dit is, sedert Theo de Exceltante aan het bewind
kwam, de derde « aanpassing»; in november 1961
en in juli 1962 werd de
broodprijs telkens met 0,25
F per kg. verhoogd : een
globale stijging van 9,4% !
U zal het moeten toegeven, onze regering presteerde een en ander inzake
«aanpassing» van onze
koopkracht!

PROTESTAKTIE TUNNEL BRUG E 3
zondag 3 maart 1963 te 9 uur
X 1,85 aangebracht op het kerkplein betreffende de protestaktie
« 2de oeververbinding.
Brug of
tunnel ? Wanneer ?
Nu onmiddellijk
Zondag 3 m a a r t 1963 9 u u r
Kleine tunnel. »
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v% Aktie - Verzameling en opstelling der wagens.
1. Blanceflourlaan : provincie Oost- en West-Vlaanderen.
2. Thonet'aan : provincie Antwerpen, Limburg en Brabant.
3. Beatrijslaan : de zware vrachtwagens uit alle provincies
•^nals de mikrowagens.
Verzamelen vanaf 8 uur. Algemeen vertrek te 9 uur.
Aanplakbrieven E3 aktie zijn te verkrijgen op het arrondis^ementssekretarlaat, Grote steenweg 165, Berchem-Antwerpen.
Iitmeting : 42 x 27 cm.
ANTWERPEN
E3 Kentekens.
Het herkenningsteken is te verKrijgen op leder aldelingssekretan a a t of op tiet arrondissementssekretariaat. Grote steenweg 165
Berchem Tel 39.92.06. Verder m :
« Peter Benoit », Prankrijklei 8
Antwerpen
« Tyrol » Nationalestraat 22
Antwerpen
« Cordial » Suikerrui 13, Antr
werpen
« De Helder » Suikerrul 21 Antwerpen
« Till » Bredabaan 298, Merksem
« Paicon ' »
Verbondstraat 57,
Antwerpen
« Oude Leren Eramer » Blauw
Moezelstraat 19 Antwerpen
« t Houten Huis.1e » Grote
Markt 28. Antwerpen
€ Judas » Adriaan Brouwerstr
27, Antwerpen.

« De Leeuw van Vlaanderen »,
Jezuitenrui 1, Antwerpen
« Tijl », Antwerpsestraat 59
Mortsei
Café « Alcazar ». Mechelsesteenweg 22, Kontich.
Vlamingen .aat niet na deze loKalen een bezoek te brengen
Let wel !
Alle aeelnemers met prlvaatwa
gens,
kamionnetten,
vrachtwagens enz gelieven dringend naam
en adres door te geven aan het
arrondissementssekretariaat, Grote
steenweg
165.
Berchem
Tel
39 92 06
W^ie Onze aktie geldelijk wil
steunen storte op postgiro 6912 44
Wim
Maes
met
vermelding
K stetmaktle Ë 3 S.
HROECHEM
.'. 3-aktie.
Met toelating van h e t Gemeentebestuur werd een plakkaat 2,95

ANTWERPEN
Optocht.
Zaterdag 23 februari 1963 optocht met h e t muziekkorps van de
V.MO., in het teken van de E3
aktie
Alle militanten verzamelen om
14 uur 30 in de Vredestraat n r 1
te Berchem.
Vaandeldragers en leden van de
ordewacht moeten eveneens aanwezig zijn.
Grijs hemd, zwarte das, witte
handschoenen.
Werf tocht.
Zondag 24 februari : algemene
verzameling om
utu" a a n
de
« Nieuwe Carnot » ot 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, vaandeldragers,
ordewacht,
coiportageploegen, propagandisten en sympathisanten) verzajnelt om 8 uur
30 a a n de Linkeroever op de Beafcrijslaan.
WAASLAND
E-3 betoging op 3 maart 1963.
Op de eindmeeting van de E3betogmg spreken te St Niklaas
vanop de kiosk aan de Grote
Markt : Dr Goemans Drs W Jorissen Mr van der Eist en Mr Verniers
Autokaravaan.
Vertrekpunt aan de Lmkeroeve'
Langs de bijzonderste gemeenten
van het Waasland gaat het naai
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 (J« muzikale
omlijsting.
Al wie enigszins over een voertuig tieschikt wordt dringend ver
zocht in te sch-ijven bij de afdellngssecretarissen.

Kentekens.
Een
bijzondere
inspanning
wordt gevraagd a a n de propagandisten om het E-3-kenteken te verkopen.
Aanvragen en afiekeningen bij
d h r Aendenboom Albert, Kazernes t r a a t 79, St. Niklaas.
Leden en sympathisanten
die
met h u n voertuig a a n de protestrit op 3 m a a r t a.s. meedoen gelieven zo spoedig mogelijk n a a m en
adres op te geven a a n een der na^
volgende adressen :
St. Niklaas : Mr. J. Verniers,
Walburgstraat 21, tel. 76.27.88.
Dhr. L. Verbeke, Kleibeke 121,
tel. 76.39.16.
Dhr. A. Aendenboom, Kazernes t r a a t 79.
Dhr. L. Buerman, Mercatorstr.
185, tel. 76.30.62.
Beveren : dhr. A. Braem, Bisschop-Trlestlaan 44.
Kallo : d h r O. Van Oevelen,
Mesele : dhr. L. Van Mieghem,
M e e s e n w e g 24.
Dhr. A. Van Goef, Dorp 24.
Stekene : dhr. L. Vierstraete,
Kerkstraat 149.
Dhr. A. DhoKander, Voorhouts t r a a t 43.
Kemzeke : dhr. K. Cammoert,
Regentiestraat 9.
BRUSSEL
E-3-betoging autokaravaan.
Talrijke vrienden uit Antwerpen
hebben met de Brusselaars in Eisene betoogd voor h e t TV-gebouw
tegen de fopperij van « Ieder zijn
Waarheid ».
Als tegenprestatie en omdat de
vlugge aanleg van de E3-autobaan
voor Vlaanderen van kapitaal belang is moeten zoveel mogeilijk
Brabanders deelnemen a a n de E3t>etoging van 3 maart.
Personenwagens verzamelen Jn«t
de propagandawagen
achter <te
KVS te 7 utir 50 (vertrek stipt t e
8 uur).
Men k a n bij de karavaan «Bnsluiten op de baan n a a r Antwei
pen aan het Rond P u n t van Wolvertem (kruispunt met baan Vilvoorde-Merchtem).
Verdere wegwijzer : Breendonk,
Temse en zo over Zwijndrecht
n a a r de Linkeroever, waar alle

