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De hernieuwing der drie
maandelijkse abonnementen 
gri]pt begin dezer maand 
plaats Gelieve uw huisgeno
ten te verwittigen indien 
Uzelf afvv?ezig mocht zijn. De 
postbode komt slechts een
maal aanbellen Wij rekenen 
op U. Hartelijk dank bij 

voorbaat. 

MILJARDENDANS 
LOOFLIJK 

N STARFIGHTERS 
- HUNTERS : BELGIË VERKOOPT 32 STRAAL-
'JAGERS - ZO GOED ALS N IEUW - TEGEN 
B O . O O O F PER STUK. AANKOOPPRIJS : 
21 .000 .000 F PER STUK. 

P S T A R F I G H T E R : «VLIEGENDE DOODSKIS
T E N » VERDUBBELDEN IN PRIJS. HOE LANG 
BLIJFT F 104 G BRUIKBAAR ? 

Z o n d e r de indiskretie van een Britse krant zou de Bel
gische belast ingbetaler waarschijnlijk nooit geweten heb
b e n van 'n Hunte r - schandaa l . E,nkele dagen geleden ver
scheen in de « Daily Express » het bei icht over de ver
k o o p van H a w k e r Hunter-s t raa l jagers door België aan 
Enge land . Enkele Belgische k ran ten pikten — meestal 
Eeer voorzichtig en verdacht bescheiden — het bericht 
op . Al leen een paar bladen — w.o de « Gazet van A n t 
we rpen )) — brachten het bericht in grotere opmaak . De 
% Gaze t » bloklet terde : (( Brits-Belgisch schandaal — 
N i e u w e straaljagers als schroot verkocht ». 
D a a r m e e was België een schandaal rijker. Maar al deze 
i ie t ich ten gaven slechts een zwak beeld van de ware om
v a n g van het Hun te r - schandaa l . 

VLIEGEN AFGEDANKTE HUNTERS 

IN JORDANIË, IRAK EN PERU ? 

De geschiedenia van de 
Hawker Hunter-straaljagers 
begon onder het homogeen 
CVJ. -bewlnd der jaren 1950-
1954, toen kolonel De Greef 
minister van Landsverdedi
ging was. 

Deze « technieker » zag de 
dingen groot : het vervangen 
van de verouderde en gevaar
lijke Meteor zou de gelegen
heid zijn om aan België de 
luchtmacht te geven waarop 
het recht had. De keuze van 
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vliegende doodskist ?, b 'z . 3 

atoonfgevaar overdreven, blz. 7 

bulldozers voor E -3 , b!z. 8-9 

c a m p o sanclo, Wz. 10 

regenten en veikbonden, blz. 13 

daa rom morgen betogen, blz. 16 

...een Starflghler van de U.S.A.F. wordt met scherp geladen. Sindsdien legden de Ame
rikanen dit vliegtuigtype in de mottebollen... 

een opvolger voor de Meteor 
viel op de Havi^ker-Hunter; er 
werd meteen maar besloten, 
VIJFHONDERD van die toe
stellen aan te kopen. In 1953 
werd de bouwlicentie afge
kocht van de ontwerpers van 
het toestel; de Belgische en 
Nederlandse Hunters zouden 
door SABCA-Fairy te Goase-
lies en door Fokker onder li
centie worden gebouwd. Bij 
het afsluiten van dit kon-
trakt werd een ongelooflijke 
overeenkomst gesloten : Bel

gië zou, zonder het accoord 
van de Britse firma, nooit 
de Hunters mogen herverko
pen. ZO LIET DE TOENMA
LIGE REGERING ZICH AAN 
HANDEN EN VOETEN BIN
DEN DOOR EEN BUITEN
LANDS BEDRIJF ' 

De bouw van vijfhonderd 
Hunters werd dus aangevat. 
Toen de eerste honderdtwin
tig exemplaren van de band 
kwamen, bleek er ergens EEN 
KLEINE FOUT begaan te 
zijn : wanneer de boordkan-

nen in werking gesteld wer
den, VIEL DE REAKTIEMO-
TOR ONMIDDELLIJK UIT. 
Op de tekentafel werd ge
werkt aan een nieuwe en 
« verbeterde » versie van de 
jager Uiteindelijk, na de 
oorspronkelijk voorziene 
Hunter 4 en na proeven met 
een Hunter 5, kwam de Hun-
ter 6 klaar. Toen hij opera
tioneel werd, met bijna VIER 
JAAR VERTRAGING, was hij 
totaal verouderd. 

(zie verder blz. 3J 

BULLDOXERS VOOR E-3 
DE ANTWERPSE BURGEMEESTER TRACHT STOKKEN IN DE WIELEN VAN ONZft 

E-3 BETOGING TE STEKEN : HIJ VERBIEDT DE SAMENKOMST OP DE AFGE»" 

SPROKEN PLAATSEN DAT ZAL NIET BELETTEN DAT ZONDAG 3 MAART TE 9 

UUR ONTZAGWEKKENDE KARAVANEN AUTO S, VRACHTWAGENS. BESTEL

WAGENS EN AL WAT WIELEN HEEFT OM TE RIJDEN. ZULLEN VERTREKKEN 

OP DE ANTWERPSE LINKEROEVER VOOR EEN MACHTIGE BETOGING LANGS 

DE E-3 DOORHEEN HET WAASLAND. 

WIJ REKENEN HIERBIJ OP AL ONZE PROPAGANDISTEN. LEDEN -EN SIMPAr 

TIZANTEN IEDEREEN DIE BELANG HEEFT BIJ DE E-3 EN BIJ EEN NIEUWE 

SCHELDE-OEVERVERBINDING. IEDEREEN DIE HET BEU IS DAGELIJKS GESARD 

TE WORDEN DOOR DE MIZERIE VAN DE KONIJNENPIJP. BETOOGT MET ONS 

ONDER HET MOTTO « BULLDOZERS VOOR E-3 » 



2 DE VOLKSUNll 

ITALIË 
Mijuneien, 

Veileden week schreef ik naar 
de Nationale Dienst voor Toei sme 
van Italië in de Regentlaan te 
Eiufcsel \oo'' dokumentatie met 
het oog op een '•eis naar Italië 
Mijn schrijven was gesteld in het 
N derlands Heden vind ik in mijn 
biievenbus een omslag met hoof
ding « Office Na lonal Italien de 
Tounsme » met dokumentatie uit-
6ln tend In het Pians 

'k stuuide de omslag « Terug 
aan afzender - Nederlands a u b , » 
en heb een biief ge&chieven waar-
In ik met klom protesteer tegen 
dei'e manie' van handelen 

J C - Berchem 

WIE DOET WAT ? 
W aide Redactie, 

Wij konden lezen m de pers hoe 
soTimigen menen dat de aktie ten 
bate van de noodlijdenden een 
veikeeid beeld /ou scheppen van 
de sociale toes'and^n in ons land 
Niet vergeten zeggen zij dat 
België aan de •̂ pits staat van so
ciale wetgeving en van vooruit
gang op gebied van sociale voor-
Eorg I 

Diegenen die .iich ooit met so
ciaal dienstbetoon hebben bezig 
gehouden weten hoeveel mensen 
er zijn die alle moeite hebben om 
aan hun pensioen te komen On
danks die zogezegd volmaakte so 
cia e wetgeving ' 

Ik ken persoonlijk een arbeider 
die al meer dan een jaar op pen
sioen wacht zo vooruitstrevend 
l5 onze sociale wetgeving i 

En Vlaag maar eens aan onze 
giensarbeideis m Nedez and hoe 
velen onder hen sinds meer dan 
een jaar geen kindertoelagen meei 
kiijgen I Zo vooiuitstievend is on
ze sociale wetgeving ! 

En dan zijn er die duizenden 
ouderlingen die een pensioentje 
knjgen dat amper ge.ioeg is om 
voedsel van te kopen, aan uitga
ven voor kleding verwarming en 
dgl kunnen zi] niet denken zo 
vooruitstievend is ze wel onze so
ciale wetgevmg ' 

J V - Meeuwen 

BRUSSEL 
Niet alleen CVP ook ESP en 

PVV halen m Viaandcien meéi 
stemmen dan in Wallonië 

Die meerderheid van Vaamse 
kiezers weegt m geen enke e van 
die partijen door aan de top 

De Vlamingen verliezen in de 
hoofdbestu'en al de macht, die ze 
normaal zouden mo<'ten halen uit 
hun getal 

Hel schiomeljkst woraen de 
Vlamingen o^dot door de CVP 

75 % van de stemmen haalt de 
CvP m Vlaanderen en naar het 
schunt zijn 85 % van de leden 
VlpTiirgen 

Maar teiw jl de CVP beweert 
dat Ijveren voor federalisme uit 
den boze is pasi ze, zonder aan 
de Vlamingen de voordelen van 
het federalisme te bieden m haar 
hoofdkomitee de nadelen toe van 
pariteit 

Aan de top van de CVP wo'-den 
85 % Vlaamse CVP-leden verte
gen wooidigd door s'echts 50 % 
veikoz^nen terwijl 15 % Walen ook 
50 % knjgen 

Vooi de eeiste maal wolden de 
Vlamingen zo bij de bok gezet 

Zulks gebeurt dan nog voor de 
tweed» maal m Gioot-BrusseL 

Als tegenpiestatie voor de toe
gevendheid van de Vlaamse leden 
bij het toekennen van topfunkties 
m de paitij. lijkt het maar nor
maal dat men hetzelfde principe 
zou toepassen m de CVP besturen 
van Groot Brusael en daar de lei
dende plaatsen toekennen voor 
50 % aan Walen en voor 50 % 
aan Vlamingen 

Het lijkt natuurhjk, maar ge
beurt helaas nergens Ofschoon 
ook in Brussel vooral de Vlamin
gen CVP stemmen krijgen ze 
daai haast geen medeze^enschap 
m de pai-tij In Schaarbeek zetelt 
slechts een overtuigde Vlajning 
(Willem Verbist) als CVP-er m de 
gemeenteraad In Etteibeek is het 
niet beter 

Neigens hebben Vlamingen 
50 % van de leidende funkties 

De Vlamingen mogen hun stem 
uitbrengen en moeten voor de 
rest dulden dat alles m het werk 
gesteld wordt om het Nederlands 
m Brussel te nekken 

Juist hetze fde moet gezegd wor
den van de BSP en P V V Tisndui-
zende Vlaamse volksmensen stam
men voor de socialisten duizende 
Vlaamse middens*andeis Wijven 
a'-geloos stemmen vooi de libera
len 

Die tienduizenden hebben hun 
stem gegeven aan partij<»n die in 
Brussel ge'eid worden niet door 
echte Brusselaars, maar meestal 
door ingeweken Walen en Fransen 
wie men terecht zou kunnen toe
roepen « dat ze naar hun dorp 
moeten terugkeren » 

Kan aan die toestand verande
ring gebiacht worden ' 

We menen van ja mdien de 
Vammgen dezefde taktiek toepas
sen als deze welke de Volksunie 
toepast m gans het Vlaamse land 
De geschiedenis heeft bewezen dat 
de Vlaamse macht groeit als de 
Vlamingen zelf een onafhankehjke 
Vlaamse macht opbouwen 

Om die reden moeten de onaf
hankelijke Vlamingen m elke ge
meente van het Brusoelse zelf 
bouwen aan een Vlaamse gemeen
telijke politieke macht Zoniet 
blijven ze in Brussel voor eeuwig 
bij de bok gezet 

J T - Schaarbeek 

HET VOOR 
Geachte ledaktie 

Mag ik met betrekking tot mijn 
schrijven dat gepub iceerd weid m 
de bneveni ubriek van uw blad van 
9 februari 1963 om een paar re
gels in gezegde rubriek ve zoeken 
voor volgende lechtzettmg 

De h Moysor zou bij de ope
ning van de schildenjententoon-
ste'lmg In de wijk « Het Voor » 
met de opme kmg gemaakt heb
ben « Waarom zijn die aff'chen 
met tweetalig » 

CwK - Vilvoorde 

NOORD EN ZUID 
Waarde Redactie, 

Het ligt niet in mijn bedoeling 
het laatste woord te hebben m de 
briefwisse mg met J V uit Geel 

Toch acht ik het nog even nood

zakelijk de VU in dit debat te 
veidedigen 

Beste J V, zoals u m uw eeiBte 
blief vertelde « snuffelt » u slecht» 
m het blad « De Volksunie » 

Moest u grondiger lezen, dan zou 
u kunnen vaststellen dat er geen 
vergadering of samenkomst voo»>-
bij gaat zonder dat er op het be
lang van de groot Nederlandse 
kultuui gewezen wordt Verder kan 
Ik u de brochu''e aanbeve'en van 
voorzitter Mr Frans Van der Eist: 
« Het Standpunt van de Volks
unie » U kunt daarin op verschil
lende plaatsen lezen hoe wij te
genover die «kultmele integratie» 
staan Ik wil slechts een uittrek
sel aanhalen P 29 « Wij zijn 
ons bewust van de eenheid der Ne-
dei landen In Ncwd- en Zuid-Ne
derland en m Noora Fianknjk 
woont 9ii leeft eenzelfde volk, één 
van taal en kuituur, dat door het 
noodlot van de geschiedenis ver
spreid leeft over drie staten Ovear 
de staatsgi enzen heen moet <te 
eenheid van taal en kuituur ge
handhaafd worden ons taal en 
ku'tuurgebied is te klein om Iwt 
door het onzalig part kularisme 
nog te verdelen 

Het IS van levensbelang voor ons 
de kulturele toenadering tot Ne
derland te bevorderen met voor" 
ogen het ideaal van een groot-N^ 
derlandse kultuur » 

Dat ons blad wekelijks niet g»" 
vuld IS met groot-Nederlandse li
teratuur lijkt me niet zo erg De 
bedoeling van dit b'ad is m i in d« 
eerste plaats bewuste Vlammgen t« 
kweken om ze samen niet de Ne
derlanders tot goede Europeers ta 
laten c^groeien. 

L C - Kessel-lA 

Zelfs de kraaien brengen 
hel uil : 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
ï^an het mc/oiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232. Antwerpen (4e distr.) 

&MJJ HL 'a' ' '"ift j3ii j | i;"i j{|p|g^i}MjteB!!^,jM^ 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 

Tel : (03) 35.38 54 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omeeving • 

Norbert De Ganck Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel 053 21667 

' ^ 'üfm(/(^^l ifei^emt/e/i ^^^gjêe<M/e 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
S: lilMM Î̂ ÜSSTtS ?â 9̂ AKit TEL . 32.^.77 

"h Reisbiljet terugbet?^ald -k A l l e d a g e n o p e n v a n 9 tot 9 of o p afspraak. Ü 



Oê VOUUUWMH 

het hunter -
schandaal 

:;|jiJjlj»^»MtWW,';!^^yy^< U^I'J i,.i")W<«f»J'iJIJJI • 

Door volksvertegenwoor
diger Van Leemputten en 
senator Diependaele wer
den over het Hunter-
schandaal reeds PARLE
MENTAIRE VRAGEN ge
steld. We wachten be
nieuwd op het antwoord ! 

(Vervolg van blz 1) 

Van 500 vliegtuigen was 
'toen al lang geen sprake 
meer. In 1958 en in 1960 werd 
door de ministers Sprnoy en 
Gilson telkens een eskader 
gewoonweg van het verlang
lijstje GESCHRAPT. 

Want inmiddels gaf men er 
zich op Landsverdediging re
kenschap van dat de Hunter 
reeds verouderd was en keek 
men uit naar een NIEUW 
JACHTVLIEGTUIG. De keuze 
viel daarbij op Lockheed's 
Starfighter F 104 G, maar 
daarover verder nog meer. 

Ondertussen vlogen de 
Hunters. Maar ook dat ging 
niet zonder de nodige ver
kwisting. Zo gaat een verhaal 
over de verkoop door het Be
heer der Domeinen van een 
partij Hunter-wisselstukken 
— hydraulische verbindingen 
— aan een ONGELOOFLIJKE 
SPOTPRIJS. Terwijl deze 
NIEUWE wisselstukken met 
VERLIES van de hand wer
den gedaan, moesten op de 
luchtbazis van Wevelgem 
ploegen mekaniekers zich be
zighouden met het recupere
ren yan DEZELFDE wissel
s tukken" UïfVERON^GïJLüM^ 
TE vliegtuigen. 

Deze fantastische reeks van 
mislukkingen, verspillingen 
en knoeierij wordt thans be
sloten door de VERKOOP 
VAN 32 HUNTERS AAN DE 
BRITSE HUNTERFABRIE-
KEN. Onder deze verkochte 
vliegtuigen — praktisch de 
hele partij werd reeds van 
Koksijde overgevlogen naar 
Engeland — zijn er, die geen 
20 vh'eguren in hun logboek 
staan hebben. 

Voor deze verkoop waren 
TWEE prijzen voorzien : 
50.000 F (VIJFTIGDUIZEND 
F) per stuk, indien het Brit
se Hunter-bedrijf de toestel
len niet voortverkoopt. En 
700.000 F (ZEVENHONDERD 
DUIZEND F) per stuk, indien 
de toestellen door de Britten 
van de hand gedaan worden. 
OP EVENTUEEL BRITSE 
TRANSACTIES HEEIFT ONZE 
REGERING ZO GOED ALS 
GEEN KONTROLE. Het komt 
er op neer dat de Britten 
50.000 F PER STUK BETA
LEN en tenslotte toch doen 
wat ze willen. Dit wordt hen 
vergemakkelijkt door het feit 
dat op dit ogenblik ook 48 
Nederlandse Hunters aan de 
Britten worden verkocht. De
ze Nederlandse jagers echter 
werden veel intensiever ge
bruikt en zijn werkelijk 
tweedehands. 

In ieder geval blijken zeer 
onlangs 32 Hunters — juist 
hetzelfde aantal als de Brit
ten van België kochten — 
door Engeland verkocht te 
zijn aan Jordanië, Irak en 
Peru, VOOR EEN PRIJS VAN 
10 MILJOEN F HET STUK. 

Dit geld had de Belgische 
belastingbetaler kunnen be
spaard blijven indien de re
gering in 1953 niet de ONGE
LOOFLIJKE FLATER had be
gaan, aan de Britse Hunter-
fabrieken het RECHT OP 
VOORKOOP af te staan. 

Dat is de geschiedenis van 
de Hunter, -het jachtvliegtuig 
dat ons nauwelijks tien jaar 

, geled«tt-we£4..aangej»rezen als 
de «definitieve oplosstrig"», 
dat ons — vervang^tukken 
inbegrepen — EEN EN TWIN-
WTIG MILJOEN F PER STUK 
heeft gekost en dat thans van 
de hand gedaan wordt aan 
DE PRIJS VAN EEN OUDE 
VOLKSWAGEN ! 

Deze geschiedenis kent 
haar ontknoping OP HET 
OGENBLIK dat de EVEN ON
GELOOFLIJKE geschiedenis 
van de STARFIGHTER be
gint, tvo. 

.binnenkort vliegen in een doodskist ? . . 

het s tar i ighter-schandaal 
Oorspronkel i jk was voor de aankoop van de H u n t e r s een 
totale u i tgave van 3 miljard 450 miljoen F voorzien. Nu 
alle rekeningen betaald zijn, blijken het vijf miljard hon
derd drie en negent ig miljoen F geworden te zijn. De vast
leggingen belopen een nog grotere som, namelijk 6 mil
jard honderd negen en negent ig miljoen F . Dat komt er 
op neer dat de H u n t e r s ons 75 % méér hebben gekost dan 
door « specialisten » was geraamd en dan aan de goege
meen te w a s wi jsgemaakt . 

Met de Starfighter F 104 G 
gaat het DEZELFDE weg op. 
In 1960 werd vooropgezet dat 
de aankoop van 75 Starfigh-
ters een totale uitgave van 
VIJF MILJARD ZES HON
DERD MILJOEN F zou mee
brengen. Dit cijfer is inmid
dels reeds opgelopen tot NE
GEN MILJARD VIJF HON
DERD VIJFTIG MILJOEN F. 
Daarmee is niet alles gezegd: 
reeds nu voorziet men een 
stijging van de totale kosten 
tot ACHT MILJARD 250 MIL
JOEN F. Dat is slechts een ra
ming : gelijk bij de Hunters 
zullen alle ramingen OVER
TROFFEN worden door de 
WERKELIJKHEID ! 

Er is echter nog meer. Om 
de bittere pil van de miljar
dendans in 1960 door het 
Parlement te doen slikken 

werd ons voorgerekend dat 
België met de aankoop van 
de Starfighter een GOEDE 
ZAAK zou doen. Tegenover de 
uitgave van enkele miljarden 
— oorspronkelijk iets meer 
dan -vijf, thans reeds iets 
minder dan tien — stond het 
feit dat de Belgische indus
trie voor NEGENTIEN MIL
JARD BESTELLINGEN in het 
kader van het Nato-Starfigh-
ter-programma zou ontvan
gen. In WERKELIJKHEID 
zullen deze bestellingen voor 
onze industrie nauwelijks 
NEGEN MILJARD bedragen, 
hetzij niet eens de helft. 

Het voorwendsel dat het 
Starfighter-programma een 
goede zaak voor België zou 
zijn, vervalt daarmee totaal. 
Tegenover een uitgave van 

vliegende doodskist! 
Ti jdens de bespreking van de begrot ing voor Landsver
dediging in de K a m e r verklaarde minister P . W . Segers 
da t « de F 1 04 G-toestel len zeer goede vl iegtuigen zijn, 
w a a r m e e w e aan de luchtmacht een n i euwe ruggegraat 
geven ». • -

De Starfighter is een 
jachtbommenwerper, ge
schikt voor het transport van 
atoomkoppen en gepland als 
< laatste bemande jabo »; na 
de Starfighter zou het woord 
volledig aan de raketten zijn. 
Deze opvatting gold tot voor 
een paar jaar. Op dit ogen
blik echter wordt zowel in de 
V.S. als in Engeland en 
Frankrijk gewerkt aan een 
opvolger van de « laatste be
mande jabo > : een jacht-
bommenwerpe- met vertikale 
opstijging. 

In de V.S. wordt de F 104 
G thans reeds naar de mot-
Jebollen verwezen. 

Het Starfighter-program
ma van de Nato is reeds van 
In de beginne aangevochten 
geworden door de deskundi
gen. De Nato had een vlieg
tuig nodig, geschikt zowel 

voor jacht- als jabo- en ver
kenningsopdrachten. De keu
ze was beperkt tot drie toe
stellen : de Zweedse Saab J -
35 Draken, de Franse GAM 
Dassault Mirage en de Star
fighter. Met de Zweedse en 
Franse toestellen, die spe
ciaal voor Europese verhou
dingen werden gebouwd, wa
ren twee jaar lang uitvoerige 
proeven genomen. Aan deze 
proeven nam de Starfighter 
geen deel. Toch bekwam de 
Amerikaanse firma Lock
heed de bestelling, een be
stelling voor een vliegtuig 
dat op dat ogenb'ik alleen 
maar op de tekenplank be
stond. De omstandigheden 
waarin deze verrassende 
keuze plaats vond, werden 
nooit uit de doeken gedaan. 

De F 104 G is, volgens de 
Amerikaanse en Duitse pilo

ten die het toestel reeds ge
ruime tijd geleden vlogen, 
een echt-« kruidje - roer -
me - niet » dat zich onmid
dellijk wreekt op de minste 
fout van de piloot Het lucht-
wapen van de Bundeswehr 
betaalde deze wetenschap 
reeds met een hele reeks on
gevallen, w.o. de spektaku-
laire neerstorting van vier 
Starfighters op 19 jimi 1962: 

De gebreken van de F 104 
G worden door de vaktijd
schriften (bv. «Flug-Revue») 
in het lang en het breed op
gesomd. Een te ingewikkeld 
elektronisch sisteem is nog 
steeds niet volkomen 
« dienstrijp ». Bij slecht 
weer is snel alarm totaal on
mogelijk omdat het naviga-
tiesisteem 15 minuten nodig 
heeft om « op te warmen ». 

Grondieiding van een Star
fighter - eskader wordt be
moeilijkt door het gebrekkig 
funktioneren van de elektro
nische uitrusting. Bij gebruik 
a^s jabo op hoogten boven 
6.000 m treden storingen op 
in de elektronische uitrus

ting met als gevolg ontred
dering van het navigatie- en 
richtsisteem. 

Ombouw van interceptor 
naar jachtbommenwerper Is 
te omslachtig. Ombouw tot 
verkenner vergt twee dagen 
per vliegtuig. Mach 2, 2-sn«l-
heden zijn voor een jacht
bommenwerper eerder een 
na- dan een voordeel, omdat 
de trefzekerheid bij het af
werpen der bommen gevoe
lig vermindert boven mach 1,2. 

Dat Is, wat onze minister 
«een zeer goed vliegtuig > 
noemt. 

Voor dit «zeer goed vlieg
tuig worden de miljarden 
langs vensters en deuren bui-
tengegooid. Op dit « zeer goed 
vliegtuig » mogen onze jonge 
piloten straks hun leven wa
gen. 

In afwachting van de dag 
in het jaar 1967 dat het «zeer 
goed vliegtuig > als schroot 
zal worden verkocht en ver
vangen door een «nog beter» 
en nog duurder type. 

Kringloop van de waanzin ! 
tvo. 

NEGEN A TIEN MILJARD 
staan bestellingen voor het
zelfde bedrag. MAAR NEGEN 
MILJARD BESTELLINGEN 
BETEKENT NIET NEGEN 
MILJARD WINST ! 

