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DOZERS YO 

H E R N I E U W I N G 

Deze week komt de postbode voor de 
hernieuwing van de postabonnemen

ten vervallen op 31 maart e.k. 
• 

Het kwijtschrift wordt slechts 1 keer 
aangeboden. Gelieve het nodige te 
doen en uw huisgenoten te verwitti

gen zo U zelf afwezig zijt. 
• 

Een driemaandelijks abonnement 
kost 55,- F 

• 
Mocht U wensen een abonnement te 
nemen tot einde december 1963 — 
wat voor U een besparing meebrengt 
van 10% — schrijf dan DADELIJK 
150,- F over op postrekening 1476.97 
Volkaunie Brussel 1. Wij doen het no
dige. In dit geval hoeft U het kwijt
schrift aan de postbode niet te 

betalen. 
Hartelijk dank bij voorbaat. 

E-3 
AUTOKARAVAAN DIE VERLEDEN ZONDAG ON

DER EEN STRALENDE ZON VANOP DE ANTWERPSE 

UMKEROEVER DOORHEEN HET WAASLAND NAAR 

BT NIKLAAS REED. WAS HET SPREKEND ANT

WOORD VAN DE VOLKSUNIE OP DE E-3-POL1TIEK 

V A N DE REGERING. 

DE MASSALE DEELNEMING BEWEES. DAT DE 

.VOLKSUNIE MET DEZE BETOGING UITING GAF AAN 

DE GROEIENDE MISTEVREDENHEID EN HET STIJ

GEND ONGEDULD VAN BREDE KRINGEN DER 

VLAAMSE BEVOLKING. 

MEER DAN VIJFHONDERD AUTO'S IN DE KARA

VAAN . DUIZENDE BETOGERS OP DE GROTE MARKT 

s e ST NIKLAAS: DE E-3-AKTIE GROEIDE UIT TOT 

KEN SCHITTERENDE BEVESTIGING VAN DE VLAAM

SE STRIJDBAARHEID DIE ZICH GERICHT HEEFT OP 

HET NUCHTERE. ZAKELIJKE DOEL : ZO SPOEDIG 

IK5GEUJK BULLDOZERS VOOR DE E-3. 

OP DE MARKT TE ST NIKLAAS 

EINDIGT E-3 IN WALLONIË? 
WAALSE AANSLAG OP REKKEN 
akHet gehucht Risquons-Tout zal afgescheiden 
«wwrden van Rekkem en gevoegd bij Moeskroen ». 
2JO heeft het Belgisch parlement beslist toen het 
81e uiteindelijke tekst goedstemde van de -wet 
'H tot wijziging van provincie-, arrondissements-
WR gemeentegrenzen en tot v^jziging van de wet 
van 26 juni 1932 op het gebruik der talen... », 
het ontwerp nummer één van minister Gilson. 
Deze lichtzinnige, onoordeelkundige en terzake 
meermaals aangevochten beslissing van het parle-
n ^ n t was een eerste aanslag op de Vlaamse ge
meente Rekkem. En de tenuitvoerlegging ervan 
dreigt een tweede, nog grovere, onrechtvaardig
heid mee te brengen. Een onrecht dat niet alleen 
Rekkem, maar gans Vlaanderen wordt aangedaan. 
En waartegen niet alleen Rekkem, maar gans 
Vlaanderen zich teweer moet stellen. 

Rekkem is een langgerek-
%e gemeente die gevat ligt 
itussen de Franse grens en 
het grondgebied van de ge
meenten Moeskroen, Aalbe-
Jce, Lauwe en Menen. 

Er wonen 4.852 mensen 
bestuurd door een C V.P -
burgemeester en een ge
meenteraad die zeven C.V.P.-
ers, 3 B.S P.-ers en een « on
afhankelijke i telt. De aktie-

ve bevolking bestaat overwe
gend uit « f ron taliers », 
grensarbeiders die veelal te
werkgesteld zijn in de tex
tielnijverheid van Toerkon-
je. Een tapijtweverijtje ter 
plaatse verschaft werk aan 
een veertigtal mensen, een 
paar pendelen er heen en 
weer naar Kortrijk en er zijn 
een vijftigtal landbouwers. 
Maar de sociale struktuur 
wordt hoofdzakelijk bepaald 
door de grensarbeid Ook het 
landschap : van de kom der 
gemeente naar de Franse 
grens bij Moeskroen toe zijn 
gedurende de laatste decen
nia de miezerige frontalier-
wijken her en der uitgegroeid 
tot grauwe littekens in het 
lichtheuvelend landschap 
Steeds dichter naar de grens 
toe, een paar honderd meter 
korter bij het werk; tot in 
het uiterste zuidpunt van de 
gemeente, de wijk Risquons-
Tout die langs de steenweg 
van Kortrijk naar Rijsel ligt, 
vlak aan één der grote grens
overgangen voor Irontaliers. 

Wanneer men midden op de 
steenweg staat, vlak voor de 
tolslagboom en met de rug 
naar Frankrijk, dan zijn de 
huizen Unks aan de steen
weg gr<Hidgebl©d Rekkem en 
rechts grcmdgebied Moes
kroen. De gemeentegrens 
loopt midden over de steen
weg, 

Risquons-Toufc Is, net als 
de andere grensarbeiders
gehuchten van Rekkem, een 
entiteit op zichzelf. Er is een 
kerk, er zijn een paar lagere 
scholen, er is een eigen ker* 
mis. Het gehucht strekt zicK 
uit over ongeveer 13 hecta
ren — nauwelijks de opper-
vlakte van een flink land
bouwbedrijf — en telt 391 
zielen. Er wonen enkele 
vreemdelingen, meestal van 
Franse nationaliteit, die him 
brood verdienen met het in 
orde brengen der grensdo-
kumenten en het laven der 
kelen van de internationale 
vrachtvoerders. De rest van 
de bevolking is overwegen4 

(lees verder op blz. st 

boek der 
maand 

Voor de dei de maal woidl deze 
week het « Boek der maand » loe-
gehend aan de propagandist die 
gedurende de voorbije maand tiet 
hoogste aantal abonnementen bin' 
nenbracht; voor de tweede maal 
gaat deze onderscheiding naar hel 
arrondissement Mechelcn 

Ditmaal is het dhr Heiman D« 
iVee/, StuyvenbergsLraat 28 Ie 
Mechelen, die beslag legt op «nze 
maandelijkse prijs. Hij zal korte
lings door onze rcdaktie worden-
aangeschreven. Maar van nu af 
reeds : een hartelijk proficip.t. 

Daarmee heejt het arr. Mechelen 
opnieuw een kleine stap gezel op 
de weg naar de (onbereikbare f) 
hoogten waar Aalst nog steeds 
troont. 

De inspanning van hel arroniS»-
sement Roeselare-Tielt gedurend* 
de voorbije maand mag evenmin 
onvermeld blijven; vooral utt 
Izegem, Ingelmunster »n ïïelt 
kwamen heel wat niemjue abonne
menten binnen.' 

Dendermonde schijnt de wintmr-
slaap definitief achter de rug Ut 
hebben en is de grotere broers «KJA 
het bijbenen. 

'Antwerpen en Brussel laten • 
soah het hoort - mekaar niet to« 
SM haalden in februari flink wat 
van hun achterstand op. 

Over de niet-vermelde arrondis
sementen spreiden wij de zedige 
sktier der vergetelheid. Gaan ze m 
maatt zichzelf opdringen aan onze 
aandacht ? 

Waar^ wachten M f 
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WIE DOET WAT ? 
Waa de Redaktle, 

Hebt U de laatste « Wie weet 
w a t ' » gezien Men heeft er de 
brave V'aamse burgers gedankt 
en geloofd voor hun goede wil in 
de TV-aktie « Wie doet w a f » 
WIJ hebben onze Vlaamse kmde-
ren zien werken en bedelen en wi] 
hebben hen horen bedanken met 
vijf franse liedjes Wij moeten dus 
vaststellen onze Vlaamse jeugd 
kan niet zingen alleen maar be
delen Zo zijn WIJ dat best ge
woon ' 

Hoe lang nog ' 
VIA - Welle 

VERMEYLEN 
REAKTIONAIR ? 

Mijnheren, 
Te Tienen heeft de reneg-aat 

Vermeylen onlangs een voordracht 
gehouden tegen het fVederalisme 
Er was zo goed als geen rucht
baarheid aan gegeven, zodat enkele 
liberaal - socialistische vrienden 
samen met de voormannen van de 
€ Ligue pour Ie bihnguisme », het 
zaaltje konden vu'len voor een on
der-onsje 

Veel argumenten ten gunste van 
het federalisme bleek de Heer Mi
nister niet te hebben overgehou
den uit zijn communistisch - fe
deralistische tijd 

Erger, hij fungeerde er als een 
warm piopagandist van de pari
taire senaat 

Dat b'acht hem de sympathie 
van de Ligue-mannen die natuur
lijk niet begrijpen dat ziJ op lokaal 
plan toch geen gremtje baat bij 
deze « paritaire senaat » zouden 
halen . 

Zo het al maar nadelig wordt 
voor Vlaanderen in zijn geheel, Is 
hen dat ruimschoots voldoende ' 

De Vlamingen moeten zulk offer 
brengen om de unitaire Belgische 
staat in stand te houden, beweerde 
Vermeylen 

Ze mogen zelfs niet bij zichzelf 
gaan bedenken of dat wel nodig 
Is Evenmin of het rechtvaardig 
Is Nog minder : waarom het no
dig zou zijn Wie een concessie 
doet, moet ze volgens Vermeylen 
grondig doen zonder dadelijk al 
een hele boel te willen bedingen 

Dat vmden wij ook de « arme 
werkman » mag met zo kieskeurig 
zijn, als zijn minister net nu pre
cies anders wenst 

De Vlaamse weiklieden m Wal
lonië hebben geen recht op 
Vlaamse scholen, volgens Veimey-
den Die « psychologische » schok 
zou te groot zijn ' Maa de Leu
vense univei siteitsprof essoren die 
moeten Franse kiasssn krijgen 

Een Waalse 'eraar had ook nog 
graag Vermejlen doen zeggen dat 
de Vo'rstieek Franstalig is Dat 
kon Vermey'en nog niet aange
zien hij nog steeds in de reg» ing 
zit 

Maar wat denken zijn regerings
partners ovei het feit dat hij m 
reactionaire kringen m Vlaanderen 
voor de paritaire senaat gaat plei
ten "̂  

Wanneer zu'len ook de op"echte 
Vlaamse socialisten inzier dat het 
gezwam van Vermeylen niet alleen 
uitdagend anti-Vlaams maar ook 
uitdagend anti-sociaal ep zelfs uit
dagend anti-demociatisch is ? 

Wat denken zij ervan dat de 
Waen volgens Vermeylen geen 
Nedei lands moeten Ieren omdat 
ook weer de « psycho'ogische 
schok » te gioot zou zijn voor hen 
De schokken moeten m België en 
voor de Vermeylens en voor de Li-
gue — mannen steeds door dezelf
den WO den opgevangen • door de 
« kleine man » uit Vlaanderen 

D J - Wommeisom 

BROUWEN TE GHLIN 

Waarde Redaktie, 

Na het goede artikel verschenen 
m de Lmie van 22 2, aangaande de 
sluiting van de brouweiijen Oau-
her. Imperial en Labor, komt dit 
blad nu op 13 met een tweede ar
tikel voor de pinnen 

Maar het is reeds bezield door 
een hcal andere zienswijze. Het is 
nu een mengeling van standpun
ten om het harde feit (he^ op 
straat zetten van hondp den 
Vlaamse aibeideis) in het niet te 
doen verdwijnen Er wordt m be
weerd dat ACV en ABVV zich 
hebben ingespannen om de betrok
ken arbeiders alle schade te bespa^ 
ren bij de oveibrengmg van de 
brouwerijen naar de Bonnage ! 

Veigoedmgcn voor mobie>n 
vergo dingen voor afgedankten 
alles pleistei op een houten been ' 

Wat telt, en dat moet de Linie 
toegeven : de nieuwe pioduktie-
centrale werd gevestigd te Ghlln 
In september 1960, («Renard-pe-
riode » onderstieept de Lmie); de 
legenng werkte aan de rekonver-
sie van de Bonnage ' Terwijl er 
geschikte terreinen te vinden wa-
len m centia waar de geïnteres
seerde brouweiijen thans gevestigd 
zijn Maar het bedrijf moet ov&c-
gebracht naar een streek die geen 
arbeidski achten kan leveren 
Steeds volgens de Lmie 

Blijft het onweerlegbaar feit dat 
ACV. en ABVV hun meerder
heid aan Vlaamse leden in de 
steek laten om m het gevlei te ko
men bij hun Waalse, lawaaierige 
vertroetelde minderheid 

De Lmie ware beter bij haar 
eerste artikel gebleven in plaats 
van de verdediging op te nemen 
van zulke twijfelachtige syndikale 
leiders 

BH. - Erembodegem 

ANTI'ATOOMMARSJ 

Geachte Redaktie, 

Heel interessant waren de be
schouwingen van tvo m de Volks
unie van 2 dezer over het atoom
bomgevaar Ik ben echte'- van oor
deel dat hij niet genoeg op het ge
vaar wijst waar hij eenvoudig zegt 
dat het alleen maar de hand van 
een krankzinnige behoeft om het 
atoombomarsenaal tot ontploffing 
te brengen 

De eerste ontploffing kan door 
een door haat gedreven officier — 
en In oor'ogstijd is dit dagelijkse 
kost — veioo zaakt worden En, 
wat nog veel waarschijnlijker en 
bijgevolg gevaarlijker is, de ont^ 
ploffmg kan teweeggebracht wor
den door een verkeerde hande
ling Wie vergist zich nooit, zejfs^ 
wanneer hij geru^ ^n helemaal 
op zijn gemak werkt ' Hoe dik
wijls stelt men n et vast dat men 
een blauw potlood t©'- hand geno
men heeft terwijl men naar het 
lode wilde grijpen ' 

En daar de tegenpartij niet zal 
weten dat het om een daad van 
een krankzinnige of een verkeerde 

liandelmg gaat, zal zij op gepaste 
wijze antwoorden En dan ' 

Daarom, alle geruststellingen 
van de Engelse vakman die verle
den week voor de F-anse zender 
van de BRT gesproken heeft, van 
alle officiële, officieuse en parti-
kuliere instanties ten spijt is mas
sale deelneming aan de anti-
atoombommarsj geboden 

ML - Brussel 

HAGENAARS 

Geachte Heien, 

In het blad « Volksunie » deze 
week een briefje van « Stropke » 
van Gent, waarin gevi-aagd woidt 
dat alle fihns m de B R T zouden 
post-gesynkroniseerd worden in 
ABN. en dit samen met Noord-
Nederland. 

Dit k^mkt schitterend, maar er 
is een maar aan Als men nagaat 
dat toneelspelen door Nederlandse 
gezelschappen ook wel eens ge
speeld worden door Haagse spelers, 
die in het geheel door onze 
Vlaamse mensen niet verstaan 
worden omdat zij rocheltaai spre
iden, wat zou het dan worden als 
onze Vlaamse TV zijn films moest 
toeverfouwen aan de Heren Hage
naars ' 

Bravo voor het ABN maar geen 
Haagse rocheltaai a u b ! Boven
dien zouden de meeste der Ameri
kaanse, Engelse en Duitse films er 
niet bij wmnen gesynkroniseerd te 
worden Het Is een eer voor onze 
mensen, al die vreemde fi^ms in 
oo~spronkelijke taal te aanvaar
den en tevens een bewijs dat wij 
mtellektueel er beter voorstaan 
dan de Fransen en Walen die al
les in het Frans moeten hebben. 
Trouwens, Wild-West Cow-boys 
met een aksent van Menilmontant 
of Belleville zijn precies geen ge
not 

H F K - Antwerpen 
Red. — ©Ver de postsynkronisa-

tie laten we het Stropke en H.K.F. 
uitvechten. 

Akkoord dat sommige Hage
naars wat overdrijven. Maar wan
neer « onze mensen » stelselmatig 
de toneelstukken van de N.T S. 
n,<-t •—T.ion ver'^'T^n -'s «lit g^en 
argument tegen A B.N. Wel inte
gendeel ! 

I DUPLIKATOREN 
vanaf 4.250 F 

SCHRIJFMACHINES 
• 

REKENMACHINES 
• 

PLOOIMACHINES 
vanaf 6.550 F 

ADRESSEERMACHINES 
vanaf 2.850 F 

• 
tot de super 

a u t o m a t i s c h e machines 
• 

PONSMACHINES 
• 

ADRESSEERPLAATJES 
• 

METALEN MEUBELEN 

• 
M. P E L G R I M S 

Sellekenstr., 41, Leuven 

Bon voor g ra t i s dokn-
m e n t a t i e . 

M 

str . . . ._ 

ve r l ang t i n l i ch t ingen 
zonder ve rb in ten i s overt 

Zelfs de kraaien brengen 
hef uil : 

ü e s c h o o n s t e g r o n d e n l i ggen in S p a n j e 
A a n het m o o i s t e s t r a n d v a n de M i d d e l l a n d s e zee 

In l ich t ingen : 

V I K I N G 
/Vntwerpsebaan, 232. Antwerpen (4e distr.) 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FJJNKOST pvba 

P o t h o e k s t r a a t 143 

ANTWERPEN 

Tel : (03) 35 38 54 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Loot ens Koekelare 

hop en mout 
Vlerkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck . Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 
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(vervolg van blz. 1) 

Nederlandstalig. Dit is ech
ter niet zo gemakkelijk vast 
te stellen : sociale druk is 
ook daar oorzaak er van dat 
op de s t raat nogal gemakke
lijk het Westvlaams dialekt 
dat in de huiskring wordt 
gesproken, geruild wordt 
voor het Frans. Toen wijzelf 
deze week de wijk zeer gron
dig bezochten, kregen we en
kele keren als antwoord op 
onze in het A.B.N, gestelde 
vragen : « je ne comprends 
pas Ie flamaüd ». Maar toen 
We even later vergezeld wa
ren van een Rekemnaar die 
de mensen aansprak in hun 
West-Vlaams dialekt, kregen 
We telkens in datzelfde dia
lekt antwoord. 

Het wetsontwerp Gilson 
voorzag dat Risquons-Tout 
bij Moeskroen zou gevoegd 
worden en de burgemeester 
van Moeskroen, de C.V.P.-er 
Devos, liet niets onverlet 
opdat het ontwerp terzake 
wet zou worden, alhoewel in 
1956 Moeskroen zelf een 

voorstel tot overheveling had 
verworpen. 

In de Kamerkommissie 
kwam de twijfel aangaande 
het taaikarakter van Ris
quons-Tout tot uiting o.m. 
toen de C.VP.-er Verhenne 
een amendement indiende 
dat de afscheiding van het 
gehucht wilde beperken tot 
wat hij noemde « het Frans-
sprekend gedeelte ». 
De minister bevestigde dat 
alleen « het Franstalig ge
deelte » bedoeld werd, waar
op dhr Verhenne zijn amen
dement introk. 

Het standpunt van de 
Volksunie sloot nauwer aan 
bij de werkelijkheid : mr Da
niel Deconinck diende een 
amendement in waarbij het 
behoud van Risquons-Tout 
bij Rekkem beoogd werd. Dit 
amendement werd natuur
lijk verworpen en zodoende 
werd de deur opengezet voor 
wat met thans in Rekkem 
onverholen «de grensoorlog» 
is gaan noemen. 

TAALGRENSKAART VAN HB 
STREEK MOESKROEN. Op dit 
kaartje, onüeirid aan de taalgrens» 

brochure van P. Mar
lens, is in lichl raster 
hel gebied aangeduid 
dal de Volksunie alt 
Vlaams opeiste. De 
donkere raster geeft 
hel gebied aan dal, hij 
een eerlijke afbake
ning, als Franstalig 
kon worden erkend. 
Wal wit is, blijft bij 
Vlaanderen. De dikke 
zwarte lijn is enerzijds 
de Frans - Belgische 
grens en anderzijds de 
huidige provincie
grens tussen 0-Vl en 
Henegouwen. We 

brengen het kaartje 
hier vooral om 
Rekkem te situeren. 
Wie zich verder aan 
het onderwerp inte
resseert, kan ru>g 

steeds een taalgrensbrosjure bestel
len mits storting van 50 F op per 
i0.o6.i3 van Lode de Smedt, Asse. 

REKK EINDPUNT DER E-3 
BIJ WEST-VLAANDEREN 

In R e k k e m , waar het verlies van R i squons -Tou t 
bij Gi lson 's (( ontwierp n u m m e r één » fel be t reurd 
werd maar geen aanleiding had gegeven tot open
lijk verzet, zijn de s t ra ten thans volgekalkt met 
« R e k k e m Wes t -Vlaande ren n en hangen de tele-
foonpalen vol met affiches « G e e n s ' ap verder -
Hier Wes t -Vlaanderen ». 

W a t heeft deze weinig taa lbewuste en aan alle 
v o r m e n van verfransing blootgestelde grensarbei
dersbevolking aangezet tot een radikaler houd ing 
en openlijk verzet ? 
De burgemees ter van de gemeente tekent ons het 
a n t w o o r d uit op de landkaar t van Rekkem, tegen 
een w a n d van de raadszaal in het gemeentehuis . 

Op 3 januari 1963 ontving 
het gemeentebestuor van 
Rekkem een brief vanwege de 
West-Vlaamse provinciegoe-
verneur die, in opdracht van 
de minister van Binnenland
se Zaken, verzocht om voor
legging binnen de dertig da
gen van een dossier behel
zende de juiste afbakening 
van het gehucht Risquons-
Tout en de nodige stukken 

om deze afbakening te sta
ven. Op 31 januari kweet de 
Rekkemse gemeenteraad zich 
van zijn taak en keurde een
stemmig — in afwezigheid 
van het « onafhankelijk > 
gemeenteraadslid — het dos
sier goed waarbij de afpaling 
van Risquons-Tout vastge
legd werd naar de werkelijk
heid : 13 hectaren, 351 inwo
ners. 