wagens uit Brabant verzamelMi
op de Thonetlaan. Vertrek van
daaruit te 9 uur met de algemene
karavaan n a a r Sint-Niklaas.
Kolportage.
Op zondag
24 februari
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 Vrasene op 24.2.1963. Verzameling en
vertrek telkens om 9 uur 45 a a n
lokaal Stad Nantes
De afdelingen worden verzocht
de ^'atisnummers en de pamfletten zorgvuldig te verspreiden.
Steun voor onze aktie wordt met
dank ontvangen op P.C. 325.33 van
de Kredietbank
met vermelding
voor nr. 4713.
GENT
E-3 aktie.
De V.M.O. Gent richt een autobusreis in op 3 maart 1963 voor
deelname te Antwerpen aan de
E-3 protestaktie Laat u tijdig Inschrijven in het Vlaamse hul»
Roeland lokaal Rubenshof of lokaal Tijl
P n j s 60 F norkenningsteken Inbegrepen. Autobezitters die met
eigen wagen de reis meemaken willen worden verzocht voor 24 f©b r u a n nun naam en adres op te
geven aan de V.M.O-verantwoordelijke K Van Damme. 36, Tuinwijk J a n Verhaegen, Merelbeke.
WETTEREN
Wetteren neemt deel aan de 83betoging zondag 2 maart. Te 9
uur vertiekt een autobus aan het
Vlaams Huis.
Deze volgt de weg van de betogers in tegengestelde richting om
zich zo bij de stoet te kunnen aansluiten en mee te rijden naar de
meeting in St .Niklaas
Deelnemingskosten ; 50 P- (bus
en herkenningsteken).
Men gelieve zich uiterlijk z<Hidag 24 februari in te schrijven In
h e t Vlaams Huis.

Uc vwLiooNIE
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«iNTitiiir
Op 23 februari te 20 uur in zaal
c Alcazar » te Kontlch halfvastenbal.
Verkleed en onverkleed Allen
daarheen.
MECHELEN
De Vlaams-Nationale Kultuurgemeenschap « De Noo dster »
speelt te Mechelen in eerste voorBtelling de psychologische thriller:
f Twee levenden en één dode »
van de Vlaamse toneelauteur Andries Poppe
Een sterk stuk naar Qe gelijknamige roman van de Zweedse auteur Sigurd Christiansen
Dekorbouw : P.G. Veens
Alg. regie : Andrlcs Bogaert.
Zondag 3 m a a r t te 19 uur in de
stadsschouwburg,
Keizerstraat,
Meche'en.

BR/^BANT
KÜMTICH
Wanneer onze vrienden z^it^ruaj
IL in de nachte'ijke uurtjes triomfantelijk door de danszaal zwierden, was zulks met zonder reden.
Het V.U.-dansfeest is een buitengewone meevaller gewerdsn; zaal
bomvol,
reuzetombola,
ko'ossale
bierverkoop, wat wil je nog meer?
Eens te meer werd het bewijs
ge.everd dat Kumtich
werkelijk
een V.U.-bolwerk wordt m h e t kanton Tienen, want het is niet alleen
dansfeesten organiseren, ook de
ledenwerving kent grote meeva'.
Door we ken mannen,
de wind
b'aast in onze zeilen !
Proficiat voor deze prestatie !
LEUVEN
Alle propagandisten worden verzocht een uiterste 'inspanning te
• leveren om d e ^ week de laatste
nog niet hernieuwde abonnenten
t e bezoeken. Dan vangt de nieuwe
ledenslag en
abonnementenwerving aan
Oo 3 jaaart houden we onze
propaganaistendag.
Vo-ksunie, afdeling Leuven, roept
tesamen met V.N.S.U. . J.V.S.G.
alle leden en sympatlsanten op, c^
28 februari
>63 om 17 uur 30 In
h e t lokaal C-istal, Parijsstraat 12,
Leuven. Alle inlichtingen over de
geplande bijeenkomst zullen ter
plaatse worden meegedeeld. We
willen echter drukken op h e t dringend karakter van deze oproep;
geen V.U. of V.N.S.U.-lid mag ontbreken !
SCHEPDAAL
Arrondissementeel bal.
Geen t n k e e nationalist uit het
arrondiSisenient mag op dit bad
ontbreken. De deelnemers uit Brussel hoeven zich, voor wat h u n verplaatsing betreft, geen zorgen te
maken. De
verplaatsing
naar
Schepdaal kunnen ze gemakkelijk
doen met de tram, terwijl de propagandawagen
van het arr. t e
h u n n e n dienste staat voor vervoer
terug naar Brussel, Ze kunnen
h u n hartje ophalen zo lang het
h u n lust en worden n a het bal
teruggevoerd (10 F per persoon)
tot op h e t Rogierplein
(nabij
Noordstatlooiji.
^AMBEEK
Werftochten.
Om propagandistische redenen
werd de werftocht van 17 tebruarl
in Wambeek gehouden i.p.v. in
D' ogenbos. De sneeuw h a d van
Wambeek haast een Russisch dorp
gemaakt en van de propagandisten
wandelende
sneeuwmannen
en -vrouwen. Hij verhinderde niet
dat de verkoop vlot verliep en dat
gans het dorp afgekamd werd.

Gezien de dce'nemers aan de
werftochten op 3 m a a r t meetrekken n a a r de E-3-beoging. zal de
volgende tocht p aats hebben op
17 m a a r t m Strombsek-Bever.
Dat zal de eerste tocht zijn samen met de ploeg van het kanton
Wolvertem, onder
leiding van
vriend Maurits Praet.

0-VL«ANÖÊRÈN
GENT
Moederke Maes hulde.
De V.M.O Gent in dankbaarheid g.denkend het onafgebroken
propaganda-werk
door
Moederke
Maes
gepresteerd,
huldigt deze 80 jarige op 2
m a a r t e.k. m het Vlaams huis
Roeland te Gent, Wie geldelijk
zijn steentje
b jdragen wil
voor het welslag'n van deze
hulde, kan deze ove'maken op
postgiro 6125 00 Van Damme
Kamiel, Merelbeke, met vermelding « hulde Moeder Maes ».
« Vriendenkring Artevelde »
V.B.V. - V.V.M, nodigt u uit
2de halfvastenbal op 23 m a a r t
1963, F ank Greven's, groot
show- en dansorkest, vokaal
kwartet « De Grevas », zaal
Roeland, Korte Kniisstraat 3
Gent.
Toegang : 40 P.
Eerste dans : 21 uur.
Reservatie mogelijk telefoon
25.42 83.
Stadskledij
Gekostumeerd.