Dat is de werkelijkheid J 
de STARFIGHTER-UITGA-
VEN STIJGEN STEEDS 
MAAR AAN; het zeer klefn 
gedeelte dat we via onze in
dustrie zouden kunnen recu
pereren, KRIMPT STEEDS 
MAAR IN. 

In plaats van 75 % van de 
onderdelen te mogen leve
ren, zoals oorspronkelijk 
voorgespiegeld, zal België 
niet eens 50 % mogen leve
ren. 

En daarmee is de Starfigh-
ter-miljardendans nog niet 
ten einde. Want bij de di-
rekte uitgaven voor de vlieg
tuigen moeten gerekend 
worden de bijkomende uit
gaven voor aanpassingswer-
ken aan de luchtbazes, ver
anderingen tijdens de DOUW 
der toestellen (zie de ge
schiedenis met de Hunters 4, 
5 en 6 !), aanpassing van de 
radar, enz. 

Het parlement en de pu
blieke opinie hebben van in 
den beginne GEEN KLARE 
WIJN inzake de Starfighters 
geschonken gekregen. Nooit 
werd BEKEND GEMAAKT 
waarom eigenlijk de Star
fighter verkozen werd boven 
de Franse Mirage. Wel schre
ven de kranten destijds dat 
bij de keuze heel wat « en
veloppen met inhoud » een 
rol speelden. De oorspronke
lijke Belgische bestelling liep 
maar over VIJGTIG STUKS. 
Dat zijn er nu HONDERD 
geworden, waarvan 25 ten 
laste der V.S. 

En alles laat voorzien dal 
ook deze MIUARDENDAN3 
tot NIETS zal leiden 

Reeds NU heeft de ^^Ato 
gevraagd dat haar binnen 
vijf jaar voorstellen zouden 
worden opgemaakt voor een 
jachtvliegtuig met vertikale 
opstijging. DE LAATSTE 
STARFIGHTER ZAI. NAU
WELIJKS GELEVERD ZIJN, 
OF MEN ZAL ONS VRAGEN 
DE BEURZEN TE OPENEN 
VOOR VLIEGTUIGEN DIB 
HONDERD VIJFTIG A 
TWEEHONDERD MILJOEN 
HET STUK KOSTEN. 

Onwaarschijnlijk ? De op
volging van de Hunter doof 
de Starfighter is in Ieder ge
val EEN DURE LES ! 

tv* 
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CPfRNOrfN 

£»pe 
B rle 

aon de heer Adoela, 
verloren zoon, 
te BRUSSEL 

f 
Sxcellenlie, 

Mijn komplimenten : gij hebt het ver gebracht. Van 
bankbediende en kleine sindikalist naar eerste-minister van 
de grootste zwarte republiek van Afrika is een hele stap. Stap 
die gi} gezet hebt zonder er uw evenwicht bij te verliezen : 
al achttien maand slaagt gij er in, u recht te houden op hel 
wel zeer slappe koord 

Een héél sterk man zijl gij nochtans niet, excellentie. Mi'l 
BW) vriend Tsjombe waart gijzel) nooit klaargekomen. De 
Amerikanen hebben dat varkentje even voor u gewassen en 
sindsdien zijt gij de grote baas van heel Kongo, van al wat 
eenlen in de Kongolese kas brengt en vooral van al wal die 
eenten er uit pompt. En dat is nogal veel. 

Hel is deze laatste vaststelling, Excellenlie, die u aange
spoord heejt een gratis biljetje aan Air Conga te vragen en 
met bekwame spoed gedreven door vier jetmotoren en de nood 
van uw dierbaar vaderland, uw oude voogden aan huis te 
bezoeken. Gij zult in uw jonge jaren wel bij de paierkes school 
gelopen hebben of bij de ouwe tantes van de één of andeie 
protestantse missie, maar in ieder geval hebt gij wel geleerd 
hoe hel met de verloren zoon is afgelopen. Het vetste kalf, in 
de Weistraat aan een paal gebonden, stond sinds lang op u ie 
wachten. 

Want, excellenlie, gij zijt welkom. Welkom bi] al die 
heren-mel-hoge-hoed op wier vingerknip de mililaire erewach
ten zich opstellen en de zwaantjes gierend voor de wagens 
uitstuiven. De terugkeer van de verloren zoon geeft hen de 
kam ie zeggen, dat zij al bij al toch niet zo'n slechte vadeis 
geweest zijn. 

Daar stonden ze dan, excellenlie, op liet lui mac van ons 
bloedeigen Brussel-lSlationaal. De hoge omes die vijf jaar 
geleden nog spraken van Kongolese onafhankelijkheid binnen 
dertig jaar, de grote pieten die vier jaar geleden hun ronde 
buiken aan de ronde tafel schoven, de denkers die uw land 
zegenden met een strukiuur van mijn voeten, de strategen van 
eerst het kopjnge vasthouden en nadien de totale uitverkoop. 
Grote meneren, glimmend en plechtig, alwetend en machtig, 
bijeengekomen om de verloren zoon te ontvangen en door Iwt 
onderdanige persgilde het obligate plaatje van de ieccÜLn 
vader te laten knippen. 

l^czelfde heren, e.rcellentie, wier wijsheid en vooruitziend
heid heeft meegebracht dat op uw zwakke schouders van 
bankbediende het hele Kongolese gebouw moet rusten en dal 
alle pijlers en pijlertjes naast u uit dezelfde bankbediende- of 
daktylovorming komen. Want wat nu voortreffelijk scliijnt te 
gaan • de glimmende gezichten van talloze uwer landgenoten 
in onze straten beivijzen het -, de voiming van een elite name
lijk, van technici, dat scheen onmogelijk te zijn in de tijd dat 
onze vlag was geplant op hel strand als een wereld zo groot. 

Hel vette kalf, excellentie, zal dus geslacht worden. Een 
beetje omdat onze heren met de fijngestreepte broek daardoor 
nog eens kunnen pozeren als grote weldoeners. Een beetje 
omdat ons dierbaar Belgenland - of althans de kleine boven
laag ervan • in Kongo nog heel wat belangen heeft. Vooruit 
dus maar, wij weten het op vooihand : met welgevulde zakken 
zult gij huiswaarts keren. 

Kijk, excellentie, ik ben geen hartvreler Ik ook zou u mei 
tonder hulp terugsturen. Toen wij nog uw voogden waren, 
hebben we uw opvoeding schiomelljk veiwaarloosd en hebben 
we u op zekere dag zonder boe of ba de straal talen optrekken. 
^orlnaol dus, dal we nu een beetje ons best doen om u terug 
in te spannen. 

M:iar ik zou u, excellentie een dejtig pnpieike voorschotelen 
mrl len eerste al de apestreken die in dat Leopoldslad van u 
gebeuren en die ik in ieder geval niet zou betalen. En ik zou. 
excellentie, u een tweede papierke voorschotelen waarbij gij 
dl verbintenis aangaat - een verbintenis die, dank zij behoor
lijke kontrole aan de geldkraan, zou moeten gehonoreerd 
worden - er voor te zorgen dat niet alleen de Belgische boven
laag ivel vaart bij de terugkeer van de verloren zoon, maar 
ooli de kleineren. Zij die hun spaarcentjes in Kongo slaken -
en dat zijn verdomd toch geen boosaardige kapitalisten stuk 
VOO) stuk - en zij die nu nog hun energie en hun verstand iu 
Kongo steken. En voor de rest zou mijn hulp slechts voor hel 
allerkteinsle deel uit blauwe biljetten bestaan Voor liet 
grootste deel uit vakkennis en technische bijstand. 

Ik vrees echter, excellentie, dal het vette kalf zonder meer 
zal worden genuttigd en dal eens te meer Jan met de pet -
Ondanks de jAechtige beloften en de historische woorden - het 
zware gelag zal belalen. 

En dat, excellentie, gun ik u niet. U niet, de paljassen-met-
zu'duwslaart op hel taiinac van Biussel-Nationaal niet. 

ÜW dio Genes. 

MEESTER 

PAELINCKX 

Twee volle weken zijn nu 
verstreken sedert de dag dat 
meester Hyppo'iet Paelinckx, 
schepen van Brasschaat, 
voor het laatst werd gezien. 

Niettegenstaande inten
sieve opsporingen door de 
getrainde gerechtelijke dien
sten werd niet de minste 
vooruitgang geboekt in het 
onderzoek. 

ledere dag groeit het mys
terie en iedere dag groeit ook 
de angst in zijn gezin, bij 
zijn vele vrienden. Zijn te
genstrevers nemen een ge
wild onverschillige houding 
aan. Noch de burgemeester, 
noch de fracties van de ge
meenteraad vonden het no
dig, al was het beleefdheids-
halve een teken van mede
leven aan de familie te ge
ven. 

Nu mag het zijn dat in de 
dorpspolitiek de nassies vaak 
zeer hoog kunnen opiaaien, 
dat politieke meningsver
schillen verzuren tot per
soonlijke veten; een mini
mum aan mense'ijke waar
digheid moet toch, ook te
genover de tegenstrever of 
diens naastbestaanden, be
toond worden. 

HOFFELIJK ? 

Kon burgemeester Hen-
drickx nu werkelijk niet, al 
was het een louter beleefd 
briefje naar de familie ge
stuurd hebben Hij had we
liswaar zopas het akkoord 
met meester Paelinckx en 
zijn groep opgezegd, maar 
dat kan toch geen reden vor
men voor deze onhoffelijk
heid. 

Het was reeds meer dan 
onhoffelijk dit akkoord een
zijdig op te zeggen met een 
verwarde verklaring, afgele
zen op het einde van een ge
meenteraadszitting, zonder 
moge ijkheid tot debat. En 
wat moet men denken over 
het feit dat Hendrickx met 
geen woord zijn collega en 
bondgenoot voor de vergade
ring had verwittigd dat der
gelijke verklaring zou wor
den afgelegd ? Waar en wan
neer heeft Hendrickx trou
wens de vo'ledige en juiste 
tekst van wat hij die avond 
op de gemeenteraad heeft 
verteld, gepubliceerd ? 

grasduinen.. 

de taal der cijfers. 
Uit het antwoord op een 'parlementaire vraag 

van dhr Mattheyssens blijkt dat volgende buiten
landse posten geleid worden door een posthoofd van. 
de Franse taalrol : 

49 amba.ssades, 
8 gezantschappen, 

19 consulaten-generaal, 
4 afgevaardigden bij internationale organismen. 

Hetzi] 80 posten. Daartegenover staan 35 -
nog niet de helft ! - posten met een posthoofd van 
de Nederlandse taalrol : 

14 ambassades, 
2 gezantschappen, 

16 consulaten-generaal, 
3 afgevaardigden bij internationale organismen. 

Krachtens ons bevolkingsaantal zouden van 
deze 115 posten er 70 door Vlamingen moeten geleid 
worden. Het zijn er juist de helft l 

ONVER

SCHILLIGHEID 
Intussen gaan de geruch

ten hun gang. Verschillende 
feitjes vragen om ophelde
ring. 

Het had zeker bijgedragen 
tot de bedaring van sommige 
wilde veronderstellingen in
dien ook de gemeentelijke 
autoriteiten een aktieve be-
langstelUng en hulp hadden 
betoond tijdens de eerste op
sporingen. Velen hebben zich 
terecht geërgerd aan de vrij 
kunstmatig onverschilligheid 
door sommige gemeentelijke 
autoriteiten voorgewend. 

Waarom werd de famiUe 
of desnoods de gerechtelijke 
politie niet onmiddellijk uit
genodigd om op het gemeen
tehuis te komen kijken of er 
in de stukken en papieren, 
door schepen Paelinckx 
laatst behandeld, geen nut
tige aanwijzingen konden 
worden teruggevonden ? 

Of is de politieke haat bij 
som.migen zo hoog gestegen 
dat zij in hun hart zouden 
durven wensen dat het mys
terie niet wordt opgeklaard ? 

ZONDER GIDS 
Vanaf 1 april zal « De Nieu

we Gids » niet meer verschij
nen. 

Daarmee gaat dan de offi
ciële spreekbuis van de CVP 
ter ziele, nadat eerst een paar 

« Het was een spijtige vergissing, België te 
willen centralizeren... Laat aan de verschillende 
streken de grootst mogelijke onafhankelijkheid ; 
laat ze elk voor zich een waarachtige republiek vor
men die zichzelf bestuurt, haar eigen belastingen 
int, het onderwijs verzorgt, recht spreekt, haar sol
daten oproept en vormt en vooral : haar eiocn iaal 
spreekt. » 

prof. Vanderkinderen in de 
« Revue de Belgique », 
maart 1870. (vertaling). 

minder vooruitziende finan
ciers en nadien de sindikale 
bonzen er hun beste zorgen 
hebben aan besteed. 

Aio men weet dat «De 
Nieuwe Gids » bij Theo Lefè-
vre hofleverancier van wie
rook was en als men daarbij 
weet dat het blad verdwijnt 
bij gebrek aan lezers, dan 
weet men meteen hoe onge
looflijk hoog de Théo-logi-
sche akties bij de Vlaamse 
publieke opinie staan. 

IN MEMORIAM 
In de «Volksgazet» heeft 

Joo Van Eynde een jubilerend 
in mem.oriam geschreven 
voor de Vlaamse Volksbewe
ging. 

Want volgens de Jos is de 
V.V.B, schielijk overleden al
hier. Omdat een blauwe en 
twee rode kwistenbiebels hun 
lidkaart met een beleefd be-
dankbriefje terugstuurden. 

De Jos 13 daarover uiterst 
tevreden. « Gedaan met de 
dubbelzinnigheid», jubelt hij. 

Waarmee hij eenvoudigweg 
bedoelt dat socialisten, die in 
hun vrije tijd ook wat aan 
Vlaamse beweging willen 
doen, dubbelzinnigaards zijn. 

Want een socialist die ook 
buiten het Volkshuis en bui
ten de toch zo demokratische 
B.S.P even een luchtje wil 
scheppen, is van verdacht al
looi. 

Ordnung mus» sein ! Een 
rode broeder hoort, volgens 
Jos, nergens anders thuis dan 
in de gesloten marsjformatie 
van de partaai, Mondhouden 
en doormarsjeren. En zeker 
niet lonken naar de (Vlaam
se) meiskes op de stoep. 

Het gek,?te van het geval : 
de jongens luisteren nog ook. 

DIPLOMATIE 
In onze rubriek « taal der 

cijfers » geven we deze week 
een overzicht van de taal-
verhoudkigen bij de post-
hoofden op de Belgische ver
tegenwoordigingen in het 
buitenland. 

De cijfers zijn welspre
kend ! Ze krijgen nog meer 
betekenis jvanneer men weet 
dat het posthoofd te Johan
nesburg in het tweetalig En
gels-Afrikaans Zuid-Afrika 

op de Franse taalrol staat ! 
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DER ARDENNEN 
Voor het Assisenhof van 

Aarlen verschijnt momenteel 
Hébrant, de «gevaarlijkste 
misdadiger van België 3>, be
l icht van drie roofmoorden, 
twee moordpogingen en een 
lange rij diefstallen. 

Deze Hébrant zat zeventien 
'Jaar in de gevangenis. Er 
werd een politieker gevonden 
om het voor hem op te ne

men en zijn vrijlating te be
komen. Onder Merchiers in 
1960 werd Hébrant in voorlo
pige vrijheid gesteld, tegen 
het advies van de gevange-
nispsichiater in. 

Hébrant is een gemeen
rechtelijke. De politieke ge
vallen die al langer zitten dan 
hij ooit gezeten heeft en 
waarvan men weet dat zij na 
hun vrijlating slechts de be
kommernis zullen hebben om 
zich in de naamloze massa 
van fatsoenlijke burgers te 

PRIORITEIT VOOR ANTWERPEN 
Enkele spektakulaire aan

varingen en strandingen in 
de Zeeschelde hebben plots 
he t probleem van de veilige 
vaart op Antwerpen in de ak-
itualiteit gerukt. 

Deze ongevallen kunnen 
wellicht nog een goede kant 
hebben, wanneer zij Openba
re Werken er toe aanzetten, 
he t probleem van de verrui
ming van de vaarweg nu de
finitief aan te pakken. Deze 
werken zullen jaren in be

slag nemen : een reden te 
meer om ze niet langer uit te 
stellen. 

In afwachting dient zo snel 
mogelijk een dient't voor ra
dio-dispatching ingericht. De 
rederijen en vooral de petro-
leumreders zijn niet geneigd 
nog langer, bij de huidige 
haarscherpe konkurrentie, ri
sico's te nemen op slechts 
vaarwegen. 

Absolute prioriteit voor een 
grootse havenpolitiek ! 

doen vergeten, zijn zoveel 
aandacht en aandrang van 
een politieker niet waard. 

En voor een « politieke > 
zal geen enkele minister van 
justitie even door de vingers 
kijken, zoals Merchiers voor 
Hébrant deed. 

BEKWAME SPOED | 
In de zedenzaak te Antwer- 1 

pen werd dagen aan een stuk f 
niet de naam genoemd van § 
« een hoge politieke persoon- i 
lijkheid », wel echter de na- 1 
men van twee joodse dia
manthandelaars die de nor 
ingingen. 

.vrije vaart op Antwerpen... 

Tot ieders verrassing wer
den ze alle twee door de 
raadskamer vrijgelaten. Naar 
trouwe bezoekers van het 
Antwerps justitiepaleis bewe
ren : een zeer ongewone be
slissing. 

Die genomen werd omdat 
de joodse gemeenschap te 
Antwerpen begon te morren 
over « rassendiskriminatie ». 

De volgende keer dat wij 
ons echtelijk boekje te bui
ten gaan, zorgen wij er voor 
dat er ergens « een hoge po
litieke per.'ioonlijkheid » in de 
buurt is. Dan worden we mis
schien ook met de fluwelen 
handschoen aangepakt. 

HET 

GROENE HOUT... 
Te Luik kongresseerden de 

C.V.P.-wallinganten van de 
«Renovation wallonne ». De 
Waalse kristendemokraten 
zijn al wat verder geëvolueerd 
dan hun Vlaamse broeders : 
ze kongresseren wanneer het 
hun belieft en over wat hun 
belieft. Ook over federalisme. 
En de partijbonzen die het 
unitaire vaderland kwamen 
verdedigen, werden duchtig 
uitgejouwd. Onder meer de 
gewezen ondervoorzitter van 
de Kamer, dhr Philippart. 

^IIIIIIHIIIIIIIIIIIIII lllllllllillllllUlllilllllllllllllllllllllllllllllllllMlltlimilllllllllHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIillillll" 

1 waarde landofenoten... 

« We kininen ons met de beste wil van de = 
wereld niet •verzoenen met de bewering van de 1 
eersie-rninister Lefèvre, die zowel ter gelegenheid 1 
van de aa7ivang der werken van de autosnehveg 1 
van Wallonië, op 2i september jl., als bij de inhul- 1 
dignig van het baanvak Beringen-Hasselt, zonder | 
blikken of blozen verkondigde dat de werken van 1 
de ES-weg eerlang een aanvang zullen nemen ». i 

Gazet van Antwerpen, 5.11.62. | 

i''iii>iii> iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiii 

Z o v e r z i j n d e V l a a m s e v o l 
gelingen van Theo nog niet. 
Die beschouwen een federa
listisch kongres nog als een 
zonde. 

Maar meer en meer toch 
als een zonde van begeerte ! 

PUZZELEN 
De Brusselse blindganger 

Saint-Remy heeft op voor
treffelijke wijze de atmosfeer 
geschetst die heerst op de 
C.V.P.-B.S.P.-kontaktkommis-
sie over de taalontwerpen : 
« Wij moeten een puzzel in 
elkaar steken in een kamer 
waar het t rek t» . 

Het ergste is : als de heren 
hun mond opendoen, trekt 
het nog meer ! 

GEDEELTE 

SMART, 

HALVE SMART 
Deze spreuk zal wel op

gaan. En bij uitbreiding zou 
men kunnen zeggen : ge
deeld werk, half werk. 

Ook dat schijnt op te gaan. 
Want ondanks het feit dat 
wij aan Nationale Opvoeding 
en Kuituur nu twee « minis
ters » hebben om het werk 
te delen, is de begroting van 

dit departement nog altijd 
niet klaar. 

Zodat geen kat voorlopig 
kan zeggen, hoe zwaar de 
zwaarste begroting — een 
kleine dertig miljard — ei
genlijk zal zijn. 

De minister en de minister 
komma adjunkt komma mi
nister hebben andere katten 
te geselen : zoeken naar een 
gunstige uitgangspozitie voor 
een nieuwe school-blitzkrieg. 

WIE KREEG WAT? 
In verband met de T.V. : 

is het juist dat verschillen
de medewerkers aan het pro
gramma « Wie doet wat ? > 
betaald werden voor hun 
prestaties ? 

Hardnekkige geruchten 
doen daarover de ronde. Het 
zou goed zijn, moest de T.V. 
ze door een kategorieke lo
genstraffing de kop indruk
ken. 

Want ons lijkt het ondenk
baar dat « liefdadige > pres
taties zouden betaald wor
den. Wanneer men kijkers 
vraagt, in de barre kou de 
straat op te trekken om gra-
tisch en onbezoldigd aan 
liefdadigheid te doen, dan 
mag verwacht worden dat 
men voor de kamera's het 
goede voorbeeld geeft. 

^f^^«'*^^'*'''^*'**«ft«sm^^ mmmimtwti 

:De bespreking van de begroling van 
taridbouw zou vlak geweest zijn als 'n pol-
Jlerlandschap, ware daar niet de plotse 

(uitbarsting geweest van een woest getvor-
den Waalse boer. 

De lange lijst van sprekers werd geopend 
door Lejèbvre, oud-minisler van landbouvj. 

iBij betwistte al meteen de cijjers van de 
ftninisler. Volgens deze cijfers zou het land-
'itouivinkomen in de laatste jaren aanzienlijk 
gestegen zijn. De productiekosten zijn 
pesteyen en werden niet gecompenseerd 

lan Jacques op zijn vroeger beleid. Een 
beetje verlat blijkbaar zei Jacques dat de 
huidige minister dag en nacht werkt voor 
hel welzijn der boeren. Hij ziet er nochtans 
uitgeslapen uit, de minister. 

De luoordvoerders van de regeringspar
tijen bewierookten Heger voor zijn beleid 
en scholen stiekem giftige schimpscheuten 
uf op de oproerkraaiers van de betogingen. 
De boeren, allemaal brave mensen natuur-. 
lijk, werden misleid door enkele duistere 
helliarnels 

parlementaire krabbels 

door de verhoogde voortbtengst. Spreker 
had een waslijst van (gegronde) klachten 
die door de landbouwers naar voren werden 
gebracht. De roerende bezorgdheid van de 
oudminisler voor hel welzijn der boeren 
beeft niet tot resultaten geleid toen hij, als 
jniniflcr in functie, duaitoe de mngclijl;heid 

<hezat. 
Jacques, een ardeense boer, een C.P'.P.-

veTlcgcnwoordiger van Dinant, herinnerde 
Lefèbvre hieraan. Hij wees erop dat tijdens 
het ministerschap van Lefèbvre de tarwe tot 
'to F onder de richtprijs werd vei kocht. Hij 
bracht verder in herinnering dat de bezorgde 
Ottd-minister desttjds vrachten boter invoer-
ttt waardoor de inlandse boter zwaar werd 
beconcurreerd. Zoals Heger, de huidige 
minisier, niet kikte op de critiek van 

^l^i^vrt, xo bleef Lefèbvre stom bij de critiek 

Anjers WÏ'; de gevatte tussenkomst van 
Ulchurcl van Leemputlen. Hij verdedigde ie 
eisen van de betogers. Van het urgentie-
pi ogramma dal de regering werd voorge
legd, is na drie maanden nug niets terecht 
gekomen. Hij kwam op voor hogere kinder
bijslagen en hogere pensioenen die hij 
vohlrekl ontoereikend noemde. 

Hi] wecrli'gde de optimislische voorstel
ling van de minister, als zou liet inkomen 
van de landbouwers gevoelig zijn gestegen, 
door er op Ie wijzen dat in de andere sec
toren van de economie de stijging per hoofd 
hoger is dan in de landbouw. Hij besloot 
hieruit iere-ht dat hei verschil in levens
standaard daardoor nog vergroot werd ten 
nadele van de landbouwers. Hij deed bitter 
opmerken dat het leger liever levensgevaar-
Ujlse Starfighters aankoopt dan boter. 

Hij hekelde het schandaal dat Belgische 
stikstof goedkoper in 'China wordt verkocht 
dan in België. 

Hij nam het op voor de Vlaamse boer die 
benadeeld wordt door het landbouwfonds. 

Onze U'oordvoerder deed nogmaals een 
dringende oproep ten voordele van de 
vissers tn vroeg de intrekking van de nood
maatregel, 15 jaar geleden genomen, waarbij 
de vrije invoer van vis werd toegelaten. 

Minister Heger die schichtig heeft zitten 
zwijgen bij de tussenkomsten, heeft al zijn 
opwerpingen opgespaard voor zijn antwoord. 

Met een volle stem die men bij zijn figuur 
niet verwacht en in ritmische volzinneii 
verdedigt de minister zijn beleid. Hij is zo 
vriendelijk toe te geven dat hij de volmaakt
heid nog niet heeft bereikt. Hij heeft echter 
weinig ontgoochelingen gekend bij de uit
voering van zijn politiek, zo zei hij. Wij 
willen het grif geloven Wij hebben nooit 
staande gehouden, dal de minister ont
goocheld werd, maar wel de boeren. Hij 
heeft vertrouwen in de landbouwers zei hij. 
Dat zullen wij niet tegenspreken. Maar 
cilacie, de landbouwers hebben geen ver
trouwen in de minister. 