Aan de andere kant van 
de toekomstige provincie
grens, te Moeskroen, had 
men een gelijkaardig ver
zoek van de provinciegoe-
verneur ontvangen. Maar 
burgemeester Devos, C.V.P.-
volksvertegenwoordiger en in-
gew eken «Vlaming», begreep 
het niet zo. Met echte neo-
lietenijver ging deze nieuw
bakken Waal aan de slag om 
Wallonië nog wat meer ca
deau te doen dan de 13 ha 
van Risquons-Tout. Weldra 
bleek dat Devos (« 't is een 
vos, menere », zegde men ons 
te Rekkem) een rubberen 
Risquons-Tout voor ogen 
had, een Risquons-Tout dat 
zich liet rekken tot waar hij 
juist wilde. En dat is tame
lijk ver : koudweg eist hij 
namens Moeskroen meer dan 
de helft van Rekkem op, een 
gebied dat 450 ha omvat van 
de 828 ha die de gemeente 
beslaat. Een gebied waarop 
2.400 van de 4.852 Rekkem-
naren wonen ! Dit gebied 
omvat, naast Risquons-Tout, 
de wijken Kastert, Trilooi, 
Lage weg en Paradijs. En tus-

DRIE MAAL RISQUONS-TOUT 
In 1848 brak in Frankrijk de revolutie uit. De revolutionairen 
keken weldra noordwaarts, naar België dat nog zo kort gele
den niets anders was dan een aantal departementen van het 
Fran£<3 moederland en waarvan men veronderstelde dat ook 
daar de revolutie broeide. 

Een groep geestdriftige re^ 
volutionairen verenigde zich 
tot een expeditiekorps om in 
België het goede zaad van de 
opstand te komen zaaien. Bij 
Risquons-Tout trokken ze de 
grens over en werden ze op
gevangen door een handvol 
Belgische gendarmes. In wat 
nadien als « de slag' van Ris
quons-Tout > de geschiede
nisboeken inging sneuvelde 
— als we het goed voor heb
ben — één enkele man. 

De naam Risquons-Tout 
wordt vaak in verband ge
bracht met deze kortstondige 
invazie en met de strijdkreet 
van de revolutionairen. Het 
is echter de naam van het 
gehucht dat de revolutionai
ren inspireerde en niet om
gekeerd het gehucht dat zijn 
naam aan de « slag » dankt. 
« Risquons-Tout » is op de 
kaarten en in de gemeente
lijke bescheiden van Rekkem 
irermeld sinds 1742, jaar 

waarin een herberg met die 
naam als uithangbord ge
bouwd werd door iemand die 
zijn laatste centjes aan de
ze onderneming waagde. Het 
opzet lukte en rond de her
berg, uitgebaat door een 
Bissegemnaar, groeide het 
gehucht 

« Risquons-Tout » zal ook 
wel de strijdkreet zijn van 
de Moeskroense C.V.P.-bur-
meester Devos. « Derde keer, 
goede keer », denkt de man 
stellig. 

Maar hij rekent zonder de 
waard die — de geschiedenis 
leert het — te Risquona-Tout 
traditioneel zijn slag thuis-
haalt. En die waard heet 
thans : Vlaams verzet tot 
het uiterste. 

sen deze door Moeskroen op
geëiste grensarbeiderswijken 
ligt de Rekkemse landbouw
grond die Devos zo graag zou 
zien verkavelen tot Moes
kroense bungalow- en villa-
grond. 

Of tot industrieterrein ! 
Want met deze anneksatie 

is een andere zaak gemoeid : 
Rekkem is de Vlaamee ge
meente waar de toekomstige 
£3-autosneIweg het Belgisch 
grondgebied zal verlaten. En 
het is deze autosnelweg die 
Devos in de kop speelt. Hij 
ziet de mogelijkheid, zijn 
nieuw-Waals Moeskroen te 
laten oprukken tot aan de 
E 3 en de gronden tussen de 
huidige en de gedroomde 
stadsgrens te va'orizeren, ten 
bate van Moeskroen, als in-
dustriegrond. 

Op 14 januari 1963 zette 
hij zijn offensief in met het 
in Rekkem drukbesproken 
politie-incident. Op die da
tum kwam een Moeskroens 
agent rustig over de grens 
van zijn stad gestapt en be
gon hij op de Rekkemse wijk 
Trilooi met het hem opgeleg
de werk alsof dat de nor
maalste zaak ter wereld was. 
Hij stelde, op last van zijn 
burgemeester naar hij zei, 
een onderzoek in naar de 
« taaitoestanden » op Tri
looi. Hij ondervroeg de men
sen over de school die ze ge
volgd hadden en over de 
school waarheen ze hun kin
deren stuurden, over hun 
mening inzake de overheve
ling naar Moeskroen. Toen 
hem gevraagd werd of hij 
daartoe wel gemachtigd was, 
antwoordde hij bevestigend 
en verklaarde hj dat « een 
inspecteur van het ministe
rie » eveneens op weg was. 
Van die « inspecteur » heeft 
in Rekkem niemand ooit iets 
gezien ! 

Sindsdien gaat de strijd 
voort achter de schermen. 
Devos weigert ieder recht
streeks kontakt en overleg 
met Rekkem en beweert, de 
zaak te zullen uitvechten 
« sur un plan plas éieyé ». 

Met de hulp van Gilson ? 
Van de ganse regering ? 

In Rekkem is er een ander 
aspekt van de zaak dat de 
mensen treft : hun burge
meester en de burgemeester 
van M o e s k r o e n zijn 
partijgenoten, waren tot voor 
kort ook goede vrienden. 
« Hoe is het mogelijk dat De
vos dit aan zijn vriend aan
doet ? >, vragen de Rekkem
se grensarbeiders verbaasd 
en verbitterd. Met « dit » be
doelen zij heel wat meer dan 
de ongelooflijke anneksatie-
eis alleen. Ze vrezen voor het 
verdwijnen van Rekkem zelf. 
Met 4.852 inwoners was de 
gemeente flink op weg naar 
de 5.000 zielen, de fatale 
kaap voor het al of niet ont
voogden der kleine gemeen
ten. 

Het verlies van de 351 in
woners op de 13 ha van Ris
quons-Tout waa een slag te
rug, maar een slag die nog te 
boven kon gekomen worden. 
Het inwilligen van de Moes
kroense eisen zou echter de 
gemeente definitief van de 
kaart vegen : de grote helft 
zou naar Moeskroen gaan, 
de kleine helft naar Menen. 

Zo vormt de anneksatie-
eis van Moeskroen een dub
bele bedreiging. Het defini
tief verdwijnen van de 
Vlaamse gemeente Rekkem. 
En het inpalmen van de 
laatste meters E3-autasneI-
weg. Aan de tolslagboom op 
de autosnelweg zullen dan 
geen Vlaamse, maar Waalse 
doeaniers staan. En de aan
leg zelf van de ES zou waar
schijnlijk weer maar eens 
vertraagd worden, omdat het 
Waalse Henegouwen en de 
stad Moeskroen aanspraak 
zouden maken op een plaats 
in de interkonununale. 

En elders in de streek ver
klaart men reeds ronduit dat 
de afbakening in de andere 
gemeenten ook niet zonder 
horten of stoten zal verlo
pen. 

Gaat Vlaanderen dat alle
maal slikken ? 

Toon van Overstraeten. 
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Waarde honfraler, 

We lazen in de « Linie » van 22 februari het artikel dat KoR 
over heel de laalsle bladzijde wijdde aan de zaak van de brouwerijen 
Imperial en Caulier. En we lazen verleden week op uw bladzijde 3 
ten ongetekend artikel over dezcljde zaak. Wanneer we doorheen 
die twee artikels een lijn moeten trekken, is het niet de rechte die 
men van een Linieaal zou mogen verwachten. Eerder het kronkelige 
tpoor van een Linie-aaltje in nat gras en in nesten. 

Wat, waarde konjrater, heeft er u toe aangezet overijld te verbran
den wat KoR omslachtig had aanbeden ? We weten het niet; we 
hebben er hel raden naar. 

Wanneer we dan eventjes raden, zijn we wellicht niel helemaal 
mis met de veronderstelling dat enkele heren fel op hun sindikale 
teen zijn getrapt en via de telefoon aandrongen op wat voorzichtig
heid. Dat zouden dan de.a andere, meer nuchtere en meer zakelijke 
stemmen » zijn waarnaar ge verleden week hebt geluisterd. En dat 
tou tevens verklaren waarom KoR glimlachend verwezen wordt naar 
het « literaire genre » en de « sterke verhalen » die traditioneel op 
de laatste bladzijde thuishoren. 

Want het stuH^e van verleden weck, waarde konfraier, is lach 
alleen maar geschreven om de sindikale lei schoon ie wassen. Dat is 
€en eerbare bezigheid, zolang ze zich beperkt tot de feiten en voor 
tover ze kan steunen op keiharde waarheden. We zijn zo vrij daaraan 
te twijfelen'. En het spijt ons dat die twijfel versterkt wordt door de 
toon. waarin het stuk geschreven werd. 

Waarom, waarde konfraier, is er sprake van een « zogezegde o 
^ACV-afgevaardigde, « zogezegde » in uw krant dan in vetjes ? We 
geloven toch niet dat iemand kan loochenen dat op de perskonfe-
rentie van hvt « arbeiders- en bediendenkomitee » de vertegeniuoor-
digers in de ondernemingsraad én van het ACV én van het ABVV 
het woord voerden ? Een dergelijke loochening zou immers een 
leugen zijn. Foei I 

Waarom, waarde konfrater, schrijft gij dat die « zogezegde ') 
lACV-afgevaardigde Iieeft « toegegeven » dat tegen de overheveling 
der brouwerijen naar Ghlin niets te ondernemen is ? Gij weet toch 
dat hij dat niet heeft « toegegeven », maar zeer duidelijk als voor
afgaande vaststelling liecft vooropgezet. Omdat zij een inleiding was 
tot hel doel, dat de arbeiders der brouwerijen voor ogen hebben : 
hun arbeidskameraden overal eldeis in de Vlaamse bedrijven te waar
schuwen voor een eventuele overheveling. 

Dat is, waarde konfraier, de kern van de zaak. liet gaat hier niet 
•m de vergoedingen die voorzien zijn bij de wet op de sluiting der 
andernemingen ! liet gaat hier om de sluitingen zelf 1 Want alle 
vergoedingen zullen niet beletten dat de mensen dte de laan worden 
aitgestuurd, na enkele maanden zonder een rooie duit van meet af 
can opnieuw moeten beginnen. En dat hun lot reeds het lot was van 
steeds weer Vlaamse arbeiders in steeds weer Vlaamse bedrijven. En 
dat ditzelfde lot - het doorsturen mét of zonder verg/ocdingen • te 
wachten staat aan steeds weer Vlaamse arbeiders van steeds weer 
Vlaamse bedrijven die geofferd worden aan de rekonversie van de 
Borinage. 

De glasfabrickcn van Mol, Bcherman-Demoen, Imperial, Canlier, 
UrelU : is, waarde konfraier, het lijstje van het éénricliLingsverkeer 
nog niel lang, genoeg ? En zeg ons eens wat de u zo nauw aan het 
hart liggende slndlkaten daartegen gedaan hebben ? Mets, driemaal 
niets. De rode en gele sindikale excellenties zijn de planners en de 
uilvoerders van deze nefaste poUliek. En hun onderdanige sindikale 
bonzetjes beperken er zich toe, hel geziclU te redden : wat premies, 
een vergoeding. Een politiek van liet half fyankske ; een politiek van 
broodroof. 

liegen wij, ivaarde konfrater ? Of overdrijven wij ? Luister naar 
tvai een sindikale bons nog niel zo lang geleden bekende : « De heer 
Major herinnert er aan dat hijzelf en minisier Spinoy gezocht hebben 
naar nieuwe industrieën voor de Borinage en het Centrum. Zij 
hebben zelfs gepoogd, Vlaamse industrieën naar daar ovei ie brengen 
om Ie vermijden dat Waalse streken toestanden zouden kennen 
waaronder de Vlamingen hebben geleden n. 

Major, waarde konfrater, is een rode sindikalist. En Spinoy is een 
rode minister. Geen spier beter of slechter dan de gele sindikalisten 
en ministers. Geen spier beter en zeker niet het artikel in aw blad 
va» verleden week waard. Wanneer tussen, hen en de Vlaamse 
arbeiders moet ivorden gekozen, kan die keuze niet Iwijfelachlig zijn. 
AlLlians niet voor 

dio Genes. 

VOORGOED 

GELEERD ? 
Het « Nationaal Aktiekomi-

tee voor de Eenheid van het 
Land en de Taalvrijheid» 
heeft du3, nadat het enkele 
weken geleden in Biljart-Pa-
lace te Antwerpen schamelijk 
moest afdruipen, verleden 
week in Palladium zijn « re
vanche •» gehad. Om deze be
toging — de zoveelste frans
kiljonse provokatie te Ant
werpen — te beschermen, 
werd de hele politiemacht 
van de stad te been gebracht. 
Meer dan 500 agenten op de 
straat plus een 35-tal «stil
len » in de zaal werden ge-
mobilizeerd om zegge en 
schrijve 127 franskiljons te 
beschermen. 

De neuzen zijn nu geteld : 
de hele Antwerpse agglome
ratie telt nog 127 overtuigde 
taal vrijers. 

Zal het een les zijn voor de 
heren ? 

POLITIE-HAAG 
Er behoorde anders niet 

veel lef toe om naar de ver
gadering te komen. De gega
digden kregen lang op voor
hand de geruststellende ze
kerheid dat de hele politie 
zou aanwezig zijn. Aan de in
gang was er een zeer strenge 
kontrole op de toegangskaar-
ten; men vreesde — mis
schien niet ten onrechte — 
dat er valse in omloop waren. 

Op de vergadering werd de 
gewone bla-bla verteld in het 
Frana en het Nederlands. Eén 
retorisch hoogtepunt : « de 
Vlamingen zijn en blijven in 
Antwerpen een minderheid »! 
Waarop donderend applaus, 
voor zover 254 handen kun
nen donderen natuurlijk. Om 
in de zaal te geraken 
liepen de h e r e n spits-
roeden tussen Vlaamse te-
genbetogers die er zich ech
ter toe beperkten, luidruchtig 
uiting te geven aan hun ge
voelens. Gedurende de verga
dering groeide de groep te-
genbetogers voortdurend aan, 
zodat er uiteindelijk een 500-
tal Vlaamsgezinden in de om
geving van Palladium ston
den. 

INCIDENTEN 
Bij het buitenkomen zoch

ten enkele franskiljonse 
kemphaantjes ruzie. Ze wer
den op hun vraag bediend, en 
ruimschoots... 

De Antwerpse politie, onder 
leiding van kommissaris Van 
Heurck, deed haar werk vrij 
behoorlijk. Natuurlijk waren 
er weer enkele geüniformeer
de vlegels die zich door hun 
brutaliteit moesten doen op
merken. Een agent die zich 
destijds aan de H. Geestkerk 

de taal der cijfers.« -
op 1 november 1962 werklen hi Tte "de^arle^-

mentale diensten van Landsverdediging 821 offir-
eieren, volgens rang en taalgroep onderverdeeld als 
volgt i 

Fr^ Ned., 

s 

luitenanï-generaals 
generaal-majoors 
kolonels 
luitenant-kolonels 
majoors 
kommandanten 
kapiteins 
luitenanten 
onderluitenanten 

5 
13 
51 

119 
141 
213 

55 
44 

2 

0 
0 
6 

17 
22 
50 
41 
41 

1 

? 
s 
l 
X 

Hetzij 643 franstalige officieren tegenover 178 
nederlandstalige. 

Krachtens ons bevolkingscijfer zouden we 
recht hebben op 493 van deze betrekkingen ; de 
Walen zouden zich met 150 ervan moeten tevreden 
stellen ! 

reeda de reputatie had ver
worven bij voorkeur op vrou
wen te slaan, gaf zich weer 
maar eens aan zijn gelief
koosde sport over. Een joer-
nalist geraakte zijn porte
feuille kwijt in een geharre
war met politie; toen hij hem 
terugvond ontbrak er een 
som geld. De (gekende) 
haantjes-vooruit van het 
Antwerps politiekorps hebben 
te dezer gelegenheid weer er 
voor gezorgd dat de inciden
ten toenamen, in plaats van 
vermeden te worden. 

AANHOUDINGEN 
Terwijl aan de stadsrand 

enkele bussan met kandi-
daat-tegenbetogers — stu
denten uit Leuven — werden 
opgehouden, duurden de rel
letjes in het stadscentrum 
voort. 

De politie ging over tot de 
aanhouding van een paar 
tientallen tegenbetogers die 
alle, op één na, praktisch da
delijk werden vrijgelaten. Op 
het ogenblik dat we dit 
schrijven wordt nog één te-
genbetoger vastgehouden 
door het gerecht. Alle gerech
telijke en finantiële bijstand 
wordt hem geboden door de 
Vlaamse verenigingen uit 
Antwerpen. Hij wordt er van 
beschuldigd, een agent nogal 
hardhandig te hebben aange
pakt De benohuldiging houdt 
geen steek : in een afweerre-
fleks wisselde hij slagen met 
iemand in burger die hem be
dreigde en die hij beschouw
de als één der franskiljonse 
provokateurs. Later bleek het 
een agent in burger te zijn 
die zich op het ogenblik der 
feiten echter niet legitimeer
de. 

Niets wordt onverlet gela
ten om een spoedige vrijla
ting te bekomen. 

LEUVEN 
Dezelfde dag — enkele uren 

vroeger — hadden te Leuven 
botsingen plaat» tussen 
Vlaamse en Waalse studen
ten. 

Het Leuvens scenario ver
liep in zijn grote lijnen ge
lijk het Antwerpse : een 
franskiljonse provokatie en 
een massale « ordewacht» om 
deze provokatie te bescher
men tegen gerechtvaardigd 
Vlaams protest. 

Wie tijdens de Tweede 
Mara op Brussel gezien heeft 
met welke lankmoedige voor
komendheid de tegenbetogers 
— gebreveteerde straatvech
ters ditmaal — werden be
handeld, ontkomt niet aan de 
vaststelling dat er twee ma
ten en gewichten zijn : een 
voor Vlaamse en een voor 
fransdolle tegenbetogers. 

In ieder geval bleek verle
den week donderdag dat 
Waalse en franskiljonse pro-
vokaties in Vlaamae steden 
niet meer genomen worden. 

grasduinen... 

« De regel van drie uit onze lagere studies 
volstaat dus om uit te rekenen ivanneer de ES zal 
klaargekomen zijn. Deze berekening zullen we 
echter slechts kunnen maken zodra we weten wan
neer de werken worden aangevat... » 

De Linie, 1 maart 1963, blz. 2 

REPUBLIEK 

„ Een besluit van 20 juni 
1946 voorziet dat onze minis
ters ieder recht hebben op 5 
kabinetsattaché's. 

Op dit ogenbhk zijn er méér 
dan zeshonderd attache's, 
zaakgelastigden, bureelhoof
den enz. in de kabinetten van 
onze excellenties tewerk ge
steld. Méér dan zeshonderd 
gelukkige zielen, aanbevolen 
aan zijne excellentie door 
ijverige politieke vrienden en 
welwillende partijorganiza-
ties. 

De rekening voor deze re
publiek der kamer' -den be
talen wij. Zonder dat men 
ons naar de kleur van onze 
partij vraagt 

Te voegen bij het dossier 
van de vriendjespolitiek en 
van het partijpolitiek protek-
ttonisme. Te voegen ook bij 't 
reeds zo 'gepeperde aanslag
biljet van ons aller Honoré 



DE VOLKSUNIE 

E-DRIE-VRAAGJE AAN LEFEVRE 

^.uitleg thans niet zo gemakkelijk... 

Voiksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens steWe deze 
week volgende parlementaire 
vraag aan dhr. Lefèvre, eer-
fite-minlster : 

« Bij de aanvang der wer
ken aan de Route de Wallo
nië, op 24.9.62, verklaarde de 
heer eerste-minister, dat 
c over een maand », dus ein
de oktober 1962, « met de 
aanleg van de E-3 zal begon-
*ien worden ». Op dit ogen
blik, ruim vijf maand later, 

is er zelfs geen schijn van 
vooruitzicht dat overkort 
met deze werken zal worden 
begonnen. De heer eerste-
minister gelieve mij mede te 
delen, welke de onvoorziene 
omstandigheden zijn, waar
door van zijn — ongetwijfeld 
doordachte en gefundeerde 
toezegging — helemaal niets 
is terecht gekomen. » 

Wij zijn zeer benieuwd 
voor het antwoord. Dat er 
geen zal zijn ! 

MARILOU 
Bijna 30 jaar geleden zon

gen de rode broeders « Mari-
iou, Marilou, waar zijn de 
•enten van de Boerenbond 
naartoe ? ». Het liedje, dat 
•en kortstondig succes kende 
na de financiële krach van 
«Ie Boerenbond, verstomde in 
de rode monden toen kort 
daarop de socialistische 
«Bank v. d. Arbeid» met haar 
•enten naar dezelfde bestem-
JKAng trok all' de Boerenbond; 

de niet te dempen put van de 
krach met de nasleep van het 
politiek schandaal. Sindslien 
was in de B.S.P. het woord 
bank taboe. 

Enkele kameraden bleven 
heimwee hebben naar de 
gulden tijd en de komforta-
bele zetels van de partijbank. 
Ze hebben lang' gew^acht, 
maar nu is het praktisch zo 
ver : de rode Spaar- en Kre-
dietkas voor de Middenstand 
wordt binnenkort bank. 

Aan de « Bank van de Ar

beid > was de naam Anseele 
onverbreekbaar verbonden. 
Wordt die traditie met zoon
lief voortgezet ? Hoogstwaar
schijnlijk niet. Wel wordt 
reeds een naam genoemd 
voor het voorzitterschap van 
de Beheerraad : makker 
Bierbeek. Waarbij we toch in 
de buurt van Anseele blijven: 
makker Bierbeek was de post
zegel-specialist die alle baten 
had van een eigenaardige 
transactie met Rotary-post-
zegels enkele jaren geleden, 
toen Anseele minister van 
P.T.T. was... 

« Marilou, Marilou...». 

HUNTERS 
Verleden week donderdag 

heeft minister Segers in de 
senaat (een heel klein beet
je) uitleg verschaft over de 
verkoop van de Hunter-
straaljagers aan een Britse 
firma. 

Pee Wee beperkte er zich 
toe, te verklaren dat de Hun
ters gedeklasseerd waren en 
dat ze door de Britse firma 
niet doorverkocht werden 
aan de R.A.F. 

Wat de toestand van de 
vliegtuigen betreft, kunnen 
o.m. de in het boord-logtooek 
van ieder van hen genoteer
de vlieguren opheldering 
verschaffen. Volksvertegen
woordiger Van Leemputten 
heeft dan ook in een parle
mentaire vraag om medede
ling van deze gegevens ge
vraagd. 

En wat de herverkoop door 
de Britse firma betreft is de 
minister wel formeel inzake 
de R.A.F., terwijl hij niets 
zegt over Irak, Peru of Jor
danië. Is hij omtrent die 
landen ook zo zeker ? Dat de 
Hunters niet aan de R.A.F, 
werden verkocht, wisten we 
al langer! 