NINOVE

".v^.i

Vlaamse avond op zaterdag 20
april 1963 te 19 uur in de zaal
« De C oone », Geeraardsbergsestraat.
Deze avond
wordt
ingericht
door de vriendenkring « Priester
Daens » Ninove srt omgeving. Wij
roepen al onze leden en sympatlzanten op stellig aanwezig te z'jn.
Op het programma : kennismaking, muziek, dans, tombola.
K a a r t e n vooraf te bekomen op
het secretariaat, Leopoldlaan 86,
Ninove of tel. 054-33.261
WETTEBEN
Progrramtna voor einde februari en
maart.
Zondag 24 februari : kolportage
Kwatrecht.
Zaterdag 2 m a a r t : souper in
h e t THaams Huis, gevolgd van gezellig samenzijn.
Zondag 3 m a a r t : E3-betoging.
Zondag 10 m a a r t : kolportage
Weiteren Ten Ede.
Zondag 17 m a a r t : algemene ledenvergadermg met debat over de
zetelaanpassing.
Nieuw bestuur.
Op de algemene ledenvergadering van 17 februari werd een
nieuw
bestuur gekozen ' Hierin
hebben zitting : Baert Roger, Gossye André, De Neve Po!, De Kegel
Theofiel en Holderbeke Willy

W-VtAftKDEREN
BRUGGE
Brugse perikelen.
Bij de bespreking van de stadsbegroting zijn de meningsverschillen in het schepencollege ten vol'e
a a n het licht gekomen. Aan de
orde was de vraag of voor de stimulering van nieuwe bedrijven te
Brugge
Zeebrugge een gedeeltelijke staatstussenkomst moest afgedwongen, dan wel of deze politiek volledig op de rug van de
B ' ugsf
belasóngbetalers diende
.gevoerd
De ja-knikkende
rechterzijde
had, onder druk van de burgemeester, beslist de begroting en
de nieuwe be a'-tingen goed te keuren. Vermits Brugge door een
OVP-meerderheid wordt bestuurd,
leek de bespreking in de gemeente aad slechts een formaliteit.
Op de zitting van 15 feb. viel h e t
echter dadelijk op d a t dhr Vanden Broele, schepen van financiën,
verstek liet gaan; dra liep het gerucht dat hij geweigerd had een
niet-sluitende begroting te verdedigen, die het opleggen van nieuwe belastingen insloot.
Burgemeester Vandairune heeft
zelf zijn begroting verdedigd en ze
werd uiteindelijk, meerderheid tegen minderheid, goedgekeurd. Dr
Op de Beeck had zich onthouden.
Uitgenodigd om de onthouding
te rechtvaardigen liet de vertrouwensman van de Vlaams-nationalisten opmerken
dat, waar h e t
princiep van de ekonomische expansie door iedereen moet gehuldigd, deze Doiifek in Brugse te
goede moet komen aan een agglomeratie van ca. 150.000 inwoners
en niet uitsluitend op de rug van
de Brugse belastingsbetalers mag
gevoerd.
Sp-eker liet daarbij gelden dat
h e t groeiritme van de werkverschaffing In het Brugse evenzeer
staatszaak is als bvb. de rekonversie van de Borinage.
Dr Op de Beeck kloeg de politiek van twee maten en twee gewichten a a n d'e ten nadele van de
Vlamingen en dus van de Bruggelingen wordt gevoerd. Hij verwees
n a a r h e t brouwerij-pTojekt
te
Ghlin en haalde cijfers a a n bèta-effende h e t loonverschil tussen
Vlaamse en waalse arbeiders.

Nadat hij h a d gewezen op de
geringe arbeidsintensiviteit van de,
meest vreemde b.edrijven die te
Brugge mits grote inspanningen
worden aangetrokken, besloot Dr
Op de Beeck zijn tussenkomst met
te onde strepen d a t hij noch zijn
vrienden een begi-oting konden
goedkeuren die de Bruggelingen
doet boeten voor de onverschilligheid waarvan de Brusselse centrale besturen t.o.v. Vlaanderen blijk
geven.
Lentebal.
Op 2 m a a r t 1963 richt h e t arr.
Biugge haar jaarlijks avondfeest
in.
Dit lentebal besluit de winterwerking en zal een hart onder de
riem zijn voor het vele werk dat
nog wacht.
Het Brussels Amuzementsorkest,
onder leiding van Peter Philips,
speelt ten dans.
Toegangskaarten : 50 en 40 F
(enkel voor leden), kunnen op
volgende adressen bekomen worden.
Café Vlissinghe, Blekersstraat 2,
B' ugge.
Gasthof 't Bourgoensche Oruyce,
Woilestraat 41, Brugge.
Mare De Vriese, T u i n s t r a a t 6,
Assebroek.
G. Willemyns, Breidelstraat 2,
Torhout.
H. Van Ryssel, de Smet de Naeyerlaan 33c, Blankenberge.
R. DecJerck, Lippens'aan. Knokke.
M. Vandemoortel, Delaplacestr.
121, St. Kruis.
M, Goethals, Moe''straat 36, St.
Andries.
M. De Koersgieter, Rijselstraat
139, St. Michiels.
A Goossens, Gevaertse s t r a a t 77,
Oostkamp.
Dr. J
Leuridan, Torhoutsteenweg, Zedelgem.
Alle V.U.-leden, abonnenten e n
sympatlsanten worden verwacht 1
Oproep tot de handelaars.
Ter gelegenheid van h e t Lentebal van 2 m a a r t 1963 wordt een
Reuzetombola ingericht.
De handelaars welke de Vlaamse
zaak wensen te steunen, wordt gevraagd h u n beste beentje voor te
zetten en voor een reusachtige
reeks prijzen te zorgen
Alle zullen zo veel mogelijk bezocht worden. Alle geschenken
worden graag a a n v a a r d door R.
Vande
Voorde, WoUestraat 45,
Brugge.

Brugge
Ingevolge de weersomstandigheden zijn op 2 maart
a.s. de Stadshallen niet beschikbaar.
Het Lentebal-Brugge wordt dan ook overgenomen
door de Willem de Dekenkring v.z.w.d. en gaat door
in het Jagershof te St Andries, Gemeenteplein.
Toegangsprijzen en kaarten blijven ongewijzigd.