Het zal de vissers zeker ojibeuren uit 
's ministers mond te vernemen dal hel hen 
goed gaal. Daarom wil de minister niet van 
een afzonderlijk departement horen voor de 
visserij, zelfs een speciale attaché wil hij 
niet in zijn cabinet opnemen. Dal is over
bodig, zo heeft hij beslist. 

Bij de bespreking van de artikelen is 
Jacques terug op de tribune gekomen. Toen 
zijn reglementaire spreektijd verstreken was, 
werd hij hieraan door de voorzitter en een 
paar rode lichtjes herinnerd. Hij praatte 
echter maar door. Nieuwe verwittiging ^lan 
de voorzitter. Nieuwe weigering van de 

ardeense boer om er mee op te Iwuden. 
Hoogoplopende ruzie m.el de voorzitter die 
Jacques het woord afnam. Uitbarsting vart 
de Waalse volksvertegenwoordiger, die 
eislte zijn praatje tot de laatste letter Ie 
houden. Weigering op hoge toon door de 
voorzitter die de Waal naar zijn plaats ver
wees. Builen zichzelf van woede begon 
Jacques de voorzitter van partijdigheid Ie 
bescliuldigen, gooide hem een verzameling 
scheldwoorden naar hel hoofd en schold 
hem voor dictator. Krijtwit eiste \ an 
Acker dat de Waal de zaal verlaat, en ivan-
neer deze weigerde kreeg Van Eynde hel in 
zijn hoofd zich met het geval te bemoeien. 
Het bekwam hem echter slecht. Jacijues ; 
meer en meer opgeivonden, verweet hem 
zijn onbeschoftheden lenopzichte van de 
vroegere voorzitter. 

Van Acker schorste de vergadering. Bij de 
heropening opnieuw herrie. Jacques riep'en 
tierde in hel Frans en liet koeterwaals dat 
hij elke spreker het spreken onmogelijk u>u 
maken zolang hij niet het woord kieeg. 
Van Acker liet Jacques uitsluiten en deed 
beroep op de deurwaarders. Jacques, woest 
geworden als een everzwijn, zette zich in 
"i5<ut2/- om de aanvallers tegen het tapijt 
te smakken. Hij huilde en brulde dat hij 
morgen zal Jnlerpclleren over de bandieten 
van Luik (de stakers werden hier bedoeld) 
en Leburlon, de huidige Socialistische 
minister, die het treinverkeer tijdens de 
stakingen ontredderde. Na enige tijd verliet 
hij scheldend de vergadering, om nadien 
nog, spijts hel toegangsverbod, zijn papie
ren te komen halen. Blijkbaar heeft deze 
Waal verzuimd op St Hubertus gewijd 
brood, tegen de razernij te eten. 

Nik Ctaet, 
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HEIMELIJKE REPRESSIE 

In de brouwerijen Impe
rial en Caulier is een heime
lijke repressie begonnen te
gen wie het aandurft de stem 
te verheffen om te proteste
ren tegen de overbrenging 
van de bedrijven naar Glin 
en tegen de sociale weerslag 
van deze verhuis. 

Eén der bedienden di&^be-
Irokken was bij het inrich

ten van de perskonferentie, 
twee weken geleden belegd 
door het « Komitee van Ar
beiders en Bedienden », werd 
overgeplaatst naar een afde
ling waar hij « beter onder 
kontrole staat ». De reden 
voor deze overplaatsing werd 
hem niet meegedeeld : nu 
de kranten ruchtbaarheid 
hebben gegeven aan de zaak 
van de verhuis, is de direc

tie wel zo verstandig haar 
eigen bedrij f srepressietje in 
alle stilte te voeren. 

Dat de directie zich geen 
begooche'ingen make : het 
dossier Imperial en Caulier 
is nog niet gesloten ! 

Onze foto werd genomen 
tijdens de perskonferentie : 
de thans overplaatste be
diende is aan het woord. 

WAARSCHUWING 
De arbeiders en bedienden 

van Imperial en Caulier be
seffen volkomen dat de ver
huis van hun bedrijven naar 
GhUn een gedane zaak is. 
Wanneer zij de patronale 
terreur trotseren om aan de 
buitenwereld hun mening te 
zeggen, hebben zij daarbij 
o.m. de bedoeling, hun 
Vlaamse arbeidskameraden 
te waarschuwen tegen de 
mogelijkheid van een verhuis 
naar Wallonië, in het kader 
van de rekonversie van de 
Borinage. 

Dat het geen overbodige 
waarschuwing is, bewijzen 
een paar andere in het voor
uitzicht gestelde overplaat
singen van bedrijven : de 
glasfabriek van Mol, die ge
deeltelijk reeds te Ghlin ge
vestigd is, zou haar filiale 
Mol volledig willen sluiten. 
Waarschijnlijk om het per
soneel te verplichten, naar 
de Borinage te verhuizen. 
Want daar vindt de glasfa-
triek geen arbeidskrachten ! 

De bandenfabriek Pirelli 
eou vanuit het Brusselse 
overgebracht worden even
eens naar Ghlin ! 

ABSURDITEIT 
In het flinke maanblad «De 

Brusselse Pospt» wordt uit een 
artikel van de vrijzinnige H. 
Wouters volgende merkwaar
dige passus geciteerd : 
« Op de meer dan 100 lidsta-
^ n van de U.N.O. zijn er meer 
dan 30% waarvan de bevol
king minder bedraagt dan 
deze van Vlaanderen. Dit is 
in nog grotere mate waar 
voor de volken levend in fe
deraal verband bijv. Serben, 
Kroaten, Montenegrijnen, 
Bosniers, Herzegoviners, Ma-
kedoniërs, Slovenen, Slova-
ken, Sicilianen, Sardiniëers, 
talrijke Sovjet-volken, enz. 

Dat een volk van 5.500.000 
mensen in het Belgisch kader 

en op het internationale vlak 
niet bestaat, is een politieke 
absurditeit die zich wreken 
zal tegen een staatsbestel, dat 
geen oog heeft voor de he
dendaagse evolutie van onze 
wereld, welke geen struisvo
gelpolitiek inzake het be-
staanrecht van de volken 
meer aanvaarden kan.» 

BINNENKORT 

BESLISSING 
Sinds lang hggen de akti-

viteiten en de standpunten 
van het Liberaal Vlaams 
Verbond zwaar op de lever 
van de Brusselse P.V.V.-fe-
deratie. Bijna wekelijks 
wordt in de «Pourquoi-Pas?» 
een lange rubriek gewijd 
aan deze P.V.V.-moeilijkhe-
den, met de kennelijke be
doeling een beslissing tegen 
het L.V.V. af te dwingen. 

Thans is het bijna zo ver. 
De nobele heer Snyers d'At-
tenhoven, ondervoorzitter 
van de P.V.V. en ondervoor
zitter van de Brusselse fede
ratie, heeft zich voorgeno
men binnenkort een verga
dering te beleggen die zich 
moet uitspreken over het 
feit of het lidmaatschap van 
de P.V.V. kan samengaan 
met dat van het L.V.V. 

Als deze vergadering wer
kelijk gehouden wordt, is 
het rezultaat niet twijfelach
tig : het franssprekend en 
fransdol overwicht in de 
Brusselse P.V.V. is verplette
rend. 

DE KEUZE 
Voor de Vlaamse liberalen 

uit het Brusselse stelt zich 
dan eens en voor goed de 
keuze : voortstrompelen on
der het juk van hun franskil
jonse partijgenoten of een 
onafhankelijke weg inslaan. 
Uiteindelijk kan men niet én 
de Vlaamse kool én de P.V.V.-
geit sparen ! 

We betreuren alleen maar 
dat de P.V.V.-ers, in hun 
krampachtige pogingen om 
een zelfstandige houding aan 
te nemen en te weerleggen 
dat zij — zoals de Pourquoi-
Pas ? voortdurend beweejt — 
«ih' dienst van de Volksunie 
staan», hebben toegelaten 
dat een obskuur schrijvelaar-
tje in « Het Volksbelang » een 
absoluut minderwaardig en 
idioot stuk over de Vlaams
nationalisten mocht plegen. 

RUZIE IN 
HET STRAATJE 

Als dat zo voortgaat zullen 
op 31 maart aanstaande, tij
dens het «rendez-vous der 
Belgen », de straatkeien uit 
de Brusselse wegen opgebro
ken worden om als projektie-
len gebruikt te worden. Niet 
om ze de boosaardige flamin
ganten naar het hoofd te 
slingeren. Neen, er zijn al er
ger vijanden : de Belgen die 
belger zijn dan Belg. En dat 
belgt dan weer andere Bel
gen, die — volgens de reeds 
geijkte uitdrukking — « van 
niemand lessen in vader
landsliefde hebben te ontvan-
geg». 

De voorzitters van de va
derlandslievende verenigin
gen hebben het druk, niet 
met -iet oog op de praktische 
inrichting van het rendez-
vous, maar met mekaar de 
huid vol te schelden. Onlangs 
hadden de O.F.-patriotten het 
aan de stok met de mannen 
van de «Eenheid van het 
land ». En nu zit de achtbare 
heer Louveau, voorzitter van 
de U.F.A.C., in het haar van 
de even achtbare heer Gérard, 
voorzitter van de F.N.C. Alle
maal om dat rendez-vou9 en 
om wie daar op het eerste 
rijtje mag lopen en staan. 

En dan zijn er idioten die 
beweren dat er geen Belgen 
zijn ! Er zijn er te veel : ze 
kunnen zich nog de weelde 
veroorloven, mekaar kapot te 
maker;-

ONT

GOOCHELEND 
Bij de bespreking van de 

begroting van Landbouw in 
de Kamer moest de heer 
Claeys — die graag doorgaat 
als de enige en echte verde
diger van de visserijbelangen 
— bekennen dat het visserij
beleid van de huidige rege
ring werkelijk ontgoochelend 
was en dat niets, helemaal 
niets, gedaan werd. 

Deze vaststelling was te
vens een bekentenis van ei
gen onmacht. Want het zijn 
de politieke vrienden van 
dhr Claeys die het schoon en 
het slecht politiek weer ma
ken, het is een politieke 
vriend van hem die thans 
aan landbouw zit. Wanneer 
dhr Claeys thans moet be
kennen dat er — ondanks 
zijn herhaald aandringen bij 
zijn politieke vrienden — 
niets gedaan werd, betekent 
zulks dat de regering van 
slechte wil is. 

De heer Claeys had dat al 
vroeger kunnen weten. En 
deze wetenschap zou hem er 
wellicht toe aangezet heb
ben, zijn bemoeiingen ten 
voordele van de visserij te 
coördineren met die van an
deren. Bijvoorbeeld met de 
Volksunie. 

Samen met dr Van Leem-
putten had hij sterker ge
staan. Nu heeft hij de vis
serij aHeen maar beschouwd 
als een exclusief electoraal 
Jachtdomein. Maar daarmee 
Is de visserij niet gebaat ! 

DE BRIEF 
Mgr De Raeymaeker heeft 

in een brief geantwoord aan 
«Ons Leven», nadat dit stu
dentenblad had aangekon
digd dat monseigneur het ei
senprogramma van de 
Vlaamse studenten had goed
gekeurd. 

Of monseigneur in zijn 
haast even zijn mond heeft 
voorbijgepraat, dan wel of de 
juffrouwen en jongens van 
< Ons Leven» wat haastig 
zijn geweest met hun inter
pretatie, is niet van essen
tieel belang. 

DE LAATSTE 
De laatste mop van het 

Vlaams-Waalse front : 
Een Waal, die geen woord 

Nederlands kent, komt in 
een Antwerps café. Hij 
neemt zijn vertaalwoor-
denboekje en bestelt moei
zaam : «Een broodje met 
ham alstublieft». De kell-
ner roept naar de baas : 
«Ne pistolei mè jèps ! ». 
De Waal schrikt op en 
zegt : «Neen, een broodje 
met ham alstublieft». 
«Wees gerust, meneer» 
zegt de kellner en roept 
opnieuw : « Ne pistolei mè 
jèps ! ». Weer protesteert 
de Waal met het woorden
boekje in de hand : « Een 
broodje met ham alstu
blieft », waarop de kellner 
zegt : «'t Is al lang goot 
ei » en naar de baas roept: 
« Ne pistolei mè jèps veur 
ne flamingant ! ». 

We hebben in ons leven 
echter al taktischer brieven 
dan die van monseigneur ge
lezen. De patetische toon er
van en de plaatsruimte die 
besteed wordt aan — of men 
het nu wil of niet — minder 
belangrijke détails, zijn niet 
van aard de Leuvense gemoe
deren te bedaren. 

En het is verkeerd vanwe
ge monseigneur te veronder
stellen dat zijn houdmg zoals 
ze — waarschijnlijk dus ver
keerdelijk — door « Ons Le
ven » werd geïnterpreteerd, dÖ 
universiteit schade zou be
rokkenen. 

Inmiddels heeft het kon-
gres der Vlaamse studenten 
zich uitgesproken voor volle
dige splitsing van Leuven... 

FRANS GELD 
ün het Parijjse blad « L©,j 

Canard enchainé » verscheen 
een echo waarin werd be
weerd dat De Gaulle zich wU 
wreken op Spaak wegens 
diens pro-Britse houding en 
dat deze wraak hem een half 
miljard mag kosten. 

Een vraag : wie in Belgi4 
wordt daarmee betaald ? 

Wie dichl mee? 
Aan onze honfrater tvo, die op bladzijden één en drie de Hunter-

bahy uit de doehen doet, bieden wij trots een bloemlezing aan uit 
het Hunter-dichtwerk van onze korrespondenten. 

Dat dichtend Vlaanderen ten aanschouwe van Belgis's schitte- S 
rende handelsgeest niet van bewondering zou bezwijmen, stond | 
vooraf vast. Dhr J. v/d B. trekt in St Kunntens-Lennikse kleur de \ 
les voor alle waarde landgenoten en verdient meteen daarmee de • 
pocket : 5 

De Hunter-veirkoop aan de Britten S 
is niets om er lang op te vitten, 5 
want we hebben weldra • 
Lockheeds uit U S.A. : S 
de Bels kan op de blaren zitten ! S 

• 
Een greep uit de grabbelton : J 

m 

J.V. te St A. Berchem : « zo heeft H. Gepluimd 't weeral zitten ». S 
L.V.N, te Asse : « Jan Citroen houdt alleen maar de pitten ». 5 
W. d/d V. te Antwerpen : « en droge bonen bij ons f ritten ». J 

Toen de Boeing met aan boord de fikse heer Adoela op het • 
tarmac te Zaventem stilhield en toen de statige processie van heren- S 
met-hoge-hoeden zich klaar maakte voor de begroeting, flitste ons ! 
door het hoofd : S 

• 

Adoela komt ons even vragen, S 
ons luttel aandeel bij te dragen. S 
Spaak betaalt met gemak J 
- echter niet uit zijn zak - 5 

• 
Wie voor deze limerick het venijnigste slolrijm schrijft, wint een • 

Vlaamse Pocket van Heideland. Oplossingen vóór woensdag a.s. p/a " 
dê redaktie (Rotalyp, Sylvain Dupuislaan 110, Anderlecht) aan i 

m 

UW dienstwillige Ernest. S 
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horige weeE ^oncligde onze me<3ewerfeer 
(^o Genes in zijn « Open Brief » aan, dat da 
iVolksunie op 24 maart a.s.. deel zal nemen 
Ban de anti-atoombommarsj. 
W e hebben gemeend, er goed aan te doen 
Ideze week het even te hebben over de atoom-
en waterstofbom en de gevolgen van hun 
•ventueel gebruik. 

atoomgevaar 
overdreven ? 
Velen troosten zich met de gedachte dat ato
maire wapens in een mogelijke derde wereld
oorlog nooit zullen gebruikt worden; ze ver
wijzen daarbij naar het feit dat in de tweede 
wereldoorlog ook geen gaswapens werden 
gebruikt. 

Deze troostrijke veronder
stellingen behoren tot het 
domein der vrome wensen. 
Een feit blijft dat zowel in 
het Oosten als in het Westen 
de wetenschapslui werken 
aan steeds maar zwaardere 
bommen, waarvan zij nauw
keurig de gevo gen hebben 
afgewogen. Dit krankzinnige 
arsenaal is voorhanden; het 
behoeft alleen maar de hand 
van een krankzinnige om tot 
ontploffing gebracht te wor-
der>,. 

Alleen reeds de geschiede
nis der laatste eeuw bracht 
herhaaldelijk het bewijs dat 
de druk op de knop van deze 
•krankzinnige hand niet zo 
onmogelijk en onwaarschijn
lijk is als men wel beweert 
€n wenst. 

Het arsenaal bestaat, het 
wordt gekoesterd, aangevuld 
en onderhouden. 

A'léén dit naakte feit reeds 
zou moeten ge'den als een 
bewijs voor de huidige bewa
peningswaanzin. Het bewijs 
wordt daarom ook voort
durend ontkracht en wel met 
twee dooddoeners. Ten eerste 
dat de atoom- en waterstof
bommen bestaan juist om 
het gebruik ervan onmoge
lijk te maken ! Ten tweede 

dat ook in het geval van een 
atoomoorxog er ernstige over
levingskansen zijn ! 

Vooral de tweede dooddoe
ner wordt geïllustreerd met 
tragi-komische nonsens. In 
een Nederlandse brochure 
over burgerlijke bescherming 
krijgt men de raad, onder 
"een keukentafel te kruipen 
en het hoofd met een krant 
te bedekken. In Duitsland — 
waar men toch op het ge
bied van bommen al enige 
ervaring heeft — worden 
meer en meer «• atoomkel-
ders » in de nieuwgebouwde 
huizen voorzien. ' Experteh 
zeggen van deze kelders dat 
ze waarschijnlijk ooit maar 
één enkel effekt zulen heb
ben : het omhoogdrijven der 
huurprijzen In Oostenrijk 
geeft een vrome brosjure van 
het ministerie van Landsver-
dedijglng volgende (goedko
pe) raadgevingen : « Men 
kan zich persoonlijke ont-
stra-'en door de klederen af 
te leggen en te borstelen; 
door zich te wassen, waarbij 
vooral gelet moet worden op 
alle huidplooien en behaarde 
delen. Vergeet niet de nagels 
te reinigen, de mond te spoe
len en grondig te gorgelen 
en te snutten >. 

De gorgel- en snutgrage 
burger ieert in deze en an
dere brosjuren dat er een 
emsitige overlevingskans is. 
Maar hoe ziet de werkelijk
heid eruit ? 

Een 20 megatonnen-bom 
— thans reeds gedegradeerd 
tot « middenzwaar » — ver
wekt bij haar ontploffing een 
hittestijging van meerdere 
honderden graden over een 
oppervlakte van 100.000 vier
kante km en een drukgolf 
over een oppervlakte van 
1.000 vierkante kilometer. 

Dat zijn slechts cijfers en 
men moet gaan zoeken naar 
vergelijkingspunten. Deze 
vergelijkingspunten zijn 
voorhanden, want gedurende 
de tweede wereldoorlog werd 

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen -flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flits 

• Time is money • Spionageparadijs • Onafhankelijkheid ? 

Edward « Ted » Kennedy, V.S.-
tenalor en broer van de prezidenl, 
volgt thans een karsus in het 
tneUezen. Hij hoopt daarmee de 
tijd, die hij aan het lezen van do-
kumenten moet besteden, tol de 
heljt te kunnen herleiden. Broer 
prezident volgde dezeljde kursus 
voordat hij in het Witte Huis zijn 
intrek nam. 

Oostenrijk is niet alleen een pa
radijs voor toeristen ; ook spion
nen komen er aan hun trekken. 

Volgens schottingen van de 
Oostenrijkse Veiligtield verdienen 
60 000 van de iels meer dan 
7.000.000 Oostenrijkers liun brood 
met spionage. 

• Vreemde arbeiders 

In Duitsland is men tot de vast
stelling gekomen dat de vreemde 
arbeiders - uit Zuid-Korea en van 
elders - méér arbeidsongevallen 
hebben dan de Duitse aibeiders 

Onder de oorzaken daarvoor 
wordt vermeld : taalmoeilijkheden, 
arbeidstempo en ongewoon ar
beidsritme, vreemde werktuigen 
en materialen, te groot vertrouwen 
in de veiligheidsmaatregelen. 

Te onthouden voor onze import-
'•gezinde broeders in de Borinage ! 

• Neulraliteit 

Finland heeft zopas besloten tot 
de aankoop van raketten zowel in 
de Sovjet-Unie als in Groot-Brit-
tannië. 

De Russen zullen aan Finland 
raketten voor de MlG-eskaders 
leveren ; Engeland zendt antitank-
raketten. 

Hel Fins ministerie van Lands
verdediging legde de nadruk ei op 
dat deze aankopen plaatsvinden in 
het teken van de Finse neulrali-
teil. Een Amerikans aanbod voor 
wapenleveringen werd van de hand 
gewezen. 

Sinds de opriclituig van de 
E.E.G. zijn meer dan 250 Ameri-
Itaanse firmas over gegaan tot hel 
oprichten van bedrijven in Franlc-
rijk. [Iet totaal aantal Amerikaanse 
jabiieken in Frankrijk beloopt 
meer dan 500. 

Amerikaans kapitaal kontroleert 
meer dan de helft van de Franse 
produktie op het gebied van kogel
lagers, telefonie, landbouwma-
chine's en gloeilampen. 

• Penvrienden 

Sinds geiuime tijd voeren Franco 
en de Gaulle een uitioerige brief
wisseling met elkaar. 

Geen enkel dezer stukken is 
ooit gepubliceerd. Men weet noch
tans dat de briefwisseling de 
laatste maanden vooral handelt 
over een eventuele toetreding van 
Spanje tot de E.E.G. en over de 
voorwaarden rlje daarvoor moeten 
vervuld worden. 

— bij (voorlopig) gebrek aan 
atoombommen — niets on
verlet gelaten om atomaire 
effekten te bereiken. In de 
zomer van 1943 stierven te 
Hamburg in één nacht 70.000 
mensen onder de bommen-
hagel. In deze nacht werden 
tempera tuur-stij gingen van 
800° C genoteerd; toen de 
volgende dag de bomzekere 
kelders werden geopend was 
de lucht er binnen nog zo 
heet dat de binnenstromen
de zuurstof onmiddellijk 
brandde. 

Reeds bij de « lichte > 
bommen van 2 tot 10 mega-
tonbommen moet gerekend 
worden met drukstormen 
van 2000 km-uur onmiddel
lijk na de ontploffing. De 
daaropvolgende onderdruk 
zal — net " als destijds te 
Hamburg — lucht aanzuigen 
die vuurstormen zal ver-

'wekken. Rook en vorming 
van kooloxyde maakt de 
luchtversing in de schuilkel
ders totaal onmogelijk. 
Trouwens, de hitte zal alles 
tot onder de aardkorst dood-
blakeren. T 

De atoombom - weten
schapslui zijn voortdurend 
bezig, de « techniek > te ver
beteren. Het laatste snufje is 
« de reeks hoge ontstekin
gen >. Een hoge ontsteking 
is de ontploffing van een 
atoom- of waterstofbom op 
een bepaalde hoogte boven 
de aardoppervlakte. Bij de 
ontploffing van een 10-me-
gatonner op 45 km. hoogte 
zal een warmtegolf van 9 
cal. per vierkante cm. ont
staan. Wanneer om de 45 km 
een dergelijke ontploffing 
verwekt wordt, loopt de hit
te bij de grond op tot 40 cal 
per vierkante cm. Dat vol
staat al ruimschoots, want 
reeds bij 15 cal zijn de ver
brandingen dodelijk voor alle 
levende wezens. 

...druk op de knop..^ 

Bij de Hirosjima-bom —• 
volgens huidige maatstaven 
een uiterst lichte bom — trad 
een drukgolf van 1 sekonde 
op. Megatonbommen verwek
ken drukgolven tot en mèft 
een halve minuut, over op
pervlakten die groter zijn daa 
België. 

Niet alleen de « hoge ont
stekingen > worden ijverig 
verder bestudeerd. 

Met de goede, oude meto
de van treffers op het doel 
worden in het megatonnen-
bereik voortreffelijke rezul-
taten geboekt. Reeds bij een 
bom van 5 megaton ontstaat 
een krater tot 4 km breed en 
tot 400 m diep. De juiste af
metingen hangen af van de 
aard van de bodem. 

In ieder geval zal de in
houd van de krater de lucht 
ingaan en voor langere tijd 
ledere vorm van leven doden 
door reusachtige radioaktie-
ve pulnneerslag 

Het sisteem van de « tref
fers » werd verder uitgewerkt 
door het gebruik van «natref-
feis > : atoombommen die 
afgeworpen worden boven 
de inslagplaats van een 
atoombom. Met deze metode 
worden schuilplaatsen toH 
meer dan 500 m onder de 
grond uiteindelijk de luchU 
in geslingerd. 

Er zuUen daar ulteindelijlB 
ettelijke honderden inil-< 
j oenen tonnen materiaal om
hoog geworpen worden. De 
pulnneerslag zal een opper
vlakte met een doormeter 
van meerdere honderden ki
lometer bedekken. « Gorge
len en snutten > kan dan 
hoogstens nog even een 
tijdverdrijf zijn in afwach
ting van de massale dood die 
onafwendbaar is. 