Zijn uitleg was beneden 
alles; het schandaal blijft in 
zijn volle omvang bestaan ! 
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I waarde landgenoten... | 

I •« De jongst parlementaire debatten zouden 1 
I zonder twijfel talrijke Belgen uit de vorige eeuw 1 
i verbazen, indien ze de kflns hadden ze te lezen. De 1 
i grondwet is niet verunderd. De wetten zijn no er = 
I steeds de wetten van een unitaire staat ; nochtans' 1 
1 houdt het merendeel der parlementaire tussenkom- 1 
I sten slechts rekening met het standpunt van de ver- 1 
1 schillende streken van het land alsof deze van nu af f 
H aan reeds politieke eenheden zijn, opgericht en uit- 1 
I gebouwd met het oog op een federale werking. De 1 
I taal die wij spreken gaat reeds het kader van onze = 
= wetten te buiten... » = 

1 E. de la Vallée Poussin in <( Revue | 

I Général Beige », februari 1963, | 

i blz. 6. (vertaling). = 
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VRIJ VAN ZEGEL 
De Luikse federatie van de 

P.V.V. heeft een manifest 
verspreid over de Waals-
Vlaamse verhoudingen. Daar
in wordt nog maar eens van 
leer getrokken tegen « de on
verdraagzaamheid der Vlaam
se extremisten». De inhoud 
van het manifest is echter 
minder belangrijk dan de 
manier waarop het werd 
rondgestuurd : op briefpapier 
met hoofding van de onder
voorzitter van de Kamer — 
bereidwillig ter beschikking 
gesteld door de heer Destenay 
— en onder omslag van de 
Kamer, ongefrankeerd. 

Het gaat wel niet om mil
joenen, maar eens te meer is 
het een onkiesheid die de be
lastingbetaler op zijn aan
slagbiljet terugvindt. Met 
voor de Vlaamse Honoré Ge
pluimd het bijkomend be
zwaar dat de lieve Waalse 
blauwe broeders hun anti-

Vlaams proza door een meer
derheid van Vlamingen doea 
betalen. 

PARLEMENTAIR ! 

OFFENSIEF 
De schitterende E-3-beto-

ging van verleden zondag 
werd deze week in de Kamer 
bekroond door een parlemen
tair offensief. 

Op deze bladzijde brengen 
we de parlementaire vraag 
van dhr Mattheyssens aan 
Lefèvre. Verleden woensdag 
kwam bij de begroting van 
Openbare Werken volksverte
genwoordiger Wouters aan 
het woord om in een uitvoe
rig en met cijfers gestaafd 
betoog de E-3-politiek van de 
regering aan te klagen. Ook 
dr Van Leemputten, die op de 
tribune de negatieve stem van 
de Volksunie bij de begroting 
kwam verantwoorden, han
delde daarbij over de E-3. 
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In de kamerkommissies is de bespreking 
fcegronnen van de wetsontwerpen tot hand
having van de orde. Vóór de eindstemming 
In de openbare vergadering zullen deze 
'Itntwerpen hoogstwaarschijnlijk nog heel 
mal herrie veroorzaken in het C.V.P.-B.S.P.-
huislioiiden. 

De zaak gaat ons, slrijdcnde flamingan-
|wi, echter evenzeer aan als de arbeiders-
^ganlzaties die zich er tot hiertoe het meest 
tnee inlieten ; wij moeten de ontwikkeling 
tp de voet volgen, niet enkel omdat er 
konfliklstof inzit voor de regering, maar 
9O0ral omdat deze ontwerpen niet enkel 
ttgen de stakers maar evenzeer tegen de 
fkmtinganten gericht zijn. 

veisicrken. Toen na de verkiezingen de 
socialislische en C.V.P.-excellentie's, bran
dend van verlangen naar de ministeriële 
portefeuille, de bepalingen van het huwe-
lijkskontrakt opstelden was daarin ook 
sprotje van maatregelen ter versterking van 
de beslaande orde in ruil voor enkele tege
moetkomingen ien voordele van gestrafte 
stakers. Deze ruilhandel, we kunnen het 
evengoed een koehandel noemen, moet na 
in concreto bekrachtigd worden. Daarom 
spannen de ministeriële excellenties, vooral 
langs socialistische zijde, zich in om daar
voor de goedkeuring van hun troepen te 
bekomen. Wat lang niet zo gemakkelijk 
schijnt te gaan. 

vijandige ontwerpen 
Elkeen herinnert zich nog hoc tijdens de 

vorige verkiezingsstrijd de liberale P.V.V. 
«i de rechtervleugel van de C.V.P. behebt 
waren met het zgn. autobuskomplex, rccht-
ttreel-! gevolg van de stakingsgolf tijdens 
ie winter 1900'-1961. Niet alleen bracht deze 
grote stakingsbeweging het patronaat in 
ftpsclmdding maar door de felle federalis
tische stellingname van Renard kregen de 
mnitaristen van alle slag schrik. Oprocrige 
bewegingen van dit slag, zo vreesden ze, 
zouden er wel eens kunnen in slagen de 
bestaande politieke en sociale struklur^n 
| R België grondig om te keren en dat moest 
met alle middelen voorkomen worden : 
éeze sfrukluren zijn immers de basis van 
kmn grote invloed en macht. Vandaar dat 
êie politieke groepen die bij uitstek de 
btiangen van deze lieden verdedigen reeds 
amniddelUjk na de stakingen begonnen te 
tpnken o tw de noodzaak om de staat te 

De pozilies zijn op het ogenblik betrek
kelijk duidelijk. De liberalen zijn natuur
lijk pro en vinden de ontwerpen veel te 
flauw, zij willen de stcuit en het regime 
nog heel wat meer versterken. Eerlijkheids
halve moeten wij hier echter aan toevoegen 
dat terzake nogal wal verschil in opvattingen 
beslaat tussen de jongere P.V.V.-ers en die 
van de oude garde. In de C.V.P. zijn de 
konservalieven hevige voorstanders van de 
ontwerpen, Van den Boeynants is een van 
hun woordvoerders in deze aangelegenheid. 
De krislendemokraten zijn niet enthoesiast, 
vinden heel die ontwerperij zelfs overbodig 
(in hun eerste versie waren ze er zelfs 
vlaka] tegen) maar ondernemen niets om
wille van de lieve vrede in het C.V.P.-kamp. 
Bi) de marxisten is de ganse linkervleugel 
van bij de aanvang hevig gaan ageren tegen 
de ontwerpen. De voorstanders van de 
regeringsdeelname-tot-elke-prijs w.o. Van 

Eynde vinden het allemaal zo erg niet en 
verdedigden de ontwerpen mits enkele 
amendementen. De « linksen » slaagden er 
echter blijkbaar in een belangrijk deel van 
het socialistische kamp argwanend te stem
men. Vandaar dat de socialistische rege
ringspartner slechts zeer schoorvoetend de 
bespreking aanvatte en dan met de bedoe
ling heel het opzet zoveel mogelijk tot niets 
te herleiden. De kristendemokralen zallen 
daar trouwens niet om treuren. 

Onze pozitie in het aanstaande debat is 
duidelijk : wij kunnen de ontiverpen in 
geen geval goedkeuren. We moeten ze inte
gendeel bestrijden waar we kunnen. We 
weten immers in welke geest ze werden 
opgevat en welke hun bedoelingen zijn ; 
wij kennen de lieden die er de grote voor
standers van zijn en wij hebben voldoende 
ervaring met het Belgisch machtsapparaat 
om te weten dat alles wat dit apparaat 
versterkt, ook al is het maar een beetje, 
rechtstreeks tegen onze belangen indruist. 

Voor de arbeiders is de staking het 
meest efficiënte strijdmiddel voor hun lots-
verbetering. Aan het stakingsrecht mag in 
geen geval geraakt worden, ook niet langs 
omwegen, liet is trouwens onze overtuiging 
dat de slaat voldoende gewapend is om 
uitspattingen te beteugelen en te voorko
men. De rijkswacht is zeker geen groepje 
amateurs, uitgerust met kinderspeelgoed. 
En wij weten ook wel wie er in de gerechts
hoven de lakens uitdelen. Stakers en fla
minganten worden er gewoonlijk niet met 
fluwelen handschoenen aangepakt. 

De Vlaamse ontvoogdinsslrijd is ander
zijds ook niet uitsluitend een zaak van 
akadenüsche redevoeringen en moties ; belo
gingen, agitatie en allerhande akties zijn 
evenzeer strijdmiddelen, onontbeerlijke zelfs 
in deze gezegende staat, ook al strookt niet 
altijd alles 100 % met de Belgische wetten. 

En we weten nu toch stilletjes aan hoe 
onbarmhartig hard het gerechtsapparaat, 
in opdracht, kan terugslaan wanneer ƒ!«-

minganten de boel op stelten zetten om 
tegen onrecht te protesteren of om voor 
onze belangen op te komen. Om één voor
beeld te geven : tijdens de akttes tegen de 
Franse preken zorgde het kastegerechl 
ervoor dat de aangehouden betogers voor 
méér dan een kwart miljoen aan boeten, 
gerechtskosten en loonverlies te inkasseren 
kregen... 

Welna, aU men weet dat b.v. ontwerp iS9 
verdubbeling van straffen voorziet in geval 
van « oproer, kwaadwillige samenscholingen 
en ernstige verstoring van de openbare 
rust » dan weet men meteen dat dit niet 
enkel tegen de stakers bedoeld is. Voor een 
franskiljons rechter is een flamingant per 
definitie een kwaadwillige en zijn overlte-
dingen zijn steeds « ernstig » en vragen 
bijgevolg de maximumstraf. 

Als men bovendien ook nog weet dat 
in de ontwerpen de mogelijkheid at om 
mensen die de openbare orde zouden kur*-
nen verstoren preventief af te zonderen, om 
betogers die op de grond gaan zitten en hel 
verkeer belemmeren zwaarder te straffen, 
dan begrijpt men dat de Vlaamsgezinden 
zich eenvoudig de luxe niet kunnen permU-
teren deze ontwerpen zo maar te late» 
goedkeuren. 

Wij zijn geen beroepsordeverstoorden 
maar wij zijn niet voor een « orde » dt» 
gebouwd is op de uitbuiting vati ons mNc 
Wij hebben het recht daartegen in opstand 
te komen. Wij kunnen dat alleen door onze 
stem, met onze geest, met de kracht van 
onze armen en door onze onderlinge soli
dariteit. Wij laten daaraan niet tornen door 
de krachten die ons uitbuiten, steunend op 
de macht van hun edele metalen. De ord«-
ontwerpen versterken hun macht en ver^ 
zwakken de onze. Het is das de moeite 
waard er ont uit aile macht tegen te 
zetten. 

P. Mariene. 
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DE VOLKSUNIE 

DEURNE 
In de kamer verklaarde mi

nister Bertrand dat « België 
geen geld heeft » om twee na
tionale luchthavens in stand 
te houden. Met de tweede be
doelde hij natuurlijk Deurne. 

De Sinj oren vragen geen 
« Antwerpen-nationaal», te
genhanger van « Brussel-na

tionaal » ! Als de luchthaven 
van Deurne niet gesaboteerd 
werd, zouden ze al heel blij 
zijn, van geld nog gezwegen... 

Maar ja, hoe zit het dan 
met die voor sommige excel
lente politiekers zo lonende 
verkaveling van Deurne ? 

RENDE2-VOUS 
Het « Rendez-vous der Bel

gen » heeft het nog altijd niet 
voor de wind. De enige mee
ting die de heren in het 
Vlaamse land tot nu toe heb
ben geörganizeerd, was de 
< indrukwekkende » samen
komst van 127 franskiljons 
die, op vertoon van hun iden-
diteitskaart en achter een 
haag politiemannen, in Pal
ladium te Antwerpen binnen-
en buitenslopen als geslagen 
honden. In Wallonië houden 
re zelfs geen meetings. Hun 
meetings in Brussel zijn al 
een paar maal ontaard tot 
patriotieke bekvechterijen. 
De voorzitters van alle moge
lijke vaderlandslievende ver
enigingen bestoken mekaar 
met hét argument : « we heb
ben van niemand lessen in 
vaderlandsliefde te ontvan
gen ! Het « Comité d'action 
Wallone » te Brussel, waar
in de hoofdstedelijke Walen 
van alle kleur zitten, heeft 
verklaard feestelijk zijn voe
ten te vagen aan de uitnodi
ging voor 31 maart. 

«Le Beige sortant du tom-
beau» schijnt al een klein 
beetje te stinken ! 

LOSGELATEN 

TIJGER 
Tijdens het proces tegen 

Hébrant, de «tijger der Ar
dennen », is het tussen de 
voorzitter van het Assisenhof 
en de verdediging enkele ke
ren tot een heftige botsing 
gekomen over de vrijlating 
van Hébrant na zijn eerste 
gevangenisstraf. 

Deze vrijlating is zeer ei
genaardig gebeurd : op 
aandringen van sshator'-ba-
ron Nothomb en — zoals mi
nister Vermeylen het aan de 
burgerlijke partij schrifte-' 
lijk bevestigd heeft — onder 
de volle verantwoordelijkheid 
van de toenmalige minister 
van justitie, de Gentse libe
raal Merchiers. 

Merchiers was destijds niet 
steeds zo vlot wanneer het 
vrijlatingen betrof. 

Hij maakte zich als minis
ter van Justitie onmogelijk 
door zijn strakke houding 
t.o.v. de politieke gevange
nen, houding die ook door 
tallozen in de grote partijen 
werd gelaakt. En dat wil wat 
zeggen ! 

De « tijger » verdiende vol
gens hem echter wel genade. 

VERANTWOOR
DELIJKHEID 

Telkens wanneer de debat
ten deze wel zeer eigenaardi
ge vrijlating beroerden, was 
de voorzitter van het Hof 
daar om de getuigen het 
woord af te nemen of de 
verdediging het zwijgen ter
zake op te leggen : «allons, 
allons, we zijn toch niet hier 
om de staat een proces te 
maken ! ». 

De sukkelaars ex-incievie-
ken, die meende dat Hébrant 
een politiek geval was en die 
om hem te helpen bij zijn 
vrijlating het nodige deden 
om hem tewerk te stellen, 
kregen de volle laag. Waar 
duidelijk bleek dat én de mi
nister én het werk voor re-
klassering én het parket van 
Marche volkomen in fout wa
ren en de moorden die Hé
brant sinds zijn vrijlating be
ging, voor een goed deel voor 
hun rekening mogen nemen. 

We zouden op deze onver
kwikkelijke zaak niet zo uit
voerig zijn teruggekomen als 
ze niet nog eens duidelijk on
derstreepte dat er, voor su
perpatriotten en franskil
jon» è, la Merchiers, wél ge
nade bestond voor een vul
gair moordenaar, niet echter 
voor zuiver-politieke delin-
kwenten. 

LESSEN . , _ „„,,„ 
VOOR SENAAT 

De heren senatoren gaan, 
volgens de modernste metho
des, kursussen in de « tweede 
taal» volgen. Zeer prijzens
waardig initiatief. 

Alhoewel we niet begrijpen 
waarom die hoge omes dat 
nodig hebben. Het kleinste 
bediendeke moet zich ner
gens aanbieden zonder de 

Wie dichl mee? 

! 

ï Men moet geen feniks zijn om te weien dal de hernieuwde 
i Bclgische-Kongolese vriendschap gevestigd wordt op het hechte 
i fundament van onze nationale belga. Wij vragen ons alleen maar af 
i waarom de heer Adoela zijn (Kongolese) aanslagbiljetten niet recht-
i streeks naar ons stuurt ; de vermijding van het omwegje langs de 
; Wetstraat zou alleszins een besparing zijn. 
m 
• 

ï In ieder geval heeft dichtend Vlaanderen zijn (fiskale) gal afge-
ï spuwd in venijnige limerick-rijmpjes. Zo o.m. dhr L.B. te Neerwinden, S 
ï die zakelijk en zuur vaststelt : S 

: I 
• Adoela komt ons even vragen, ^ | 
• ons luttel aandeel bij te dragen. - » 
• Spaak betaalt met gemak | 
» - echter niet uit zijn zak - : ' | 
ï wij Belgen hebben waarlijlc niet te klagen I 5 
• : 

• Andere grepen uit de grabbelton : . S 
• — J. v/d. S. ie St Kw. Lennik : «Och, laat de boerkes maar klagen!». 5 
• — /l.S. te Antwerpen : «Ons geld moet Kongo's toekomst schragen.».! 
! — W.J. te Tongeren : « de draagstoel, en wij mogen dragen ». j 
: : 
! De vernielde Renard-autobus uit de stakingsgolf 60-61 en het ; 
• geklungel sindsdien aan het handhaven der orde gaf ons volgende S 
• limerick in : S 
• ï 
; Een wel om orde te handhaven J 
• is 't vroom bedenksel van de braven. • 
S Waarschijnlijk wordt een dooie mus • 
: het antwoord op de stukke bus S 
: Ook deze week een V.P. voor de beste inzending die ons m^oet * 
: bereiken vóór luoensdag a.s. pja de redaktie (Tiolalyp, Sylvain S 
; Dupuislaan 110, Anderlecht), aan S 
• uw dienstwillige Ernest. g 

«tweede taal» te kennen. 
Maar van dat bediendeke 
wordt dan ook werk verwacht. 
Van het merendeel der sena
toren niet. Als ze maar op be
vel op de juiste knop drukken 
bij de stemming ! 

ORDE-
HANDjyAyi ls ia, 

Het |̂ ;̂yy^ngewoo».-<B.S.P.-
kongrea verleden zondag, ge
wijd aan de ordehandhaving, 
is tot tevredenheid der partij
bonzen verlopen. Allies ver
liep volgens scenario; zelfs de 
« gevaarlijkste » tegenspreker 
- dialecticus Mandel - was zo 
onhandig, de aanwezige kon-
gressisten op de tenen te 
trappen en Joa de gelegen

heid te geven, hem op een on
juistheid te betrappen. 

Het buitengewoon kongres 
besloot, nog een buitenge
woon kongres aan het ont
werp over de ordehandhaving 
te houden wanneer de stem-» 
ming in het parlement vooi 
de deur staat. 

Uitstel dat des te grager 
werd aanvaard omdat men er 
van verwacht dat het Theo dö 
gelegenheid biedt, de orde-
ontwerpen nog wat bij te 
schaven. Van de anti-auto-
busontwerpen blijft zodoende 
zo goed als niets over. Spaak 
krijgt gelijk : wat overblijft 
zijn teksten die zeer goed 
kunnen gebruikt worden te
gen wij hij noemde de « fas
cisten ». Lees de ambetante 
flaminganten. 

Verleden week brachten wij een sterk 
verhaal waarin de Waalse C.V.P.-er Jacques 
de hoofdrol had. 's Anderendaags zou het 
nog sterker worden, zo had hij gebruld. 
Zij die van slerke genoegens houden zijn 
teleurgesteld geworden. Bij het begin van 
de vergadering las de C.V.P.-er een braaf 
ttukje voor, waarin hij tam zijn veront-
tchuldigingen aanbood. Ik ben maar een 
boer, zo zei hij, en ik ben niet steeds in 
itaat om mijn gedachten en gevoelens in 
een parlementaire taal uit te spreken. De 
vulkaan was een geblust huisbrandje 
geworden. 

eerstgenoemde brief als onbestaand diende 
te worden beschouwd en de toelagen verder 
moesten betaald worden. Van Elslande 
zegde op de tribune letterlijk van zijn voor
ganger dat, wat hij met de rechter hand 
publiek had gegeven, met de linker hand 
in het geheim werd terug genomen. 

Deze ministeriële huichelarij en onbe
trouwbaarheid zijn een stuitende illustratie 
voor de misleiding van de Vlaamse open
bare mening op het hoogste vlak. 

Leo Wouters bepleitte voor Vlaanderen 
een rechtmatig aandeel in de kredieten van 
de begroting van Openbare Werken. Ihj 

hoe het slojid met de uitvoering van werken 
zonder aanbesteding. Tot slot hield hij een 
pleidooi voor de haven van Gent en de 
industrialisering van het Gentse. 

L'Allcmand, de enige verkozene van een 
onafhankelijke partij, meende zijn (getaand) 
electoraal blazoen bij zijn kiezers wat te 
kunnen opkalefateren door een aanval op 
de Volksunie. Deze « onafhankelijke » won 
verleden jaar dadelijk zijn onafhankelijkheid 
inruilen voor een ondervoorzitlerschap van 
de nieuwbakken P.V.V., toen een kranten
artikel over des onafhankelijkens privé-
leven de deur van de P.V.V. voor hem sloot. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

»p. 

De socialist Van Uoorick had in een fla-
miiiganlische bevlieging aan minister Van 
Elslande. adjunkl enz., een vraag gesteld. 
betreffende de subsidiering van de frans-
lalige kleuterklassen in Vlaanderen. 

Mmislei Van Elslande, adjunkt enz , las 
een omzendbrief voor van minisier Mou-
reaui uit 1959, waarbij de panstalige klas
sen moesten verdwijnen na verloop van een 
paar iaar. Enige tijd nadien zond Moureaux 
'en andere omzendbrie], die niet werd 
baar gemaakt, waarin werd gezegd dat 

betoogde aan de hand van statistieken dat 
de E S economisch driemaal belangrijker is 
dan de Roule de Wallonië. Hij onderstreepte 
dat het vervoer in Wallonië vooral langs het 
spoor en het water gebeurt, in tegenstelling 
met Vlaanderen dat meer op het wegvervoer 
is aangewezen. Hij stelde de minister enkele 
netelige vragen, onder meer betreffende de 
speciale studiekantoren voor de Route de 
Wallonië die onder minister Merlot liecl 
wat deining verwekten 

Onze verkozene U'rn':le verder te welen 

Hij beschikt dus nog steeds over zijn onaf
hankelijkheid en een enorm aantal hos-
lumes en dassen die hij dagelijks demon
streert. Hij demonstreerde bij de bespreking 
van Openbare Werken ook een sterke dosis 
demagogische lef. Hij deed een uitval tegen 
de extremisten die 'chantage plegen met 
hun E S. Van op de Volksuniebanken werd 
hij onmiddellijk te lijf gegaan met de tien
tallen miljarden die bij de Waalse broeders 
zijn beland. 

Richard van Leempulten herinnerde aan 

de instorting van het ministrieel gebouw 
verleden jaar, waarbij tal van slachtoffers 
vielen. Hij kloeg de houding van de Staat 
aan, die de schadeloosstelling nog niet hatH 
betaald aan de rechthebbenden, maar reeds 
bij sommigen de erfenisrechten had opge
vorderd. Hij vroeg spottend of er ook een 
intercommunale moest opgericht worden, 
cm de verbinding van de weg Aalst-Oude-
naarde met de autosnelweg Brussel-Ooslende 
te verwezenlijken. Hij stond een betere 
coördinering voor bij de onteigeningen van 
landbouwgronden om het verlies aan 
akkergrond tot een minimum te herleiden. 