ICHTEGEN - EERNEGEM «
KORTEMARK
VI. Nat. Vriend, weip uw b l a d
n a lezing niet weg, geef het a a n
een vriend, gebuur of bus h e t blJ
een belangstellende. Gebruik d i t
middel om abonnenten en leden t e
werven en onze organisatie verder
uit be bouwen. Om die aktie t e
stimuleren g a a n ledere zondag 2 leden op huisbezoek; geen enkele
keer komen ze zonder resultaten
terug. Ook u k u n t helpen m e t
goedgezinden a a n te spreken; die
kontakten zijn altijd zeer n u t t i g
en zelden zonder een positief
winstpunt. Speel geen gat - uitde - boom - kijker, wij rekenen o p
u.

lEPER-POPERINGE
Op 10 m a a r t 63 (en niet op
3-3-63. zoals eerst gemeld : om
10 uur 30 groot feest van h e t
arrondissem''nt
leper - Poperlnge :
1) Overhandiging van de vlag
van h e t arrondissement
door
M. D. de Coninck ondervoorzitter
aan
de
arrondissementsvoorzitter, dr. Le Compte.
2) Hulde a a n de eerste Voiksunie-volksvert-genwoordiger uit
West-Vlaanderen
Daniel
De
Coninck, door de algeniene organisatieüeider Rudi Van der
Paal.
Voorzitter van de vergadering : de provinciale voorzitter,
dr. De Voldere.
(De Vlag wordt geschonken
door Mw. Begga D'Haese, echtgenote van de arr. voorzitter
dr. Le Compte).

GEBOORTEN
I n h e t gezin G. C3ogneau-Toumé
te Neder Over Heembeek kwam,
n a Annemie, Kaat, Veerle en Geertrui, nu een Beatrijs.
Hartelijke gelukwensen.
Guido, Rafael, Herman, Hugo
en Wilfried Torfs-MatJiein kregen
in februa-1 een broertje Bruno.
Aan d h r en mw. To-ls-Mathieu
onze hartelijkste gelukwensen.

ZOEKERTJ
Handelshuis ter beschikking v a n
Jonge apoteker — klienteel verzekerd — centrum dorp omgeving
Gent. Schrijven kantoor blad letters A.B.N.
15
Vlaming, goede
t a a l zoekt werk :
T h a n s werkz. als
8.000 F. Woont
Schrijven ki-ntoor

Sociaal dienstI>etoon.
Elke zondag en donderdag voormiddag van 9 tot U uur is ter beschikking Amedée De Meyer :
Moerstiaat 40, Weiteren, ook op
afspraak.

not. v a n fr.
bediende-magaa.
chef mag. loon
te Anderlechtk
b'ad.
16

Vlaams K a t .
onderwijzer
—
Brussel — 43 j . krst. 1.65 m. veri.
kennism. voor huw. met mejuffr.
35-40 j . Schrijven kantoor blad.
17

GELD
voor iedereen!

Wij zoeken in h e t ganse land,
verkopers voor de bekende Duitse
Neoplastic Autopolish.
Zeer
winstgevend. Ook als bijverdienste. Schrijven : Neoplastic, Eugeen'
D.erckxlaan 21, Schi'de.

Op gewone handtelienfne
en onder de striliste geheimhouding, zonder onderzoek bij geburen of
werkgever
Terugbetaling In
12. 18. 24 of 36 maanden

Toegangskaarten tegen 50 F en 40 F (enkel voor leden
m ' t s vertoon van lidkaart) kunnen reeds op volgende ïidressen
bekomen worden :
Café Vlissinghe, Blekersstraat 2, Bi ugge.
Gasthof 't Bourgoensche Cruyce, WoUestraat 45, Brugge.
Mare De Vriese, T u i n s t r a a t 6, Assebroek.
G. Willemyns, Breidelstraat 2, Torhout.

TeL (02)22.63.48
GMS

Nu op enkele weken
VERLOOFD
met het modernste
HUWELIJKSWEEK
Honderden kandidaten !
Schrijf ARDAEN PIERRE
Postbus. 186. Oostende

ANTWERPEN
UER
Oproep.
Zondagvoormiddag 24 februari
gaat de arr. kolportageploeg een
werftocht houden in Kessel waar
de werkgroep Kessel die pas werd
opgericht deze steun goe<3 kan gebmiken
De ploeg van Lier wordt <^>geroepen voor die dag. Iedereen op
post Nieuwe namen kunnen opgegeven
bij
propagandaleider
tangmans. Van Boeckellaan Lier.
De ploeg van Willebroek houde
ïich klaar voor zondag 10 maart
voor tocht naar Bomem.
NIJLEN
Uitslag tombola ((Vlaamse Kring».
1155, 1636, 1745, 1689, 1412, 1842,
1048, 1958, 1710 1590, 1740, 2876,
183, 1696, 1870 1992, 1348, 1880.
1910, 1389, 1981, 1095, 1160, 1093,
1064 1977, 1913, 1733. 1234, 1988,
1489, 1057 1731, 667, 1449, 1651
1594. 1984, 1346.
Pnizen af te halen biJ Lode Van
Dessel, Zandvekenvelden 8, Nijlen.
(Advertentie)

VORST en
SINT-GILLIS-BRUSSEX,
C^ 2 maart te 20 uur geeft de
kutuurvereniging De Vriendschap
een ABN-avond in het Vlaama
Huis Diè Ossewa, Bond genotenstraat 307, te Vorst.
Sterk aanbevolen
aan onze
Volksunieleden en -sympatizanten.
Is de werking voor beschaafde omgangstaai niet een onderdeel van
onze algemene ontvoogdingsstrijd?
Deelname in de kosten ; 10 F.
ZUIDELIJKE
RANDGEMEENTEN
Dienstbetoon,
De afdelmg Vorst-üKkel van de
Volksunie levert dienstbetoon elke
eerste maandag van de maand van
19 tot ai uur Op aanvraag wordt
ook dienstbetoon
verleend aan
huis. Zitdagen en schriftelijke inlichtingen in Vlaams Huls Die Ossewa,
Bondgenotenstraat
307,
Vorst-Brussel 6.

ilMBURG
LIMBURG

WILLEBROEK
De ko'portageploeg Willebroek
wordt verzocht zich klaar te houden om op zondag 10 maart de
arrondlssementele ploeg te leveren
voor (colportage te Bornem.
iMSse helpers kunnen zich aangeven bij Guido Heyvaert, Boomse steenweg, Wirebroek.