Geen zin om op 24 maart 
mee te doen aan de anti-
atoombommarsj ? 

tvo. 
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Wij weten het nu , minister Boliy heeft het 

gezegd, de Rou te de Wallonië zal twee jaar 

voorsprong hebben op de E - 3 . En daa rmee 

werd bevestigd hetgeen wij reeds lang zeg

d e n : dat eerste-minister Lefèvre niet de 

waarhe id sprak waar hij het zo voorstelde 

alsof onmiddellijk met de aanleg van deze 

bulldozers v 
Vlaamse au tosne lweg zou begonnen worden . 

De heer Bohy had het niet behoeven te zeg

gen, het kleinste kind kon weten dat een pa

pieren E-3 nog niet be tekent dat de be ton

molens gaan draaien en dat morgen de bull

dozers gaan rijden. Daar moet nog heel wat 

romps lomp aan te pas komen . En het is juist 

hierover dat wij het in deze laatste bijdrage 

over de E-3 willen hebben. 

) • 9 
I m • 

' m m 
• a 

m • 1 
m m 1 
m m t 
• « ( 

«• » a • » 
2 « 5 « a 
» a Tm m 
S • S " " " V : a a a • « < • a 
S " a * " 
Ï " a • " 
: * a !! ! 

a m 
! a a 

n 
I a • « • a 
I • • » a B 

El 
I a a a a a 
I a a a a • 
I • a a a • 

« a a a a • 
•t a R • a » 
* n a B a » 

f « a a a 
« • • a a 
Ï •• « a • 
^ a m ^ m ' 

t a a n 
» a « a 
1 a • a 
fl a a a 
s- * « 

• a 
a • 
a • 

• ' Z " a • 
J a • » 5 a 

' a a • a • a 
J ^ a a s p 
t a a a » 
I a a a • 
k a a a k 
'̂  a a a li 
* ar a a • 
;• a M a « 
• a « a » 
a a • a a 
a a a a a 
a a • a a 
a ft a >• a ' 
* « « • • ! 
• » « * n ' 

I a a a a a 

a a a a 
a a a a 
» a a « 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 

a a I 
a .a I 
a a 1 

' a a I 

a a I 
a a I 
a a 1 

a a 
a a 
a a 

a a I 
a a I 

! • » • Ï 
M •» m i ^ • a II • S 

-I a ,a • Jl 
L a a a « 

a a 
a a 
a a 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

I 

a « 
a . a 
a a 
• 9 
m m 
a * 
a a 
a a 
a a 

I a a 2 • « 5 " • a • 

SE: 

if 
II 
a a 

11 
a a 

: : 
• • 
• • 
• M 
• • 
• m 

• ! S • " Ï 2 • » » » • 

Volgens het verslag over de 
gemeenteraadszitting van 
Antwerpen, die de interkom-
munale vereniging voor de 
E-3 moest goedkeuren, is de 
volgorde der uit t-e voeren 
werken als volgt : 1) tweede 
Scheldeoeververbinding en 
kleine ring rond Antwerpen, 
2) vas Antwerpen - Gent en 
.toegangswegen tot Gent, 3) 
vakken Gent - Franse grens 
en Antwerpen - Nederlandse 
grens. 

• Eerst nog paperassen 

De voorontwerpen en ont-
•wei-pen van alle kunst
werken en inrichtingen — 
behalve deze die betrekking 
hebben op de Scheldeoever
verbinding — dienen door de 
interkommunale aan de mi
nister van Openbare Werken 
Iter goedkeuiing voorgelegd, 
en dit binnen 12 maanden 
voor het vak Antwerpen -

• Uit Nederland 
I 
I 

Tot zelfs vanuil Neder- j 
land kwam«n er reakties j 
binnen op onze E-3 aktie. j 
Een lezer uit Middenmeer, 
die Vlashandelaar is, 
schreef ons deze week : 
« Zelf ook gebruiker van 
deze E-3, moet het mij van 
hart, dat de E-3 een groot 
schandaal betekent Op 
deze weg is het nooit mo
gelijk op te schieten, de 
baan is ontzettend slecht 
en vooral de vrachtwagens 
met aanhangwagen heb
ben er verschrikkelijk op 
te lijden. Wij mei ons vlas, 
mogen nooit door de tun
nel en moeten altijd langs 
Temse rondrijden. Dat be
tekent minstens een uur 
om en voor mij is dat per 
vrachtwagen en per week: 
vier nren verlies. 

Stel U eens voor dat je 
er al 250 km op hebt zit
ten en je eor nog lang niet 
bent en dat men dan komt 
zeggen : nu mogen jullie 
nog eens ekstra omrijden, 
hoe zoudt V zich voelen als 
ü nog graag dezelfde dag 
terug thuis zoudt wiUen 
zijn ? Het mooiste van de 
hele zaak is dat wij vlas
sers, vroeger wel met on
ze wagens door de konij-
nenpijp mochten. 

Maar toen moesten wij 
betalen... Daar ligt het 
verschil ». Tot daar onze 
lezer uit Nederland die ons 
beloofde op 3 maart mee 
te zullen betogen. 

E 

E 

: 

Wie mag betalen ? 
inschrijver 
Prov. Antwerpen 
Prov. Oost Vlaand. 
Prov. West Vlaand. 
Stad Antwerpen 
Stad Gent 
Stad Kortrijk 
Stad St Niklaas 
Stad Turnhout 
Wegenfonds 

aandelen 
300 
275 
175 
350 
225 

63 
62 
50 

100 

totaal bedrag 
300.000.000 
275.000.000 
175.000.000 
350.000.000 
225.000.000 

63.000.000 
62.000.000 
50.000.000 

lOO.OOO.OOO 

Gent (inbegrepen toegangs
wegen tot Gent en Kleine 
Ring rond Antwerpen) 18 
maanden voor de vakken 
Gent-Franse grens en Ant-
werpen-Nederlandse grens. 
De minister dient de voor
ontwerpen binnen de twee 
maanden goed te keuren. Vier 
maanden na deze goedkeu
ring dienen de definitieve 
ontwerpen ingediend. In het 
beste geval betekent dit dus 
na onderscheidelijk 18 en 24 
maanden. Men kent heel de 
verdere administratieve pa-
perasserij dié er nadien nog 
aan te pas komt... 

Wat intussen met de nood
zakelijke studies, opmetin
gen, onteigeningen enz .. ? 

• Scheldeoeververbinding 

Het zelfde gebeurt met de 
Scheldeoeververbinding. De 
aanbestedings - dokumenten 
(lastenboek en plans, maar 
zeer onvolledig) werden op 
17 november 1962 uitgesclire-
ven. Tot 16 mei (d.i. 6 maan
den of 126 werkdagen) heeft 
de 'aannemer tijd om a l e 
nodige bescheiden in te stu
deren op t-̂  s'""'leni en op t ) 

tekenen. Het gaat hier om 
het kunstwerk voor de ver
binding van de Scheldeoe-
vers, bijkomende kunstwer
ken, grondwerken, wegen-
werken, waterafvoer, ver
luchting en verlichting 

Verder de signalisatie, de 
beplantingen en bezaaiingen, 
een dokumentaire film (in 
tweetalige versie nog . wel) 
een model op schaal, de tun
nel voor de N.M.B.S., de 
grondwerken en andere wer
ken voor het aanleggen van 
de sporen voor de N.M.B.S. 
en de bijkomende schikkin
gen voor ontdooiing der op
ritten en inritten. Tot de be
scheiden voor de inschrij
ving behoort ook het opstel
len der onteigeningsplans 
en definitieve afpaling. Is 
dit reeds een zeer ei
genaardig punt dan dient 
men hierbij tevens te 
bedenken dat er ook grond
onderzoek aan te pas komt 
en dat op heden geen enkele 
onderneming (door vorst en 
sneeuw) hiertoe de gelegen
heid heeft gehad. Daarom 
wordt er reeds over gespro
ken de datum, van aanbeste

ding met twee maanden uit 
te stellen. 

• Begin in 1965 ? 

Het gaat hier dan nog 
maar om een voorontwerp. 
Bij een gewone aanbesteding 
(tot 100 miljoen) heeft een 
bestuur van 1 tot 3 maanden 
beschikbaar om de biedingen 
na te kijken en goed te keu
ren. Wij vragen ons af hoe 
lang het in dit geval zal du
ren vooraleer de begunstigde 
gekend zal zijn. Mensen die 
het weten kunnen pronosti-
keren op begin 1964. Het gaat 
hem hier namelijk om ver
schillende prijsopgaven die 
nadien vergeleken en bestu
deerd moeten worden door 
allerlei bevoegde lieden van 
overheidswege. Er is een op
gave voor wegtunnel alleen, 
een wegbrug alleen, een 
spoor- en wegtunnel, een 
spoortunnel en wegbrug en 
een spoortunnel alleen Men-
kent de langdurende « be
studeringen » van kommis
sies en subkommissies die 
het maar niet eens geraken 
over wat het uiteindelijk 
worden gaat : brug of tun
nel, en noem maar op... 

• W a t word t het ? 

Is het nu inderdaad zo dat 
men begin van volgend jaar 
weet wie de aannemer zal 
zijn, dan pas kan deze be
ginnen met het opstellen van 
de definitieve plans voor de 
kimstwerken, grondwerken, 
onteigeningen enz. Voor brug 
(of tunnel) brengt de aan
nemer de bescheiden in, 100 
dagen vóór hij met de bouw 
wenst te beginnen. In het 
beste geval zou dit gebeuren 
na 70 werkdagen (voor uit
werken der plannen), daar 

op beschikt het bestuur oveï 
100 werkdagen voor de goed
keuring en dan volgen nog 
15 werkdagen voor de ver
betering, of alles bijeen 185 
werkdagen wat nagenoeg 
overeenkomt met een vol 
jaar. 

Uiteindelijk wordt het daa 
1965 vooraleer er van wal ge
stoken wordt met brug of 
tunnel. En dan houden w i | 
geen rekening met allerlei 
andere obstakels die er ge
woonlijk rijzen wanneer in 
Vlaanderen een groot werlB 
dient uitgevoerd. 

Het hoeft dan ook geen 
verwondering^ te baren dat de 
Volksunie die de Vlaamse 
voorspits moet en wil zijn, 
niets onverlet zal laten om 
een begin van de werken te 
bespoedigen. In Wallonië is 
men sinds lang bezig aan de 
bouw van de Route de Wal
lonië. De E-3 is veel belang
rijker dan deze Waalse snel
weg. Daarom eist de Volks
unie vandaag, wanneer dit 
blad in uw handen komt, sa-
m,en met gans het bewuste 
Vlaanderen : Bulldozers voo» 
E-drie. Nu. 

E-3 
IN SCHADE 

EN SCHANDE 

REPORTAGE 

DOOR 

STAF DE LIE 
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WAT HEBBEN ZIJ 
AL DIE TUD GEDAAN ? 

Op 25 juni 1961 zegden 
de kleurpolitiekers tot de 
heer van Overstraeten: 

In de zomer van 1963 word t het eerste deel 

v a n de E-3 weg in Neder land in gebruik ge

n o m e n . Dit is het gedeehe van dert ien kilo

mete r ten zuiden van E indhoven tussen Vel t -

h o v e n en Ge ld rop . Dadelijk daa rop zet men 

he t werk voor t in oostelijke r ichting. Intus

sen kan m e n in Vlaande ren blijven wach ten 

o p het begin van de werken . Intussen vraagt 

m e n zich af wannee r hier resul taten zullen 

bereikt worden , wannee r hier de E-3 volledig 

zal klaar zijn. 

encraal^ beveel! 

De E-3 weg moet volgens 
de officiële instanties af zijn 
en in gebruik genomen op 31 
december 1970. Dit is dus 
reeds twee jaar later dan de 
rest van de autosnelweg 
Btockholm - Lisabon die in 
1968 zal klaar zijn. Boven
dien gelooft niemand meer 
aan deze datum van inge
bruikname. Verwijzen wij 
hier maar naar de autosnel
weg Antwerpen - I-uik die in 
1960 moest voltooid zijn en 
waaraan men thans nog 
geen einde ziet. 

E-3 ELDERS EEN FEIT ! 

De E-3 in Nederland 
wordt uitgevoerd in as
faltbeton en kost 1 mil
joen gulden per kilometer. 
Er zijn twee rijbanen van 
elk 7,25 m breed. In de 
eerste dertien kilometer 
liggen 9 viadukten, 1 brug, 
1 duiker en 1 rondplein. 
Over 2 kilometer werd de 
weg verhoogd om de noord-
zuidverbinding Eindhoven 
er onder door te kunnen 
leiden. 

• Wegenaan l eg 

Wij hoeven zeker het be
lang niet meer te onderstre
pen van de E-3. 

Ons land dient echter in 
he t algemeen een bijzondere 
Inspanning te doen voor de 
wegenaanleg. Dit werd on
langs nog onderstreept door 
de burgemeester van Luik, de 
heer Buisseret, die tevens 
voorzitter is van de Belgische 
wegenfederatie. In een bood
schap tot de leden van de
ze federatie zegde hij dat het 
vervoer in het algemeen en 
het wegvervoer in het bij
zonder een beslissende fak-
tor zullen zijn in de ontval* -
keling van zowel de Europese 
als de eigenlandse nijver
heid. 

Wij dienen er over te wa
ken dat door het tot stand 
komen van buitenlandse ver-
keersnetten, het wegvervoer 
niet wordt afgeleid van ons 
land naar buitenlandse n i j -
verhcidscentra en havens. 
Tot daar de heer Buisseret 
die o.i. hiermee een wel zeer 
vurig pleidooi voor de aan
leg van de E-3 heeft gehou
den. In dit verband kunnen 
wij trouwens nog verwijzen 
naar de Route de WaUonie 
die rechtstreeks de haven 
van Duinkerken bevoorde-
ligt ! 

B Wegvervoe r 

niet ges teund 
Dr De Waele schreef on

langs nog in de Mededelin
gen van de Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen « dat 
voor het essentieel rendabele 
vervoer langs de weg van 
overheidswege al te weinig 
wordt ondernomen, terwijl 
deficitalre trafieken zoals 
bv. de spoorwegen veel 
krachtiger geholpen worden. 
De ontwikkeling van het 
wegvervoer werd niet aange
moedigd, noch via de fiska^l-
teit noch via het aanleggen 
van moderne wegen. 

De toename van het weg
vervoer schijnt daarom 
rechtstreeks aan ekonomi
sche noodwendigheden te 
beantwoorden. Het stemt 
tot nadenken dat men de 
E-3 zou kunnen bouwen met 
de bedragen die op een jaar 
tij ds door de staat aan de 
N.M.B.S. moeten betaald 
worden voor verminderde 
tarieven en voor buitenge
wone pensioenvoordelen ». 

• V e r t r o u w e n 
Onze intieme vriend, de 

heer Bertrand, minister van 
Verkeerswezen, besloot een 
uiteenzetting gehouden voor 
de jaarlijkse ledenvergade
ring van de vereniging voor 
ekonomie (14 december 1962) 
te Brussel, met zijn vertrou
wen uit te spreken in de ont
wikkeling van de verkeers-

ekonomie in ons land in het 
kader van de gemeenschap
pelijke markt. Hij zei om. 
dat onze vervoerders zich 
meer en meer op het inter
nationaal verkeer gaan toe
leggen en de ontwikkeling 
op dit gebied in de laatste 
jaren bijzonder bemoedigend 
is. Wanneer men dan weet in 
welke omstandigheden onze 
wegvervoerders hebben moe
ten werken, krijgen deze 
woorden van de minister wel 
een zeer bittere nasmaak. 

• Generaa l beveel ! 
Het politiek belang van de 

E-3 is voor ons Vlamingen 
wel zeer groot. Van deze 
snelweg loopt er inderdaad 
geen meter ovex Wallonië of 
Brussel. Hij is een volledig 
Vlaamse weg waaraan prak
tisch alle grote industriege
bieden van Vlaanderen gele
gen zijn of mee kunnen ver
bonden worden. Kortrijk, 
Gent en Antwerpen zijn 
hierbij ingeschakeld, terwijl 
de weg s'echts op enkele ki
lometer voorbij het Limburg
se gebied loopt dat hier ge
makkelijk kan aansluiten. 
Het is dan ook werkelijk er
gerniswekkend dat deze au
tostrade nog niet tot stand 
kwam. In het bijzonder die
nen de schandelijke tekort

komingen van de drie kleur-
partijen hier aan de kaak 
gesteld. De Antwerpse en 
Vlaamse gekozenen zijn nog 
het meest aan hun plichten 
tekort gekomen. 

Als één man zich moest in-
gespannen hebben voor de 
totstandkoming van de E-3 
dan is he t toch wei de grote 
manitoe, ex-minister van 
Verkeerswezen P.W. Segers 
geweest die verkozen werd 
door de Antwerpenaren. 
Miljarden zijn er weggegooid 
aan de bluf-expo van 58 
maar voor ekonomisch-be-
langrijke wegen als de E-3 
werd niets gedaan De kleur-
partljen zullen wel meedoen 
als zij enigzins in de kijker 
kunnen lopen en als er geen 
gevaar voor bestaat dat zij 
met de nalatigheid van ei
gen mensen gekonfronteerd 
worden. Waar is de tijd dat 
zij tot de heer van Over
straeten, voorzitter van de 
V.A.B. die de vorige E-3 be
toging inrichtte, zegden : 
« Generaal beveel en wij 
zullen gehoorzamen ? >. 

• Eisen 
Voor de Volksunie is de 

aanleg van de E-3, met de 
Zetelaanpassing, de ver-
vlaamsing van het bedrijfs
leven en het federalisme een 

der voornaamste aktlepun-* 
ten. Tot slot willen wij hier 
het eisenprogramma van on
ze partij in verband met de 
E-3 nog eens aanhalen Dit 
programma voorziet twee 
oververbindingen ten zuiden 
van Antwerpen, met aan-< 
sluiting op de keine ring voor 
de E-3 op het Kiel en op de 
grote ring te Hemiksem. Ver-i 
der een oeververbinding ten 
noorden van Antwerpen 
dringend noodzakelijk voor 
de haven, die aan zou sluiten 
te Lillo op het geplande ha-
venwegennet. In afwachtingp 
eist de Volksunie dat een de
gelijke veerdienst wordt in
gericht te Liüo, Verder, ver^ 
dubbeling van het spoor 
Gent-Antwerpen Centraal. 

Verbetering van het be
staande wegennet in het 
Waasland (want 30 % tot 
50 % van het verkeer zal 
volgens de onderzoekingen 
de gewone weg blijven ge
bruiken). Er dient ten s'ot-
te de oprichting van een in
stituut voor de studie van de 
vervoersekonomie overwo
gen, zoals dit trouwens in 
praktisch elk modem land 
bestaat. Dit programma Is 
niet demagogisch of utopisch 
maar het berust op de on
derzoekingen en besluiten 
van deskundigen. S.Dl» 

De verkeersongevallen op 
wat nu de E-3 heet te zijn, 
zijn legio. Op verschillende 
trajekten getuigen de ont-
schorste of ontwortelde bo
men van even zoveel doden 
en gekwetsten die vielen oj» 
deze moordweg. 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTÜUR - KUNST EN KULTUUR -̂  

Jacob Burckhardt zegt in zijn « Weltge-
schichtliche Betrachtungen » dat de taak van 
de dichter erin bestaat, een blijvend getuige
nis af te leggen voor zijn tijd. Dat de histo
ricus Burckhardt de taak van de dichter — 
althans gedeeltelijk — historisch ziet, is aan
nemelijk. Wij geloven echter dat dit getuige
nis in de meeste gevallen onbewust is, en 
impliciet : de dichter getuigt eerst voor en 
van zichzelf. Wat niet belet dat — zoals 
Hugo Claus onlangs in een interview zei — 
de letterkundige toch steeds enigszins ge
ëngageerd is, omdat hij nu eenmaal een be
paald tijdsgebeuren in een bepaalde maat
schappij beleeft en er de invloed van onder
gaat. 

literatuur 

Bewust wordt dit getuige
nis bij hen, die zo sterk aan
gegrepen worden door of wier 
belangstelling zo sterk uit
gesproken is voor gebeurte
nissen en toestanden rondom 
hen, dat zij als 't ware de 
kroniekschrijvers worden van 
hun tijd, critici van de maat
schappij waarin zij leven, 
waarschuwende stem voor 
gevaren die dreigen... 

De bewogen geschiedenis de
zer eeuw heeft ook in de 
literatuur haar weerklank 
gevonden. De twee vijandige 
broers, nationalisme en so
cialisme, die het uitzicht de
zer eeuw geestelijk bepaald 
hebben en het waarschijn
lijk ook In de toekomst nog 
zullen doen, hebben vooral 
In de eerste eeuwhelft in 
Europa hun revolutionnaire 
periode gekend. De consoli
datie van het socialisme is 
In de tweede helft dezer 
eeuw begonnen : zowel in 
Rusland als in het Westen 
waar het in de bourgeois-
maatschappij werd opgeno
men en binnen oude nog be
staande liberale vormen een 
€ welvaart »-maatschappij 
trachtte op te bouwen, al 
dan niet met sukses. 

Het nationalisme kon tot 
deze rust niet komen : het 
zocht naar een synthese met 
het socialisme, verloor zich 
In extremen en moest na de 
militaire nederlaag van het 
nationaal socialisme opnieuw 
tegen de liberale restauratie
geest oproeien, tot het als 
een bronnevuur om zich 
heengreep daar waar men 

het niet verwacht had : in 
Azië en Afrika. 

De literatuur heeft dit 
tijdsgebeuren willen weer
geven : in een aantal werken 
der Europese letterkunde 
wordt de decadentie van het 
oude, de ondergang der bur
gerlijk - liberale maatschap
pij beschreven, vaak met 
een ondertoon van angst om 
het nieuwe dat gevreesd en 
verwacht wordt tegelijk. Ik 
denk aan Broch's « Schlaf-
wandler » waarvan de titels 
der onderdelen betekenisvol 
zijn : Pasenow of de Roman
tiek, Esch of de anarchie, 
Huguenau of de zakelijk
heid... 

Hetzelfde geldt voor Tho
mas Mann die, na in de 
« Buddenbrooks » de onder
gang van een geslacht gete
kend te hebben in het licht 
van de tegenstelling — vol
gens Mann althans — van 
kunst en leven, in de « Zau-
derberg » de conflicten die 
Europa geestelijk verscheur
den aan de vooravond van de 
1ste wereldoorlog, behandelde 
— om tenslotte in « Dokter 
Faustus » met de levensbe
schrijving van de toondich-
ter Adrian Leverkuhn, a'S in 
een parabel, de ondergang 
van 't Nietzscheaanse, irratio-
nalistische en anti-humanis
tische Duitsland te tekenen 
Hetzelfde geldt voor Robert 
Musil en Heimito von Dode-
rer die respectievelijk in 
« Der Mann ohne Eigen
schaften » en « Die Damo-
nen >, de ene de ondergang 
van het oude Oostenrijkse 

als tijdsdokument 

keizerrijk in een breed pa
norama voor ons ontvormt, 
de andere het dreigende ge
vaar van een Europa dat 
door zijn verstarring in ge-
normde ideologische sche
ma's aan de rand van de 
katastrofe wordt gebracht en 
dat bedreigd wordt door de 
« zweite Wirklichkeit » van 
de totale Staat, eveneens in 
een groots fresco schildert. 

Tijdsgebeuren en maat
schappij worden hier, via de 
fictie, niet slechts decorum 
doch onderwerp. De hande
lingen der fictieve personen, 
het verhaal van hun beleve
nis, loopt parallel met en 
wordt symbool van tijd en 
maatschappij waarin zij le
ven. 

Nog verder ontdaan van 
het historische, documentai
re element wordt de fabel 
wanneer hij geprojecteerd 
wordt niet op de achtergrond 
van verleden en heden maar 
in de toekomst : de ontwik
keling wordt stout doorge
dacht en de lijn wordt voort
getrokken — zoals bij Jün-
ger, Julien Gracq, Hermann 
Hesse, Walter Jens 

Tegenover dit getuigenis 
over tijd en maatschappij, 
waarbij alleen "de essetttie 
van de histonsche en maat
schappelijke ontwikkeling 
als stramien bewaard wordt 
waarop de dichter zijn fabel 
weeft, staat het direkte ge
tuigenis dat elke fictie ver
werpt en de gebeurtenissen 
weergeeft zoals ze door de 
auteur gezien en beleefd 
werden. CX)k dit getuigenis 
is subjectief, doch het bena
dert in zijn uiterlijke vorm 
meer de reportage, de docu
mentaire, daarbij de histori
sche werkelijkheid tot in dé
tails herhalend en weerge
vend, hoewel in zijn schilde
ring en in zijn interpretaties 
vaak nog sterker subjectief 
dan de eerstgenoemde kate-
gorie. 