Bohy, de nieuwe minister van Openbare 
Werken, is een gladde jongen. Hij was 
gedurende 15 jaar fractievoorzitter van de 
B.S.P. en toen bij de 2de stemming over de 
Voer het ontslag van Merlot in de lucht 
hing, Iwos hi] partij voor het regeringsont
werp, met een knap oratisch stukje over d« 
politieke moed die opbrengt. De feiten 
stelden hem in het gelijk ook : de « moed » 
bracht hem een ministerportefeuille op. 

Om de benadeling van Vlaanderen bij de 
verdeling van de kredieten goed te praten 
zei hij met een zwierige omhaal dat men 
de verdeling tussen de landsgedeelten niet 
op een apotekersschaallje mocht afwegen. 
Wat heftige en herhaalde onderbrekingen 
bij de Volksunie uitlokte, waarbij Reimond 
Mattheyssens door de voorzitter het zwijgen 
werd opgelegd. De minister zocht behendig 
een meningsverschil in de tussenkomsten 
van Delwaide en Craeybeckx over de Ant
werpse haven om beiden te kunnen afsche
pen en besloot met het gekende deuntje 
dat hij wel graag meer zou willen doen 
maar dat de kredieten ontbraken. 

Nik Claeg. 
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Zeer geheim. 
Departement van Oorlog, BïJzon3ere Dienst'. 
Gansulterende arts George L. Har r i son . 
,17 juli 1945. 
A a n : e indsta t ion. N u m m e r : Oor log 33556 . 
Minister van Oorlog, van Harrison. Dokter 
is juist zeer en thousias t t e ruggekomen, vol 
v e r t r o u w e n dat de kleine jongen even flink 
zal zijn als zijn grote broer . H e t licht in zijn 
ogen was t e zien van hier tot Highhold en 
zijn geschreeuw klonk van hier tot aan mijn 
boerderi j . E inde . 172017 Z ' . 

f ï>M«i^(rl>^ilUfc{ 

Met dit kodetaericht lieten 
de bouwers van de atoom
bom aan de Amerikaanse 
prezident Harry Truman, die 
op weg wa? naar de konfe-
rentie van Potsdam, weten 
dat de eerste proef met een 
bom in de woestijn van New-
Mexico geslaagd was. 

Daarmee begon het tijd
perk van de atoombom. De 
«kleine jongen» had die 

eerste keer reeds zijn werk 
voortreffelijk verricht. « Het 
licht van zijn ogen » scheen 
375 km ver en zijn «ge
schreeuw » was op een af
stand van 75 km nog oorver
dovend. 

Wanneer thans de vraag 
gesteld wordt of de A-bom 
in een volgende oorlog wel 
ooit zal gebruikt worden en 
wanneer op die vraag geant-

de atoombom en 
het gezond verstand 

woord wordt dat het gebruik 
ervan, gezien de verschrikke
lijke gevolgen, wel door ?een 
enkel zinnig mens ernstig 
zal overwogen worden, dan 
dient even herinnerd aan de 
periode die voorafging aan 
het gebruik van de « kleine 
jongen » op Hirosjima en Na
gasaki. 

De bouwers van de atoom
bom gaven zich van meet af 
aan rekenschap van de gru
welijke verwoesting die de 
bom zou aanrichten. Ze heb
ben deze gevolgen nooit on
derschat; wel integendeel 
werd heel wat tijd besteed 
aan een nauwkeurig en we
tenschappelijk afwegen van 
de risico's. Het vermoeden 
was immero geopperd dat de 
ontploffing een niet te stui
ten kettingreaktie en een ka-
tastrofe op wereldschaal zou 
veroorzaken. De atoomgeleer
den wisten dus wat er te Hi
rosjima en Nagasaki zou ge
beuren. Een overgrote meer
derheid onder hen schrok 
dan ook terug voor de uiter
ste konsekwentie van haar 
eigen werk en adviseerde de 
prezident, de bom niet te ge
bruiken of althans slechts te 
gebruiken als waarschuwing, 
door ontploffing ervan bv. 
boven onbewoond gebied. 

Wat deze wetenschapslui 
niet wisten — en wat hen an
ders nog méér in hun advies 
zou hebben gesterkt — was 
het feit, dat Japan reeds ge
ruime tijd vóór het afwerpen 
der bom op Hirosjima pogin
gen had gedaan om de oor
log te beëindigen. Er kwamen 
formele kontakten tot stand 
tuy3en Amerikaanse en Ja 
panse onderhandelaars in 
Zwitserland, terwijl de Ja 
panse ambassadeur in Mos
kou eveneens een poging on
dernam. 

Japan zou bereid geweest 
zijn, op ieder Amerikaans ka-
pitulatieverzoek in te gaan 
mits één enkele waarborg 
werd verstrekt : de keizer 
mocht niet worden afgezet. 
De Amerika meenden dat 
het verstrekken van deze 
waarborg een te hoge eic aan 
hun goede wil was en wezen 
de Japanse onderhandelaars 
totaal af. Van op dat ogen
blik was het woord aan de 
« kleine jongen ». Men dient 
zich de vraag te stellen, 
waarom de 100.000 van Hiro
sjima en de 70.000 van Naga
saki eigenlijk moesten ster
ven ! 

Menselijk verstand en men
selijk gevoel hebben in het 
verleden bewezen, geen be
letsel te zijn voor het ge
bruik van de atoombom. En 
in de toekomyt ? Het ware al 
te optimistisch, alleen maar 
op het verstand en het gevoel 
te rekenen. 

Gelukkig werd een andere 
factor bepalend voor de om
vang van het atoom gevaar : 
het evenwicht van de terreur. 
Zolang twee partijen beschik
ken over een totaal vernieti
gingsarsenaal en over de 
middelen om terug te slaan 
ook wanneer de andere par
tij een vernietigende slag 
heeft toegebracht, wordt het 
risico van het gebruik van 
atoombommen sterk ver
kleind. Maar ook hier is de 
werkelijkheid minder fraai 
dan de theorie. De theorie 
wilde immers dat de A- en H-
bommen de « ultima ratio » in 
de echte zin van het woord 
waren; de uiteindelijke, niet 
te overtreffen totale wapens 
en meteen het eindpunt van 
de wetenschappelijke storm
loop naar steeds krachtiger 
wapens. De theorie wilde dat 
bij de A- en H-bom de oude 
wet van wapen en afweerwa-

pen ophield en dat het even--
wicht eeuwigdurend zou zijn. 
Sindsdien is die optimischa 
theorie in de praktijk on-4 
houdbaar gebleken. Het ac
cent heeft zich, nadat het 
evenwicht van de terreur —i 
uitgedrukt in megatonnen —• 
was bereikt, even verlegd : er 
werd gestreefd naar een be
slissende voorsprong op de 
tegenstander inzake het 
transport van de vernieti-
gingstuigen. En nu dit even
wicht praktisch bereikt Is, 
gaat de bel reeds voor de vol
gende round : het zoeken 
naar een definitief afweer-
wapen voor vijandelijke 
vliegtuigen en raketten. In de 
laboratoria van de V.S. en de 
U.S.S.R. wordt koortsachtig 
gewerkt o.m. aan het «plas
ma-wapen », de volmaakte 
afweer. Voor wie het eerst 
slaagt in deze richting, krijgt 
het gebruik van de A- en H-
bom weer de oude verleiding, 
waaronder Truman destijds 
is bezweken. 

Het feit dat A- en H-bom
men voorradig zijn in alle ka--
libers, geschikt voor het hele 
gamma van takticoh naar 
strategisch gebruik, Is van 
aard de verleiding nog te 
vergroten. 

Er is tegen de atoombom en 
haar eventueel gebruik maar 
één enkel definitief afweer
middel : de volledige atomai
re ontwapening. Hoe klein de 
kansen hiervoor ook zijn, ze 
mogen niet verwaarloosd 
worden. Een passend middel 
om onze opvattingen terzake 
met klem kenbaar te maken 
is de anti-atoombommarsj 
van 24 maart . 

Of moet het woord ten 
eeuwige dage gelaten worden 
aan de c kleine jongen » en 
zijn inmiddels flinke opge
schoten broers ? 

tvo 
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• Kroesjtsjev en de Kerk 

Sinds een paar jaren legl Kroesjt
sjev het er op aan, ook door een 
nieuwe « kerkpolitiek » goodwUl 
in het Westen te scheppen : tele
grammen aan de Paus, Russische 
waarnemers op het koncilie, vrij
lating van aartsbisschop dr Slijiv, 
enz. 

Het zal de Russische slaalschef 
nochtans zwaar vallen, de kerkver
volging onder Stalin geheel voor 
diens rekening te laten. In lOifi 
en 19i6 werd vooral in de Oekraïne 
aan kerkvervolging op grote schaal 
gedaan en werd getracht, de 
grieks-katholieke kerk totaal uit te 
roeien. In 19i6 trouwens werd 
vanuit Kiew gemeld dat deze kerk 
opgehouden had te bestaan. 

Deze kerkvervolging begon op 
15 maart 1945, onder de eerste-mi-
nister van de Oekraïense Sovjetre
publiek en eerste sekretaris van het 
centrale komitee der Oekraïense 
KP. Het ivas deze zelfde hoge amb
tenaar die zi]n rezidentie ter 
beschikking stelde voor enkele 
kerkprocessen en die de vervolging 
persoonlijk drie jaar lang leidde. 

Zijn naam : Nikita Sergejewitsj 
Kroesjtsjev. 
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Geen besparingen 

De Brilie hertog van Beaufort 
zal bij het parlement klacht in
dienen tegen de Britse spoorwegen 
omdat het dwergstationneije naast 
zijn landgoederen zou gesloten 
ityorden. 

Lord Beaufort voert aan dal 
zijn vader in 1809 de aanleg van 
de spoorlijn Londen-Zuidivales 
over zijn landgoed slechts heeft 
geduld nadat de spoorwegen er 
mede ingestemd hadden, dagelijks 
vier treinen aan het landgoed te 
laten stoppen. 

• Monroe-Ieer 

In Franse officiële kringen maakt 
men steeds vaker gebruik van een 
nieuwe uitdrukking om de Gaul
le's politiek ten overslaan van de 
Angelsaksers duidelijk Ie maken, 
vooral dan ten behoeve van de 
Amerikanen : de Europese Monroe-
leer. Monroe was de Amerikaanse 
prezident wiens beleid onder het 
motto stond van u Amerika voor 
de Amerikanen » Tegenstanders 
van de Gaulle hebben reeds een 
boutade : « Europa voor de Fran
sen ». 

• Vriendendienst 

Piezident Tito van Yoegoslavië 
stuuide aan de landen van het 
neutrale blok een brief waarin 
bevestigd wordt dat Rusland het 
Indisch standpunt steunt in het 
Indisch-Chinees grensgeschil. 

Men meent te weten dat Tilo 
met deze brief tegemoet komt aan 
een verzoek dat hem gedaan werd 
door Kroesjtsjev tijdens zijn laat
ste bezoek aan Moskou. Het Krem
lin zou aan deze omweg om zijn 
standpunt kenbaar te maken de 
voorkeur geven, omdat een recht
streekse stellingneming de ver
houdingen met China al te zeer 
zou verslechten. 

• Militaire hulp 

Frankrijk en Algeiië beijveren 
zich, de wonden van de zevenja
rige oorlog te genezen. Algerië 
heeft zich bereid verklaard, zijn 
leger uit Ie bouwen met Franse 
hulp. Een akkoord hieromtrent 
is in voorbereiding en zal vermoe
delijk over een paar maanden 
gesloten worden. Men verwacht 
dat jonge Algerijnen hun militaire 
opleiding aan St Cyr zullen ont

vangen. De Gaulle zelf en het 
overgrote deel van zijn bitterste 
vijanden zijn oud-leerlingen van 
St Cyr. 

• Verbolgen 
Een verbolgen Randolph Chur

chill ontbood dadelijk zijn advo-
katen, toen hij in het Brits humo
ristische tidschrift « Private Eye » 
een bijdrage vond over de « Groot
ste stervende Engelsman », sir 
Winston Churchill, en diens bio
grafie die door zoon Randolph 
wordt samengesteld. 

« Private Eye n vroeg zicli af, 
of zoon Randolph gewag zou ma
ken van volgende epizoden uit het 
leven van zijn vader : het breken 
van de stakingen der mijnwerkers, 
het tellen van de Britse verliezen 
in diverse militaire avonturen. 

• « Propere oorlog )) 
Maarschalk Malinowski hield, 

naar aanleiding van de i5e ver
jaardag van het Rode Leger, een 
redevoering waarin hij zich keerde 
tegen de Amerikaanse opvattin
gen over een « propere oorlog ». 
Hij verklaarde dat de beperking 

van bombardementen tot (outer 
militaire doelen een illuzie is. M» 
linowski verklaarde daarenbovet 
dat het Rode Leger met één sfa| 
alle Amerikaanse bazes binnen et 
buiten de V.S , inbegrepen d» 
atoomduikboten, kon vernietigen 

• Ekonomische sankties 

Peking heeft thans vooi h^ 
eerst meegedeeld dat de Sovjet
unie, sinds hel onslaan van de 
Chinees • Russische meningsver
schillen, ekonomische sankües l» 
gen China heeft getroffen. Over di 
aard dezer sankties wordt ecMtl 
niets gemeld. 

• Onderhandelen 

De kabinetschef van burgemee» 
ter Brandt vloog, dodelijk na dt 
West-Berlijnse verkiezingen, naai 
Washington. Deze reis wordt it 
verband gebracht met de Amert 
kdanse bedoelingen, onverwijlé 
het Bei lijn-gesprek mei de Bussen 
terug op te nemen. De Westduils» 
regering deelde reeds mee, zich 
niet tegen dit gesprek te tulten 
verzetten alhoewel zij er nieCs van 
verwacht. 



— DE VOLKSUNII 

meer dan 500 voertuigen 
in de E - 3 karavaan 

E e n doEwerlcer uit het Waas l and sloeg ver
leden zondag met een gewoontegebaar zijn 
lijvige kopzak over zijn schouders en s tapte 
i n onze zwaar-doorknikkende Citroen 2 p.k. 
iWij namen hem mee door de konijnenpijp in 
He richting Burcht . « Gij gaat zeker voor on? 

gi| betoogt zeker voor ons ï 

lactogen ? » vroeg de man , toen hij bemerk te 
dat wij het protes tkenteken van de E-3 ma
nifestatie droegen. Eenvoudiger , maar juis
ter kon deze simpele dokwerker het niet uit
gedrukt hebben. W a n t inderdaad, wanneer 
verleden zondag, even na 9 uur 's morgens 
zwaardreunende dieselvrachtwagens en hon
derden personenauto ' s aan het rijden gingen 
in een lange protes tkaravaan, dan was dat m 
'de eerste plaats voor al die mensen , die zoals 
onze dokwerker , dagelijks gekonfronteerd 
worden met de mizeries van de slechte weg
verbindingen en van de konijnenpijp. 

Zestig wagens, hadden 
sommige officiële diensten 
geschat voor de E-3 betoging 
van de Volksunie ! Het wa
ren er meer dan vijfhonderd, 
de grootste gemotoriseerde 
betoging die de V.U. ooit ge
organiseerd heeft, de meest 
Indrukwekkende manifesta
tie die er trouwens ook voor 
de aanleg van de E-3 en de 
nieuwe Scheldeoeververbin-
ding heeft plaats gehad. 

• Zelfs per fiets. 

Daar waren niet alleen de 
zware vrachtwagens, de per
sonenauto's van de V.U.-sim-
patizanten, daar waren ook 
de talrijke deelnemers uit 
Antwerpen en het Waasland, 
die speciaal opgekomen wa
ren om met de Volksunie te 
betogen, om te protesteren 
t^gen het schandaal van het 
uitblijven der nieuwe ver
bindingswegen. Opvallend 
•was het hoe mensen die da
gelijks de noodzakelijkheid 
van deze verbindingswegen 
aanvoelen, daar waren om 
geestdriftig mee te doen : 
handelaars, vrachtvoerders, 
werkmensen en zelfs fiets
padgebruikers ! Inderdaad, 
enkele fietsende en brom
mende betogers volgden de 
karavanen langs de weg naar 
S t Niklaas om uiting te ge
ven aan hun eis voor betere 
lietspaden ! Onder een pro
pergewassen lentezon die 
werkelijk deugd deed na de 
iange winterkou is de reus
achtige betoging dan door 
het zoete Waasland gereden. 
In tientallen slogans werden 
de eisen geformuleerd : 
•< Brug en tunnel », «E-3 Nu>, 
* Wij zijn het beu » enz... 

• He t moet gedaan zijn. 

Enkele stukgereden wa
gens vormden realistische 
getuigenissen van de doden-
baan die de E-3 is. Ze wer
den meegevoerd aan takel
wagens of gesleept door per
sonenauto's, één ervan zelfs 
bevolkt door een luiddruch-
tige bende die door de ka
potgeslagen ruiten eiste : 
« dat het moet gedaan zijn ». 
Een veertiental propaganda-
wagens van de V.U. verkon
digden het eisenprogramma 
inzake de E-3. Waar de volle-
lige karavaan op de linkeroe
ver vertrok via Burcht en 
Zwijndrecht, splitste zij in 
Beveren in twee richtingen : 
een gedeelte via Haasdonk, 
Bazel, Rupelmonde en Temse 
naar St. Niklaas en een an
der gedeelte via Kallo, Ver-
rebroek, Vrasene en St. Gillis 
om tegelijkertijd op de grote 
markt in de Waasse hoofd
stad toe te komen. Op het 
ogenblik van de splitsing, 
telden wij 489 wagens, ter
wijl een 50-tal deelnemers 
onderweg aansloten. 

• Ministers 

verontschuldigd. 

Op de grote markt van St. 
Niklaas stroomden duizen
den samen rond de mikro-
wagens, waarop na een mu
zikale inzet van de V.M.O.-
fanfare, vier sprekers een 
korte rede uitspraken. 

Ad. Verniers ondervoorzit
ter van V.U. - St.-Niklaas 
heette de deelnemers har te 
lijk welkom in de Waasse 
hoofdstad. Op ironische wij

ze verontschuldigde hij de 
ministers van de Belgische 
regering die op dit ogenblik 
wel veel miljarden over heb
ben voor Kongolese bezoe
kers, maar geen cent voor de 
noodzakelijke E-3. Hij ver
ontschuldigde eveneens de 
volksvertegenwoordigers van 
de « nationale partijen », die, 
hoewel zij zich bewust moe
ten zijn van het nu t der 
Vlaamse snelbaan, te Brussel 
in het parlement hun mond 
niet opendoen. Spreker zegde 
dat de eindmeeting te St. 
Niklaas plaats vond omdat 
deze stad en het Waasland, 
waarvan zij de hoofdplaats 
is, onmiddellijk belang heeft 
bij de E-3 en omdat het 
Waasland van uitzonderlijke 
betekenis is op ekonomische 
gebied, als een streek die ge
legen is tussen de Antwerpse 
en Gentse nijverheidscentra. 
Mr Verniers kloeg de ellen
dige verbindingen aan zowel 
op gebied van baan- als van 
spoorverkeer. 

• O m w e g langs Gen t . 

Tijdes zijn toespraak 
haalde Adv. Verniers een 
wel zeer duidelijk voor
beeld aan van de bestaan
de wantoestanden. Een 
goederentrein die te Beve
ren geladen wordt en zich 
dus op amper tien kilome
ter van Antwerpen bevindt 
moet omgeleid worden 
langs Merelbeke (Gent) 
om daar de Schelde over te 
steken en zo terug te ke
ren naar de Antwerpse ha
ven ! Erger kan het wel 
niet. 

Wij betogen vandaag voor 
de ontsluiting van onze 
streek, voor de totstandko
ming van de E-3, voor een 
moderne spoor- en oeverver
binding. 

In de T.V. zegde men nog 
zopas, aldus de spreker, dat 
de E-3 er nog niet ligt om
dat men aan geen goede 
spooi"verbinding gedacht 
heeft, maar dat is naast de 
waarheid. De werkelijke oor
zaak is het zogezegd ontbre
ken van geld. Uiteindelijk 
kregen wij (in 1963) een in-
terkommunale als noodop
lossing, waardoor wij de aan
leg van de snelweg zelf die 
nen te bekostigen terwijl 
Wallonië begiftigd wordt met 

de miljarden uit de staatskas 
die in overwegende mate 
door de Vlamingen gespijsd 
wordt. 

• Geld genoeg, 

m a a r niet voor 

Vlaanderen . 

Na een luidruchtig applaus 
voor de eerste spreker, be
klimt Wim Jorissen, alge
meen sekretaris van de 
Volksunie, de mikrowagen. 
In scherpe bewoordingen he
kelt hij het E-3-schandaal. 
Nu zegt men in Brussel geen 
geld te hebben, maar enkele 
jaren terug had men wel 
miljarden voor de bluf-eks-
po en voor allerlei wegen, 
tunnels en bruggen in en om 
Brussel. In Wallonië heeft 
men wel geld voor een weg 
van veel mindere betekenis 
dan de E-3. Er is geld ge
noeg, als wij Vlamingen het 
maar niet vragen ! Wij heb
ben het beleefd, aldus Wim 
Jorissen, dat 61 miljard wer
den weggegooid in uitgeputte 
Waalse mijnen, dat 20 mil
jard werden besteed voor de 
Borinage waar geen werke
loosheid heerst, dat de eks-
pansiewetten het overgrote 
deel van de gelden naar Wal
lonië hevelden en dat dit 
jaar het merendeel van de 
gelden, bestemd voor wegen
aanleg, weer eens naar Wal
lonië vloeit. Een Waal is 
meer dan tien Vlamingen 
waard ! Wij krijgen niets 
dan beloften. Lefèvre belooft 
ons sinds jaren de E-3, van 
Audenhove deed hetzelfde, 
maar de nieuwe wegen wor
den aangelegd in Wallonië. 

Onze oplossing is klaar en 
eenvoudig : dat men te Ant
werpen een brug en een tun
nel aanlegge en dat men on
middellijk met de E-3 be
ginne. Enkel door agitatie 
kan men in België iets ver
krijgen, kijk maar naar de 
bevoordeliging van Wallo
nië, waar men zwicht voor de 
drukking van de M.P.W. 

Dat wijst ons de weg : in 
België is alles af te dingen 
door hardnekkige strijd. Wij 
zullen die strijd voeren, wij 
zullen dinam<ischer dan ooit 
aan de slag gaan, wij zullen 

'de Vlamingen wakker schud
den en hen doen vechten 
voor hun belangen. De Vla
ming moet beseffen dat hij 
meer waard is dan een Waal 
of een Brusselaar. Wij zullen 

betogen tot hij dat begrijpt. 
De E-3 manifestatie van 
vandaag is er het voorbeeld 
van. 