EiRABANT'
GOOIK
Op zondag 24 februa"! 1963 na
de hoogmis van 10 uur in herberg
Jan Bellemans, Strii and, Gooik,
grote voorlicht'ngsvergadering
SpreKers : volksvertegenwoordiger Daniel Deconinek en Pol Martens
A ie bewuste Vlammgen uit het
Pajottenland worden vriendelijk
uitgenodif
LEUVEN
Het V.N.S.U. Leuven richt zijn
volgende vergadering in op 6
maart 1963 in okaal Cristal. Parijsstraat 12 te Leuven. Daar zal
Om 20 uur 15 de heer De Neckere
van het weekblad Links een belangwekkende lezing komen houden over « Links en net federalisme ». Deze lezing zaï gevolgd
worden door een debat Ongetwijfeld een avond om niet te missen
een enige kans om kontakt op te
nemen met Vlaamse federalisten
van buiten de Volksunie. Allen
daarheen.
MOLENBEEK
Op 1 niaa,rt 1963 vindt in de zalen « Chevalier Marin », Gemeenteplein. Molenbeek, een grote kantonnale meeting plaats. Treden op
als sprekers : de heren Anciaux,
Van Malderen en De Eerlanger.
STROMBEEK-BEVER
Op zaterdag 2 maart in zaal Pa^
viljoen St. Amandstr te 20 uur
ohne-man-show van en met Terry van Ginderen (Vlaamse T.V.).
Toegang : 30 P. Deze avond
wordt ingericht door de Vlaamse
Vriendenkring.

Dienstbetoon.
Het sociaal dienstbetoon, onder
voorzitte-schap van dhr Alfons
Jeurissen, breidt zich stelselmatig
over de hele provincie uit. Regelmatig melden zich nieuwe medewerkers
Het
provinciaal
sekretariaat
wordt waargenomen door dhr M.
Adons, E5miel Vandorenlaan 47,
Waterschel.
Volgende zitdagen worden gehouden :
ZONHOVEN
Alle dagen ten huize van Alfons
Jeu'lssen, Weierstraat 2 Tel :
132.31.
WATERSCHEI
Elke avond bij Adons M.. Emiel
Vandorenlaan 47, tussen 19 en 21
uur, uitgezonderd vrijdag Tel. :
531.58.
HASSELT
In Hotel Warson tussen 15 en
16 uur 15, senator Diependale, 4de
vrijdag van de maand.
NIEL bij AS
Elke dag op afspraak ten huize
van provincieraadslid Joris Degraeve. Stationsstraat. Tei. 738.17.

VOERSTREEK
In « Hof De Voer » te 's Gravenvoeren, laatste woensdag van
de maand tussen 16 en 18 uur.
MAASEIK
Elke donderdagavond tussen 9
uur 30 en 21 uur bij Everts, Bleumerstraat 28. Tel 612.26.
NIEUWERKERKEN
Ten huize Ir Clem (Jolemont,
prov. sekr op afspraak per brief
of telefoon 738.17.
HALEN
Voor ziekenkas bij mevr Kempeneers-Jacobs, Stationsstraat 25.
Tel. (013) 414.08. Elke avond vanaf 19 uur 30. Liefst na telefonische ve'-wittiging.

De Kantelpoort dit
- groot of klein volledige voldoening
geef'
Weldra rechtstreekse agentschappen over gans Vlaanderen : zekere streken zijn nog
niet bezet : komen hiervoor in
aanmerking: metaalkonstruktiehulzen gespecialiseerd in
metalen ramen.
Voor inlichtingen zich
wenden tot :
J. ERNST-THEUNISSEN
Hof de Voer
Kloosterstraat. 81
's Gravenvoeren.
Tel. : (04)79.62.00

•

LANAKEN
Op zaterdag 16 maart a.s. te 20
uur openbare voorlichtingsversa.
dering in het OaXé Borghoms,
Briegden, Gellik-Lanaken.
Sprekers : Gustaaf Begas, sekretaris afd. Lanaken, Ir. Olem Cede»
mont en volksvertegenwoordiger
Beimond Mattheyssens.
Een enige gelegenheid om de
doelstellingen van de Volksunie
uitvoerig te horen uiteenzetten.
OPGLABEEK
Op 1 maart a.s. vertrekt ons
trouw V.U.-lid Vanlee Bert uit Opglabeek naar Kongo als lekenapos'
tel. We wensen hem een goede
reis. een vruchtt)aar apostelaat en
een bUjvend kontakt met » j n
Vlaamse vrienden.
AS EN NIEL
De propagandaploeg uit Genk is
week na week aan de slag.
Verleden week kwamen de gemeenten Niei en As aan de beurt
waar zij gratis Volksunie-baden
uitdeelden aan de kerken.
Het werk van Marcel Broeckaert
en Bob Goiris mag hier speciaal
vei-meld worden.

O-VLAANDEREN
DENDERLEEUW
Namens de V.U.-afdeUng begeleidden dhr Jean en Robert Van
der Weeën en dhr WUfried De
Metsenaere de redakteur van ons
weekblad die een bezoek bracht
« ten huize van Emiel Hullebroeck ».
Zij maakten aan dhr en mw.
HuUebroeck de hartelijke gelukwensen van de afdeling over.
Pensenkermis.
Zaterdagavond 2 maart pensenmaaltijd, gratis aangeboden aan
alle leden en abonnenten van de
Volksunie Denderleeuw.
Die avond heeft ook de tombola
plaats van de aboimementenslag.
Pol Martens houdt een korte toespraak
Stemmige Vlaamse muzieic waarborgt het welslagen van deze
avond Dus allen present in het
nieuw Vlaams huis « De Klok ».
GENT
ES-betoguig 3 maart
De mede'^izigers zowel voor de
autobus als van de privaatwagens
worden eraan herinnerd dat de
VM.O. C3ent stipt om 8 uttt aan
het Rubenshof, Borluutstr., vertrekt. Men zorge ervoor t i j d ^ aanwezig te zijn.