Ik denk hierbij aan het 
werk van Hans Habe en 
Georg K. Glaser, maar voor
al aan de reportage - romans 
— meer reportage dan ro
man — Van een meester in 
dit genre : Ernst von Salo
mon. In « Die Geachteten >, 
later ook in « Die Stadt > en 
« Kadetten » — maar vooral 
in « Der Fragebogen " geeft 

Op 8 december jl. was het 1 1 5 jaar geleden, 
dat het « Campo Sancto » werd ingewijd op 
de noordelijke helling van de Sint-Amands-
heuvel. De verjaring van deze historische ge
beurtenis is — zoals dat reeds tientallen ja
ren het geval is — zonder, enige herdenking 
en onopgemerkt voorbijgegaan. 

ff campo sancto ft 

Nochtans was het de be
doeling van de inrichters, 
dat dit kerkhof waardig zou 
«ijn om de godsdienstige en 
kulturele herinneringen op 
deze wijze levendig te bewa
ren voor het nageslacht Zo 
was het praalgraf van Jan 
Frans Willems, de Vader der 
Vlaamse Beweging, het eer
ste dat op het « Campo 
Sancto » werd opgericht. Dr. 
Snellaert, boezemvriend en 
vaandrig van Willems, sprak 
er de betekenisvolle woorden 
uit : deze heuvel zij de pel
grimsplaats van alle Vlamin
gen ! Sindsdien werd het 
« Campo Sancto » het ver-
maardste kerkhof van het 
Voaamse land en v/erden er 

verder ter aarde besteld : 
Ledeganck, Prudens Van 
Duyse, De Saint Genois, 
Snellaert, Rosalie Loveling, 
Frans De Potter, Karel Van 
de Woestijne, Pieter De Vi-
gne, Dr. J. Grevels, Dr. E. E>e 
Pillecyn en zoveel anderen. 

Helaas, weinig dank is aan 
deze grondvesters van de 
Vlaamse kuituur vanwege 
het Vlaamse volk weggelegd 
geweest. 

Inderdaad, 't «Campo Sanc
to» is 'n dodenakker gewor
den, ook in de figuurlijke zin. 
Men gaat er, niet meer of 
minder, onze kultuurbrengers 
onder de grond stoppen want 
vrijwel geen bezoekers komen 
er een kleine groet brengen 

en huldigingen van Vlaamse 
kultuurverenigingen vinden 
er niet plaats als de rouw-
plechtigheden achter de rug 
zijn. En meteen stelt zich al
dus het probleem van de res
tauratie van de graven waar
van er zich enkelen in een 
erbarmelijke toestand be
vinden Zoals steeds speelt 
het financiële aspekt hierin 
een belemmerende rol omdat 
in veel gevallen de familie 
van de overleden kunstenaar 
ook niet meer in leven is. Tot 
zover dus het resultaat van 
onze tekortkomingen; maar 
ook anderen hebben deze op
gemerkt met het gevolg, dat 
thans in het ministerie wet
teksten worden voorbereid 
die de eeuwige grondafstand 
zouden reduceren, hetgeen 
de ondergang betekent van 
het « Campo Sancto > en an
dere begraafplaatsen in heel 

het Vlaamse land waar onze 
kunstenaars hun laatste 
rustplaats hebben. 

Daarom heeft « Open 
Kring » het aangedurfd de 
vinger op de zieke plek te 
leggen om aan dit tweeledig 
prob'eem een oplossing te 
geven. Wij doen beroep op 
alle verenigingen die zich 
Vlaams voelen om enerzijds 
een aanpassing te eisen in 
voornoemde wetteksten, an
derzijds ons dusdanig te ver
enigen dat de ongehoorde 
toestanden op het « Campo 
Sancto » tot het verleden 
behoren. 

Belangstellenden kunnen 
zich richten tot « Open 
Kring » — «De Warande > 
— Maaltebrugpark, Kortrijk-
se steenweg 413, Gent. Tel-
09-22.58.78. 

Jos Lievens. 

.Oud-Brussel... 

hij in een hoewel meesten
deels koel — zakelijke, doch 
altijd meeslepende stijl, 
meestal verhalend, soms be
togend, niet slechts louter 
feitenoverzicht : hij duidt 
ook de bronnen aan waar de 
tijdsstromingen aan ont
sprongen. 

De ondergang der burger
lijke maatschappij en de ge
beurtenissen der eerste 
eeuwhelft vonden in Europa 
vooral in de Duitse litera
tuur weergave en weerspie
geling. Het kernland van 
Europa was ook de geboorte
grond van het moderne na
tionalisme en het socialisme 
geweest : de botsingen wa
ren er het scherpst maar 
ook het zoeken naar de syn
these tussen beiden was er 
het sterkst. Daarenboven 
was men in Duitsland, meer 
dan e'ders en vaak zelfs te 
sterk doordrongen van het 
besef van een Europese 
« zending ». Dat ook elders 
de gebeurtenissen, conflicten 
en geestesstromingen der 
voorbije decennia hun neer
slag zouden vinden in de li
teratuur, was te verwachten. 

« De Vos op Zolder > van 
de Engelse auteur Richard 
Hughes is het eerste deel. de 
aanloop eigenlijk, tot een 
grootst-opgezet werk over de 
menselijke situatie, de « con
dition humaine >, tussen de 
beide 'wereldoorlogen. 

In een volgend artikel 
komen wij op dit werk te
rug. 
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P£RSS 

wat wals is 
vals is, 

sla dood. 

De bloeddorstige titel bovenaan 
werd ons geïnspireerd door een 
herlezen van Hendrik Conscience's 
« Leeuw van Vlaanderen », het zou 
grepast hebben op een hoofdartikel 
In Volksgazet waar onze grote in
spirator Van Eynde te velde trok 
tegen de Waalse nationalisten die 
grote sommen zouden ontvangen 
vanwege het In Vlaanderen reeds 
vele jaren beruchte geheime bu
reau van de Franse regering, da t 
zich inlaat met de propaganda 
van de Franse « idee ». Wij zul
len in enkele andere uittreksels 
aan tonen hoe die constante ook 
elders te vinden is in de Franse 
buitenlandse poUtiek, 

De Gaule 's ondubbelzinnigheid 
van Fraais etaatsnationalisme 
helpt ons trouwens flink daarbij . 

DE GA2:eT 
Was mee een van de scherpste 

om te reageren tegen het rolletje 
da t Prof De Meyer gespeeld heeft 
pond de kwestie Leuven. Zij for
muleren het brutaal : Wie hoog 
kl imt in België als Vlaming, moet 
diep buigen, 

« Nu heeft Pr<^. Malengreaa 
echter te zijn vejrzet tegen de 
splitsing verrassenderwijze steun 
gekregen van een Vlaams hoog
leraar. Ook van Prof. J a n De 
Meyer verscheen een rekwisitoor 
In « De Nieuwe Gids ». Niet In 
« La Libre Belglque » en da t is 
feitelijk jammer. Het zou daar in 
BiJn sociaal en kultureel konser-
vatieve tendens goed gesitueerd 
geweest zijn. 

Prof. De Meyer verkeert in goe
de relaties met de huidige rege
ring. Hij maak t zich verdienste
lijk meer bepaald t.o.v. minister 
Gilson, zoals hij onder he t vorig 
bewind premier Eyskens van 
dienst is geweest. 

Di t zijn politieke bindingen, die 
h u n stempel drukken op alle doen 
e n laten 

« Apartheid te Leuven? » zo 
betitelde Prof. De Meyer zijn ar-
tikeil met een gevoelsverwijzing 
n a a r wat zich in Zuld-Afriica af
speelt. Wel, voor ons par t wij 
verkiezen de apartheid, zoals die 
door Mgr Descamps en de Belgi
sche bisschoppen is gepland, wij 
verkiezen een geordende decentra-
lizatie boven de kans op desinte
gratie en boven het risico, nog 
verder kulturele halfbloeden te 
kweken. » 

En zegge dat J a n de Meyer als 
Jong advokaat een van de weini
ge was die Ward Hermans bleef 
verdedigen op de basis waarop 
deze zijn verdediging wilde voeren 
n a 1944. Of was da t toen ook om 
« contrair » te doen ? 

Zopas verschenen : 

Het 
Tweede 
Akt iv isme 

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. Joris-
sen, Brus. Korting bij af
name van minstens 10 ex. 

LA LIBEE BELGIQUE 
Ziet natuurli jk rond de kwestie 

Leuven linkse en rassistische spo
ken opdoemen in het dierbaar 
land der vaderen. 

De preses van het Leuvens stu-
dentenkorps die in een breed ka
der, als Vlaams - nationalist te 
aanvaarden, geen bezwaar had te
gen een staatsuniversitelf Antwer
pen moet het erg ontgelden. 

« Men moet sterk die onrustwek
kende tendenz van sommige 
Vlaamse katolieken aanklagen, om 
de taal, de volksgemeenschap zeg 
maar he t « ras », boven de reli
gieuze waarden te stellen. Dat de
ze staatsuniversiteit, gewild door 
de linksen een socialistische zet-
pion betekent die moet dienen om 
Leuven te verstikken interesseert 
blijkbaar M. Van Esbroeck niet. 
In de lijn van zulke « bodemleer» 
riskeert men ver te gaan in de op
positie tegen de kristelijke grond
regels die fundamenteel anti-ras-
sist zijn A W - W K , slogan sterk 
verspreid in het noorden van het 
land, maar Kristus schijnt sterk 
vergeten te worden in sommige 
van de huidige stellingnamen. » 

« De Noorderbelgen » zijn niet 
meer vam plan zich aan uw schijn
heilig gekwijl te laten vangen, Li
bre. Uw geestcsgenoten vonden 
het in de 19de eeuw ook blijkbaar 
beter da t de arbeiders krepeerdcn 
onder « katolieke » bazen, dan 
brood te krijgen van ongodsdien
stige woelmakers. Als Vlaams-na
tionalisten, kabolieken ook, zien 
wij zulke rijIcsuniveTslteit in het 
perspektief van een federaal 
Vlaanderen, met eerbied voor de 
verschillende levensopvattingen. 
"Daattwh bekinïpèn we zowel ü als 
de Jos Vau Eynde's. 

Ie canard enchaine 

Dit Franse satirische weekblad 
onthul t da t de zwarte kas van de 
Quai d'Orsay, he t F rans ministerie 
van buitenlandse zaken een bedrag 
van 50 miljoen zware francs ge
schonken heeft aan « un comité 
local Wallon » met het doel de 
autonomisten - beweging m Wal
lonië nieuw bloed te geven en 
Spaak en es. h u n houding tegen
over de Gaulle betaald te zetten. 

« Daarom zou een beetje zenuw-
trekken van binnenlandse onlusten 
(in België) niet slecht gekomen 
zijn »... Men spreekt van 50 mil
joen zware frank die met een 
breed gebaar werden geschonken 
en aanvaard »... Men hoopt op 
een logenstraffing ». 

WIE DOET WAT ? 
V l a a m s - N a t i o n a l i s t 47 j . , 

6 k l e i n e k i n d e r e n , r e e d s 
z e e r l a n g w e r k l o o s , v r a a g t 
d r i n g e n d w e r k . O m d i t g e 
z i n t e h e l p e n v r a a g t S i n t 
M a a r t e n s f o n d s B r a b a n t 
P o s t b u s 5, B r u s s e l Zi, a l l e 
h u l p . ( s c h o e i s e l , k l e d i n g , 
l e v e n s m i d d e l e n , k o l e n , 
e n z . ) . 1 % h u l p i s m e e r d a n 
1 0 0 % m e d e l i j d e n . 

Waarom die logenstraffing, flat 
verwonderd ons Vlamingen niet. 
Heeft Van Cauwelaert, ze fs h i j , 
in zijn memorandum aan d> En
gelse regering in 1918 niet geschre
ven dat de Franstalige persorga
nen in België in die tijd r2gelma-
tig uit die beruchte geheime kas 
gespijsd werden. Later drong van 
Cauwelaert niet meer aan, hij 
kreeg dan he t Legion d'Honneur. 

DIE WELTWOCHE 
Het Zwitserse bekende weekblad 

zegt hoe die verfransende impe
rialistische po'.itiek ongenadig 
wordt voortgezet. 

Onder allerlei maskers. En dan 
maar Europese belijdenissen en 
Adenauer rond de generaalsvinger 
draaien. Een Elzasser op verof in 
Zwitserland za.g daar in het Duits
talige Zurich de grootse (kostelij
ke) manifestaties van de « Semal-
nes fran^aises ». Hij vertelt het 
volgende over de verfransingsmeto-
des in de Duitstalige E'.zas in 
Frankrijk. 

« Hoe gek he t ook klinken mag, 
maar in onze Duitssprekende ES-
zas wordt het Duits als vreemde 
taal behandeld zodat het onder
richt van de eerste dag af uitslui
tend in het FVans wordt gegeven. 

Als wij ouders steeds sterker 
eisten da t ook Duits zou onderwe
zen worden, gaf Pa ' i j s volgende 
toegeving die het waard Is in den 
brede bekend gemaakt te worden. 
In de hoogste klassen van de 
volksscholen in Elzas-Lotharingen 
mogen per week hoogstens twee 
uren Duits onderwezen worden als 
vreemde taal , onder voorwaarde 
dat de leraar daarmee akkoord is. 
Als dan de leraar geen Duits on
derricht geven wil, vallen die les
sen weg, en zo get»eurde het ook. 
Daa r de meeste leraars uit binnen 
Frankri jk komen weigerden zij 
kortweg'Düit i ' s ' tè 'geven 'êr i 'zó was
voor Pa'-ijs het probleem opgelost 
ledere Duitstalige film moet ook 
eerst in het Frans gesynchroni
seerd worden voor hij in de Kzas 
mag opgevoerd worden; zodat een 
Duitstalige bevolking geen filmen 
uit Duitstalige gebieden in de ori
ginele versie mag zien » 

Er is daar nog een landje ten 
Noorden van die Franse Zonne-
koningstaat waar een probleem is 
van faciliteiten en TV-onderschrif-
ten. 

VOLKSGAZE^ 
Onder de titel <( Eten de Waal

se nationalisten (misschien) niet 
uit Franse hand, de Vlamingen 
benijden zij zeker het brood uit 
de mond u klaagt Volksgazet 
scherp aan hoe heel de Franstali
ge pers in België pro-De Gaulle is. 
Eensgezindheid als het pro-Fraok-
rijk is. 

« Om te besluiten worden de 
Walen en de Franstalige Belgen 

N u o p e n k e l e w e k e n 
V E R L O O F D 
m e t h e t m o d e r n s t e 

H U W E L I J K S W E R K 

H o n d e r d e n k a n d i d a t e n ! 

S c h r i j f A R D A E N P I E R R E 
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opgeroepen om Spaak en Payat, 
goed in het oog te houden, ve> 
mits deze « bij iedere gelegenheid 
systematisch a n t l - P ^ n s e houdin
gen aannemen ». 

Wij dachten : zo razen de Waal
se iïatholieke federalisten, doch 
alle « linksen » zullen toch het ge
vaar wel inzien dat de Gaulle be
tekent voor het Europees ideaal 
en voor de democratie. 

Wij hebben ons vergist! 
Het groepje « Wallonië Libre », 

gepresideerd door een Waalse so
cialistische volksvertegenwoovdiger, 
Simon Paque, neemt het ook vee
leer op voor de vriend van Franco 
dan voor de Belgische ministers. 
Zelfs daar wordt gezegd « dat de 
achtereenvolgende Belgische rege
ringen systematisch anti-Franse 
houdingen aannemen » en acht 
men het nodig deze te veroorde
len ! Ook daar acht men he t no
dig te t>evestigen « dat Wallonië 
nooit zal toet"eden tot een Europa 
waaruit Frankrijk afwezig zou blij
ven en dat dergelijk Europa trou
wens Europa met zou zijn »... 

Ook al eten zij dan welicht niet 
ui t Franse hand, zij zijn in ieder 
geval eensgezind om de Franse 
laars te likken. 

zelfs geen antwoord noch reaktla. 
Alleen toen zij lioordcn. dat de 
Volksunie er zich liegon n 03 ta 
moeien — nadat wij hen g v.aagd 
hadden — hebben twee kranten 
vlug een artikeltje geschreven. 
Van iedereen zijn wij verlaten. 
Waartoe dienen nog partijen en 
vooral vakbonden ? » 

Arme bedrogen en damgehoudm 
Vlaamse arbeidersmassa, door 
Vooruit en Volksgaaelt^n die al
tijd alles in het unitaire perspetc-
tief zien. 

NOTME FLANDRE 
Bovenstaande schets kan aia 

antwoord dienen voor die adellijke 
dame uit Zuid-Vlaanderen, dat an
dere gebied in Frankrijk dat over
geleverd is aan een brutale ver. 
fransingspolitiek. Madam ie Bouoq 
de Temas zelf vlaamsgezind ge
worden schreef onlangs voor haa r 
dood haar ontgoocheling uit over 
het Vlaamse Volk in België dat «o 
weinig zelfbewustzijn bezit. 

In lastige omstandigheden ta 
Frankrijk was zij Vlaamsgezind 
zij had wellicht het recht van 
hard te oordelen. 

Een brief van haar in dit Fran*. 
Vlaamse tijdschrift. 

§-spiegel 

D E W A A L S E N A T I O N A L I S T E N BENIJ
D E N D E V L A M I N G E N HET B R O O D 
UIT D E M O N D 

( V O L K S G A Z E T ) 

IK D R I N K N O G A L L E E N V L O M S BIER 
( D E L I N I E ) 

Nog over wat anders zijn zij 
eensgezind : om de Vlamingen het 
brood uit de mond te benijden. 

W a n t in dezelfde Waais natio
nalistische kringen is sedert enige 
ti jd weer een felle campagne be
zig tegen de oprichting van het 
staalbedrijf « Sldinar » in de om
geving van Zelzate. » 

J a Jos, de Walen zijn eerst Waal 
en dan de rest. Zij liicken ook niet 
de laars van de Vlamingen, zoals 
in de praktijk de Vlaamse kleur-
part i jen steeds de Waalse-Brussel-
se zetbazen in hun partijen naar 
de ogen kijken. 

De Linie 
Een sterk staaltje daarvan geeft 

de Linie van vorige week waar in 
een lang artikel het schandaal 
wordt aangeklaagd van de Vlaam
se arbeiders van de Brusselse 
brouwerij die allen werkloos of 
mobiel kunnen worden omdat door 
de Belgische voordelenpolitiek aan 
Wallonië de Vlamingen steeds be
nadeeld en daarenboven in de 
steek worden gelaten door de 
kleurpartijen. « Wij drinken voor
taan Vloms bier » was de cinische 
uitspraak van Vlaamse arbeiders 
die beginnen te beseffen da t de 
Vlaams-nationale beweging ook 
hun zaak is. 

« De konferentie was geen « op
gemaakt spel » van een politieke 
par t i j , alhoewel deze er wellicht 
vruchten zal van plukken. Overi
gens elke part i j of elk sindlkaat 
had zich voor deze zaak kunnen 
inzetten. De ACV en ABW-afge-
vaardigden die wij nog onder
vraagden over hun schijnbare sar 
menwerking met de VU, verklaar
den boutweg, dat het hun laatste 
hoop was geweest, nada t zij van 
nergens hulp ontvingen. Zij ga
ven ons kopies van brieven : 
« Hierzie. de Vooruit » schrijft, 
da t Ze niets kan schrijven over 
die 500 afgedankte arbeiders die 
wij zijn en dat wij ons tot de vak
bonden moeten richten. Maar Ik 
heb u toch verteld, dat de vakbon
den lamliggen. Dat moeten die ga
zetten toch zelf ook weten? En de 
« Vooruit » is dan tenminste nog 
enigszins beleefd geweest, maa r 
van de andere kranten kregen we 

« Ik beken het ik ben erg ont
goocheld over de Vlaamse slap
heid. Het is een afgestompt volk 
waar niets uit te halen is als ae 
niet in een hoop bij ellcaar s taan, 
tegenelkaar gestut. Haal ze «üt 
hun milieu dan vallen ze ineen. 
Ik heb z»veel voorbeelden dat ik 
er van walg. 

De kinderen van mijn pachter^ 
geboren in België, spreken steed» 
Vlaams, maa r voor niets ter we
reld zullen zij t rachten he t te le
ren lezen. Geen enkele inspan
ning. Een Vlaming van Antwerpen 
is mijn gebuur. Een zekere dag; 
zegde ik tot zijn kinderen « Wa* 
lieve Vlamingskes ». Zij bekeken 
me met onbegrijpende blik alsof 
ik iets zegde absoluut zonder eni
ge zin of betekenis. 

Voor die Vlamingen Is er alleen 
he t geld dat telt. Volk, tradities, 
taal, he t is zero. » 

We begrijpen de ontgoocheling 
van die Vlaamse dame uit Frank
rijk 's aangehechte Vlaamse ge
bieden. In zijn <( brief aan een 
ontgoocheld Vlaming » schreef Er-
nest Van der Hallen na de oor
log. <( Ons Volk is niet beter of 
slechter dan gelijk welk ander 
Volk; alleen is het ontadeld ge
worden door het afgesneden zijn 
vaoi zijn traditie, verburgerlijlct 
door het materialisme en de 
schijnwelstand, en in ontzettende 
mate verwaarloosd ». Zelfs door 
zijn sindikaten en zogezegd socia
le of kristelijke partijen zouden 
we er kunnen aan toe voegen a a n 
de hand van de tekst van de Li
nie. 

W a l t ^ Luytea. 

AANBEVOLEN 
((Vlaïons Huis» Knokke 

Kamers - vol. pension -
gezellige sfeer 

Vermindering v. groepen. 
Elisabethl. 105 - T. 632.7« 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
in het Vlaams Huis 
« PETER BENFIT » 

Frankrijklei 8 Antwerpen 
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l^-AAN DE 
* AVOND 

VOOR-

Waarschijnlijk omihil Iwan Tocr-
jenjcw een groot schrijver is < n 

jn roman « Aan de vooravond » 
oor Alexander Ramali vakkundig 
ot een TV-spel omgewerkt en met 

ftlielkennis geregisseerd werd, lal 
éeze vrijdagse overname van de 
'fITS door de TV-pers niet onder 
{|i« negatieve kommcntaar ivordctx 
begraven en door het sarkasnie 
• o n de joernalislen worden ajge-
^raal.l. 

Dit hartverscheurende diunia 
' • a n een omzeggens hopeloze liefde 
teverdc anders stoj genoeg om er 
akh een tijdlang vrolijk over Ie 
tnaken. Het gegeven kon zo van 
flonscience geweest zijn en de 
ttksl ivas natuurlijk helemaal in 
tezcljde stijl. Voor de rest stond 
het hele romantische arsenaal 
klaar om op het gepaste ogenblik 
fn de strijd geworpen Ie worden : 
#en hlcke (en arme) vrijhcidsheld, 
iie natuurlijk jong begint en even 
vanzeljsprekend dood eindigt; 
daarnaast een beeldschone maagd, 
met een strenge vader en een 
êteenrijke huwelijkskandidaat. 

Mem Liebehen... t Wat was er 
nog meer nodig om de kijker in 
« j n eigen Iranen te laten vcr-
érinken I 

Ramses Shafjy (als de Bulgaarse 
tindent-vrijheidsheld), Didi Rn-
Wiati (als beeldschone maagd) en 
ulles wat nog voor de ^kamera's is 
verschenen, hadden aan Toergen-
few's lekst een zeer gemakkelijke 
prooi. Aangezien toch geen kat in 
de waarschijnlijkheid van hel hele 
drama geloofde, kwam het er op 
9an alles vlot en met stielkennis 
©p hel scherm ie brengen. Waar 
pe allemaal schitterend in geslaagd 

'fijn I 

I De hele avond is er een scliool-
900rbeeld van geworden hoe ak-
teurs met vakkenni'i en studio
personeel met dezelfde eigenschap 
9an een onbeduidend stuk een 
onderhoudende avond kunnen 
fnahen. De kijker hoeft alleen 
tnaar kritiekloos te volgen en van 
bi] de aanvang een voorraad zak
doeken klaar te houden. 

Voor het kritiekloos volgen is dat 
van belang. Zoniet lacht men zich 
een ongeluk I 

* BOULEVARD 
De ontmoeting met Johnny 

Kraaykamp op de « Boulevard » te 
Ilillegom vraagt een meer genu
anceerd oordeel. Veel ervan had 
welisivaar regelrecht naar de 
scheurmand moeten gaan en niet 
naar onze huiskamer, maar enkele 
zaken in het programma waren 
absoluut de moeite waard. 

\ oornoemd kanloormeubfl hiid 
lii'l graj inorlcn worden vnn int 
overgrote deel van l\raaYhainp t / i 
( teugel s lek^len.^ liet is echt ni<H 
te geloven ival die mensen alle
maal ah humor en amuzanl hi't 
luchtruim durven insturen. We 
gaan er niet Ie veel lijnen aan ver
spillen, maar de mensen van de 

Geef O/IS nuHir Carretl 1 

KRO "moeien er de tekstschrijvers 
eens op ivijzen dat het program
ma er zeker niet slecht bij zou 
varen indien het nagestreefde 
niveau imn lekst en prczentalie 
wat hoger zou liggen. Ben atnu-
znnenls-uilzending moet popuhrr 
hunnen worden, inderdaad, maar 
het moet daarom niet noodzakelijk 
van mindere kwaliteit zijn ! 

Kay Cavendish heeft een niet zo 
bijzondere slem, haar figuurtje is 
niet meer zo slank (zegt te ïelf ') 
en ze tracht dus innemend en 
simj)atiek tot hel publiek Ie 
komen. We betwijfelen hel of ze 
bij de mensen, die de tekst van 
haar liedjes niet begrijpen, veel 
sukses kan hebben. We geven 
echter toe dal niet alleen de eisen 
van de hoffelijkheid ons verplich
ten een beetje wierook voor hanr 
te brandeijL. 

« hes quatre de cozur n werden 
zaterdagavond vervangen door 
mannelijke landgenoten, met na
me door « Les quatre barbus )>. 
Ilel is een meevaller geivorden 
omdat deze vier baardmensen, uit 
muzikaal oogpunt, een uilstekend 
kwartet vornten. We hebben ech

ter de indruli dal hun prezentalie 
snel zou vervelen. Hel clochard-
gedoe heeft grenzen, in tijd en in 
ruimte. Johnny Kraaykamp's 
show zal ook grenzen hebben : 
vooral dan in de tijd ! 