Zoals altijd wordt de dina* 
mische Algemene Sekretaris 
langdurig toegejuicht en al» 
om dit te onderstrepen, komt 
er v a n u i t een t o r e n 
over de markt een streep bei-
aardmuziek gedwarreld... 

Betogings-vers lag 

door 

Staf de Lie 

9m ifsmmm 
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H e t is niet de eerste maal dat V.U.-voorz ï t le r 
v a n der Eist het woord neemt in ve rband 
met de E - 3 : hij deed dat reeds herhaalde m a 
len in de Kamer , op talloze meet ings en oolc 
ti jdens de eerste betoging voor de E-3 in 
1961 . die ingericht werd door de V . A . B . 
Eens te meer ontrolde hij op de St Niklaasse 
grote mark t het beeld van de eindeloze mi -
zer ieweg die het E-3 projekt reeds gevolgd 
heeft. Volksver tegenwoordiger van der Eist 
zegde als inleiding tot zijn toespraak dat de 
Volksun ie het initiatief voor de E-3 betoging 
genomen had als reaktie op de jongste ui t
la t ingen van minister Bohy. 

sabotage 

van E-3 

Mr Verniers : 
in de bres voor het Waasland. 

Wim Jorissen : 
Vlamingen wakker schudden. 

Zoals men weet heeft de 
minister van Openbare Wer
ken, die een Waal is, onlangs 
verklaard dat de Route de 
Wallonië volstrekte voorrang 
heeft en ten minste 2 jaar 
voorsprong op de E-3. Dat 
wil zeggen dat wij nog ten 
minste 2 jaar mogen wach
ten op het begin der wer
ken aan de E-3. Spreker her
innert dan aan de sukkel-
gang van de Vlaamse auto
snelweg : in 1950 tekende 
België een internationale 
overeenkomst voor een Eu
ropees verkeersnet waarin 
de E-3 opgenomen is. De 
verbintenis, dertien jaar ge
leden aangegaan, kent thans 
niet eens een begin van uit
voering. Integendeel, België 
wentelt de verantwoorde
lijkheid af op een interkom-
munale, met het gevolg dat 
de Vlaamse gewesten de aan
leg zelf dienen te bekosti
gen. 

0^^ gedaan zi|n 
• W a a r blijven 

de anderen ? 

Twee jaar geleden vond de 
eerste manifestatie voor de 
E-3 plaats ingericht door de 
V.A.B. Te Antwerpen — al
dus Mr van der Eist — heb 
ik het woord gevoerd in de 
Beurs, naast sprekers van 
andere politieke partijen. Ik 
heb toen de hoop uitgedrukt 
dat Vlaanderen eensgezind 
en solidair zou mogen zijn. 
De aanwezig politiekers spra
ken zich trouwens eensge
zind uit voor de spoedige aan
leg v.d. E-3, maar in het par
lement vergeten zij wat zij 
in Vlaanderen met zoveel 
brio verklaren. 

De V.U. stond er verleden 
jaar alleen toen zij weigerde 
haar goedkeuring te hechten 
aan het afwentelen van de 

regeringsverantwoordeli j k-
heid op een interkommuna-
le. De Volksunie heeft deze 
diskriminatie niet willen 
dulden. Nu, op het ogenblik 
dat de intergemeentelijke 
met veel bazuingeschal werd 
opgericht, bestaat er niet 
eens een studie, een plan, 
voor de E-3. Alles moet nog 
gedaan worden en tot op he 
den kan niemand met zeker
heid zeggen waar juist de 
snelweg moet komen, op 
geen honderd meter n a ! 

Vorig jaar in september, 
aldus spreker, toen de wer
ken aan de route de Wallo
nië met veel plechtigheid 
werden ingehuldigd door de 
eerste minister en talrijke 
andere ministers, verklaarde 
Lefèvre dat de E-3 in okto
ber zou begonnen worden. 
Wij zien intussen wat er ge
beurt. De Volksunie heeft als 
Vlaamse partij , de plicht de 
Vlamingen voor te lichten, 
wakker te schudden en be
wust te maken van wat er 
omgaat ! De sabotage rond 
de E-3 moet een einde ne
men. Dit kan alleen wanneer 
de brede massa der Vlamin
gen zich bewust wordt van 
zijn achteruitstelling. 

• Maak 
de Volksunie sterk ! 

Toejuichingen besluiten 
deze rede van Mr van der 
Eist. Toejuichingen eveneens 
voor Dr Goemans, voorzitter 
van het inrichtend komitee, 
de man die zich wekenlang, 
samen met Wim Maes, Leo 
Verbeke en onze hardwer
kende propagandisten heeft 

af gesloofd, de man die zon
dag op een schitterende ver
wezenlijking mocht neerzien 
en die deze buitengewone 
betoging uit de grond heeft 
gestampt. In een korte toe
spraak dankte hij allen die 
bijgedragen hebben tot het 
weilukken van de manifesta
tie. Ook hij verwees naar de 
Walen die allemaal aan een 
zelfde touw trekken en aller
lei gunsten voor zichzelf ver
werven. 

Spreker wees nogmaals op 
het enorme belang van de 
E-3, op de mizerie van de 
duizenden die pendelen langs 
deze weg, of die dagelijks 
door de konijnenpijp moeten. 

Hij laakte de kleurpolitie-
kers die te Brussel zich en
kel als marionetten kunnen 
gedragen. Spreker deed ten 
slotte een oproep om de 
Vlaamse partij te versterken. 
AUeen wanneer de Volksunie 
een sterke burcht wordt zal 
het « Vlaanderen eerst » 
werkelijkheid worden, zullen 
er bulldozers rijden voor de 
E-3. Tot slot dankte Dr Goe
mans ook de rijkswacht en 
de politie van de verschillen
de centra waar doorheen de 
karavanen gereden waren en 
aan wier voorbeeldige tos
senkomst het te wijten was 
dat de betoging zo gesmeerd 
verliep. Met een plechtige 
« Vlaamse Leeuw » werd dan 
deze welgelukte dag beslo
ten, 

S.D.L. 

• Betoogde Seghers 

ook m e e ? 
Vanin Zwijndrecht heeft 

de sjieke slee A-6 waarin 
minister Seghers en zijn 
ega hadden plaatsgeno
men, achter onze redaktie-
wagen «gehangen». Te 
Beveren stonden wij mins
tens vijf minuten oog in 
oog met zijne ekselentie, 
omdat wij (het zal wel 
geen verwondering baren) 
voor de « bareel » stonden. 
Tot in Beveren volgde de 
heer Seghers onze kara
vaan, maar schoot dan on
ze ietwat minder flukse 2 
p.k. voorbij. We mochten 
het dan verleden week al 
schrijven dat P.W. de grote 
nalatige was in de E-3-his-
torie, komt die goeie kerel 
daar met de Volksunie mee 
betogen ! Wij zullen onze 
mening op de duur nog 
moeten gaan herzien ! 

• Perskonferenl ie . 

Op een na afloop van de 
betoging gehouden pers-
konferentie herhaalde Mr 
van der Eist nogmaals in 
het kort de verschillende 
spreekbeurten die op de 
grote markt gehouden 
werden, evenals het doel 
van de betoging. Hij ver
wees tevens naar wat de 
Volksunie reeds in de Ka
mer heeft gedaan in ver
band met de E-3. Waar de 
route de Wallonië met 
staatsgelden w o r d t ge
bouwd, is er voor de E-3 
een interkommunale, wat 
volgens Mr van der Eist 
betekent dat het werk op 
de lange baan wordt ge
schoven. Inderdaad, waar 
deze interkommunale nu 
pas het levenslicht zag, zal 
deze maatschappij af te 
rekenen hebben met enor
me moeilijkheden. Niet al
leen werd er nog geen en
kele studie gedaan, zijn er 
geen ingenieurs of ander 
technici in dienst genomen, 
zal de financiële regeling 
nog heel wat last met zich 
brengen, maar zullen ook 
alle ministeriële diensten 
ingezet worden voor de 
Route de Wallonië, zodat 
er voor de E-3 niets be-

Mr van der Eist : 
sabotage moet eindigen. 

Dr. Goemans : 
maak van de Volksunie 

een sterke burcht 

schikbaar blijft. Tot slot 
dankte Mr van der Eist ook 
nog alle mensen, inzonder 
deze van het Waasland die 
sinds jaren, ondanks alle 
moelijkheden, hun uitzon
derlijk nuttig werk van 
voorlichting hebben ge
daan. 

Flilscn va» de betoging 
•A" De rijksawcht en de politie hebben zeer goed werK 
verricht voor het welslagen der betoging. De Antwerp
se politie zorgde op de Linkeroever voor een ordelijke 
samenstelling van de karavanen en begeleidde deze 
ook tot aan de stadsgrenzen. De rijkswacht reed ver
der met jeeps op de kop van de kollones en regelde 
overal uitstekend het verkeer. 
•A- Er heeft zich gedurende het verloop van de beto
ging slechts één klein ongevalletje voorgedaan, toen 
twee wagens vrij onzacht met elkaar in aanraking 
kwamen. Er was slechts lichte stoffelijke schade, zo
als dat in de gebroken-armen-en-benen-rubri* sran 
de kranten heet. 
•A- Opvallend was wel dat er ook Nederlanders aan dé 
betoging deelnamen. Wij hebben verschillende wageng 
met NL-nummerplaten in de karavanen opgemerkt. 
Alleszins weten die mense.n, van. over 0S. sren» waa» 
hun belang ligt 
•k Andere betogaid «me van * w > kwamen, waren a k 
komstig uit Limburg en West-Vlaanderen. Ook Brus
sel had zijn simpatie betuigd en stuurde een afvaar
diging,,, 
•*• Praktisch alle gemeentebesturen hebben de beto
ging simpatiek onthaald en hebben hiervoor onze 
beste dank Trouwens was het opmerkelijk dat In alle 
dorpen een zeer grote belangstelling vanwege de in
woners kon waargenomen worden. 
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Nationalisme en socialisme, de geestesstro
mingen die als vijandige broeders de twin
tigste eeuw tot nog toe hebben beheerst — 
en die het waarschijnlijk ook nog in de toe
komst zullen doen — traden het scherpst in 
konflikt maar zochten ook het sterkst naar 
synthese daar waar zij geboren waren , in het 
Europese kern land : Duitsland. Z o komt het 
dat ook in Duitsland de l i teratuur deze kon-
flikten het sterkst weerspiegelde. De onder
gang van het oude liberale Duitse keizerrijk, 
het verval der Oostenri jkse monarchie , de 
bedreiging door de « zweite Wirkl ichkei t » 
van de totale s taat en van de genormde ideo-
logiën werden respectievelijk in breed-pa-
noramische werken, o.m. van H e r m a n n 
Broch, Robert Musil en Heimi to von Dideren 
niet slechts tot kader, maar ook tot onder
werp — waarbij de fictie, hoe breed ook uit
gesponnen en hoe zeer in de individuele sfeer 
doordringend, slechts de bovenbouw was . 

de vos op zolder 
RICHARD HUGHES — D e vos op zolder — 
gebonden, 330 hlz. 165 F. Uitgeverij Westland, 
Merksem (november 1962). 

De Engelse auteur Richard 
Hughes brengt in « De Vos 
op Zolder > een eigen getui
genis en een eigen visie op 
het Europa tussen de twee 
•wereldoorlogen. 

Volgens de verklarmg van 
de auteur is deze roman 
slechts de aanloop, het eer
ste deel van een groots opge
zet vierdelig werk « The Hu
man Predicament» dat heel 

de periode tussen de beide 
wereldoorlogen zou bestrij
ken. 

In « De Vos op Zolder » 
leren wij de jonge Engels
man Augustine kennen in 
een milieu dat nog vasthangt 
aan negentiendeeuwse be
grippen en opvattingen. 

Augustine raakt onschul
dig betrokken bij de dood 
van een jong meisje en be

sluit op reis te gaan : hij wil 
naar China maar men her
innert hem eraan, dat hij 
nog familie heeft in Duits
land — en hij vertrekt naar 
Beieren, waar op het kasteel 
Lorientaurg zijn familie, de 
von Kessen's, wonen. De va
der is een aan de Beierse t ra 
dities verkleefde konserva-
tief; de zoon daarentegen 
wordt door het revo'utionaire 
nationalisme aangetrokken 
en leeft geheel in de mythi
sche sfeer van een herboren 
Rijk... 

In dit wazige, onwezenlij
ke, archaïsche milieu is het 
nichtje Mitzi het enige lief
lijke, menselijke wezen — 
buiten de kinderen we^ke de 
enigen zijn waarmee Augus

tine echt-menselijk kontakt 
krijgt. Hij wordt verliefd op 
Mitzi, zonder dat zij het be
vroedt... Maar daarbuiten 
treedt de geschiedenis aan : 
de November-putsch wordt 
door von Kahr neergeslagen 
en Hitler vlucht, buiten Mün-
chen, naar een klein dorpje 
waar hij aangehouden wordt. 
Doch de tijd heeft ook voor 
de kasteelmuren geen hal t 
gehouden : in de dakkamer 
eeft, verborgen door de zoon 

Pranz een der mannen die 
aan de aanslag op von Ra-
thenau hebben deelgenomen. 

De hoop dat, met het uit 
de weg ruimen van Rathenau, 
ook de chaos zou losbreken 
waaruit het rieuwe Rijk zou 
geboren worden, is verzwon-

met de 
i-a ^n\.^H<i 

] ionse dichter 
T o e n ik uit de koude vriesavond de w a r m e 
woonkamer b innentrad , zat de dichter te le
zen. Hij legde het boek neer en s tond op . Ik 
zag de titel op de r u g : « Kampf und Reife » 
van Jakob Schaffner. De dichter volgde mijn 
blik. 

— Ken Je 
Schaffner ? 

het werk 

— Misschien is 't verklaar
baar : Duitsland werd tien 
jaar lang door nationaal-so
cialisten en niet door kom-
munisten geregeerd. 

Er zal echter ook wel 
broodnijd bij geweest zijn, 
zoals bij elke epuratie. Wij 
hebben dit hier ook na de 
bevrijding kunnen vaststel-

van erna volgde, te beklemtonen, len. Wat ik echter niet aan-
Duitsland had aan de « Euro- vaard, ia de vervalsing der 

— Ik "̂  weet dat net een pese » ontwikkeling niet deel literatuurgeschiedenis. Er 
Zwitser was, die begon als genomen, beweerde men. Zo zijn een aantal vooraan-
schoenmakersgezel en die kwam men tot de verheerlij- staande Duitse letterkundi-
eindigde in de literatuur, king van een verleden (dat gen voor het regime uitgewe-
schrijver van een vierdelige zeker zijn grootheid had) en ken, vrijwiUig of onidat ze 
«Johannes >-cyclus.. tot een mythe van al wat vreesden voor vrijheid of le-

- ...en van nog een hele vóór '33 gebeurde. ven. Er zijn er ook anderen. 
reeks romans, novellen, ge- - H.E. Holthusen sprak wier werk in normale om-
dichten, beschrijvingen van eens over de «Mythos der standigheden in de schaduw ge_. 
landschappen. Een omvang- zwanziger Jahre »... zou zijn gebleven of op het 
rijk oeuvre, dat echter niet — Daarbij kwamen dan de tweede plan, maar die juist 
steeds van hetzelfde gehalte enen te staan in de mystieke 
is. Maar in de rijkdom van glans van het martelaarschap 
zijn scheppingskracht gaf hij en de anderen, die noch aan 
toch dat, wat veel moderne de echte noch aan de «inne-
« literatuur » mankeert : een re » emigratie hadden deelge-
levensbevestiging; een getui- nomen, belandden in de hoek. 
genis van zijn verbondenheid — Zelfs Jünger kwam in 
met landschap, leven en volk het « donker » te staan, en 
die gezond en sterk zuiver en moe.< de gevolgen dezer ave

rechtse conjunctuur onder
vinden, al werd hij uit het Ie 

krachtig zijn ala het woord 
dat hij schrijft, het verhaal 
dat hij vertelt. 

— Is hij misschien daarom 
nu zo vergeten ? 

— Misschien. Maar er is 
nog iets anders : na 1945 ge
beurde in Duitsland net het 
omgekeerde van in 1933. Men 
decreteerde dat al wat er 

omwille der emmigratie of 
om het persoonlijk leed dat 
hen werd aangedaan, terug 
op het voorplan kwamen... 
Ook dat is een begeleidings-
verschijn:'3l van elke restau
ratie. Maar dat belet nog niet 
dat men zomaar, met één 
handgebaar, kan wegvagen 
wat, naast veel kleinheid, 
naast veel donkers, aan men

ger ontslagen na de putsch selijke grootheid en schoon 
van 20 juli. 

— Als men zo handelde 
met het groene hout... 

— Jünger moest tot in 1949 
wachten op rehabilitatie. 
Anderen, zoals de inmiddels 
overleden Bruno Brehm en 

tussen 1933 en 1945 gebeurd zoals Hans Baumann, werd 
was op literair gebied, omwil- nog niet lang geleden door 

heid groeide en leefde. 
— Meent ge, dat ook onder 

het nationaal-socialisme, de 
ontwikkeling zou verder ge
gaan zijn zoals dit elders ge
beurde ? 

— Men kan geen oordeel 
vellen over een periode van 
tien jaar, wanneer de ouderen 

Ie van zijn literaire minder
waardigheid niet het vernoe
men waard waa Het literaire 
leven vertoonde een hiaat, 
en men sprak er niet over 
tenzij om wat voorafging of 

een katholiek Rijnlands blad die tijdens die periode aktief 
het recht ontzegd om te 
schrijven. 

— Tegenover kommunis-
ticche auteurs is men niet zo 
streng. 

waren, hun naam reeds vroe
ger hadden gevestigd en de 
jongeren de kans nog niet ge
kregen hadden hun volle 
scheppingskracht te ontwik

kelen en hun definitieve weg 
te kiezen. Ik wil me niet be
zondigen aan het uitstippelen 
van waarschijnlijkheden. 
Kijk echter naar Rusland, 
waar men van het strakke so
cialistisch realisme evolueert 
naar een meer individuele 
vormgeving, naar een meer 
indivuele problematiek. Ik 
veronderstel dat in Duitsland 
eveneens na verloop van ja
ren een liberaliserende ten
dens het « volks realisme » 
zou uitgediept hebben. Ik 
denk in dit verband bijvoor
beeld aan een werk als Horst 
Lange's « Schwarze Weide •». 

— Opmerkenswaard is wel 
de « come-back » van sommi-

autera uit die periode; 
Griesse en Ludwig Tügel, von 
Salomon en Baumann, Kurt 
Ziesel e.a.m. die men naar de 
rommelzolder verwezen had, 
samen met nog een heleboel 
anderen : Kolbenheyer en 
Weinheber, Agnes Miegel en 
Will Vesper, Hans Grimm en 
Ernst Bertram, Hermann 
Claudius en Hans Johst, 
Mungenast en Pleyer... 

— In de Vlaamce T.V. is ei 
een programma dat « Schat
ten op Zolder» heet. Ook 
Schaffner was naar de zolder 
verwezen. Wat niet belet dat 
ik aan zijn werk mijn vreug
de heb gehad. Het kan mis
schien onmodern zijn, en het 
kan me ook niet schelen wan
neer men mijn literaire 
smaak betwijfelt omdat ik, 
naast mijn eerbied voor wat 
sommige — niet alle — mo
dernen presteren, ook eens 
naar het kloeke, eerlijke en 
krachtige brood grijp dat ge
bakken werd uit het graan 
van een voorbije oogst. 

den. Wanneer Wolf, de « Vos 
op Zolder s>, Mitzi en de jonge 
vreemdeling van uit zijn dak
kamer heeft gezien, besluit 
hij hen te doden, om de 
schande van een huwelijk 
tussen een vreemdeling en 
een Duits meisje onmogelijk 
te maken. Hij aarzelt echter, 
want hij houdt zelf van Mit
zi, en pleegt dan zelfmoord. 
De blindwordende Mitzi gaat 
naar een Karmelitessen-
klooster en Augustine ont
vlucht het kasteel en Duits
land. 

De auteur heaft op zeer 
handige wijze fictieve en his
torische figuren en gebeur
tenissen met elkaar verweven 
en met elkaar in kontakt ge
bracht. Zodoende krijgt de 
persoonlijke belevenis van 
Augustine niet slechts een 
historisch perspektief, doch 
wordt de histone naar het 
voorplan gerukt. 

Voor een inzicht in de op
vattingen van de schrijver 
en zijn standpunt tegenover 
de gesch'edenis, "is vooral het 
einde van het eerste deel van 
« De Vos op Zolder » van be
lang. Hier geeft hij zijn visie 
weer op de menselijke ver
houdingen, op de verhouding 
tussen het « ik » en het « zij > 
— het « meum » en « alie-
nitm •» — en het zijn deze 
wijsgerige opvattingen die de 
sleutel zijn voor het hele 
werk. Hierin ligt ook — meer 
nog dan in de ineenstrenge-
iing van fictieve en histori
sche feiten en personnages — 
m.i. de originaliteit van Hu
ghes' werk. De titel die hij 
koos voor het het geplande 
oeuvre « The Human Predi
cament » ligt trouwens in de
zelfde lijn : de menselijke 
situatie, « la condition hu-
maine » in het Europa tus
sen 1920 en 1940. 

Wat voor de lezer de ont 
knoping is, moet voor de au
teur het « samenknopen » 
aller nog loshangende draden 
zijn. 

Hughes' boek laat echter 
een aantal vragen open, en 
alle draden zijn niet samen-
geknoopt. 

Het opzet van Hughes laat 
ons veronderstelen dat hij 
deze draden terug opnemen 
zal : stapels handschriften 
wachten in zijn villa « Mer 
Edrin » aan de Atlantische 
kust van Wales op publica
tie, op de voltooiing van wat 
hij als zijn levenswerk be
schouwt. 

De publicatie van « De Vos 
op Zolder » laat ons reeds 
naar dat wat volgen moet 
uitzien. Het boek is niet daar
om alleen belangwekkend, 
omdat het een eigen visie 
geeft op de geschiedkundige 
ontwikkeling of omdat het 
op meesterlijke wijze fictie 
en historie in elkaar heeft 
vervlochten : ook zuiver lite
rair is het van een niet alle
daagse gehalte, getuigend 
van een beheerste en toch 
poëtische kracht en van een 
stijl die door zijn meesle
pendheid door elke gevormde 
lezer ten zeerste zal gesmaakt 
worden. 

A.V. 
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" ik zal 

brullen „ 

« Ik zal brullen, ik zal brullen » 
zei de depute. Wim Sonneveld kan 
een nieuwe strofe toevoegen aan 
lijn heropgejioetste schlager als 
hij zijn inspiratie even komt op
frissen in de aktualiteit van de 
zuiderbuur. 