DORTMUNDER
Thierbrauhof I

• B B T Bun, DBB BAMwi
I KABMAVAI. .
I Wi KAMERABEMBAI,

|

I Op zaterdag a3.a.63 om M » i r •
ï uur ia het Vlaams Huls Roe- :
* land te Q e a t
t
m i o m : J6 F.
|
Orkest : Waltra - Brussel J
Kostianering gewenst doch t
niet verplicht.
S
Ten voordele van de Socitde S
Werken
voor
Vriendenkring *
Sneyssens.
i
i
> H #

M « P Mm prtjHB »ewaart>oi»v
Hitef : S P voer 8 btriüen.
Heeint deel en steunt ao bet
•WaaniB gesetechapeleven te Blaa*.
kenberg^.
y.U.-bai en week-end aan de Koat^
Na het sukses van bal van vo.
rig Jaar, richt de plaatseHjke t^
deling Bankenberge een tweed»
bal in op zaterdag 30 maart 196«
te 21 uur, welke plaats heeft in O»
teestgaal « Thaüa », Weststraat to
Blankenberge.
Het dansorkest örfelodienband»
ïwrgt vDOT de nodige stemming.
Toegangsprijs : 25 F.

V.M.O GENT
FUiuavond.
Zaterdag 2 maart 963, 20 u w ,
zaal Roeland, Korte Kruisstraat
3, Gent.
Programma : Relletjes te Antwerpen, H. Geest kerk, IJzerbedevaart 1937, Hulde aan 80-jarlge
moeder Maes, Mars op Brussel Nr
2, in Gevacolcr.
RONSE
Donderdag 14 februari ƒ1. was
voor Ronse een grote dag. Onder
zeer ruime belangstelling van de
leden kreeg de stad haar afdeling,
de tweede m het arr. Oudenaarde.
Die dag werd te Ronse geen
« rattenwerk » verricht, maar Oe
statutaire verkiezing van een bestuur dat er zijn mag.
Het afdelingsbestuur ziet er ate
volgt uit :
Voorzitter : Dr Ign. Qlib«t.
Sekretaresse : Mej. J. Vermandel.
Penningmeester : Jan Vangermeersch.
Verantw. voor Organisatie : Ir
Reimond Hutse.
Verantw. voor
iH-opaganda :
Herman Van Enis.
Bestuursfunktie : Laurent Verdonckt.
Het hoeft niet gezegd dat de talrijk opgekomen leden tevreden de
vergadering verlieten. Met een
dergelijk afdelingsbestuur krijgt de
Volksunie te Ronse een volwaardig
uitzicht.
ZOTTEGEM
Zaterdag, 23 februari, viering
van het 150ste lid van de afdeling
Zottegem. In het St. Jorlshof.
Als sprekers :
Mter de Boe,
Dr van Leemputten,
Mter van der Eist.
Begin 20 uur.

W-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
Ontspanningsclub
« De BreughehTienden ».
Deze onlangs opgerichte ontspanningsclub richt op 16 en 17
maart een reuze-bolling in, welke
doorgaat in het lokaai « Huis
Breughel », de Smet de Naeyerlaan 41, Blankenberge.

Bi] deze gelegenheid wordt a a a
de aanwezigen van buiten Blai^
kenberge een « week-end aan d s
kust > aangeboiten. Frtjs 125 F
waarin begrepen is : avondmai^
toegangskaairt tot hist bal, oranachting en ontWjt.
« Hulae Breugheü », de Smet d s
Naeyerlaan 141, staat In voor «ea
perfekte bediening.
Inacbrijvingen of inlichtingm
bij Gesar De Oonin<*, OroenestM
45, te Blankenberge.
Betalen op P.CJi. 4467.34 VBQ 4
De Oonin<*. BlankenbM^e.
Inschrijvingen w<mlen aanvwHtt
tot tilterUjk 26 m a a n 1963.
De y.V. BOankoibagc vemmeM
M] de eerste Lentedagen ook U I
NIEUWPOOKT
D e Vlaamse Vrlendeakring r l < ^
op 9 maart om 8 uur een B r e u g h *
av<md in, die doorgaat in het gasW
hot c De Beiaard > Msu-kt Op het
programma : een overvloedig maal
en een leuke kwis. afgewisseld m ^
vrolijke dansen. De inkomprij»
bedraagt slechts 50 P. Inschrijvingen uiterlijk tot 3 maart In
het gasthof of atm de proptagaor
disten.
OOSTENDE
Op zaterdag 23 februari — inaet
van de Kamavalfeesten — zuHea
de Leeuwen dansen in de zaal
c Het Witte Paard >, Van laeghemlaan te Oostende.
Er wordt daar een gezellig dansen familiefeest georganiseerd door
de

Vriendenkring

van

VJLM^

V.T.B en V.VB.
Vele honderden leden en sympt^
thisanten van deze verenigingen
zullen er meer dan één dansje wi^
gen op de tonen van het orkest
van Tony Sadler, de bekende
Vlaamse vedette met wereldfaam.
Wie dit luisterrijk dansfeest w 0
bijwonen wordt aangeraden. sp«edig kaarten aan te schaften 0 9
één van volgende adressen :
Artes, A. Pieter^^an 28; De Busschere, Christinastraat 103: VTBVAB,
Eisabethlaan
285: Goes,
Nachtegalenlaan 20; Van Hecke, J.
Peurquaetstraat 17; Vergote Pycké
de ten Aerdelaan 66; Verhaegen»
Parklaan 21 Kaarten ktmnen ook
besteld worden door storting van
het bedrag op postrekening 1474.15
VBü H. Moerman, Oostende.

te L e u v e n

HAMONT
Elke voormiddag bij dr Sempels
L.. Pastoor Lemmensstr. 9. Tel.
453.01.
NEERPELT
In Hotel Neuf aan het station,
4de vrijdag der maand; Senator
Diependale tussen 9 uur 30 en 10
uur 30.
GRÜITRODE
Een afdeling van de ziekenkas
wordt uitgebouwd door Jaak Veestraeten-Vliegen
Opnovenstraat
40

ELASTIC

Roe de Voilcsunie HlnrMyn y0
verïielpen vwxH V t^tvoertg w»teld op deze WJeenkomrt.
Iedereen welkom.

MILLEN
Heden avond 23 februari wordt
een openbare voorlichtingsvergadering gehouden in Café Televisie
aan de Kerk
Aanvang te 2ü uur.
Sprekers : Ir Renaat Vanheusden. Ir. Ciem Colemont en Drs
Wim Jorissen, alg partijsekretaris
De
achteriutstelling van de
Vlaamse mens is geen toeval maar
het gevolg van de nadelige politiek
die steeds gevoerd werd.