^DE GECROONDE 
LEERSSE 

De geestelijke eenlieid van de 
hlederlanden kwam dinsdagavond 
op zeer eigenaardige wijze tot 
uiting met de opvoering van de 
17e eeuiuse klucht van Michiel de 
Swaen « De gecroonde leersse ». 
Hm \ooril-Nederlandse loneelgro-'p 
(i De Meiiwe Komedie uil Den 
Haag) die een werk speelt van een 
Zuid-Nederlands auteur en daar
mee zowel in het noorden als in 
het zuiden sukses weet Ie boeken. 
Spcklakithiirder kan hel wel niet! 

Peter Van der Linden heeft voor 
zijn vertolking van de Jore-rol on
langs de Albert Van Dalsurn-prijs 
gekregen. Wie dinsdag gezien 
lieeft hoe die man zich wist in te 
leven in deze dankbare, maar niil 
zo gemakkelijk te spelen rol, zal 
lii'l met die bekroning volkomen 
eins zijn. We zouden echter on
gelijk hebben alteen van hem te 
spreken en niet ook de anderen in 
ae bloemetjes te zeilen. We heb
ben nog maar zelden een stuk ge-
tien dat op dergelijke gave manier 
voor de kamera's werd gebraclil, 
én door de sjielers, én door de 
regie. 

Hel stuk zelf is in al zijn 
realisme en juaDieid een meester
werk. Laai het dan al ivaar zijn 
dal de scènes nogal eens platvloers 
aandoen, liet is evenzeer waar dal 
een mooie literaire taal tiier zou 
misslaan liebben. Hel is zonls 
Ambroos in liet stuk zelf zegt : 
men giet geen « schoonen wijn 
in ern stiiikrnd baickes ». Jvb. 

parlij-poliliek 

In/.nlio partij-poliUeke bcnoe-
min.gen g.ial de BRT leroclu door 
voor een schoolvoorbeeld. Men 
hoeft inderdaad niet tot de onmid
dellijke omgeving van hot Flogcy-
plein te behoren om te begrijpen 
wat er, in een milieu als de BUI', 
dagelijks gebeurt . Een diploma 
kan niet altijd worden gevraagd, 
doodeenvoudig omdat er niet voor 

mt ionaa l •.landpunl. Do eigen to-
net'lvooibtcllingen van de Vlaamse 
TV zijl] doorgaans minde iwaard ig 
en over de v\aaide \dn onze a m u -
jements -programma's hebben we 
rood' Ie veel kwaad gezegd om er 
nog iets te moeten aan toevoegen. 

Wanneer de heren politici h u n 
aandacht r ichten naar de BRT 
komt dat alles echter niet ter 

alle betrekkingen in een radio- of sprake. Er wordt dan ui ts lui tend 
TV-studio aangepaste diploma's getwist o\er de politieke dozering 
bestaan. Hel BUT-gebouw, dat dan van het personeel, want ze vinden 
op de allerecisle plaats een verza- natuui l i jk allemaal dat h u n parti j 
mel ing talenten zou moeten zijn, in dit veiband \%el erg benadeeld 
is vandaag bijna uitslui tend een wordt . Inzake onze BRT bestaat er 
verzamelplaats van gele, rode en tussen de gele, rode en b lauwe 
blauwe parti j-l idkaarlen. broeders uit de CVP, do BSP en 

de PVV slechts ccnsgivindheid 
V^'ilk'iis nülcns moeten wij ech- over één zaak : de kultui-ele en 

Ier elke dag opnieuw de gevolgen techn.ischo waarde van de pro-
van dere \ \ a n l w s l a n d e n ondergaan grammars inlercbseert hen niet in 
en is de Vlaamse radio en 'IV het mins t ! 
noch een voorbeeld van ku l luu r . Volgende weck heelt in de 
noch van objeklivitcit. De taal van Vlaamse TV het politiek debat 
het BRT-nleuws is moeilijk te be- « Ieder zijn waarheid » plaats. Met 
grijpen en kan zeker niet dooigaan of zonder de Volksunie ? Het 
voor goede radio-taal. (Lic. P. wordt voor ons een tesl. Het ant-
Boiite hoeft daar een 19 blad/.ijden woord op die vraag zal ons leren 
lang bewijs van gegeven 1 ». De wat de horen Vanden Boeynants, 
mn/ iek-programmat ie is een kul- CoUard en Vanaudenhovo aan he t 
tunrschandc, zowel vanuit algo- verdedigen zijn : do DEMOKR/\TIE 
meen kul tuiccl als vanuit Vlaams- of het louler PARTIJ-BELA.NG I 

toneel te brussel in de k.v.s. 

„ george en margaret" 
Om werkelijk van deze fijne komedie te kunnen genieten, 
moet de kleine bezetting van eerste gehalte zijn. 
Dit salonstuk bezit inderdaad geen inhoud waaraan men zich 
kan vasthouden en steunt op specifietk Engelse humor, ver-
klankt in een vlotte en knappe dialoog door enkele vaak ge-
tipeerde perjjnages— ieder met zijn eigen levenswijze, karak
ter en hebbelijkheden — die een gewoon leventje leiden zon
der hoogten of laagten in een schijnbaar in los verband levend 
gezin, dat echter meer samenhangt da het zelf op het eerste 
gezicht zou toegeven. 

De auteur, Gerald Savory, 
heeft slechts een amuze-
mentsstuk willen schrijven 
(dat sterk aan « God schept 
de dag » herinnert) en is 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

111.00 tot 1140 : Uitzenamg van een 
IH. Mih — 14 30 : Voor boer en tuin-
jdér ; landbouwmagazine — 15 00 : 
j Panorama : de week m beeld — 
ilB.30 Rechtstreekse reportage van 
' de wereldkampioenschappen kunst-
1 echaatsen (vrije figuren dames) te 
rCortma d'Ampezzo (Eurovisie : 
overname van de Italiaanse televi-
Bie - RAI) — 17 30 tot 17 50 : Klem. 
klein, klputerke — 18 45 : « Het 
toverwoud » : een filmrfportage ge
wijd aan Zuidafrikaanse liederen en 
muzie^c m de reeks « Wereldme-
jodieen — 21 20 : Sportweekend — 
21.60 Festival • een selektie van 
Poolse korte films, bekroond op 

iternationale festivals — 22 30 ; 
ede nleuwsuitzendine. 

MAANDAG 
19.00 • Tionerklanken — 19 30 • 
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen 
Constant Permeke (1886-19.=.2) : Het 
•fscheid — 19 40 : Zoeklicht op de 
kulturele aktualiteit — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 Speelfilm : De kapitein van 
CaBtilhe (Captain from CastiUe) : 
avonturenfilm van Henry King met 
Busan Peters en Tyrone Power 
JEngelse versie met tweetalige on-
flerschuften) — 22 15 : Medium — 
22.45 . Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
14 Oü tot 14 40 : Schooltelevisie : 
Natuurkunde : Radio-aktiviteit — 
19^00 • Mozaïek : maga^nuL over ''e 
vrijetijdsbesteding — 19 35 : Etra-
BPOrteditie — 20 00 : TV-nieuws — 
20.20 Tweemaal drie In de zes l 

een stemmig liedjesprogramma uit 
•studio 6 met Claude Alix en P.a 
Beek — 20 55 : Bitter in de mond . 
een gefilmd dokumentair program
ma over de cichorei — 21 25 ; Fran-
Qoise et Dominique ; « Les Ballets 
Modernes de Paris » — 21.50 : Ver
geet met te lezen — 22 20 : Tweede 
nieuv ^int7PTifl 'T-i" 

• WOENSDAG 
17 00 • Kom toch eens kijken — 
18 00 tot 18 35 : Schooltelevisie : 
Natuurkunde Badio-aktiviteit — 
19 00 : Ripcord • Levensgevaarlijke 
opdracht (8e afl ) — 19 25 : Tele-
taalles : Beter Nederlands voor 
iedereen — 19 55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 ; Het 
diploma : spel door Luigi Piran
dello Nederlandse vertaling : Max 
Nord (opgenomen programma van 
de NTS) —2145 : Close-up : een 
programma gewijd aan hedendaagse 
kineasten. Vandaag : Renato Cas-
tellani, kineast van « Twee stuivers 
hoop », « Romeo en Julia » «. Il 
Brigante » e a — 22 35 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 19 55 : Sport in 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Ieder 
zijn waarheid : een politiek debat 
aktuele problemen — 20 50 : Film-
tribune : Eerste voorstelling in Bel
gië van «De valstrik van de duivel» 
{Dablova Past) Moravische legende 
verfilmd door Frantlsek Vlacll, kl-
nf>ast van n De witte duif » (Tsje-
Cii ij >" • "-sif- met tweetalige onder-
BChrlfeten - voor •'•"l"'»«'senen) — 
22.25 : Tweede nleuw&uii.i.cx.Uins 

VRIJDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie : 
Natuurkunde : Water ui t het 
kraantje —̂  19 00 : Gastprogramma 
— 19 30 : Tussen hemel en aarde 
Ivichtvaartmagazine — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 • EUezer en Sarah : spel door 
Marcel Falmagne Nederlandse ver
taling en TV-bewerking • Tone 
Bruhn — 21 50 • Première : een 
programma met filmnieuws en 
nieuwe fiims — 22.35 : Tweede 
n leu wsui tzendmg 

ZATERDAG 

15.45 : Wereldkampioenschappen 
ijshockey : Reportage van en ge
deelte van de wedstrijd Zweden-
Rusland betwist te Stockholm (Eu
rovisie : uitzending in uitgesteld 
relais van de Zweedse televisie -
SRT) — 17 00 tot 18.00 : Kom toch 
eens kijken : wederuitzending van 
het jeugdprogramma van 6 maart 
—• 19 00 : Religieus programma — 
19.30 : Echo — 19 55 : Sport in 
' t kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Het is altijd Dennis (25e afl.) 
— 20 45 : De avonturen van de 
Dappere Tien : « De kleine leuge
naar » : film voor de jeugd — 
21.00 : Tijd voor Teddy : een amu-
esmentsprogramma (Overname van 
de NTS-KROI — 21 45 : Dick Powell 
stelt voor : « De drie soldaten » 
(14e afl.) — 22 35 : Tweede nieuws
uitzending — 22.45 tot 23.25 : 
Wereldkampioenschappen ijshockey 
Reportage van een gedeelte van de 
wedstrijd Tsjechoslovakiic - U S A 
betwist te Stockholm (Eurovisie : 
uitzending in uitgesteld relais van 
de Zweedse televisie - BRT). 

hierin geslaagd door het een
voudig gegeven met menig 
pittig detail, zonder de na
druk te leggen op de tegen
stelling ouders - kinderen, 
die een even natuurlijk ver
loop heeft als elders wan
neer de kinderen de ouder
dom bereikt hebben om op 
eigen benen te lopen en aan 
trouwen denken 

De eerste vereiste (een fij
ne komedie) is dus vervuld. 
De tweede (een goede ver
tolking) is het echter niet : 
we hadden de indruk een 
goede vertoning van een to
neelmaatschappij bij te wo
nen ! Hoofdkenmerken van 
de mislukte opvoering waren 
eens te meer : opgeschroefd
heid en onnatuurlijkheid. 
Alleen Senne Ronffaer en 
Werner Kopers staan hier
boven en geven een waar
achtige gestalte aan hun 
personage, omdat ze aanvoe
len wat ze zeggen en doen 
en voor zichzelf spelen. 
Christine Lomme en Walter 
Moeremans daartegenover 
spelen om de aandacht van 
het publiek te trekken en 
geven zich, door gebrek aan 
talent, aan een onbehaaglij
ke drukdoenerij over het
geen het stuk telkens op
nieuw neerhaalt. 

De regie (Nand Buyl) blijft 
hier in gebreke, zoals ze ook 
Je kort schiet in de rol van 

de vader, waaruit t ienmaal 
meer te halen is. Wat we van 
dit kostelijk personage te 
zien krijgen, is « ik wil, maar 
ik kan niet », zodat deze 
enige figuur tot een derde-
planrol verwezen wordt. (Als 
we ons dan andere vertonin
gen van dit stuk herinneren! 
Kan men zich b.v. Jan Cam-
mans, twintig jaar terug, in 
de vader-figuur voorstellen ? 
Om nooit te vergeten!). Nog 
elders is de regie zonder veel 
inspiratie te werk gegaan. 
Om maar één punt aan te 
halen : wanneer de oudste 
zoon zijn moeder ervan ver
wittigt dat hij met de meid 
gaat trouwen, moet de moe
der, gezien haar onsociale 
opvattingen, rechtveren a's 
door een wesp gestoken : nu 
blijft ze eenvoudig zitten ! 

Met dergelijk plezierig 
werk moet de lach de zaal 
beheersen, zonder tot scha
terlachen te komen, nu is 
het maar flauw op dit gebied 
— en jammer om zien hoe 
een degelijk stuk de nek 
wordt omgedraaid. Op de rij 
voor ons zaten vier kinderen 
van rond de tien jaar : ze 
hebben zich hartelijk gea-
muzeerd ! 

Sedert jaren is het souf
fleurshokje in de K.V-S. af
geschaft. Er kan zo niet meer 
op de souffleur gespeeld 
worden. Het gebeurt echter, 
zoals met deze vertoning, dat 
de souffleur (van achter de 
schermen) tot op de laatste 
rij kan gehoord worden. Van 
uit het souffleurshokje ging 
de klank naar de spelers, van 
achter de schermen gaat hlJ 
de zaal in.,. 

J.V-

file:///ooril
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BEWEGINGSLEVEN - BEWEGINGSLEVEN 

ANTWERFE'N 

WOMMELGEM 

Naar ons werd medegedeeld ver
toont de plaatseijke afdeling van 
de Bond der Grote en Jonge G«-
zlnnen drie merkwaardige films in 
he t kader van een aktie voor posi
tieve jeugdbescherming 

Daar waar ons gemeentebestuur 
kwestie van deze positieve jeugd
bescherming zo flagrant m gebre
ke blijft (voor ons gemeentebe
s tuur hebben vwgelplkmaatschap-
pijen en derge). volstrekte voor
r ang) , kunnen we onze leden en 
sympathisanten niet genoeg aan
raden deze aktie te steunen door 
Zo talrijk mogelijk deze films bij 
te wonen. Hier volgen de da ta : 

1. « Jazzbandieten », op 17 
m a a r t e.k., ingeleid en achteraf 
besproken door het hoofd van de 
Kulturele Dienst van de B.G.J.G. 

2. « Het Huis da t ik bewoon »• 
op 24 m a a r t e-k.> deze maal bespro
ken door de H. Vingerhoets 

3. « Nat te Asfalt », op 7 apri l 
e.k., eveneens besproken door de 
H. Vingerhoets. 

Elke vertoning heeft plaats in 
parochiezaal van Kandonklaar , St. 
Jozef, Dahliastraat . E ke film is 
toegankelijk vanaf 14 jaar en aan
bevolen voor alle volwassenen. U 
moogt rekenen op een goed ver-
•wannde zaal. 

BR/tBAIlTi 

BRUSSEL 

Op zaterdag 2 maar t te 17 uur 
vergadert het arrondissementsbe-
s tuur met de kantonale gevol
machtigden in he t lokaal Wal t ra 
(naast K.V.S.) te Brussel. 

Voor de aanvang van de verga
dering zullen de l idmaatschaps-
kaar ten 1963 verkrijgbaar zijn. El
ke afdeling gelieve derhalve te 
zorgen dat minstens één 
vaardigde aanwezig is. 

LIMBURG 
ZOLDER 

Om de pi'opaganda tn net kan
ton Beringen te s teunen hebben 
enkele propagandisten van de af
deling Hasselt een gratis-uitde'ing 
van V.U.-bladen gedaan aan de 
kerk te Zolder. Deze kennismaking 
kende een sympathiek onthaal 
vanwege he t pub'iek. 

MILLEN 
Verleden zaterdag ©'•ganiseerde 

de plaatselijke afdeling een open
bare voorlichtingsvergadering 
waarop een 60-tal personen aan
wezig waren. Werkelijk een succes 
voor deze kleine gemeente. 

Ir. Renaa t Vanheusden was de 
eerste spreker die bizonder handel
de over de arbeiders- en economi
sche problemen iu Limbing. 

Daarna sprak ir. Clem Colemont 
over het landbouwprogramma van 
de Volksunie. De politieke toestand 
werd met gloed uiteengezet door 
de algemene partHspkrrtaris Drs. 
Wim Jorissen. 

Onnodig te vermelden dat de 
sp''ekers een buitengewoon succes 
oogstten, en dat de inrichters eer 
behaa 'den van hun werk 

W-VLAANDEREN 

Voorllchtlngsverg-adering. 
Op zondag 10 maar t om 15 uur 

vindt in het Vlaams Huis IJze"!aan 
83 een voorlichtingsvergadering 
plaats. Spreker : Pol Martens 

Na deze spreekbeui't wordt de 
kleurenfilm 2de Mars op Brussel 
afgerold. Toegang gratis. Iedereen 
welkom. 

Dienstbetoon. 
De zitdag van Dr. Leo Wouters 

heeft plaats op maandag 4 m a a r t 
van 18 uur tot 20 uur. 

Kolportage. 
Op zondag 3 maar t vindt een 

werftocht plaats te Adinkerke. 
Verg-aderen om 9 uur aan de 

kerk. Alle propagandisten wezen 
op post 

De huidige regering blijkt de herwaardering van het ambt 
van de leraar-re gent te willen kelderen. Bovendien heeft zij 
op het oog de massa over dit onderwerp verkeerd voor te 
lichten en dit met opzet. Erger : de grote vakbonden staan 
op het punt, hun leden -regenten te verraden. 
Zonder schaamte stelt de regering het volgende voor : 

Onderwijzer 
Regent 
Licentiaat 

Aanvangswedde 
jaarlijks 
88.000 F 

108.000 F 
150.000 F 

Eindwedde 
jaarlijks 
168.000 F 
204.000 F 
273.000 F 

studeert 2 jaar na de hu-i 
maniora), 

— Technisch ingenieur krijgt 
90% (hij studeert 3 jaar 
na de humaniora). 

— Licentiaat krijgt 100 % 
(hij studeert 4 jaar na de 
humaniora). 

Nu duidelijk is wat de re
genten verstaan door her
waardering en wat ledereen 
steeds daardoor heeft begre
pen, blijkt dat zowel de rege-

Bovendien zou een regent 
28 jaar moeten werken om 
aan zijn maximum wedde te 
komen in plaats van 26 jaar, 
zoals voorheen. 

Op het eerste gezicht blijkt 
er voor de regent een wedde-
v e r h o g i n g te zijn van 
108.000 F — 88.000 F = 20.000 
F per jaar. Hoe graag zou de 
« grote » pers dit boerenbe
drog willen publiceren. 

In werkelijkheid bedraagt 
de wedde van regent sinds 1 
juli 1962 88.000 F + 15.400 F 
(zijnde 17,5% i n d . ) = 103.400 
F. De door de regering voor
gestelde « herwaardering •» 
b e d r a a g t dus a m p e r 
108.000 F — 103.400 F = 4.600 
F. Van dit laatste bedrag 
moet dan de belasting nog^ 
worden afgetrokken. Kortom,* 
per jaar zou de verhoging nog 
geen vierduizend frank be
dragen 

Terloops weze opgemerkt 
dat de opgegeven cijfers be
trekking hebben op het bru
toloon. Belastingen en an
dere afhoudingen maken dat 
netto aanzienlijk lager ligt. 

De vakbonden A.C.O.D. en 
C.C.O.D. waren met de rege
ringsvoorstellen niet akkoord. 
Samen zorgden zij voor een 
kompromis dat als volgt aan 
de regering werd voorgesteld: 

regenten ? 

vakbonden ? 
Mocht de regering deze ci j

fers aanvaarden, hetgeen in 
de gegeven om&tandigheden 
onwaarschijnlijk is, dan nog 
zijn ze voor de regenten vol
strekt onaanvaardbaar. Door 
deze getallen voor te stellen 
bewijzen genoemde vakbon
den enkel dat zij niet in 
staat zijn de belangen van 
hun leden-regenten te behar
tigen. 

Inderdaad, herwaardering 
betekent : 
als de licentiaat 150.000 F 
krijgt, hetgeen praktisch vast 
staat, moet aan de regent 80 
% van dit bedrag worden ge
geven, dus 120.000 F. Dat is 
herwaardering ! 

Het best kan dit worden 
gemotiveerd als volgt : 

— Onderwijzer krijgt 70% 
(hij atudeert 1 jaar na de 
humaniora) , 

— Regent krijgt 80% (hij 

Onderwijzer 
Regent 
Licentiaat 

Aanvangswedde 
jaarlijks 
88.000 F 

114.000 F 
150.000 F 

Eindwedde 
jaarlijks 
171.000 F 
208.000 F 
273.000 F 

ring als de vakbonden vala 
spel spelen. 

Zij mogen er echter zeker 
van zijn dat bij alle regenten, 
zowel uit het officieel als ultj 
het vrij onderwij», grote mis-
tevredenheid heerst. 

Aan de regering zeggen dö 
regenten dat zij nooit de aal-< 
moes, die door de regering 
Theo Lefèvre wordt voorge
steld als herwaardering zul
len aanvaarden. 

Aan de A.C.O.D. en aan de 
C.C.O.D. antwoorden zij, reed» 
veel te lang hun vertrouwen 
te hebben geschonden. 

Door het feit dat slechts de 
V o l k s u n i e niet aan deze 
chantage meedoet, kunnen de 
regenten enkel op deze partij 
steunen. Zij laten dan ook 
niet na dit te doen. 

De universiteitsprofessoren 
schorsten de lessen; zij kre
gen voldoening. De magistra
ten saboteerden de processen 
die geld opbrachten aan de 
Staat, zij kregen voldoening. 
Regenten, maak U klaar voo» 
de actie. 

B. 

PROTESTAKTIE TUNNEL BRUG E 
zondag 3 maart 1963 te 9 uur 

3 

Zoals iedereen nu wellicht weet vindt nu zondag 
S maart de grote E-3-beloging Antwerpen - Sint-
Niklaas plaats. Wij vestigen er de aandacht op dat 
de wagens niet op de afgesproken plaatsen moeten 
samenkomen, maar wel op de A. Vermeylenlaan. De
ze laan loopt gelijk met de tunnel op de Linkeroever. 
en ligt aan weerszijde van de bovengrond van de 
tunnel tot tegen de Schelde. 

De karavaan A komt (met de rug naar Antwer
pen staande) rechts en de karavaan B links bijeen. 

De karavaan A gaat verder in Beveren de rich
ting Kruibeke uit en de karavaan B splitst in de rich
ting Vrasene. Tot zondag, en allen op post ! 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT Kentekens. 

ANTWERPEN 

E3 Kentekens. 
Het tierkennmgsreken is te ver

krijgen op leder aldelingssekreta-
n a a t of op het arrondissemenls-
sekretarlaat. Grote steenweg 165. 
Berchem Tel 39.92.06. Verder m : 

« Peter Benoit », Prankrljklei 8, 
Antwerpen 

« Tyrol » Nacionalestraat 22. 
Antweipeii 

« Cordial 
werpen 

« De Helder » Suikerrul 21 Ant
werpen 

« Tijl » Biedabaan 298, Merk-
sem 

« Pa Icon » 
Antwerpen 

« Oude Leren Emmer » 
Moezelstraai 19 

( t Houten 

!> Suikerrul 13. Ant-

Veroondstraat 57. 

Blauw 
Antwerpen 
Hui.'̂ le » Grote 

Markt 28, ontwerpen 
* Judas » Adnaan Brouwerstr 

27, Antwerpen 
« De Leeuw van Vlaanderen ». 

Jezuitenrui 1, Antwerpen. 

« Tijl », Antwerpsestraat ^9 
Mortsel 
Café « Alcazar », Mechelsesteen-
weg 22, Kontich. 

Vlamingen .aat niet na deze lo
kalen een bezoek te brengen 

Let wel! 

Alle deelnemers mei privaatwa 
gens, kamionneiten, vrachtwa
gens enz. gelieven dringend naam 
en adres door ie geven aan het 
arrondissementssekretariaat. Grote 
steenweg 165, Berchem TeL 
39.92 06 

Wie onze aktie nog gelde'.ijk wil 
steunen storle op postgiro 6912.44 
Wim Maes met vermelding 
« steunaktie E3 ». 

Aandacht. 

Iedereen (muziekkapel, vaandel
dragers, ordewaohi, coiportage-
ploegen propagandisten en sym-
pathi.santfn» verzamelt om 8 uur 
30 aan de Linkeroever op de Bea
trijslaan 

Alle deelnemers aan de protest
meeting van aans taande zondag 
3 maar t vertrekken met hun wa
gens gezamenlijk om 8 uur op de 
Grote Markt te Geel en op hetzelf
de UU'' op de Grote Markt te Turn
hout. De twee karavanen ontmoe
ten elkaar aan het Fort te Wijne-
gem op de Turnhoutse baan. On
dertussen zal de karavaan van 
Schilde ons hebben vervoegd. We 
rijden tezamen Antwerpen binnen. 

Ieder volge de mikrowagen van 
ons arrondissement. 

WAASLAND 
Voor de protestbetoging van 

zondag 3 maar t , gezamenlijk ver
trek voor de deelnemers uit het 
omliggende te 8 uur op de Grote 
Markt te Sint-Niklaas. 