Met volksvertegenwoordiger Jac
ques aan de kop, gevolgd door 
zijn betogende Waalse geloofsge
noten, aanbotsend tegen dito 
Vlaamse klauwaards te Leuven en 
als slotakkoord het Antwerps 
straatduet tussen franskiljons en 
flaminganten, is er vorige week 
wel een heel stukje gebruld in het 
kleinood dat zich daar uitstrekt 
langs Maas- en Scheldeboorden. 

{Bó'e^ZHpumi 
In zijn geestiggekruide binnen

landse kroniek beschrijft Marcel 
Beynders het losbreken van de 
Waalse stier Jacques in de parle
mentaire arena. 

Tegen zulke furie is zelfds de 
meest gereputeerde Vlaamse pol-
derbison niet opgewassen. 

« Een ander merkwaardig resul
taat is dat hij, de C.V.P.-er, de oiir 
dervoorzitter van de B.S.P., de heer 
Jos van Eynde, met een respecta-
bea aantal lengten in het bulde
ren en schelden heeft geklopt. 
Voor deze laatste is het een verne
derende, en We zouden haast dur
ven zeggen onverdiende nederlaag 
geworden. De Polderbison heeft 
In het Parlement de plaats moeten 
ruimen voor de loeiende stier uit 
Wallonië Zo krijgt ieder zijn 
beurt... maar Vlaanderen betaalt 
weer eens het gelag 1 » 

Solidarteit van dit Boerenb ad 
met de Vlaamse tegenbetogers te 
Leuven spreekt uit volgende lijnen 
die van heel wat meer Vlaams 
zelfrespekt getuigen dan het waar-
digheidsgejammer van andere 
Vlaamse bladen. 

Uitgeverij van gelukwens-
kaarten. 
Groothandel in bureel- en 
schoolartikelen. 

Zoekt goed ingevoerde 
zelfstandige vertegen
woordigers voor bezoek 
boekhandel, drukkerijen 
en fabrieken voor prov. 
Antwerpen, Limburg, Oost
en West-Vlaanderen, één 
voor Brabant (tweetalig). 
Zeer hoog kommissieloon. 
Schrijven kantoor blad. 
(hoof dsekretariaat), 

Zopas verschenen : 

Het 
Tweede 
Aktivisme 

Een kritisch oordeel over 
kollaboratie en repressie. 
De balans van verwarde 
en moeilijke jaren. De les 
voor heden en toekomst. 

Prijs -. 40 F. 
Bestellingen door storting 
op postrekening 1476.97 

Volköoinie Brussel 1 
Korting bij afnan^'^ van 
minstens 10 eksemplaren 

< De Vlaamse studenten hebben 
zich echter niet onbetuigd gelaten 
en de manifesterende Waalse en 
franskiljonse studenten op een 
©verdovend « Walen buiten » ont
haald. Gedurende meer dan één 
uur hebben zij de Walen in be
dwang gehouden, die tenslotte be-
schennd door het volledig politie
corps van Leuven en door een 
tweehonderd gendarmen, hun op
tocht konden houden. Zover is het 
dus gekomen dat Vlamingen in een 
Vlaamse stad uitgedaagd worden 
door Walen en franskiljons en dat 
de Rijkswacht deze laatste onder 
haar bescherming neemt... Zo ver 
heeft Vlaanderen het gebracht in 
1963... » 

Dacht schrijver misschien nog 
aan de Waalse reakties die van
uit het vurig Luiks temperament 
in 1955 de toegang tot Luik aan 
betogende Vlaamse poten verbo
den ? 

VOLKSGAZE^ 
Na betweterig de staf te hebben 

gebroken over de gebeurtenissen 
te Leuven, geeft Jos Van Eynde 
een bedsermoen aan de Waalse 
socialistische echtgenote, die ook 
zulk nationalistisch geflirt bedrijft 
door alle partijlijnen heen zelfs 
met een Waalsgezinde kanunnik 
Leclerq, al noemt de Libre hem om 
zijn progressisme dan ook de rode 
kanunnik. 

« Een zaak moeten wij nochtans 
vaststellen : te Leuven worden 
thans de bittere vruchten geplukt 
van een splitslngs- en vemiellngs-
woede die in tai van katholieke 
scholen en colleges in de hoofden 
van de klerikale Jeugd werd geha
merd en die men aanvankelijk, 
met het doel de hand te leggen op 
het officieel onderwijs in het 
Vlaamse land, ten overstaan van 
het Ministerie van Nationale Op
voeding en Cultuur heeft aange
wend. Het spel is daar, dank zi] 
de waakzaamheid van de B.S.P., 
gedeeltelijk mislukt, maar Leuven 
heeft thans af te rekenen met de 
geesten die werden opgeroepen en 
die de verenigde Monseigneurs van 
het Belgisch episcopaat, zelfs met 
de bijstand van rectoren en WO-
rectoren, niet meer baas geraken. 

Dat moest natuurlijk tot misver
standen en botsingen leiden, pre
cies zoals, op het politieke vlak de 
voortdurende angst van de Vlaam
se CVP. voor de extremisten van 
de Volksunie verwarring en on
dermijning moet te weeg brengen. 

Spijtig genoeg heeft althans het 
nationalisme sedert twee laar ook 
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toegang gevonden tot geesten en 
harten van Walen die vroeger 
steeds socialistische opvattingen 
hebben verdedigd, doch die door 
wijlen Renard en zijn luitenants 
werden misleid en het plots nodig 
zijn gaan achten gele vlaggen met 
Waalse hanen in de plaats van 
hun oud rood vaandel te gaan 
meedragen en « Le Chant des Wal-
lans » te zingen samen of zelfs in 
de plaats van de «Internationale» 
van alle arbeiders. 

Maar als wij de katolieke stu
denten te Leuven onder elkaar 
zien vechten, moeten alle socialis
tische arbeiders, aan beide zijden 
van de taalgrens, plechtig en on
verzettelijk zeggen : dat nooit bij 
ons! » 

DE GA 2: ET 
Gelukkig voor Jos Van Eynde 

vindt hij vertroosting in de armen 
van regeringspartnerin C.V.P.-uni-
tair die in de persoon van Louisa 
Kiebooms bewonderende kirretjes 
slaakt omdat sterke Jos op het so
cialistisch kongres zo losgemokerd 
heeft op de ontrouwe MPW (<< Het 
Waals wijf »). 

« Voor hen komt het er op aan 
van hun vervelende oppositie in 
eigen schoot verlost te geraken. 
Onder dit opzicht betekende dit 
kongres een vooruitgang In de 
strijd tegen de M.P.W.-ers. Verge
ten wij met dat het niet alleen 
voor de socialisten van belang is 
het Waalse nationalisme klein te 
krijgen, dat zal ook goed zijn voor 
het uitzuiveren van wat er aan 
verouderd Vlaams nationalisme 
nog is overgebleven 

Wij waarderen ten zeerste dat 
een Van Eynde er met zijn geken
de brutaliteit is op losgegaan en 
heel het kongres heeft weten mee 
te sleuren, zodat mag ve-wacht dat 
er in de toekomst nog weinigen 
zullen verstouten « namens de M. 
P. W. » het woord te willen voeren 
op een B.S.P.-kongres. 

Hij kreeg bovendien de steun 
van zijn voorzitter die nu ook kor
daat durfde optreden, wat er op 
wijst dat de MJ.W. grotelijks ter
rein verloren heeft 

Dit schijnt mij het voornaamste 
uitzicht te zijn van het kongres. 
En onder dit opzicht Is het goed 
geslaagd en komt het de regering 
ten goede. » 

Zo ver is het gekomen dat om
wille van die unitaire staatsopvat
ting de heilige Lodewijk in zijn 
Vrije Tribune de lof van Van 
Eynde gaat zingen. Vrije l'efde 
van engel en duivel in een unitair 
regeringsvat zouden we kunnen 
parafraseren. 

't Pallieterk 
Dat de liefde wederkerig is be

wees de felle aanval van Van Eyn
de op de VVB die hij begraven 
acht omdat ook een liberaal ont
slag nam uit de leiding Ook hier 
dus een front met Kiebooms die 
vorig jaar een felle reeks artike
len tegen de VVB pleegde omwille 
van haar federalistische opvat
ting. Pallieterke schiet terug. 

« Belangrijker immers dan de 
strategische terugtocht van drie 
volksbewegers die uiteindelijk wel 
met katholieken en nationalisten 
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hadden willen blijven verkeren 
maar dan onder voorwaarde dat 
de voorrang integraal van Unks 
gold, lijken mij de beschouwingen 
die een officiële manitoe van de 
B.S.P. rond dit weliswaar spijtig 
maar toch onoogelijk geval van 
gebroken politieke armen en be
nen heeft gegeven. 

De Vlaamse Volksbeweging bete
kent echter in de jongste tijd voor 
de gemoedsrust van de BSP-mata-
doren een gevaar heel wat groter 
dan de toegelaten Vlaamse streken 
van Lode de Danser. De W B . dat 
was een regelrechte poging om via 
een drukkingsgroep Vlaamse mo
tieven in de BSP binnen te bren
gen. En dat was meer dan Jef Van 
Eynde, Vlaming van het onderste 
knoopsgat, wil of kan verteren. 

Verstaat ge nu waarom de Volks-
gazet reeds jaren stormloopt tegen 
de Vlaamse Volksbeweging en de 
linkse mensen die er in zetelen 
verdacht maakt en doodverft als 

remmers spelen in dat proces vaa 
Vlaamse vo'.ksbewustwording. 

Misschien zal van Waalse kani 
het voorbeeld komen dat de natii>-
nale Vlaamse eensgezindheid ali 
tegenreaktie zou hebben, 

Aan de hand van de beschoo-
wingen van Kan. Leclerq tekent 
Venator aan hoe moeizaam die 
taak was van de Vlaams-nationa
listen die steeds de klemtoon legde 
op die noodz.akelijke Vlaamse eeii-
dracht. 

« Hierbij richt schrijver zich In 
het bijzonder tot de katolieke Wap 
len die uit vrees VOOT mlnoriaerlng 
weigerachtig staan tegenover struo 
tuurhervormingen in federale zlïw 
Het Waalse probleem is in hoof«i-

• - spiegel 

LOEIENDE STIER JACQUES 

VLOERT POLDERENDE OS JOS 

;( « HET BOERENFRONT » ) 

overlopers en verkochte marxisten? 
Alvorens de zweep op het tamme 
BSP-liJf kan knallen moet ze ge
broken worden. » 

Ondertussen hopen wij dat door 
een fier herbevestigen xva, haar 
federalistische zienswijze de W B 
op haar Kongres vandaag en mor
gen zal tonen dat de CVP-unitaire 
doodgravers best hun spade vetten 
voor het graf van la Belgique de 
papa. 

De Linie 
Meer Jezuiet maar minder Je-

zuietachtig dan de hoger geciteer
de Jos en Louis geeft Pater Van 
den Bussche in de Linie diepgaan
de beschouwingen over de grote 
veranderingen der laatste jaren in 
de situatie van de Vlaamse bewe
ging. 

« Tot voor een tiental ja en is 
de Vlaamse beweging nooit geheel 
au sérleux genomen. Niet alleen in 
het Waalse landsgedeelte en te 
Brussel, maar zelfs in Vlaanderen. 
Zij werd beschouwd als de uitdruk
king van een culturele aspiratie, 
verbonden met politieke utopieën 
als decentralisatie, autonomie, fe
deralisme en dergelijke meer. Haar 
taal was die van de rechtsvorde
ringen en haar woordvoerders 
moesten steeds maar pleiten voor 
de ontvankelijkheid van hun ei
sen. Walen en Franssprekenden 
spraken van « les revendications 
flamandes » en waar een vorde
rende en een verwerende partij te
genover elkaar staan, komt het 
gezond oordeel niet aan bod. 

De toestand is echter totaaj an
ders geworden, sedert dat de 
Vlaamse beweging gedoubleerd is 
door een Waalse beweging. De Wa 
len zijn de Vlaamse beweging 
gaan houden voor wat ze is : een 
volksbeweging. Meteen zijn de 
Vlaams-Waalse verhoudingen in 
een geheel nieuw licht komen te 
staan. Er wordt liefst niet meer 
gesproken over « les revendica
tions flamandes », maar over « le 
contentleux Plamand-Wallon », 
het Vlaams-Waals geschil. Het vor
deringsdossier wU men 1» de lade 
laten rusten om het geschillen-
dossier op tafel te leggen. » 

Wij mogen bij zulke beschou
wingen fier zijn dat de Volksunie 
in niet geringe mate dat stellen 
van de Waals-VTaamse nationali
teitskwestie bespoedigd beeft. 
Rampzalig en verzakkend wordt 
de rol die de unitaire Vlaamse 

zaak een politiek probleem en geen 
godsdienstig; het behoud, de on*-
wikkeling en de welvaart van het 
Waalse volk vormt een probleem 
op zichzelf dat niet ondergeschikt 
mag gemaakt worden aan gods
dienstige overtuigingen of klerika
le berekeningen. De inzet van het 
Waalse probleem is niet van gods
dienstige aard; het gaat er om h e | 
welzijn van het hele volk en da* 
primeert op het welzijn van eea 
bepaalde (katoaieke) groep me», 
sen. Eerst wanneer het « alge
meen welzijn » van het ganse 
Waalse volk zal beveiligd zijn, pa» 
dan mag het vraagstuk van da 
particuliere groepen, van een gods
dienst waartoe slechts een deei 
van het volk behoort, gesteld woiv 
den. Zichzelf vastklampen aan een 
structuur (lees : de unitaü-e staats
structuur) die de ontwikkeling van 
Wallonië in de weg staat, onder 
voorwendsel de godsdienstige be
langen te vrijwaren, kan niet lel
den tot de ontplooiing vaa het 
voHt. Een dergelijke houding Is 
principieel niet te rechtvaardige!», 
aldus kanunnik Leclerq. ^ 

Walter Luyfen. 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol, pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl. 105 - T. 632.7Q 

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

Frankrijklei 8 Antwerpen 

Vlaams Huis 
« Cafe Falcon » 

Verbond£?tr. 67 Antwerpen 
Tel. : 03/37.63.35 

u ontmoet er uw vriendei\ 

Bezoek het PayotteniandT 
Gueuze - Kxlek - goede 
spijzen vindt u in afspan
ning 

((DE KROON)) 
OI..V.-Lombeek 054/32381 
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* L A N D VAN 
WAAS 

We hebben er reeds maanden 
feleden en herhaaldelijk voor ge-
^ i t dat de Vlaamse TV een reeks 
tdizendingen zon programmeren 
I R d« aard van het uWallonie '6S» 
I K de Waalse TV. Van een vaste 

C ogramma-reeks zal wel niets in 
is komen. Het ligt niet in de 

IMtuur van de brave Vlamingen 
gen tt zeggen en te ionen die 

schijnt men er aan het Flagey-
plein van overtuigd te geraken 
dat bepaalde streken in ons land 
nog wat anders te zien geven dan 
mooie kerktorens en drukdoende 
burgemeesters. Eindelijk heeft de 
Vlaamse TV ontdekt dat sommige 
streken benoorden de taalgrens 
zich niet tot een eigenlijke « Aan
gename kennismaking » lenen, 
omdat het leven er een soms ver
bazend aantal schaduwen heeft : 
geen fabrieken, geen verbindings
wegen met moderne afmetingen, 
echter wel lage lonen en veel te 
veel iverklozen ! 

Jef Boschmans heeft ons vorige 
week het Waasland getoond zoals 
het in werkelijkheid is : een nood-
gebied met alle Vlaamse eigen
schappen als da(freven opgesomd. 
Dat er meer werd gesproken over 
de E S dan over mogelijke archi-
tehturale bezienswaardigheden, 
meer over wal er niet is dan over 
wat er wel is, wie zal er om 
treuren f 

Ppenbaar kanstbezli : uilzending aanpassen aan de omstandigheden 

Ite gevestigde machten in dit land 
Jfie unitaire partijen inbegrepen) 
minder aangenaam in de oren zou 
p u n n e n klinken. 

Schoorvoetend tracht de Vlaamse 
p y echter toch maar een en ander 
| R de goede richting te doen. Iets 
éergelijkt was de « Aangename 
kennismaking met het Land van 
fffaa) », zondagavond. Eindelijk 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek-
fclngslagen 
(Brevet - 529768) 

itessortmatreissen 
met 
p e breve teerde karkassen 
KBrevet - 512767) 

We kunnen alleen maar hopen 
dat de Vlaamse TV op de ingesla
gen weg zal verder gaan, om te 
worden wat iedereen van haar 
verlangt : de spiegel te zijn van 
Vlaanderens wel en wee, en via 
werkelijke objektieve berichtge
ving mee te werken aan de be
wustmaking van ons volk I 

* OPENBAAR 
KUNSTBEZIT ' 

De kijkers schijnen van mening 
te verschillen over de manier 
waarop een uitzending als « Open
baar kunstbezit in Vlaanderen » 
dient opgevat te worden. Er zijn 
•n die van mening zijn dot 

de kommentalor zijn aandacht 
hoofdzakelijk moet richten op het 
aangekondigde werk, en moet 
trachten dit zo grondig mogelijk 
te ontleden. Anderzijds is een 
belangrijk deel van de kijkers van 
mening dat deze werkwijze te 
gemakkelijk gaat leiden tot spits
vondigheden en er te weinig aan
dacht zal gegeven worden aan een 
algemeen beeld van de betrokken 
schilder. Zij wensen weliswaar een 
deel van de kommentaar aan het 
« werk van de dag » te zien wij
den, maar verlangen ook een dege
lijk beeld van het gehele oeuvre 
van de besproken meesier. 

Wij persoonlijk zijn van mening 
dat men de toe te passen metode 
moet richten naar de omstandig
heden. Betreft het een schilden als 
bv. P.P. Rubens, dan kan men 
zich hoofdzakelijk met het gekozen 
werk zelf bezighouden en het 
tamelijk grondig analizeren. Deze 
schilder is immers voldoende be
kend en open deuren hoeft men 
hier niet in te stampen. Betreft 
het echter een werk als dat van 
Permeke deze tveek maandag, dan 
kan men gerust een groot stuk 
van de tijd bij de overige werken 
«an de meester vertoeven, bij zijn 
leven, bij zijn werk-milieu. Dat 
alles is inderdaad niet zeer bekend 
e-n men bewandelt hier geen over
bekende wegen. Over liet werk 
zelf hoeft dan minder te ivorden 
gezegd. 

Dr. Waller van Beselaere bracht 
dit sisteem deze week bij de be
spreking van « Hel afscheid « van 
Constant Permeke. Veel aandacht 
werd besteed aan de streek waar 
de schilder geleefd en gewerkt 
heeft, om daarna nog lang te blij
ven slilstaan bij het werk dat 
tentoongesteld wordt in het Per-
meke-muzeum. Toen dr van Besi-
laere dan aan hei eigenlijke werk 
van de avond kwam, kende de 
kijker van Pcrmekc's weik reeds 
voldoende om « Het afscheid » met 
weinig uitleg technisch en artis
tiek te kunnen beoordelen. 

Het is dan ook een geslaagde 
aflevering van « Openbaar kunst
bezit in Vlaanderen » geworden ! 

* CICHOREI 
De cichorei-dokumentair van 

Jan Smcls en Germaine Dijckhoff-
Ceunen kunnen we niet zonder 
meer een geslaagde uitzending 
noemen. Daarvoor lag onder het 
koren wat al te veel kaf ! 

De beelden waren misschien tiog 
niet zo mizerabel. Van een pro-
duktie-proces kan nu eenmaal 

de charme van het chanson 

Een verstandige TV-kijker... luistert ook nog 
eens naar de radio-uitzendingen. Hij zal dan merken 
dat hier de laatste jaren heel wat veranderd is. Ea 
niet alleen maar veranderd : ook verbeterd ! 

« De charme van het chanson » is een van deze 
« verbeteringen ». 

Dit programma van Johan Anthierens, geprezen-
teerd door Aimée Desmet en Jan Schoukens, t racht 
de Vlaamse luisteraar wat meer interesse te doen 
krijgen voor het chanson, het sjansen, of hoe men 
het ook schrijven wil. Omdat, naar onze mening, voor 
dit programma onvoldoende publiciteit wordt ge
maakt, zullen wij in het vervolg op deze bladzijde we
kelijks ons steentje bijdragen tot groter sukses van 
genoemde uitzending en tot meerdere eer en glorie 
van het binnen- en buitenlands « chanson ». 

Volgende week donderdag (BRT I, te 22 uur 15) 
luisteren wij naar wat de Noord-Nederlander Rob 
Touber en de West-Vlaming Antoon De Candt ons 
te bieden hebben. Dit Noord - Zuid - programma mag 
niemand missen ! 

storingen 
Vorige zondag schoof een ki'ometer-lange rij 

auto's door het Waasland om te protesteren tegen de 
politiek van de regering inzake de E 3. Over deze ge
lukte betoging vindt de lezer elders in dit blad ze
ker overvloedig tekst en illustratie. Deze manifes
tatie was inderdaad ook een belangrijke gebeurte
nis, en voor de Volksunie, en voor het Vlaamse land. 
Dit zal door niemand betwist worden. 

Alleen de Vlaamse TV scheen daarvan niet over
dreven erg overtuigd te zijn. Want in het nieuws van 
zondagavond moesten de kijkers het stellen met wat 
koude woorden, zonder beelden. 

Er was geen kamera naar St-Niklaas gestuurd ! 
Waarschijnlijk waren die allemaal bezet voor een 

of andere minister. Of misschien ook hield de P W 
ergens een zoveelste konferentie. En iedereen weet 
dat dergelijke dingen oneindig veel belangi-ijker zijn 
dan een kilometer-lange betoging tegen het E 3-
schandaal ! 

geen filmisch meesterwerk ge
maakt worden, wil men de doku-
mentaire waarde ervan niet zien 
verloren gaan. In het licht van de 
wetenscliap kon men genoegen 
nemen met ivat er dinsdagavond 
te zien was. Maar de tekst van 
Jan Smels was deze maal niet 
schitterend. We zijn van hem 
beter dingen gewoon, en het ver-
wonderde ons dan ook wel enigs-
zin* bij de beelden een oneven
wichtig opgebouwde en op som
mige plaatsen mislukt-poelische 
kommenlaar te moeten horen. 

DEZE WEEK OP VW SCHERM 
• ZONDAG 

\\ STAK̂  
Gewat tee rde bedspreien 
Wollen dekens 

OTel. 44641 en 44642 
ibidlen ü geen verkopei 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U het adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper. Star Zele. 