Boekhouding

—

Sociale
Tel

(Brussel)

Belastingen

Wetten
i7.05.70

^ R - ^

DORTMUNDER
Thierbrauhof II
te Antwerpen

•
WELDRA
DORTMUNDER
Thierbrauhof UI en IV ?
Oortmunder Thierbrau
financiert cafe's
en zoekt gepaste medewerkers als baas of gerant.

•
Zich wenden :
Abts.
Tiensesteenweg 120
Korbeek-Lo.

De Volksunie van het arrondissement Brussel nodigt nit tot
haar eerste karnaval nacbtbal
dat lai plaats hebben m de
«aal <i Select o Statie Schep
daal. zaterdag 23 februari 1S«'
tp 8t our.

Orkest Jan-Fol Vernier (Ra
dio Kortrijk).
Stadskledij ot verkleedL

Voorbehouden plaatsen door
betaling van to F.
Beker en moolp prijzen znilen worden altgereiki aan de
ttest verkledf koppels
Deelname m de onkosten :
50 F per persoon
Verwarnide zaal.
Koud buffet
Alle dranken tegen matige
prijzen
Auto-parkeerterrein.

DE VOLKSUNW

16

^•!Xiaws<«*«**:«W>^*»fr'V<»V»«^»^<«**»V'*«>-»»*aV<«**»*«^^

L

LK heb de ministers Larock en
Van Elslande geïnterpelleerd over de ongehoorde wantoestanden op Vlaams gebied in vrijwel
al de kunst- en wetenschappelijke instellingen
die onder h u n bevoegdheid vallen en te Brussel
gevestigd zijn.
Ingevolge het reglement van de Kamer is
de spreektijd beperkt : de interpellant beschikt
over dertig minuten en na het antwoord van de
minister heeft hij nog recht op tien minuten om
te replikeren. De ministers spreken steeds zonder
beperking. Zo komt het dat men niet altijd alles
kan zeggen wat men zich voorgenomen had te
zeggen en dat het vooral moeilijk is om de minister van antwoord te dienen wanneer deze uitvoerig geweest is in zijn uitleg. Dit is het geval
geweest met minister Larock die een hele uiteenzetting gehouden heeft, waarop ik onmogelijk kon antwoorden in tien minuten. Het loont
evenwel de moeite, nog eens terug te komen op
deze Interpellatie.

I,

.N de eerste plaats is het in
mijn opvatting van wezenlijk belang te kunnen
bewijzen a a n de hand van officiële gegevens dat
dertig jaar na het tot stand komen van de taalwet van 1932 deze wet dode letter gebleven is
en schaamteloos overtreden wordt in staatsinstellingen. Vanzelfsprekend geldt het hier
slechts een voorbeeld, want wij weten wel dat
in tal van andere staatsinstellingen of parastatale instellingen de toestand voor de Vlamingen
niet beter is.
Na dertig jaar blijft de uitvoerende macht
in de unitaire belgische staat de taalwet negeren
en saboteren : de wil ontbreekt om de wet na te
leven en te doen naleven. Dat is duidelijk en het
geldt voor alle departementen : overal stuiten
wij op flagrante overtreding van de bepalingen
van de taalwet.
I s dit een gevolg van het ontbreken van sankties ? Neen, het is en blijft een
gevolg van de moedwillige houding van de uitvoerende macht. Deze wet moet niet toegepast
en nageleefd worden door de burgers, maar door
de Staat zelf, door de ministers. Dit maakt een
groot verschil. Ik lieb er tijdens mijn interpellatie op gewezen dat taalwetten overbodig zouden moeten zijn, dat het beschamend is dat er
wetten nodig zijn om de Vlamingen te beschermen In deze Staat en h u n rechtmatige belangen
te waarborgen. Voor iedere minister is het een
elementaire plicht er over te waken dat de Vlamingen niet eenzijdig achteruitgesteld en benadeeld worden, dat er een rechtvaardig evenwicht in acht genomen wordt, ook zonder w e t !
De wantoestanden waarover wij ons, na dertig
jaar taalwetterij, te beklagen hebben bewijzen

dat in de gecentraliseerde belgische eenheidsstaat de uitvoerende macht een anti-vlaamse
macht gebleven is, het weze n u uit traditie of
het weze met opzet. Het is een feit : de taalwetten worden niet nageleefd.
I K meen dit eens te meer onweerlegbaar bewezen te hebben : in gans de n a oorlogse periode is er geen de minste poging gedaan om in de instellingen waarover ik het had
de wet toe te passen.
Het is overigens onjuist en misleidend te beweren dat de niet-naleving van de taalwet te
wijten zou zijn aan het ontbreken van sankties.
Men verzwijgt dan dat er wel een sanlctie is, een
doeltreffende sanktie : de sanktie waarover het
parlement beschikt ten overstaan van de ministers.
Op ieder ogenblik kan het parlement een
minister tot aftreden dwingen door hem het vertrouwen te weigeren en jaarlijks moet voor ieder
departement de begroting goedgestemd worden.
Nooit evenwel hebben de Vlaamse gekozenen
de moed gehad deze sanktie toe te passen en
hun vertrouwen te weigeren aan een moedwillig
minister. In deze zwakheid ligt voor een groot
deel de verklaring voor de mislukking van de
taalwetgeving. Sedert dertig jaar, met uitzondering voor de oorlogsjaren, keurt een Vlaamse
meerderheid in Kamer en Senaat jaar na jaar
de niet-naleving van de taalwet goed. Dat is de
werkelijke toestand. Alle plechtige verklaringen
over « voorwaardelijk vertrouwen » veranderen
daar niets aan.

MIllNISTER Larock heeft in zijn
antwoord uitgeweid over het wetenschappelijk
personeel en wel om het stanpunt te verdedigen
dat de meest bekwame moet gekozen worden
zonder rekening te houden met de taal van zijn
diploma. Een pleidooi voor de niet-toepasselijkheid van de taalwet op het wetenschappelijk
personeel; een pleidooi dat niet van alle grond
ontbloot is, maar dat bizonder vals klinkt wanneer men weet dat in de praktijk evenmin rekening gehouden wordt met de bekwaamheid als
met de taal en alleen de partij lidkaart de doorslag geeft. Iedereen kent voorbeelden en ik heb
er een treffend gegeven : een Vlaams hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit
te Gent, conservator a a n de Musea voor Schone
Kunsten te Brussel, de meest bekwame kandidaat voor de plaats van hoofdconservator wordt
onder de regering Eyskens niet benoemd, maar
minister Moureau benoemt een Franstalige buiten kader, zonder wetenschappelijke titels, enkel en alleen omdat het een liberaal is en een
vriend. De Vlaamse hoogleraar heeft ontslag genomen als conservator... De enige bekwame
kracht ging verloren.