De deelnemers worden verzocht 
hun voertuig met de afgesproken 
slogans, leeuwenvlaggen ot Volks
unie-banderellen te versieren. 

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

Autokaravaan. 

Vertrekpunt aan de Linkeroever. 
Langs de bijzonderste gemeenten 
van het Waasland gaat het naar 
St. Niklaas, waar de autokara
vaan rond 11 uur 15 op de Grote 
iVIarkt toekomt. 

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

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

Aanvragen en afrekeningen bij 
dhr Aendenboom Albert, Kazerne
s t raat 79, St. Niklaas. 

Leden en sympathisanten die 
met hun voertuig aan de protest-
rit op 3 maar t a.s. meedoen gelie
ven ten laatste vandaag naam en 
adres op te geven aan 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, Kazerne
s t raa t 79. 

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

Beveren : dhr . A. Braem. Bis-
schop-Ti'iestlaan 44. 

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

Meersenweg 24. 

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

Kerks t raa t 149. 
Dhr. A. DhoMander, Voorhout

s t raa t 43. 
Kemzeke : dhr . K, Oammoert, 

Regentiestraat 9. 

BRUSSEL 

Personenwagens verzamelen met 
de propagandawagen achter de 
KVS te 7 uur 50 (vertrek stipt te 
8 uur) . 

Men kan bij de k a r a y ^ n aan
sluiten op de baan naar Antwer

pen aan het Rond Punt van Wol-
vertem (kruispunt met baan ViV 
voorde-Merchtem). 

Verdere wegwijzer : Breendonk, 
Temse en zo over Zwijndrecht 
naa r de Linkeroever, waar alle 
wagens uit Brabant verzamelen 
op de Vermeylenlaan. Vertrek van 
daarui t te 9 ixar met de algemene 
karavaan naar Sint-Niklaas. 

GENT 

E-3 aktie. 

De V.M.O, Cient richt een auto
busreis in op 3 maar t 1963 voor 
deelname te Antwerpen aan do 
E-3 protestaktie. Laat u nog in
schrijven In het Vlaamse huia 
Roeland, lokaal Rubenshof of lo
kaal Tijl. 

Prijs 60 F nerkenningsteken in
begrepen. Autobezitters die met 
eigen wagen de reis meemaken wil
len worden verzocht voor zatejv 
dag hUn naam en adres op fco 
geven aan de VJkl.O.-verantwoop-
delljke K. Van Damme, 36, Tuin
wijk Jan Verhaegen, M^elbeke. 

WEITEREN 

Wetteren neemt deel aan de E3-
betoging 2»ndag 3 maart . Te 9 
uur vertrekt een autobus aan het 
Vlaams Huis. 

Deze volgt de weg van de beto
gers In tegengestelde richting om 
zich zo bi] de stoet te kunnen aan
sluiten ea mee te rijden naar de 
meeting in St. Niklaas 

D?elnemingskosten : 50 P (bus 
en herkenningsteken). 

^ 
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BORGERHOUT 
Op maandag 4 februari vond on-

. Be vergadering plaats. Als spreker 
hadden we dhr. Etienne Slosse, 
«Ue ons een klaar beeld bra«ht van 
de noodzakelijkheid van een twee
de en derde oeververbinding en 
van de daarbij aansluitende E-3 
weg. 

Op maandag, 4 maart , heeft on-
se volgende vergadering plaats in 
ons lokaal « Nieuwe Camot », Car-
nots t raal 60, te Antwerpen om 20 
uur 30; als s p r e k e algemene voor-
Bitter Mr. F rans Van der Bist. 

Aan onze voorzitter, dhr Geerts, 
wensen wij van har te proficiat 
met zijn 70ste verjaardag en we 
hopen hem nog vele jaren in ons , 
midden te behouden. 

MECHELEN 
De Vlaams-Nationale Kuituur-

gemeenschap « De Noo'dster » 
Bpeelt te Mechelen in eerste voor-
steümg de psychologische thriller: 
c Twee levenden en één dode » 
Tan de Vlaamse toneelauteur An-
dries Poppe 

Een sterk stuk naar de gelijk
namige roman van de Zweedse au
teur Sigurd Christiansen 

Dekorbouw : P.G. Veens 
'.'Alg. regie : Andries Bogaert. 

Zondag 3 maar t te 19 uur In de 
stadsschouwburg. Keizerstraat, 
Mech^'en. 
Kfartavond 

E- " gezellig samenzijn met 
kaartavond had heel wat vrienden 
verzameld in lokaal Opsinjoorke. 
De pret in karnavalstemming 
duurde tot in de late uu' t jes. Dank 
aan de vriend Ver.schaeren voor 
aijn milde gift voor de kaarters
prijskamp. 
Arr. Raad. 

Wil herinneren de leden van de 
«rr'. raad Mechelen aan de volgen
de bi'eenkomst. Vrijdag 8 maar t 
Om 20 uur 30. Guldenhuis, Vee
m a r k t 

Dagorde wordt toegezonden. 

MERKSEIM 
Koun betuiging, 

;Wij betuigen hiermede onze op
rechte en krlstelijke deelneming 
In het smartelijk verlies dat onze 
goede vriend J o a Verhoeven konat 
te treffen door he t overlijden van 
tijn moeder 
lieden vergadering. 

Wij doen een dringend beroep 
op al onze leden, van n u af de aa-
terdagavond van 30 maar t a s . vrl] 
t e houden, voor de algemene le
denvergadering van onze afdeling 
Volksunie te Merksem. 
Kol portage met de Volksunie. 

Chize pn^MigandaJelder, Ren. 
Vissers dringt er op aan dat nog 
enkele mensen zouden bijspringen 
«p zondag 17 maar t 'a.s. 

Dan wordt la de voormiddag ge-
tol-x)rteerd met ona partijblad. 

Onze gemeente huisvest honder
den simpasisanten, die dagelijks 
•en prooi zijn aan de partijpolitie
ke dagbladpers. Wij moeten hen 
de Volksunie aan huis brengen op
da t zij ze zouden beter leren ken
nen 
Halfvastenavond. 

De Halfvastenavond van de Wa-
•erploeg, op zaterdag 27 maart , üi 
onze zaal Tyl, Is wat men al maan
den vraagt. 

Er zal muziek zijn en er zal ge
danst worden. 

Dus aüeman in zaal Tyl, ver-
«leed of niet. 

Deelname in de onkosten 10 P. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
Op 28 januari 1.1. vergaderde te 

Herepials de arrondissementsraad 
In caté De Oude Zalm. We hoor
den het aktiviteltsverslag van het 
voorbijzijnde Jaar en de finantiele 
toestand van onze arrondisse-
mentskas. 

Het voornaamste doel der ver
gadering werd g-ewijd aan de ak-
tiviteitsplanning voor de aanstaan
de maanden. 

Onze vrijgpjstelde Jef Van den 
Plas zal zijn aktiviteit vooral af
stemmen op de Drietandaktie voor 

de boeren, uitbouw van ot^s arron
dissement, organisatie van dienst
betoon. 

Roger Verbeeck zal de propa-
gandaploegen van ons ar ondisse-
ment koördineren. 

Plannen worden gemaakt om de 
abonnementswerving doelmatig 
aan te pakken : ondei tussen kwa
men de eerste resultaten reeds 
binnen. 

Iedere afdeüng wordt verp'icht 
in de eerstkomende maanden ten
minste één meeting te beleggen 
en zijn kolportages te verzorgen. 
Geplande aktivitciten. 

29 maa' t a.s. : grote meeting ie 
Geel, waarop onze algemene voor
zitter Fr. Van der E'.st het woord 
zal voeren. Tijdens deze meeting 
wordt hulde gebracht aan Dr. Leo 
Wouters door een oud-medestrij-
der. 

Dr. Jur. Jo Belmans zit deze 
ve gadering voor. 

We verwachten een massa Kem
penaren die onze Leo Wouters op 
deze dag in zijn geboortestad zul-' 
len willen komen gelukwensen op 
zijn 60ste verjaardag ! 

25 mei : arrondissementele ka-
derdag. 

2 april : speciale autobussen 
worden ingelegd vanuit de Kem
pen naar de vergadering en op
tocht tg Antwerpen. Een vertrekt 
vanuit Geel over Herenta 's Esn 
vanuit Mo' over T u r n h o u t In
schrijven bij de bestuurs'eden. 
Dienstbetoon. 

Turnhout : iedere 4de maandag 
van de maand van 7 tot 8 uur ont
vangt onze volksvc-tegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens in café 
Cambrinus op de Grote Markt 

Turnhout : iedere vr ' jdag van 6 
tot 8 uur 's avonds ten huize van 
arr, voorzitter Jos Van Bruggen, 
Graatakker 142, of op telefonische 
of schriftelijke afspraak Tel. 
421.05.-"'-'' '• " "' ' • ' " ' • ' " " ' 

Geel : D - Jur . J o Belmans ont
vangt iedere vrijdag van 6 tot 8 
uur of op afspraak, te' . 585 35, op 
zijn adres Waterstraat 31. 

Geel : Jef Van den Plas ont
vangt iedere zondag voormiddag 
of op afspraak, tel. 581.42, Laars-
veld 15. Hij organiseert momen
teel zitdagen te Veerle, Herentals, 
Bouwel, Balen, Mol, R-Jkevorsel en 
Weelde. U kan reeds een afspraak 
met hem. beleggen ! Hij s taat 
graag tot Uw dienst. 

BRABANT 

ETTERBEEK-SINT-JOOST 
Sociaal dienstbetoon. 

Op maandag 4 maar t te 19 uur 
30 in lokaal « Maelbeek », Ouder-
gemlaan 154, sociaal dienstbetoon 
door de voorzitters van de afd. 
Brussel, Etterbeek - Sint-Joost en 
Schaarbeek. Daarna gezellige 
kaartavond. 

UKKEL 
We willen nog eens wijzen op 

de voordelen van he t l idmaat
schap derr V.U. : 

1. Onze leden worden persoon
lijk op de hoogte gesteld van al 

, onze aktivitelten in Ukkel en om
liggende. 

2. Onze leden (en zij alleen) ge
nieten regelmatig 30 % prijsver
mindering op het inkomgeld voor 
diezelfde aktivlteiten. Op deze 
wijze is de 50 F lidgeld spoedig 
terugverdiend. 

GELD 
voor iedereen! 

Op g:ewone h a n d t e k e n i n g 
en onder de s t r iks te ge
he imhouding , zonder o n 
derzoek bij ceburen ot 
werkgever. 
Terugbe ta l ing in 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

3. A'leen onze leden kunnen er 
op rekenen alle nummer.» te ont
vangen van De Olievlek, ons plaat-
se'ijk maandblad. 

SCHAARBEEK 
Grezellig; samenzijn. 

Het gezellig samenz'jn van 31 
maar t 1962 was o.a. door zijn tom
bola met 10.000 F prijzen een suk-
ses. 

Het gezslig samenzijn van 30 
maar t 1963 belooft een overdon
derend sukses te worden Niet al
leen is er weer een tombola, waar
voor iedere aanwezige een gratis 
biljet krijgt, maar z o g t de humo
rist Pieke Puk, zo pittig als het 
Ketje, voor de pint goed bloed. 

Prijzen voor de tombola worden 
in ontvangst genomen door de be-
stuurs'eden of op het sekretariaat 
Dupontstraat 87. Schaarbeek (tele
foon 17:91.38. L-efst na 19 uur ) . 

VORST 
Dienstbetoon. 

Elke Ie maandag van d" maand 
V a a m s Huis Die Ossewa, Bondge-
notenstraat 307, Vorst-Brussel 6. 
Op verzoek ook aan huis 

Zuidelijke randgemeenten. 
Om doelmatigheidsredenen gaat 

de werking in het arr. Brussel 
verdeeld worden over een lande
lijk en een stedelijk bestuur 

Bijgevolg zul'en Beersel, Rode, 
Alsemberg, Linkebeek, Ruisbroek 
en Drogenbos weldra op eigen be
nen moeten gaan. Aan deze ker
nen nu om te bewijzen dat ze het 
kunnen stel'en zonder tussenkomst 
van Vorst-Ukkel ! 

Personen, welke zich voor de 
zuidelijke randgemeenten willen 
inspannen, kunnsn zich voorlopig 
nog wenden tot de vcor7,itter van 
Vorst-Ukkel : de heer Vanthour-
nout, Engelandstraat 420 te Ukkel 
(Brussel 8). 

O-VLAANDEREN 

EREMBODEGEM 
Groot V.U.-bal der Denderstreek. 

Zaterdag 16 maar t zaal Animo, 
Dender brug, Erembodegem. 

Ingericht door en ten bate van 
de sociale werken der afd. Den
derleeuw, Welle, Terjoden en 
Erembodegem. 

Het groot T.V.-orkest Willy 
Prank (12 uitvoerders) speelt ten 
dans van 21 uur af. 

Speciale bussen voor het bal. 
Eerste bus vertrekt te Dender

leeuw aan De Klok te 20 uur 30, 
te Welle aan CJambrinus te 20 uur 
40, te Terjoden aan De Blauw-
voet te 20 uur 50. 

Tweede bus een uur later. 
Terugkeer : eerste bus te 2 uur, 

tweede bus te 3 uur. 
Kaar ten te verkrijgen in de 

Volksunie'okalen en bij alle be-
stuurs 'eden van de vier afdelin
gen. 

Prijs 50 P . , , 

Belastingen 
Boekhoudingen 
Sociale wetten 
Leningen 
Verzekeringen 
Immobiliën 

S O F I K A p V B A 

P l a n k s t r a a t 17, 
S t - T r u i d e n 
T e l : ( 011 )73 .906 

Busreis heen en terug 10 F, te 
betalen in de bus bij vertrek. 

DISTRIKT GENT 
De wagens zullen weer rollen ! 

Zondag 17 maar t is het beslist 
mooi weer. Op die dag trekt de 
Volksunie - propagandakaravaan 
door het distrikt Gent, Ons ant
woord aan de « Non - neen «-he
ren is klaar en duidelijk : zelfbe
stuur. 

Ook U wilt deze oplossing. Daar
om wacht met langer; laa t t hans 
reeds weten of U mee doet aan 
dhr Guido De Keyser, Onderber-
gen 57 Gent (tel. 25.09.08) of dhr 
Edmond De'laert, Holdaal 32. Gent 
(tel. 22.24.27). 

Ook zij die willen meerijden met 
een der auto's om in de onder
scheiden gemeenten het blad te 
verkopen, gelieven zich op te ge
ven. 

Uur 'egeling : vertrek 8 uur 15 
Roeland: 8 uur 30 vertrek Kerk-
ple 'n Afsnee; 8 uur 30 tot 9 uur 
Af snee; 9 uur tot 9 uur 40 St. De
nijs Westrem; 9 uur 40 tot 10 uur 
30 Baarle Drongen en Drongen; 10 
uur 30 tot 11 uu»- 30 Mariakerke 
Centrum en Mariakerke Collegem. 
Daar einde van de tocht. 

Iedereen weze op post ! 

GENT 
Op zaterdag 9 maar t te 20 uur 

in de feestzaal Roeland; spreek
beurt door dhr Gouverneur over 
« Laat ook nu de Voerstreek niet 
los ». 

Korts hulde van dr Leo Wou
ters aan Wies Moens. Ingericht 
door de Vlaamse Kultuurkring 
Gent . Leden gratis — niet-leden 
5 F. 

W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Sociaal dienst1>etoo«. 
Zitdagen : 
ASSEBROEK 

ledere zaterdag voormiddag van 
11 tot 12 uur bij de heer H Van 
Severen, Esperantostraat 4, Asse-
broek. 
BLANKENBERGE 

ledere maan-, woens- en vrijdag 
van 19 tot 19 uur 30. 

Enkel op woensdag uitbetaling 
voor mutuali tei t en vakbond. 

Adres : de heer Oesar De Oo-
ninck. Groenestraat 45, Blanken
berge. 
BRUGGE 

lede ' e zaterdag voormiddag van 
I l tot 12 uur in café Vlissinghe, 
Blekersstraat 2, Brugge. 
KNOKKE 

ledere • zaterdag voormiddag van 
10 uur 30 tot 11 uur 30 in het se
kretariaat , Elisabethlaan 105 (1ste 
verdiep), Knokke. 

Ook uitbetaling mutua ' i te i t en 
vakbond.' 
SÏNT-ANDRIES 

Iedere zaterdag vooimiddag van 
10- tot 12 uur of op afspraak (tele
foon 379.74). 

Ad~es : de heer Etienne Maes, 
Lange Molenstraat 64, St. Andries. 
SINT-KRUIS 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 11 uur bij de heer M. Van-
demoortel, Delaplacestraat 121, 
Sint-Kruis (tel. 320.91^. 

ARR. lEPER-POPERINGE 
Onze Arrondissenientsvoorzitter, 

dr. Le Compte, kwam vorige week 
voor de Televisie, samen met de 
ministers Leburton en Ousters en 
prof. dr Van der Horst van Am
sterdam. 

Zoals men weet, is dr. Le Oomp-
te Voorzitte'- van het « Onderzoe
kingscentrum voor Gerontologie » 
en sekretaris van de « Vlaamse 
Vereniging voor Geriatrie ». Het 
was in deze hoedanigheden dat h i j 
door de TV geïnterviewd werd. «De 
Standaard» noemde dit intervieuw 
« uitstekend ». Wat weer eens i>e-
wijst dat de VU alle klassen van 
de bevolking omvat, ook de weten-
sch9.psmensen. 

Omwile van de weeisomstandig-
heden die laten voorzien da t de 
winter nog ettelijke weken kan du
ren, worden de feestelijkheden, die 
voor de eerstkomend weken voor
zien waren, voor alle zekerheid 
uitgesteld tot na Pasen. 

Dan gaan de reeds aangekondig
de feesten en vergaderingen door, 
evenals ook de provinciale kader-
dag van West-Vlaanderen, die t e 
Poperinge zal plaats hebben. 

VEURNE - OOSTENDE -
DIKSMUIDE 

Een reuzebal wo-dt ingericht in 
de feestzaal « Monty » te Koeke-
lare op zaterdag 16 maar t te 20 
uur. Het orkest « The Sea-Siders » 
speelt ten dans. 

Iedereen hartelijk uitgenodigd. 
Deelname in de kosten : 30 F. 

HUWELIJK 
Op 23 februari a.s. is onze sym

pathieke medewerker de heer Mau-
ri ts Van Tongerloo in het huwe
lijk getreden met Mejuffer Cilia 
Van den Sande 

Onze hartelijkste en welgemeen
de gelukwensen bij deze nieuwe le
vensvaart. 

GEBOORTE ^ 
In he t gezin Marcel Broeckaert-

Loos werd een vijfde kindje gebo
ren met naam Jan-Joris . 

De V.U. wenst haa r propagan
dist en zijn familie van ha r te pro
ficiat. 

OVERLIJDEN 
Te Antwerpen overleed op 24 fe

bruari de heer Albert Gits aJa 
toondichter en volkskundige beter 
gekend onder de naam Guido Al. 
brecht. Wij bieden de familie bij 
dit smartelijk verlies, onze blijken 
van kristelijke deelneming aan . 

Te Breendonk overleed op 26 fe
bruar i de heer J. Verlinden in de 
ouderdom van 83 jaar . Wij bieden 
de familie liiermee onze blijken 
van kristelijk medeleven aan. 

Spanje 
beste geldbelegging, hoogste opbrengst - verkoop en ver
huren van appartementen aan de mooiste stranden van 
S P A N J E (Taragona) - nog enkele percelen grond te 
verkopen vlak aan zee (geen bemiddelaarskosten) 
Bisschopstraat 34 Antwerpen - Tel. 03/35.57.73 

ZOEKERTJ 
Handelshuis ter beschikking van 

jonge apoteker — klienteel verze^ 
kerd — centrum dorp omgeving 
Gent . Schrijven kantoor blad let
ters A.B.N. 

15 

Vlaming, goede not. van fr. 
taal zoekt werk : bediende-magaz. 
Thans werkz. als chef mag. loon 
8.0OO P. Woont te Anderlecht. 
Schrijven kantoor blad. 

IS 

Te koop : par t i j fantasie Juwe-
en. Halve prijs. Schrijven of tel. 
kantoor blad. 

20 

Wij zoeken In he t ganse land, 
verkopers voor de bekende Duitse 
Neoplastic - Autopollsh. Zeer 
winstgevend. Ook als bijverdien
ste. Schrijven : Neoplastic, Bugeen 
Dierckxlaan 21, Schilde. 

Nieuwe wijk randgemeente Brus
sel. Bouwen wet de Taeye, lening 
op lange termijn. Vlaamse kandi
daatbouwers gezocht. Schrijven 
kantoor blad. 

21 
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ANTWERPEN 

Adreswijziging. 
Het nieuwe ad ' e s van volksvert. 

R. Matheyssens luidt als volgt : 
Lierse - steenweg 326, Mortsel. Tel. 
51.35.99. 

I AANDACHT! AANDACHT! i 
I De V.M.O.-filmsektie is klaar ; 
I om bij u te komen filmen. Z 
I 2de mars op Brussel (kleu- S 
1 ren) . • 
I Tegen de Franse preken. • 
I Nieuwe V.M.O. film : beto- ; 
I ging E3 in voorbereiding. • 
I Briefwisseling : F . Lauriks, • 
I Offerandestraat 68, Antwerpen, i 
i Wij filmen gratis. • 

ANTWERPEN-STAD 
Dr. Leo Wouters spreekt op on-

re maandelijkse studieavond van 
dinsdag 5 maai't in he t Vlaams 
Huis « Peter Benoit », Prankrijklei 
8 te Antwerpen, stipt om 20 uur 
80. 

Hij neemt het « Vierjarenplan 
der Be'gische regering en onze 
ekonomische ekspansie in Vlaan
deren » op de korrel. Allen die he t 
belang beseffen der stoffelijke wel
vaar t voor een nationale ontvoog
ding van ons volk, zullen er prijs 
op stellen door dr. Wouters inge
wijd te wo^'den in de ekonomische 
vraagstukken van ons land. 

Zijn deskimdigheid en zijn een
voudige klaarheid als spreker 
s t aan er borg voor dat al onze le
den he t belangwekkend zullen vin
den. 

Nadien volgt gedachtenwisseling 
me t de spreker. 

Mr. Schiltz geeft achteraf zoals 
ledere maand, zijn zeer gewaar
deerd en reeds befaamd overzicht 
van de politieke toestand. 

Deze studie avonden zullen elke 
m a a n d regelmatig de eerste dins
dag om 20 uur 30 in «Peter Benoit» 
p laa ts grijpen. 

Ook nietJleden zijn welkom, 
m a a r moeten door één der leden 
voorgesteld worden. 

LIER 
Ondanks de scherpe kouds was 

de ganse kolportageploeg onder 
leiding van Jef Langman», ï»opa-
gandaleider van de afdeling I^er 
opgekomen voor onze werftocht 
ta Kessel Langs de mikrowagen 
werden de kerkgangers opgeroepen 
ook hun Vlaamse bagage wat bij 
t e werken. Een honderdtal num
mers werden verkocht en een 
reeks interessante adressen geno
teerd. 
Voordracht. 

De Vlaams - nationale Kr ing 
s ta r t t e zijn aktiviteiten me t een 
voordracht van Pa ter Brauns S J. 
Na een inleidend woord van Lode 
Lambrechts over de werking van 
de Vlaamse Kr ing en een voor-
ste'lling van de spreker door Lic. 
Walter Luyten vat te spreker zijn 
onderwerp « Vlaamse en Sociale 
beweging onder Bijbelse optiek » 
aan . Het talrijke, zeer verschei
den, publiek was geboeid tot he t 
einde van deze urenlange voor
dracht . Ook vrijzinnigen waren 
entoesiast over de evangelische 
geest van Liefde en gerechtigheid 
die uit die voordracht straalde, 
hoewel de hipokrisie in de Belgi-
Bche samenleving scherp gehekeld 
werd. 
Zitdag. 

Wij herinneren leden en simpa/-
t isanten a a n de zitdag van onze 
manda ta r i s R. Mattheyssens op 
de derde maandag van de maand. 
Dus nu 18 m a a r t 21 uur in café 
Den Hoorn. Raad ook anderen aan 
deze zitdagen te gebruiken. 

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

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

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 
J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
TeL : (04)79.62.00 

WILLEBROEK 
De kolportageploeg Willebroek 

wordt verzocht zich klaar te hou
den om op zondag 10 maar t de 
arrondissementele ploeg te leveren 
voor kolportage te Bornem. 

Losse helpers kimnen zich aan
geven bij Guido Heyvaert, Boom-
se steenweg, Willebroek. 

BRABANT 

LEUVEN 
Het V.N.S.U. Leuven richt zijn 

volgende vergadering in op 6 
maar t 1963 in lokaal Cristal, Pa
ri jsstraat 12 te Leuven. Daar zal 
om 20 uur 15 de heer De Neckere 
van het weekblad Links een be
langwekkende lezing komen hou
den over « Links en het federa
lisme ». Deze lezing zal gevolgd 
worden door een debat Ongetwij
feld een avond om niet te missen, 
een enige kans om kontakt op te 
nemen met Vlaamse federalisten 
van buiten de Volksunie. Allen 
daarheen. 

STROMBEEK-BEVER 
Op zaterdag 2 maar t in zaal Pa

viljoen St. Amandstr te 20 uur 
ohne-man-show van en met Ter
ry van Ginderen (Vlaamse T.V.). 