15.00 ; Reisroutes : Met Pater Bou-
tens naar Formosa — 15 30 : Recht
streekse reportage van de basket-
baUwedstrijd : Racmg Brussel-Sal-
zinnes betwist m hst Zuidpsleis te 
Brussel (Overname van de RTB) — 
18 15 ; Panorama — 16 45 tot 17 05 ; 
Klein, klein, kleutertje — 18 50 : 
« Labakan, de kleermakersjongen 
die prins wou zijn » : sprookjesfilm 
voor de jeugd — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 : Wie weet wat ? — 21 45 : 
Sportweekend — 22 15 : Wereldkam
pioenschappen ijshockey. Reportage 
van een gedelte van de wedstrijd 
Rusland - West-Duitsland betwist 
te Stockholm. (Eurovi&ie : uitzeft-
ding in uitgesteld relais van de 
Zweedse televisie - SRT) — Tweede 
nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19 25*: 
Ons kunstbezit — 19.40 : Zoeklicht 
op de kulturele aktualiteit — 19 55-
De Weerman — 20 00 : TV-nleuws 
— 20.20 : Speelfilm : Geen krediet, 
drama van Michael Cacoyannis met 
Ellie Lambettl en Georges Pappas 
(Voor volwassenen) — 2155 : 
Medium — 22,25 : Tweede nieuws
uitzending — 22 35 tot 23 00 : 
Wereldkampioenschappen ijshockey 
Reportafc-e van een gedeelte Canada-
U.S A betwist te Stockholm. (Eu
rovisie : uitzending in uitgesteld 
relais van de Zweedse televisie -
SRT) 

• DINSDAG 
14 05 tot 15 !S r Schooltelevisie : 
- Aardrijkskunde Een rtnrp in 
India. - Natuurkunde : Ki-vUtcn 

(herh ) — 19 00 : Gastprogramma 
— 19 30 : Franse les — 19 55 . Sport 
m ' t kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Schipper naast Mathilde — 
21 00 : Ten huize van Ger Schmook 
— 21 50 ; Taptoe (gefilmd prof?ram-
ma) — 22.15 : Tweede nieuwsuit
zending — 22 25 tot 22 55 : Wereld
kampioenschappen Ijshockey . Re
portage van een lïedeelte van de wed
strijd Canada - Tsjechoslovakije be
twist te Stockholm (Eurovisie : 
de Zweedse televisie - SRT). 

• WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 • Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Ripcord : De njke 
eclitgenote (9e afl ) — 19 25 ; 
Autorama : het magazine voor de 
automobilisten — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Wereldkampioenschappen ijshockey. 
Rechtstreekse reportage ven de wed
strijd West-Duitsland - Zweden be
twist te Stockholm. (Eurovisie : 
overnamo van de Zweedse televisie 
SRT) (te bevestigen) — 21 45 : De 
Bruiloft (Les Noces). Muziek van 
Igor Strawmsky. Ballet uitgevoerd 
door het «Ballet van de XXe eeuw» 
van de Koninklijke Muntschouw
burg in de choreografie van Maur. 
Béjart — 22 15 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• DONDERDAG 
19 00 ! Tienerklanken — 19 25 • 
Penelope — 19 55 : Sport in ' t koit 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.20 . 
Schatten op zolder — 20 50 : Bo
nanza — 21 40 : Anne Sylvestre 
zingt (opgenomen programma van 
de NTS-VPRO) — 22.10 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie : 
— Natuurkunde : De lucht rondom 
ons. - Biologie : De meeuw (herh.) 
— 19 00 : Internationaal jeugdma-
-gazme — 19 25 : Arena : het veer
tiendaags sportmagazme — 19 65 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
20.20 : « De gendarme kent geen 
genade » : eenakter door Gporges 
Courtellne. Nederlandse vertaling : 
Hans van den Bergh — 2100 : 
Wereldkampioenschappen ijshockey. 
Rechtstrekse reportage van een ge
deelte van de wedstrijd Zweden -
Canada betwist te Stockholm. (Eu
rovisie : overname van de Zweedse 
televisie - SRT) — 21 45 : Première 
— 22 30 . Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
16 00 : Wereldkampioenschappen 
Ijshockey. Reportage van een ge
deelte van de wedstrijd Rusland -
Tsjechoslovakije betwist te Stock
holm (Eurovisie : uitzending in 
uitgesteld relais van de Zweedse 
televisie - SRT) — 17 00 tot 18 00 : 
Kom toch eens kijken — 19.00 : 
Hou ende Trou : kennismaking met 
het « Oude Gent » als kultuurhls-
torische en toeristische beziens
waardigheid — 19 30 : Echo — 
19.55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : « Het is altijd 
Dennis » (26e en laatste afl ) — 
20.45 : Houdt U van show? — 
21 55 ; ' t Is maar een woord — 
22 25 : Reportage van de basket
ballwedstrijd Antwerpen - V Q. Oos
tende betwist te Antwerpen — 
23.05 ; Tweede nieuwsuitzending. 

Kennelijk werden hierbij l^eel wai 
citaten gebruikt (van Slreuvels 
bv.), maar dat was niet altijd zeer 
duidelijk. Men had dit telkens aan 
de kijker diets moeten maken. De 
kotnmentaar ' zou aan evenwicht 
gewonnen hebben. 

IVu was hel maar zo en zo : meer 
cichorei dan zuivere koffie ! 

Jvb. 

VOOR 

KENNISMAKING. 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatitt 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149, Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel 1. 

Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welljkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
• 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
laalstreek. 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 
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Vlaming in de eenheidsstaat 
D e werkeli jke toes tanden en mach tve rhoud lngen in de 
Belgische eenheidss taat w o r d e n zoveel mogelijk geka-
mouf leerd o m de V l a m i n g e n braaf en ka lm te houden . 
Noch tans doen zich regelmat ig voorval len voor of k o m e n 
er feiten aan he t licht die kenschetsend zijn en s y m p t o 
mat isch . 

Door mijn interpellatie 
•oor enkele weken heb ik be
wezen dat de taalwet van 
1932 in tal van instellingen 
afhangend van het ministe
rie van nationale opvoeding 
€n kuituur na dertig jaar nog 
steeds dode letter is en 
schaamteloos overtreden 
wordt. Vlaamse onderstaats-
sekretarissen of adjunkten 
hebben aan die toestand 
niets veranderd. De minis
ters miskennen de rechtma
tige belangen en de wettelij
ke rechten van de Vlamin
gen sedert jaren en doen 
rustig voort zonder enige 
hinder te ondervinden. 

De uitvoerende macht is 
volkomen onbetrouwbaar 
voor de Vlamingen en som
mige ministers schrikken 
voor niets terug om de Vla
mingen te misleiden en te 
bedriegen. 

Een paar krasse staaltjes 
brengen ons hiervan een 
nieuw bewijs. 

In de Kamer heeft minis-
ter-adjunkt Van Els^ande 

uitleg.verschaft over de sub
sidiering door de Staat van 
franstalige kleuterklassen in 
het Vlaamse land, te weten 
7 te Antwerpen, 6 te Ronse, 
3 te Gent en 8 in de bedreig
de Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel J3eze subsidie
ring is in overtreding met de 
wet. 

In 1959 werd door de toen
malige C.V.P.-volksvertegen-
woordiger Albert Vanden-
berghe, voorzitter van het 
C.O.V., voor de zoveelste 
maal krachtdadig geprotes
teerd. 

Minister Moureau, in het 
nauw gedreven, gaf schijn
baar toe en beloofde de sub
sidiering stop te zetten In
derdaad ondertekende hij op 
3 september 1959 een om
zendbrief waarbij ter kennis 
gebracht werd van de 
schoolbesturen dat de toela
gen aan franstalige kleuter
klassen in het Vlaamse land 
zouden afgeschaft worden. 

Thans maakte de heer Van 
Elslande bekend dat dezelfde 

BEWEGINGSLEVEN - BEWEGINGSLEVEN -

L E D E 

111° LENTE IN W E N E N 
Op uitnodiging van de BRT komt de gekende Karl Zaruba 
op vrijdag 15 maar t naar Antwerpen. 
Zaruba speelt zaterdagavond 16 maar t echter eveneens 
voor de Vlaamse Klub van Lede, waar iedereen verwacht 
wordt op de I l le «Lente in Wenen », In het stemmig 
Weens dekor van de zaal « Reinaert ». 
Deelname in de kO£?ten : 50 F; leden Vlaamse Klub: 30 F 

NIFX W NUMMER 
Voor aFe overschrijvingen 

In verband met abonne
mentsgelden, lidmaatschap, 
steun, enz. geldt voortaan de 
postrekening 1476.97, Volks
unie, Brussel 1. 

Gelieve alle overschrijvin-
gren op dit nieuw nummer te 
verrichten. 

DISTBIKT GENT 
De wagens zullen weer rollen ! 

Zondag 17 m a a r 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-
etuur. 

Ook U wilt deze oplossing. Daar
om wacht met langer; laa t t hans 
reeds weten of U mee doet aan 
d h r Guido De Keyser, Onderber-
gen 57 Gent (tel. 25.09.08) of dhr 
Edmond Dellaert, Holdaal 32. Gent 
(tel. 22.24.27). 

Ook zi] die willen meerijaen met 
e€n der auto's om in de onder
scheiden gemeenten het blad te 
verkopen, gelieven zich op te ge
ven. 

Uurregeling : vertrek 8 uur 15 
Roeland; 8 uur 30 vertrek Kerk
plein Af snee; 8 uur 30 tot 9 uur 

Afsnee^ 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 uur 30 Mariakerke 
Centrum en Mariakerke CoUegem. 
Daar einde van de tocht. 

Iedereen weze op p o s t ! 
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 ». 

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

ARRONDISSEMENT lEPEB 
Het arr. leper-Popennge zal op 

27 april als gastheer optreden voor 
de ganse provincie West-Vlaande-
ren, die in de zalen van het Bel
fort, Mai'kt, Poperinge de provin
ciale kaderdag komt houden, 's 
Avonds n a de kaderdag lentefeest 
en bal. 

Onze arr . Voorzitter, dr. Le 
C!ompte, vertrekt naa r Oostenrijk, 
waar hij op een internationaal 
kongres namens België het w o o d 
moet voeren. 
Dienstbetoon. 

Elke maandagavond om 20 VMT 
houdt dr. Le Compte zitdag voor 
sociaal dienstbetoon in het Bel
fort, Markt, Poperinge. 

minister Moureau achteraf 
nieuwe, geheime instrukties 
gaf om de toelagen verder 
uit te betalen en waarbij de 
vorige omzendbrief ingetrok
ken werd ! 

Zo werden de Vlamingen 
door minister Moureau on
der de regering Eyskens be
drogen en gefopt. Het is wel 
een zeer kras geval. 

Het is vrijwel ondenkbaar 
dat minister Moureau deze 
maatregel heeft kunnen ne 
men zonder dat de C.V.P.-in-
stanties het geweten hebben. 
Niettemin hebben zij gezwe
gen. Thans beweert de heer 
Van Elslande dat de subsi
diëring zal stop gezet wor
den... volgend jaar. Zo wordt 
de komedie verder gespeeld. 
Alhoewel deze franstalige 
klassen volgens de wet geen 
recht hebben op subsidies, 
heeft minister Van Elslande 
niettemin de subsidies toe
gekend voor het lopend 
schooljaar... 

« Morgen scheert men gra
tis » ! . 

Een ander staaltje van 
Vlaamsvijandigheid gaf eens 
te meer minister Gilson, de 
man waarin wij allemaal 
vertrouwen moesten stellen 
voor de oplossing van de 
Vlaamse problemen. Dat 
stond toch te lezen in de 
Vlaamse pers van de C.V.P.-
strekking bij de vorming van 
de huidige regering. 

Vorig jaar kreeg minister 
Gilson het aan de stok met 
Vlaamse senatoren : alhoe
wel er in de Raad van State 
(opgericht na de oorlog!) 
een ergerlijke wanverhou
ding bestaat tussen Vlamin
gen en Walen, benoemde mi
nister Gilson nog maar een 
Waal bij, waardoor de wan
verhouding in overtreding 
met de wet nog verslecht 
werd. Ten overstaan van de 
bedreiging zijn begroting te 
zullen verwerpen beloofde 
de minister de oprichting 
van een tweede Vlaamse ka-

Parlementaire vraag aan de 
Hr E. Anseele, Minister van 
P.T.T. : 
Mijnheer de Minister, 

Ik kwam reeds herhaalde 
malen tussen ten voordele 
van de massa hulpkrachten 
van het Bestuur der Poste
rijen opdat men hen einde
lijk eens een vaste benoe
ming zou bezorgen. 

Wij vernamen dat intussen 
ongeveer 4000 hulpkracht

bestellers zouden benoemd 
zijn en dit op datum van 
1.1.1963. Maar daar zijn nog 
steeds de talrijke hulp
kracht-bedienden van de 
Posterijen en het Postcheck-

examen op een regelmatige 
wijze aflegden. Een spoedige 
oplossing is hier dus hoogst
noodzakelijk. Het gaat zeker 
niet op het vraagstuk op een 
nog langere baan te schui
ven. 

Teneinde een klare kijk 
over de aangelegenheid te 
krijgen verzoek ik de Hr Mi
nister de volgende vragen te 
willen beantwoorden : 

1) Is het juist dat door de 
gerechterlij ke diensten een 
onderzoek ingesteld werd 
met het doel te ontdekken 
of er in het examen van 13.5. 
1962 werkelijk bedrog ge-t 
pleegd werd ? 

parlementaire vraag 
ambt wier vaste benoeming 
uitblijft. 

De betrokkenen beweren 
dat deze kwestie nog geen 
oplossing kreeg wegens een 
bedrog dat zou gepleegd ge
weest zijn in het examen 
van 13.5.1962, examen dat 
met het oog op hun benoe
ming ingericht werd. 

Het is een feit dat de hulp
krachten - bedienden nog al
tijd niet weten wat er met 
hen gebeuren zal; volgens 
welke criteria en omstreeks 
welke datum zij een vaste 
benoeming zullen krijgen. 
Het is onaanvaardbaar de 
betrokkenen reeds meer dan 
8 maanden in de onwetend
heid te laten over hun exa
men en over hun toekomst. 
Meer in het biezonder Is dit 
het geval voor dezen die hun 

2) Zo ja, werd er door de
ze diensten al een beslissing 
desaangaande getroffen en 
dewelke ? 

3) Hoeveel hulpbedienden 
van elke taalrol (nederland-
se en franse, vervullen thans 
de voorwaarde om vast be-i 
noemd te worden ? 

4) Is er voor het ogenblik 
een voldoend aantal plaatsen 
vrij om deze bedienden te 
benoemen ? Zo neen, hoeveel 
zijn er te kort ? 

5) Omstreeks welke datumi 
zullen de benoemingen in 
kwestie doorgaan ? 

Senator Diependaele 
En nu maar wachten op 

het antwoord van de Minis
ter ! Het hoeft niet gezegdE 
dat de belanghebbende post
bedienden het wensen te 
kennen. 

mer in de R.V.S. en de be
noeming van nieuwe Vlaam
se raadsheren. 

De Vlaamse pers kraaide 
triomf en de begroting werd 
goedgekeurd. 

Wij zijn thans een jaar la
ter, opnieuw moet de begro
ting gestemd worden... maar 
van de belofte van de minis
ter is niets terecht gekomen. 

Wat doet men met mensen 
die zo moedwillig en te kwa
der trouw zijn wanneer he t 
er op aankomt de Vlamingen 

recht te laten wedervaren en 
de taalwet na te leven ? De 
minister van binnenlandse 
zaken is dan nog speciaal be
voegd voor de toepassing van 
de taalwet en in zijn depar
tement bestaat een taalwet
kommissie — of zij zou moe
ten bestaan. 

Hoe lang gaat dit eUendlg 
geknoei nog duren ? In 
lengte van jaren is het einde 
niet te voorzien, tenzij er r a -
dikaal ingegrepen wordt. 

Mr F. Van der Elsï 

TEKEN NU IN OP HET LEVENSWERK VAN DR H.J. ELIAS : 

(i Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte >y 
DEEL 1 «Grondslagen van de nieuwe tijd» (1730 tot 1830), verschijnt 

begin April 1963; 
DEEL2 «Van literair-taalkundig n a a r politieke beweging» (1830 tot 

1860), verschijnt JuU 1963; 
DEEL 3 «Splitsing der wegen» (1860 tot 1885), verschijnt einde 1963; 
DEEL4 «Periode van het cultuurflamingantisme » (1885 tot 1914), ver

schijnt begin 1964. 

DEZE VIER DELEN GEBONDEN VOOR DE PRIJS VAN F. 1750.-
, , , , , M i 

BESTELBILJET • Ondergetekende (naam)' 

(vol. adres) 

BOEKHANDEL tekent in op « De Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte » 
en betaalt op postgiro 447589 

FRANS a) na verschijnen en ontvangen v. elk deel de som v. 438 F. 
MEYERS-TREFOIS b) maandehjks de som van 100 F (18 storingen) 

c) aan postbode bij ontvangst van .k deel. 
Melle Pontstr. 50. (schrappen wat niet gewenst) Handtekening 

tel. (09)52.10.81 

VLAAMS-N ATION ALE HOOGDAGEN TE ANTWERPEN 
OPENINS VAN HET PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

Programma van de plechtigheden, die te Berchem en te Antwerpen plaats grijpen op zaterdag, en zondag 21 april : 
T E N T O O N S T E L L I N G E N B A L Op zaterdag 20 april : te 11 uur : opening van de tentoonstelling gewijd aan de V.M.O. in het Vlaams Huls 
< Peter Benoit», Frankrijklei 8 Antwerpen. Te 20 uur : groot V.M.O.-bal in feestzaal « Palladium » te Antwerpen. 
O P T O C H T E N F E E S T V E R G A D E R Ï N G Op zondag, 21 april : massale optocht door Antwerpen in het teken van de zetelaanpassing. De 
stoet wordt gevormd op het Frans van Hombeeckplein te Berchem te 10 uur 30. De betogers worden hier toegesproken door Wim Jorissen. Te f 1 "• ^C 
grote f eestvergadering in zaal Palladium, onder voorzitterschap van Rudi van der Paal, provinciaal voorzitter en algemene organisatieleider. 
Sprekers : volksvertegenwoordigers Mr van der Eist en Reimond Matthevseens, Dr H. Goemans, voorzitter arrondissement Antwerpen. 
Hulde aan volksvertegenwoordiger Wouters ter gelegenheid van zijn z e s t i g j ^ verjaardag. 
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ANIWEIÏPlfr^ 
ANTWERPEN 
Huldebetoon Ward HernidJis. 

Zondag. 21 apri! te 18 uur biedt 
de Vlaamse Kring - Antwerpen 
een groot feestmaal aan ter ere 
van oud-voiksvertcgenwoordiger 
Ward Hermans ter gelegenheid 
van zijn 65ste verjaardag Dit 
huldebetoon heeft plaats onder 
voorzitterschap van Wim Jonssen 
In lokaal « Peter Benoit », Prank-
njklei 8 Antwerpen. 

Men kan inschrijven door over-
gchrijvmg van 60 F op postreke-
hing nummer 69.68.61 van lic. Wal
ter Luyten, Legrellestraat 32, Ber-
laar. 

Bijdragen voo- het ge.egenhe;ds-
geschenk kunnen eveneens op 
voornoemde postrekening gsstort 
worden. 

GEEL 
We vragen aan alle sympatisaa-

ten hun steentje te willen bijdra
gen opdat We Dr Leo Wouters 
bij zijn huldiging op 29 maar t 
een passend geschenk zouden kun
nen aanbieden Stort op posr-reke-
nmg Kredietbank Turnhout 48.343 
op naam van « Dr. Leo Wouters 
60 jaar viering », der rekening 
65 905 Uw naam wordt dan ver
meld op het huideadres ! 

Alle Viaams-nationale Kempe
naars houden die dag vrij : wij 
verwachten al onze leden en sym-
patisanten te Geel in de zaal van 
café Toerist, Grote Markt 's 
avonds 8 uur stipt. 

TURNHOUT 
Het arr. bestuur doet een op

roep t«t alle propagandisten, da
delijk het nodige te doen opdat 
de hernieuwde abonnementen op 
het sekretariaat. Graatakker 142, 
zouden toekomen, samen met de 
overeenkomstige som op P.C.R. 
van Domien Nijs, 6955 47 Gelieve 
ook ten spoedigste de overblijven
de adressen met de nodige aan
duidingen terug te zenden. We 
doen tevens een oproep tot al on
ze medewerkers opKlat ze de lid-
kaa ten die Te hebben ontvangen, 
binnen wemige dagen zouden in
nen en de overeenkomstige gelden 
zouden storten. We hopen dat de 
aktiviteit met het goede weder zal 
toenemen en dat We op stiptïre 
medewerking mogen rekenen. 

MECHELEN (arr.) 
Onze hartelijke dank aan aller 

die deelnamen aan de E 3-beto-
ging. 

BRABANT 

BRUSSEL 

Langs deze weg worden al de 
Brabanders van har te bedankt die 
op 3 maar t vroeg uit het bed 
sprongen om deel te nemen aan 
de E-3-betoging. Er gaat vooral 
een hartelijk dankwoord naar hen, 
die niet als eenzamen naar de lin
ker Schelde-oever trokken, maar 
met onze mikrowagen karavaan 
hebben gevormd en kameraden 
hebben meegevoerd. 

I/AKEN 

Wij nodigen alle leden en sym
pathisanten uit onze eerste bij

eenkomst bij te wonen welke op 
vrijdag 15 deztr paats heelt m on
ze kelder, 188, Rich. Ncybe.-glaan 
(beren au.b. ) . Spreker : Achiel 
Van Ma'deren. 

STROMBE EK-BEVER 
Werftocht. 

Op zondag 17 maart wordt de 
Volksunie verkocht in St ombeek-
Bever. 

Bijeenkomst achter de KVS te 
9 uur of aan de kerk van Strom-
beek-Bever te 9 uur 45. Dit wordt 
de eer.ste werftocht in samenwer
king met de werfplo^g van het 
kanton Wolvertem. 

LIjlflBÜWCi I 

BELANGRIJK ! ; 
Reeds vroeger hebben we ge- ! 

me'd dat in Limburg stcunjel- ! 
den irorden opgehaad door een ; 
persoon die niets te maken \ 
heeft met het financieel korai- ! 
tce. Ondertussen hebben we • 
vernomen dat dit nogmaals ge- \ 
beurde. Mogen we Ac milde \ 
schenkers erop wijzen dat it • 
telkens een betalingsbewijs ; 
moeten «isen voor Ike gift. ! 

Het financieel koniitee be- ï 
schikt hiervoor ovet speciale ; 
s teunkaarten die enkel in het S 
bezit kunnon zijn van vertrou- ' 
welijke medewerkers. ; 

Dit om alle misbruiken te X 
voorkomen. ï 

HERK DE STAD 
Op vrijdag 22 maart a.s. te 19 

uur 30 vergaderen de propagandis
ten van het kanton Kerk de Stad 
Uitnodigingen worden toegestuurd. 