D.'E redenen van minister Larock
drogredenen, die de ongehoorde wanver-

zijn
houdingen niet kunnen verklaren. Minister Van
Elslande heeft dit erkend en de wens uitgesproken dat bij de herziening van de taalwetgeving
zou bepaald worden dat ook het wetenschappelijk personeel onder de taalwet valt. Wanneer
wij op het standpunt moeten staan dat ook voor
het wetenschappelijk personeel de taalwet strikt
moet toegepast worden, dan is dit de schuld van
de Belgische Staat : de Vlamingen kunnen geen
vertrouwen stellen in de benoemingspolitiek van
de Belgische Staat. Deze eis die misschien onre-

DE

Zocht voor U uit :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenconfektie
en maakt voor allen
perfekt passend
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. 33.91.65

n

ATUURLIJK stelt zich op de
achtergrond een nog belangrijker probleem. De
feitelijke toestand in alle staatsdiensten en p a rastatale instellingen te Brussel is zo d a t de
Vlamingen, alhoewel zij wettelijk niet verplicht
zijn Frans te kennen, Frans spreken omdat de
Franstaligen geen Nederlands kennen of willen
kennen. Wat ook hun recht is. Het gevolg is d a t
de centrale administratie Frans gebleven is. Minister Larock dierf het aan te verwijzen naar de
toestand in zijn departement. Ik heb hem van
antwoord gediend : de directeur-generaal van
het lager onderwijs is een eentalige Waal; de directeur-generaal van het technisch onderwijs ia
een Franstalige; de directeur-generaal van h e t
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek is een eentalige Waal; 98% van het onderwijs in Vlaanderen valt onder de bevoegdheid
van directeurs-generaal die geen Nederlands
kennen. Het gevolg is dat al de diensten onder
deze directeurs-generaal in h e t Frans werken.
Gans het departement is Frans, werkt in het
Frans, behoudens aangelegenheden van ondergeschikt belang. Alle stukken van algemeen belang worden praktisch uitsluitend in h e t Frans
opgesteld. De taal van de besprekingen, o.m. in
de directieraden, is steeds Frans.
Volgens de taalwet van 1932 is geen ambtenaar van het hoofdbestuur van de Staat verplicht tweetalig te zijn en hebben de ambtenaars
toegang tot de hoogste graden met de kennis
van slechts één van beide landstalen. Weliswaar
voorziet de wet de splitsing der diensten en h e t
stelsel der taaladjunkten. Doch deze bepalingen
zijn nooit logisch en konsekwent toegepast geweest.

H>

ET gevolg is d a t vooral a a n de
top vrijwel alles F r a n s gebleven is. De dag dat
de Vlaamse ambtenaars weigeren Frans te verstaan en te spreken, wat h u n volstrekt recht is,
valt gans het bestuursapparaat stil. Doch door
F r a n s te spreken bestendigen wij de hegemonie
van de Franstaligen. Wanneer men over dit probleem nadenkt zal men tot h e t besluit komen
dat een federale staatsinrichting ook hier een
oplossing biedt. Al de overige zgz. oplossingen
zullen blijken pleisters te zijn op een houten
been. Zo realistisch zouden we n a meer dan een
eeuw ervaring toch moeten geworden zijn om
d^t in te zien !

tn Aout, «taal, ttlumlniam
of plastiek,
StandaarduItvMring ot
naar gewenst model.
Systemen aangepast aan de
aard ran bet bouwwerk.

biedt U met elke tranche
de kans
o m rijk te w o r d e n . . .
•
Koop biljetten
van de
derde tranche
Trekking
maandag 4 maart
TE HOEl

Hand- of elektrisehe bediening.
ZONHOVEN

NS

58.030 loten =
DERTIG MILJOEN
Per Biljet 100 F
Per Tiendebiljet 11 P

D.

E instellingen waarover ik het
had in mijn interpellatie zijn alle te Brussel gevestigd. De opsomming was niet volledig. Er is
het Muziekconservatorium, het Nationaal Orkest
van België, de Nationale Hogere School voor
Bouwkunst en Sierkunsten, binnenkort wellicht
de Muntschouwburg. Er zijn tal van instellingen
die van andere departementen afhangen, waaronder zeer belangrijke (de Nationale Bank van
België !) In vrijwel al deze instellingen is de toestand dezelfde : zij zijn volledig Frans, met onder het personeel een kleine minderheid Vlamingen die verplicht is Frans te spreken. Aldus
zijn deze instellingen één van de faktoren van
de verfransing van de hoofdstad.

WENTEIPOORTEN

NATIONALE
LOTERIJ
G.BERGERS

delijk schijnt (waarom geen beroep doen op een
bekwaam geleerde, al heeft hij zijn studies in
een andere taal gedaan ?) wordt ons opgedrongen door de eenheidsstaat. Indien wij, Vlamingen, in een federale staat zelf de benoemingen
konden doen voor de plaatsen die ons toekomen,
zou onze houding anders kunnen zijn.

fiOLLUIKEN

BOIXiriKEX
in hout, staal, aluminium of plastiek
Hand- ot elektrische
bediening.
Alle systemen.
VENETIAANSE
ZONNEBLINDISN
Bedlening met
koorden • of met
stang en windwerk

•

& ZONEN

TEL 132 31

PVBA

VENÏTlAANSE BlilNÖEts(,

BELEGGING van Icaien geldmiddelen op
termijn'.
Interessante
mogelijlheden
met
100 % waarborg. Rentevergoeding tol 7 % 'ï Jaars. Ook
op hypotheelc. Waar U ooic woont, all*
vormen van beleggingen worden U
persoonlijl; en zonder verplichting aangetoond door een erlcend lid yan het

7%O

VIAAMS
FINANCIERINGSKOMITEE
TEL 132 31

A.JEURISSEN-ClOOSTERMANSiL ZONEN PVB
PVBA-

: PRONOSTIEKERS.» speel
• elke week uw gewoon be• drag, ü zult slagen met 12
• punten, 11 of meerdere m a ; len 10 Bewijsformule kunt
• U hiervan bekomen door
E storting van 35 F op PCR.
[ 10.21.41, Ardaen
Pierre,
• Oostende

ZONHOVEN.

303,
Int. Centrum Rogier, BRUSSEL
en... discretie gegarandeerd op erewooni