Toegang : 30 F. Deze avond 
wordt ingericht door de Vlaamse 
Vriendenkring. 

VORST en 
SINT-GILLIS-BRUSSEL 

Op 2 maar t te 20 uur geeft de 
kutuurvereniging De Vriendschap 
een ABN-avond in het Vlaams 
Huis Die Ossewa, Bondgenoten-
s t raa t 307, te Vorst. 

Sterk aanbevolen aan onze 
Volksunieleden en -sympatizanten. 
I s de werking voor beschaafde om
gangstaal niet een onderdeel van 
onze algemene ontvoogdingsstrijd? 

Deelname in de kosten : 10 F . 

LIMBURG 

GENK 
De afdeling hield h a a r maande

lijkse vergadering in aanwezigheid 
van Drs Joris Degraeve. Naast de 
gewone kemladen waren een paar 
nieuwe en zeer interessante mede-
we kers opgekomen. 

Een intense propaganda onder 
de arbeiders werd uitgestippeld 
voor de eerstkomende maanden. 
Meteen werden ook een t iental 
nieuwe l idmaatschapskaarten bin
nengebracht. 

LAN AKEN 
Heden namiddag te 5 uur vergar-

dert de arrondissementele r aad te 
Lanaken. Uitnodigingen werden 
gestuurd naa r de belanghebben
den. 

We kondigen nogmaals aan da t 
er een belangrijke voorlichtings
vergadering wordt gehouden op 
zaterdag 16 maar t a.s. te 20 uur, 
in café Borghoms, Briegden, Gel-
lik-Lanaken. 

We verwachten vanzelfsprekend, 
zoals op onze andere vergaderin
gen, vele nieuwe belangstellenden. 

Sprekers : Volksvertegenwoordi
ger Reimond Mattheyssens, Gus-
taaf Begas en Clem Colemont. 

KIEWIT-HASSELT 
Een groot aanta l Volksunie-bla

den werden gratis uitgedeeld a a n 
de kerk van Kiewit door de propa-
gandaploeg van Hasselt. 

'S GRAVENVOEREN 
Na he t geslaagde Vlaamse kar-

navalfeest van 10 februari, onder 
leiding van Jef Huynen en Jef 
Ernst, kende ook de pensenkermis 
ingericht door de Bond der Vla
mingen van Oost-België in « Hof 
De Voer » een sukses. 

Zaterdag 16 februari van af 20 
uur waren een honderdtal Vlamin
gen van de Voerstreek, uit Ant
werpen en Limburg in aangename 
vriendschapsgeest verenigd. AlJen 
die mist en sneeuw getrotseerd 
hadden, smaakten Voeren-pensen 
uiterst lekker 

Toen dhr Gouverneur, voorzitter 
van de Bond der Vlamingen van 
Oost-België, he t woord nam werd 

Boekhouding — Belaslingen 

Sociale Wetten 

Tel (Brussel) i7.05.70 

het i-umoerig gezelschap (geschokt 
door de laffe aanval op twee Vla
mingen van de Platdietse streek 
door Teuvense franskiljons) stil en 
aandachtig. In korte termen on
derstreepte hij dat allerlei vereni
gingen in Vlaanderen het plan 
koesteren om gedurende het a.s. 
zomerseizoen de Voerstreek te be
zoeken. Hij deed een krachtige op
roep tot alle aanwezigen : de Voer-
streek spoedig m gereedheid te 
brengen om die Vlaamse toeristen 
goed te ontvangen. Naast kampeer
terreinen moeten er ook hotels en 
toeristische at trakt ies komen; laat 
ons er samen voor werken, besloot 
de spreker. 

Na de tombola, begiftigd met 
heel wat prijzen van Vlaamse fir-
mas en Vlaamse Stadsbesturen, 
werd een hertog en hertogin van 
Limburg verkozen. Tot in de klei
ne uurtjes bleven tientallen voort-
vieren. Want de Voerstre^k is ont
waakt en wordt weer echt Lim
burgs. 

LIMBURG 

Dienstbetoon. 
Het sociaal dienstbetoon, onder 

voorzitte 'schap vsn dhr Alfons 
Jeurissen, breidt zich stelselmatig 
over de hele provincie uit. Regel
matig melden zich nieuwe mede
werkers. 

Het provinciaal sekretariaat 
wordt waargenomen door dhr M. 
Adons, E5miel Vandorenlaan 47, 
Waterschei. 

Volgende zitdagen worden ge
houden : 

ZONHOVEN 
Alle dagen ten huize van Alfons 

Jeu"issen, 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 De
graeve, Stat ionsstraat . Tel. 738.17. 

VOERSTREEK 
In « Hof De Voer » te 's Gra

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

MAASEIK 
Elke donderdagavond tussen 9 

uur 30 en 21 uur bij Everts, Bleu-
mers t raat 28. Tel. 612.26. 

NIEUWERKERKEN 
Ten huize I r Clem Colemont, 

prov. sekr op afspraak per brief 
of telefoon 738.17. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

^M^. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

• 
WELDRA 
DORTMUNDER 
Thierbrauhof III en IV ? 

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

Zich wenden : 
Abts, 
Tiensesteenweg 120 
Korbeek-Lo. 

HALEN 
Voor ziekenkas bij mevr Kem-

peneers-Jacobs, Stationsstraat 25. 
Tel. (013) 414.08. Elke avond van
af 19 uur 30 L'efst na telefoni
sche verwittiging. 

H A M O N T 

Elke voormiddag bij dr Sempels 
L.. Pastoor Lemmenssti. 9. Tel. 
453.01. 

NEERPELT 
In Hotel Neuf aan het sta'ion, 

4de vrijdag der maand: Senator 
Diependale tussen 9 uur 30 en 10 
uur 30. 

GRÜITRODE 
Een atdpling van de ziekenkas 

wordt uitgebouwd dooi- Jaak Vee-
straeten-Vliegen Ophovenstraat 
40 

OVERPELT 
Bij Rene Evers, dorp 142 O ver-

pelt, na afspraak. 

Ö-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Pensenkermis. 

Zaterdagavond 2 maar t pensen
maaltijd, gratis aangeboden aan 
alle leden en abonnenten van de 
Volksunie Denderleeuw. 

Die avond heeft ook de tombola 
plaats van de abonnementenslag. 
Pol Martens houdt een korte toe
spraak. 

Stemmige Vlaamse muziek waar-
borgt he t welslagen van deze 
avond. Dus allen present in het 
nieuw Vlaams huls « De Klok ». 

V.M.O GENT 
Filmavond. 

Zaterdag 2 maar t 1963, 20 utir 
zaal Roeland, Korte Kruisstraat 
3, Gent. 

Programma : Relletjes te Ant-
we pen, H. Geest kerk, IJzerbede
vaar t 1937, Hulde a a n 80-Jarige 
moeder Maes, Mars op Brussel Nr 
2, in Gevacolor. 

Z O I T E G E M 
De viering van het 150ste lid van 

de afdeling, op zaterdag 23 dezer, 
is uitgegroeid tot een echt suksesl 
Voor een bomvolle zaal verzocht 
de voorzitter de eerste spreker, dr 
van Leemputten, he t woord te wil
len nemen, waarna niemand min
der dan de algemene voorzitter. 
Mr F rans van der Eist, de slotrede 
uitsprak. Beide volksvertegenwoor
digers genoten grote bijval. 

Namens de afdeling werden ge
schenken aangeboden a a n de heer 
Gaston Lapaige, die niet minder 
dan 30 leden aanwiert, en aan 
mevr. Van der Stockt, he t l«Oste 
lid der afdeling. De Volksunie 
Zottegem telt nu 158 leden. 

Als afgevaardigden van plaatse
lijke afdelingen bemerkten we de 
heren Gies Cosijns en Eeckhout 
van Oudenaarde; dhr Bert de Cre-
mer ondervoorzitter van het arron
dissement Aalst. Ook de heer Pol 
van Cauwenberge, voiige voorzitter 
van afdeling Zottegem, was aanwe
zig. 
Volgende data . 

20 april 963, eerste Volksunie
bal te Zottegem, zaal Parking. 

14 juli, eerste 11-juliprijs dr van 
Leemputten Senator Diependae-
le, vertrek te Zottegem, aankomst 
te Velzeke. 

W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Bestuursnieuws. 

Teneinde he t aanta l bestuursle
den van de afdeling Brugge in 
overeenstemming te brengen met 
de statuten, wordt de ontslagne
mende sekretaris, de heer K. In-
ghels, vooropig niet vervangen als 
bestuurslid. 

De funktie van sekretaris zal ad 
interim door de heer G. Camewal 
waai^enomen wo"den. 

BRUGGE EN SUID-AFRIKA 
Op uitnodiging van de jongste 

Brugse kulturele vereniging « Wil
lem de Dekenkring », was de heer 
Burger, Ambassadeur van Suid-
Afrika, te gast in de kring « Ger-
m a n a », Oostmeers 3, te Brugge. 

Ter gelegenheid van de maande
lijkse klubavond, welke steeds ie
dere vierde vrijdag in de maand te 
20 uur plaats heeft sprak de heer 
Ambassadeur voor een talrijk en 
aandacht ig gehoor, over zijn land. 
Een paar mooie filmen waren een 
juiste illustratie. 

Bij deze gelegenheid worden alle 
Vlamingen uit he t Brugse uitgeno
digd op de maandelijkse klub
avond. Ook ledereen kan mits een 

vrije bijdrage lid worden van da 
« Willem de Dekenkring ». 
Lentebal. 

Ons Lentebal vindt toch p a a t s I 
Gezien de ongunstige weersomr 

standigheden en de siecht • toe
s tand van de dakbedekking kon 
door het Brugs siadsbestuur de 
Brugse Stadsha'len niet t o ^ g - t a a n 
worden. 

Het feest vmdt echter p aais, ter
wijl de inrichting overgenomen 
wordt doo- de WiUem de Deken
kring, op zaterdag 2 maar t te 21 
uur in de feestzaal « Jagershof B, 
Gemeenteplem, s in t - Andries 
(Brugge). 

Het Brussels Amus.;ments Orkest 
onder leiding van Peter Philips; 
speelt ten dans en zorgt voor d0 
gepaste stemming. 

De reeds verkochte kaa ten te-
gen 50 F en 40 F (enkel voor le
den) blijven ge'dig. 

Belangrijke mededeling : U be
reikt de feestzaal « Jagenshof > 
met Bus 5 (ha ' te 't Zand) Voor de 
terugkeer wordt voor goedkoop vee
voer gezorgd 

BLANKENBERGE 
Ontspanninggflub 
« De Breughe;vrienden n. 

Deze onlangs opgerichte ont-
spanningsc'iUb richt op 16 en IT 
maar t een reuze-bolling in, welke 
plaats heeft m het lokaal « Huls 
Breughel », de Smet de NaeyM>-
laan 41, Blankenberge. 

3.000 P aan prijzen gewaarbcrgA, 
Inleg : 5 F voor 6 bollen. 
Neemt deel en steunt zo het 

Vlaams gezelschapsleven te Bla»-
kenberge. 

V.U.-bal en week-end aan de Knat, 
Na het suJtses van bal van T ( ^ 

rig Jaar, richt de plaatselijke af
deling Bankenbe'-ge een tweede 
bal in op zaterdag 30 maar t 1961 
te 21 uur, welke plaats heeft in é$ 
feestzaal « Thal ia », Weststraat M 
Blankenberge 

Het dansorkest «MelodienbandÉ 
zorgt voor de nodige stemmlnjp. 

Toegangsprijs : 25 F. 

Bij deze gelegenheid wordt WHI 
de aanwezigen van buiten Blaa-
kenberge een « week-end aan de 
kust » aangeboden. Prijs 125 F 
waarin begrepen is : avondmaa l 
toegangskaart tot het bal, an^ 
nacht ing en ontbijt. 

« Huize Breughel », de Smet de 
Naeyerlaan 141, s taat in voor e e s 
perfekte bediening. 

Inschrijvingen of inlichtingea 
bij Cesar De Coninck, Groenestï , 
45, te Blankenberge. 

Betalen op P.CJl. 4467.34 van O, 
De Coninck. Blankenberge. 

Inschrijvingen worden a a n v a a r t 
tot uiterlijk 25 maar t 1963. 

De V.U. Blankenberge verwaohl 
bij de eerste Lentedagen ook ü 1 

NIEÜWPOOBT 
De Vlaamse Vriendenkring rlclit 

op 9 maar t om 8 uur een Breughe t 
avond in, die doorgaat in het g a s ^ 
hof « De Beiaard » Markt Op het 
programma : een overvloedig maM 
en een leuke kwis. afgewisseld met 
vrolijke dansen. De inkomprij» 
bedraagt slechts 50 F. Inschrij
vingen uiterlijk tot 3 maar t i a 
he t gasthof of aan de propagate 
disten. 

ROESELARE 
Avondfeest of bal van de Vlaaa». 
se Kring « De Mandel. 

Op zaterdag 30 maar t 1963 om 
20 utir 30 in de zalen < De B e u n », 
Roeselare, worden alle Vlaame-
nationalisten hartelijk uitgenodlipl 
en stellig verwacht. 

Breng uw vrienden en kennissen 
mee naar dit jaarlijks feest VBB 
he t aiTondissement Roesedare-
Tielt. 

Wenst ü dit feest met gesche»' 
ken te begiftigen om de gezellig
heid te verhogen verwittig dan t)}. 
dig per tel. 051-209.64. 

Gfolc Veil: 
GLAZEN en MONTiJREN.. 
Gratit voor venelerden. 
He'slelllngen in eigen wetVhuiS. 

Walter ROLAND 
— Gedtplomeerd Oplieker —-

Kerkstraat, 58 — Antwerpen 

(Lel «.«.b. op tiel huiinummc !J 

Telefeen: 3S.8&.M 

10 % lorling ep vertoon deie-. 
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I N Vlaamse moties en manifes
ten allerhande wordt sinds jaren de spoedige 
aanleg van de E-3 gevraagd. Vlaamse universi
teitsprofessoren en geestdriftige jonge Vlaamce 
ekonomisten hebben zich herhaaldelijk aan het 
werk gezet om de E-3-eis de kracht van hun we-
tenschappelijk# argumenten bij te zetten. In 
1961 werd door VTB-VAB een grote E-3-betoging 
op touw gezet; alle politieke partijen zagen zich 
verplicht er aan deel te nemen. In de herfst van 
1961 trokken de eerste honderdduizend door de 
straten van Brussel; hun meest-gef'candeerde 
leuze was de E-3-eis. Een jaar later waren het 
er tweehonderdduizend en klemmender dan ooit 
werd de E-3-eis herhaald. 

Een nuchtere letter en een cijfer, een banale 
afkorting, de administratieve naam van een weg 
hebben sinds jaar en dag de oude strijdkreet van 
de vliegende blauw voet naar een tweede plaats 
verwezen. Teken des tijde-, aanv/ijzing voor de 
richting die de naoorlogse Vlaamse beweging 
heeft gekozen. Beklemtoning ook van het feit 
dat achter een zakelijk Vlaams programma de 
ganse geestdrift — de traditionele en de nieuwe 
— van de Vlaamse beweging kan samengebald 
worden. 

Dat Belgié anno 1963 het nog aandurft en 
aankan, Vlaanderen de E-3-handschoen in het 
gezicht te gooien, is een schande. Dat Vlaanderen 
anno 1963 het aandurft en aankan de hand
schoen op te rapen, is niet alleen een eer. Het is 
een zakelijk winstpunt. En het zal later een zeer 
belangrijk moment in onze ontvoogdingsstrijd 
blijken te zijn. 

Te Brussel heeft men een belangrijke tak-
tische flater begaan. Men heeft de Vlaamse 
weerstand gemeten en men bevond hem licht 
genoeg om het aan te durven, de E-3 op de lange 
baan te schuiven. Maar men vergat dat een lan
ge baan juist dat was, wat de V l a a m e beweging 
nodig had om stelselmatig aan snelheid te win
nen sinds het ogenblik, nog kort geleden, dat zij 
weer echt « beweging» was geworden. Het suk-
kelstraatje van de E-3 is een korte weg naar 
Vlaamse bewustwording. 

E lEN Brusselse flater dus. Maar 
Brussel, wat is dat ? Een onbepaald en onbe
paalbaar noodlot dat over Vlaanderen hangt ? 
Helemaal niet ! Brussel is een werkelijkheid, een 
te omschrijven werkelijkheid : de éne god van 
het Belgisch unitarisme en de drie goddelijke 
personen van de « grote » partijen. Dat is het 
adres waar men zich wenden moet voor alle E-3-
klachten. De Belgische god, wiens « rechtvaar
digheidsgevoel » eist dat alles in dit land — ook 
de bouw van autosnelwegen — « paritair » zou 

zijn : zoveel kilometer in Vlaanderen, zoveel ki
lometer in Wallonië. En wiens traditionele voor
keur er dan meteen voor zorgt dat de belache
lijke pariteit verder ontkracht wordt door de 
voorrang voor de Waalse kilometers. Geen zake
lijke overwegingen, geen onderzoek naar de eko-
nomische noodwendigheden, geen afmeten van 
het vervoer en van de waarde der vervoerde goe
deren op het Vlaamse en Waalse snelwegentra
ject. Maar « verdelende rechtvaardigheid » op 
zijn Belgisch : het leeuwenaandeel voor de haan. 

En in hun almachtige wij:'heid voeren de 
drie goddehjke personen het goddelijk plan uit. 

/ \ LLE drie ! God de vader gaat 
in het blauw gekleed : Vanaudenhove is de vader 
van het E-3-monster dat interkommunale heet. 
In het vijftienjarenplan dat hij tijdens de vori
ge regering opstelde, was er geen plaats voor de 
E-3. Daarom dacht hij de Vlaamse kinderhand 
gauw te vullen met de formule van de interkom
munale. De bladeren vielen en de regering viel; 
het vijftienjarenplan ging de reusachtige pa
piermand van de Wetstraat in. Maar de volgende 
regering vond de interkommunale een bruikbare 
gedachte : het gedroomde middel om de lastige 
Walen tóch prioriteit te geven en de slome Vla
mingen niet al te zeer te verontrusten. Lefèvre 
ontpopte zich tot de gee •', groot bevorderaar van 
een blijvend pinksterwonder : in alle talen 
moest de lof van de interkommunale gezongen 
worden. Maar in zijn ijver deed hij pinksteren 
vroeger dan pasen vallen en doorheen gans het 
jaar 1962 hoorde men hem verklaren dat « de 
werken aan de E-3 onverwijld zouden aangevan
gen worden », dat « de aanbestedingen binnen 
enkele dagen gingen uitgeschreven worden», 
dat « de eerste spade binnenkort zou gestoken 
worden». Inmiddels was de zoon aan het eind 
van zijn verborgen leven gekomen en schoot hij 
onverwijld aan het werk. Zijn naam was Merlot, 
maar de eer^-'.e spade die hij stak ging niet de 
Vlaamse grond in. De « route de Wallonië », kort 
nadien reeds zijn kruistocht, genoot zijn eerste 
en dringende aandacht. 

nk, AN de valse god, de afgod van 
het unitarisme en aan de drie afgoden van de 
unitaire partijen werd de E-3 geofferd. Niet het 
eerste offer, waarschijnlijk ook niet het laatste. 
De Vlaamse Abel had reeds vroeger vuurtjes ge
stookt waarvan de rook welgevallig opgesnoven 
werd door de afgoden. En ieder wegenoffer werd 
'>!;eeds dankbaar aanvaard. Zo werden in 1961 
gelden uitgetrokken voor werken aan 3.790 km 
rijkswegen in Vlaanderen, 843 km in Brabant en 
5.279 km in Wallonië Zo ontvingen de twee be
langrijkste centra aan de route de Wallonië — 
Luik en Charleroi —van 1954 tot half 1962 bijna 
99.000.000 F voor de aanbouw van wegen, terwijl 
de Vlaamse tegenhangers langheen de E-3 — 
Antwerpen en Gent — het in dezelfde periode 
stellen moesten met nog geen 28.000.000 F. 

Braaf en bescheiden stookte Abel zijn vuur
tjes. En toch was Kaïn niet tevreden : enkele 
dagen geleden nog moest de minister van Open
bare Werken in de Senaat Waalse conatoren 
sussen door te verklaren dat zijn eerste aan
dacht, als Waal, uitging naar de route de Wallo
nië en dat de route minstens twee jaar voor
sprong had en zou houden op de E-3. 

D> E oprichting van de interkom
munale een paar weken geleden te Gent was het 
doopsel van de E-3. Is daarmee het pad naar 

onze zaligheid geëffend ? Verre van daar ! Het 
voert nog door menige gevaarlijke bocht en 
langs talloze afgronden. 

Hebben wij niet moeten beleven dat Gilcon 
de oprichtingsplechtigheid zelf van de interkom
munale wou storen met het indienen van amen
dementen op zijn eigen teksten ? Men heeft hem 
naar een eerstvolgende vergadering verwezen; 
de spreekbeurten waren klaar, de feesttafel was 
gezet en het volk werd ongeduldig. Men feestte 
dus maar met onrijpe teksten. Veel kwaad kan 
het niet, want we zijn nog lang niet aan de vol
gende faze toe. Het traject van de E-3 bestaat 
alleen nog maar op kadasterplannen en er is 
geen kat die op een paar 100 m na kan uitma
ken, waar de toekomstige autosnelweg juist zal 
komen. De voorafgaande kwestie van de tweede 
oeververbinding te Antwerpen is nog altijd niet 
opgelost, al heeft Lefèvre gedurende heel 1962 
verklaard dat het nog een kwestie van een paar 
uur, hoogstens een paar dagen was. Waar het 
geld moet vandaan komen begint men zich 
vaagweg af te vragen. 

Welke studieburelen wanneer zullen belast 
worden met welke opdrachten is nog steeds het 
geheim der goden. En als uiteindelijk alle ad-
mïni^-a-atieve klippen zullen omzeild zijn, zal 
blijken dat men nog twee prettige verrassingen 
in voorraad heeft Ten eerste stelde Openbare 
Werken een lastenkohier op dat iedere aannemer 
moet afschrikken. Ten tweede zal zelfs de moe
dige aannemer, die zich niet laat afschrikken, 
node aan de slag kunnen gaan : het werkvolume 
aan twee autosnelwegen tegelijk zal zo groot zijn 
dat én arbeidskrachten én materieel voor de 
E-3 zullen ontbreken. 

ANNEER rollen de bulldozers ? 
Niemand die het zeggen kan. Behalve Lefèvre. 
Maar die is van zijn eer^«te E-3-leugen nog niet 
gebarsten. 

Hoe men het draait of keert : de route de 
Wallonië ligt de E-3 in de weg en vice versa. De 
prioriteit voor de route is niet alleen een bele
diging voor Vlaanderen, het is een belediging 
voor het gezond verstand : de cijfers bewijzen 
onomstootbaar dat het verkeer en vooral het 
vrachtverkeer op de route slechts een schijntje 
zijn van het verkeer op de E-3. 

B ETOGEN dus opdat de bulldo
zers spoediger zouden rollen. Opdat de afgoden 
er zich rekenschap van geven dat Abel niet meer 
domweg in zijn vuurtjes blaast. Betogen niet te
gen alleen het één of andere zich goddelijk wa
nend persoontje, maar tegen het unitaristisch 
afgodendom. Betogen niet alleen tegen het be
schamend en vernederend vod je dat onlangs te 
Gent werd getekend, maar tegen het ganse sis-
teem. 

Betogen zoals in 1870 reeds — bijna een eeuw 
geleden — de Brusselse professor Van Kinderen 
het aan de Vlamingen vroeg : « Ce n'est plus a 
des hommes qu'ils doivent s'attaquer, ce n'est 
plus a des lois, c'est k la constitution même qui 
les condamne a un abaissement perpetuel — 
Het zijn niet meer de mensen, het zijn niet meer 
de wetten, het is het bestel dat we moeten aan
vallen, het bestel zelf dat ons veroordeelt tot 
eeuwige vernedering». 

Dat zullen we morgen doen ! Met voor ogen 
dat we langs de E-3 een eind oprukken In de 
richting van het federalisme. 

G.BERGERS 
Zocht voor V uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenconfektis 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle prijsklass'sn 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

Met een biljet van de 

NATIONALE 

LOTERIJ 
Steekt U de kans 
een handje toe ! 

Trekking van üe 
derde tranche 

maandag 4 maart 
TE HOEl 

HOOG LOT: 

VIJF MILJOEN 

• 

Per Biljet 100 F 
Per Tiendeblljet 11 F 

ben 
uilgeslapen 

want 

OuiMpUto 

.T U R H H ö t l tSE B *A?ft' 't 6:2, B OiR ©È RH D ^ T t:^*|9^J3{i,i?.8-
Biihuiidrï-Ah'fWcrpcn; bicpc»tr.'84-86:.Tci;3!.01.18; Btigiinonsfr', VIM, 

Ter '33.'17J4 - Dcurnc:Gall i fpft lci 60, Tcl.-36.25.22. I j 

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

Q BELEGGING van b s . 
Jbn geldmiddelen op 
'ermijn. InterMMlrt* 7,. 

^m /Hsgelijkheden m e i 
^^ ' TBO % waarborg. Ren

tevergoeding tot 7 % 's jaars. Ook 
op hypotheek. V/aar Ü ook woont, alle 
vormen van beleggingen wordqtx U 
persoonlijk en zonder verplichting aan
getoond door een erkend lid van het * VLAAMS 

FINANCIERIIMGSKOMITÉË 

303, Jnt. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en.udiscretie gegarancteord op erewoorit 