We rekenen er op dat elk kader-
lid aanwezig is. 

HASSELT 
Een afvaardiging van de afde

ling Hasselt heeft deelgenomen 
aan de E-3 betogmg te Antwer
pen 

0-VtAANDEREN 

DENDERHOUTEM 

Zaterdag 30 maar t te 21 uur 
30 in de zaal « Casino », Doi-p: 
groot Volksuniebal met het ge
kende orkest Peter Phillips, 

Inkom : 50 F. 
Wie het vonge bal te Den-

derhoutem meemaakte, weet 
dat het een waarborg is voor 
Vlaamse gezelligheid, s temming 
en leute. 

De vrienden uit gans de 
streek worden verwacht. 

V.M.O. GENT 
Dank. 

De leiding Gent dankt zijn mi
litanten, studenten en de V.M.O.-
k e m Meetjesland met zijn voorzit
ter Rutgen van den Berghe, die 
gehoor gaven aan de oproep Ant
werpen van 28-2-63 j.L 
Filmavond. 

Onze filmavond en hulde aan de 
80 jarige moeder Maes \& to t een 

erembodegem 
groot V. u. bal der denderstreek 

Zaterdag 16 maar t zaal Animo, 
Denderbrug. Eremtxxlegem. 

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

Het groot TV.-orkest Willv 
Frank (12 uitvoerders) speelt t~-
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 Cambrlnus 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 uiu-. 
Kaar ten te verkrijgen In de 

Volksimlelokalen en bl] alle be
stuursleden van de Tier afdelin
gen. Prijs 50 F . 

waar sucs 's uitgegi'oeid. Een 250 
tai aanwezigen genoten met span
ning de filmen aangeboden door 
de V.M.O fi mtektie Antwerpen 
handelend over de relletjes tijdens 
de fransta'ige preken, de IJzer
bedevaart 1937 fn de tweede mars 
op Brussel 

Kunstschilder Renaat Sa ,y 
bracht op zijn spec f'eke wijze 
hulde aan onze 80 jarige, schilder
de ons hec V.aams trouwe 'even 
van moede^-ko» Maes, die als 63 ja
rige nog kennis maakte en dit ge
durende twee j aa - met de Belgi
sche kerker. De verrassing van de 
avond werd ons echter gebracht 
door de gevierde zelf die zich als 
een ware redenaarster ontpopte, 
en ons vol vuur op iep verder te 
strijden voor ons rechtvaardig 
streven dat slag n rroet Ta'rijke 
Koemtuilcn en ge ukw.nsen wer
den a'sdan aan ons al'er moeder-
ke Maes aangeboden. Ze allen op
sommen zou ons te ver leiden, be
perken we ons to"- deze van de 
V.M.O Gent V M O Antwerpen, 
Sneysens, V'aamse Vriendenkring, 
Ka- el en L evp de uitbaters van 
het Vlaams huis Ros'and. Joris 
Dekeyser, lokaal Rubenshof, V.N.-
leidmg Gent en Antwerpen en d3 
ziekenkas piandria 

Het Vlaams Nat.onaie Gent be-
"wees eens te meer dat het zijn ge
trouwen welke socia'e plaats ze 
ook innemen erkente ijk is en 
blijft. 

GENT 

« Vriend 'nkring Arieve de » 
V.B.V. - VV.M. nodigt u uit 

2de haUvastenbai op 23 maar t 
1963. Frank Greven s, gi'oot 
show- en dansorkest, vokaal 
kwartet « De Grevas », zaal 
Roeand, Korte K'Tiisstraat 3 
Gent. 

Toegang : 40 F. 
Eerste dans : 21 uur. 
Resex-vatie mogelijk telefoon 

25.42.83 
Stadskledij - Gekostumeerd. 

St-GILLIS DENDERBELLE-
WIEZE 
Filmavond. 

Al onze leden en 'sympathisan
ten worden op zaterdag 16 maar t 
te 20 uur uitgenodigd tot onze 
filmavond. Op het programma 
film over de « Mars op Brussel » 
in kleuren. Daarbij enkele aan
vullende filmen over de voorbije 
akties. 

Lokaal : Ras Beiaard te Dende''-
monde, Grote Markt. 

Deelneming in de onkosten : le
den : 5 F . Niet-leden : 10 F. 

Leden van jeugd- en studenten
organisaties op vertoon van hun 
lidkaart eveneens ; 5 F . 

W-VLAANDÈREN 

ANZEGEM 
De Kring « Vlaams CSezelschaps-

leven » houdt op zaterdag 16 maar t 
e.k. in de zaal « Eendracht » te 
Anzegem zijn eerste feest. 

Te 20 uur aanvang met een 
spreekbeurt van pater Belderbos. 
O.P. Daarna dansgelegenheid op 
de wijsjes van een flink orkest. 

De Vlaamse vrienden ui t de 
streek worden er talrijk verwacht! 

DIKSMÜIDE 
Voorlichtingsvergadering. 

Op zondag 10 maar t om 15 uur 
vindt in het Vlaams Huis Uzerlaan 
83 een voorliohtingsvergadering 
plaats. Spreker : Pol Martens 

Na deze spreekbeurt wordt de 
kleurenfilm 2de Mars op Brussel 
afgerold. Toegang gratis. Iedereen 
welkom. 

BRUGGE 
Lentebal een daverend sukses. 

Nietegenstaande vele perikelen 
van « het laatste uur » groeide he t 
« Lentebal » zaterdag 2 maart , on
der de auspiciën van dg Willem 

de Dekenkring in feestzaal « Ja 
gershof » te Sint-Andries uit tot 
een daverend sukses 

Meer dan 500 aanwezigen dans
ten op de tonen van het B ussels 
Amusements Orkest, onder leiding 
van Peter Philips, terwijl de stem
ming a 'maardoor de hoogte in 
gmg. 

Wij danken de mensen « van 
achter de schermen » die hun uit
erste best hebben gedaan opdat 
a'les tiptop zou m orde zijn. 

Het sekretariaat onder leiding 
van de heren E. Demonie en R 
Vande Voo' de. 

De Organisatie onder leiding van 
de heren M. Vandemoort,el en F. 
Van Acker. 

Een bijzonder dankwoord mag 
gericht <"ot de hande 'aren en al
len die door het schenken van een 
prijs gezorgd hebben voor « zaad 
in het bakje ». 

KORTRIJK 

Zetelaanpassing nu. 
Onder dit motto had de V.VB 

de Vlamingen opgeroepen naar de 
stadsschouwburg om er de uiteen
zetting te ho en van drs. CJoppie-
ters. Deze hield een he'dere rede; 
wellicht hebben de volksvertegen
woordigers die in de zaal aanwe
zig waren, begrepen waarover het 
gaat en zuUen zij er voor zorgen 
dat de stelling van spreker — d'e 
bewee de dat de huidige regering 
nooit de zetelaanpassing zal door
voeren — door hun parti j zal ont
kracht worden. A'hoewel er meer 
mensen in de zaal aanwezig wa
ren die niet meer aan Sinterklaas 
geloven ! 

De h. Vande Castee:e van het 
Taalgi-enscomité West-Vlaanderen 
sprak over de nieuwe aanslag wel
ke de he"en uil Moeskroen plegen 
willen op V.aams grondgebied in 
Rekkem. Wij hopen dat alle Vla
mingen uit het arrondissement en 
uit de provincie zullen akkoord 
gaan dat het nu welletjes is met 
deze pretensieuze z .. ! Laa t het 
hun klaar en duide'ijk gezegd zijn 
da t deze vlieger niet opgaat ! Nu 
niet en nooit I 

VEURNE - OOSTENDE -
DIKSMÜIDE 

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 kasten : 30 F. 

ZEDELGEM - RUDDERVOOBDE 
VELDEGEM 
Bestuurswijziging. 

Tengevolge van het huwelijk 
van onze vriend Enk Van Maele, 
werd het sekretariaat van de kern 
overgenomen door E. Boffel. 

Goed hei! voor de jonggehuwde 
en goed werk voor de nieuwe se-
kretaris. 

A6SEBROEK 
De voorzitter van de afdeling. 

Mare Devriese, we'd wegens een 
lichte heelkundige bewerking ge
hospitaliseerd. 

Wij wensen hem een spoedig 
herstel. 

KNOKKE 
Voorzitter Raf Declercq. onder

ging met goed gevolg een zware 
heelkundige bewerking Wij wen
sen hem een spoedig herstel. 

Belastingen 
Boekhoudingen 
Sociale wetten 
Leningen 
Verzekeringen 
Immobiliën 

SOFIKA P.V.B A 
Plankstraat 17, 
St-Truiden 
Tel : (011)73.906 

GEBOORTEN 
Mr en Mevi'ouw Jan Ve niers 

melden ons de geboorte op 2 maar t 
j.1., van een dochtertje dat Imel-
da werd genaamd. Onze oprechte 
gelukwensen ! 

JETTE 
Mev ouw de Raemaeker - De 

Eerlanger, zuster van onze kan
tonnale gevolmachtigde voor Mo
lenbeek, schonk het leven aan een 
flinke zoon. Daniel. Van har te pro^ 
ficiat ! 

TURNHOUT 
Onze voorz-tter van P. Van Eyck 

en vooral Mevrouw wezen geluk 
gewenst bij de geboorte van Kate-
lijntje ! We hopen voor moeder en 
zus een goede gezondheid. 

OVERLIJDEN 
Te Hekelgem overleed dinsdag

nacht de goede vriend Emiel Ver-
havert, 37 jaar schatbewaarder 
der V.U.-afdelmg. 

Aan de familie onze innige ge
voelens van deelneming. 

ZOEKERTJ 
Handelshuis ter beschikking van 

jonge apoteker — klienteei 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 
8.000 F. Woont te Anderlecht. 
Schrijven kantoor blad. 

16 

Te koop : part i j fantasie Juwe-
en. Halve prijs. Schr-jven of tel. 
kantoor blad. 

20 

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

21 

Ter beschikking te Dilbeek. Ka
mer met gebruik van keuken voor 
dame of jong meisje (studente) . 

Schrijven kantoor blad. 
23 

Bloeiende schoenwmkel over te 
nemen, drukke s t raat , 2 grote eta
lages, huur 3-6-9- j . Schrijven kan
toor blad of tel. 70.14.52. 

23 

Over te nemen voedingswaren-
installatie, frigo en vleessnijmach. 
zaak moderne voorstad Bnissel. 
Krediet mogelijk. Huur 2.000 F. 
Dringend. Schrijven kantoor blad. 

24 

Te koop fngo, open koeling leng
te 2 m. rezerve ondei-aan, koel-
groep in kelder. Schrijven kantoor 
blad. 

25 

F i rma in dameskonfectie u i t 
Oost-Vl. zoekt vrije vertegenwoor
diger voor Limburg en Luik Be
s taand klienteel 

Schrijven kantoor blad. 

Wij zoeken in het ganse land, 
verkopers voor de bekende Duitse 
Neoplastic - Auto{X)llsh. Zeer 
winstgevend Ook als bijverdien
ste. Schrijven : Neoplastic, Eugeen 
Dierckxlaan 21 Schilde 

Kindertehuis met kristelij-
ke en vlaamse inslag : 
«'t Mezennestje », Jacht
hoornlaan 15 te Rijmenam 
Tel. 015/51635. Plaatsing 
van' kinderen tussen 2 en 
12 jaar. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN ZTJID-KIEL 
Filmavond op 20 maar t . 

De tweede algemene bijeenkomst 
van onderafdelmg Zuid-Kiel heeft 
plaats op woensdag 20 maar t te 20 
uur 15 In he t bovenzaaltje van lo
kaal « Falcon », Verbondstraat 57 
(hoek Tolstraat) , 

Na een korte inleiding door on-
JSe voorzitter zal de V.M.O.-film-
sectie o.a. volgende filmen verto
nen : 

Tweede Mars op Brussel. 
Actie tegen franse preken. 
E-3 protestactie. 
Alle belangstellenden welkom ! 

DEURNE 
Onze eerste koli>ortage van 10 

februari is uitstekend verlopen en 
met 9 man werden alle beschikbare 
bladen verkocht. 

Eerstvolgende kolportage zondag 
10 maar t . 

Verzamelen te 10 uur hoek Lack-
borslei en Bisschoppenhoflaan. 

Vlamingen van Deurne : niet 
langer pra ten over Vlaamse Bewe
ging I Help mee door uw deelname 
om de woorden in daden om te 
ssetten. 

Alle inlichtingen bi] propaganda-
verantwoordelijke : R. Myin, J. 
Steurssbraat 46, Deurne. 

AANDACHT! AANDACHT! 
De V.M.O.-filmsektie is klaar 

om bij u te komen filmen. 
2de mars op Brussel (kleu

ren) . 
Tegen de Franse preken. 
Nieuwe V.M.O. film : beto

ging E3 in voorbereidmg. 
Briefwisseling : F Lauriks, 

Offerandestraat 68, Antwerpen. 
Wi] filmen gratis. 

MERKSEM 
Half vastenavond. 

De Halfvastenavond van de Wa-
terploeg, op zaterdag 27 maart , in 
onze zaal Tyl, is wat men al maan
den vraagt. 

Er zal muziek zijn en er zal ge
danst worden. 

Dus alleman in aaal Tyl, ver
kleed of niet. 

Deelname in de onkosten 10 F. 

LIER 
Zitdag. 

Wij herinneren leden en simpa-
tisanten aan de zltdag van onze 
mandatar i s R. Mattheyssens op 
de derde maandag van de maand. 
Dus nu 18 maar t 21 uur in café 
Den Hoorn. Raad ook anderen aan 
deze zitdagen te gebruiken. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
Geplande aktiviteiten. 

29 m a a r t a.s. : grote meeting te 
Geel, waarop onze algemene voor
zitter Fr. Van der Eist het woord 
zaa voeren. Tijdens deze meeting 
wordt hulde gebracht aan Dr. Leo 
Wouters door een oud-medestrij-
der. 

Dr. JUT. J O 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 
Kijn 60ste verjaardag I 

25 mei : arrondissementele ka-
derdag. 

21 april : speciale autobussen 
worden ingelegd vanuit de Kem
pen naa r de vergadermg en op
tocht te Antwerpen. Een vertrekt 
vanuit Geel over Herentals. Een 
vanuit Mol over TiuTihout. In
schrijven bij de bestuursleden. 

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 inhchtingen zich 
wenden tot : 
J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel. • (04)79.62.00 

Dienstbetoon. 
Turnhout : iedere 4de maandag 

van de maand van 7 tot 8 uur ont
vangt onze volksvertegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens in café 
Cambrinus op de Grote Markt. 

Turnhout : iedere vrijdag 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 : Dr. Jur . Jo Belmans ont
vangt iedere vrijdag van 6 tot 8 
uur of op afspraak, tel. 585.35, op 
zijn adres Waters t raat 31. 

Geel : Jef Van den Plas ont
vangt iedere zondag voormiddag 
of op afspraak, tel. 581.42, Laars-
veld 15 Hi] 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. 

WILLEBROEK 
De ko'.portageploeg Willebroek 

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

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

LIMBUR& 
HALEN 

Het afdelingsbestuur heeft de 
propaganda stevig aangevat. Sinds 
geruime tijd werden proefnummers 
gestuurd, waarna een begin werd 
gemaakt met huisbezoeken. De re
sultaten waren zeer gunstig. 

Volgende week zullen deze be-
aoeken verder gezet worden. 

De afdeling Halen, onder impuls 
van Maurits Guffens, levert goed 
werk. 

BILZEN 
Tijdens de afgelopen week heb

ben de plaatselijke secretaris Lo-
wie Vrijens samen met de prov. 
secretaris Olem Colemont bezoeken 
gebracht bij enkele Volksunie-me
dewerkers te Bilzen. 

Zij hebben belangrijke steunbij-
dragen ontvangen voor de propa
ganda. 

LANAKEN 

De arrondissementele r aad Ton
geren-Maaseik vergaderde verleden 
2aterdag onder he t voorzitterschap 
van provincieraadslid Drs Joris 
Degraeve. Gustaaf Begas, die de 
agenda opstelde, opende de verga
dering. Ir . d e m Colemont gaf een 
overzicht van de toestand in Lim
burg waarna besprekingen werden 
gewijd aan de oprichting van nieu
we afdelingen. De raadsleden be
sloten, zo spoedig mogelijk mede
werkers te zoeken in gemeenten 
waar we nog geen activiteit had
den. 

LANAKEN-SMEERMAAS 
We hebben een volksvergadering 

aangekondigd op da tum van 16 
maar t . Omwille van andere activi
teiten zaa deze voorlichtingsverga
dering met één week uitgesteld 
worden. 

Ze wordt gehouden op 23 maar t 
a.s. te 20 uur in café «Tos Fisette» 
Maaseikersteenweg, aan de kerk, 
te Smeermaas. Dus niet in café 
Borghoms, zoals verkeerdelijk werd 
meegedeeld. 

We rekenen op intense propa
ganda vanwege onze sympathi
santen. 

Sprekers : Gustaaf Begas, I r 
Olem Colemont en volksvertegen
woordiger Reimond Mattheyssens. 

MAASEIK 
Het grootste aantal nieuwe abon

nementen werd ook deze week 
weer gemaakt door de afdeling 
Maaseik. Deze afdeling heeft op 

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 

P o s t b u s . 186. O o s t e n d e 

dit ogenblik het hoogste procent 
abonnementen bereikt in Limburg. 
Het is een treffend bewijs da t de 
inspanningen wel degelijk beloond 
worden. 

Voor de gelegenheidslezers van 
ons Wad melden we dat zij de 
Voksunie steeds kunnen kopen bij 
« Driekske », krantenkiosk op de 
Markt te Maaseik. 
Vergadering VOS. 

Op zondag 31 maar t a.s. te 14 
uur vergaderen de Vlaamse oud-
strijders (V.O.S.) bij Jef Sniekers, 
Bosstraat, Maaseik, Alle oudstrij-
ders van beide wereldoorlogen 
worden verwacht. 

ZONHOVEN 
In samenwerking met onze eer

ste senaatskandidaat dlir Alfons 
Jeurissen hebben de hoofdbe
stuursleden Ir. CJlem CJolemont en 
Renaa t Vanheusden de propagan-
damogelijkheden onderzocht in 
Zonhoven. 

Onmiddellijk werden medewer
kers aangezocht om de afdeling 
Zonhoven uit te bouwen en een 
actieve werking op gebied van le
den- en abonnementenwerving te 
beginnen. 

LIMBURG 

Dienstbetoon. 

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

Volgende zitdagen worden ge
houden : 

Zonhoven. 

Alle dagen ten huize van Alfons 
Jeurissen, weiers t raa t 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. 

Nicl bij As. 
Elke dag op afspraak ten huize 

van provincieraadslid Joris De-
gi-aeve. Stat ionsstraat . Tel. 738.17. 

Vj>erstreek. » 
. 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-
merstraat 28. Tel. 612.26. 

Nieuwerkerken. 

Ten huize Ir Clem Colemont, 
prov. sekr op afspraak per brief 
of telefoon 738.17. 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

Boekhouding '— Belaslingen 

Sociale Wetten 

Tel. (Brussel) i7.05.70 

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, 
Tienses teen weg 120 
Korbeek-Lo. 

Haten. 
Voor ziekenkas bij mevr. Kem-

peneers-Jacobs, Stat ionsstraat 25. 
Tel. (013) 414.08. Elke avond van
af 19 uur 30. Liefst n a telefoni
sche verwittiging. 

Hamont. 
Elke voormiddag bij dr Sempels 

L.. Pastoor Lemmensstr. 9. Tel. 
453.01. 

Neerpelt. 
In Hotel Neuf aan het station, 

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

Gruitrode. 
Een afdeling van de ziekenkas 

wordt uitgebouwd d o e Jaak Vee-
straeten-Vliegen, Ophovenstraat 
40, 

Overpelt. 
Bij Rene Evers, dorp 142 Over

pelt, na afspraak. 

O-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

De lijst der winnende loten van 
de tombola kan in het lokaal ge
raadpleegd worden. Men kan er 
de prijzen afhalen tot 15 maar t . 
N.iet afgehaalde prijzen worden 's 
anderendaags op de tombola van 
het bal der Denderstreek verloot. 
De kaartenverkoop van dit bal 
komt ten goede aan de sociale 
werken der afdeling. Onze Winter-
hulpaktie der laatste weken maak
te plaats in onze kas. 

Vrijdag 15 maar t bestuursver
gadering. 

GENT 
K.V.H.V. 

Eindelijk zal ook te Gent een 
waar festival van Vlaamse klein
kunst doorgaan op 14 maar t te 
20 uur in de Aula van de rijksuni
versiteit. Kor Van der Goten, Miei 
Cools, André Bakeroot, Jos Ghey-
sen, Louis Verbeeck, Henk van 
Montfoort en Hugo Raspoet zul
len borg s taan voor een program
ma van uitzonderlijk gehalte. 

Wie dit festijn wil bijwonen kan 
kaar ten reserveren bij VTB, Ka-
landenberg 1, Gent of bij KVHV, 
Shit-Pietersnieuwstraat 120-122, te 
Gent Tel. 09-25.11.52. 

E-3 betoging. '"'*"' ' " ' 
Talrijke Gentenaars gaven ge

hoor aan de oproep om gezamen
lijk met Antwerpen en St. Niklaas 
in deze laatste stad te gaan beto
gen en protesteren, van he t uit
blijven van een dcrgelijjke Ep 
wegverbinding. De V.M.O. vlS 
Gen t wapperde voor de eerste 
maal in deze optocht, zij zal he t 
symbool zijn en blijven van onze 
nooit versagende ijver om Vlaan-
derens recht te doen zegevieren. 
We roepen de deelnemers van 
vandaag nu reeds op om op 21 
april e.k. opnieuw met ons he t 
provinciaal sekretariaat te Ant
werpen te gaan inhuldigen. 

Ziekenkas Flandria. 
De vooruitgang van onze zieken

kas is opmerkelijk, en derhalve 
moeten we om onze aangeslotenen 
nog beter te kunnen dienen alles 
in het werk stellen. Zo beschikken 
we nu vanaf 1 maar t over een be
stendig sekretariaat dat gevestigd 
is in de Keizer Karels traat 39 te 
Gent, tel. 23.52.27, open iedere 
voormiddag en de woensdag en 
zaterdag tot 18 uur. De algemene 
Bekretaris Robert Stuyghe s taat 
ten uwe dienst, het is uw sekre-
tar i s het ts uw zieken fonds. Ver
plicht verzekerden betalen bij ons 
25 F per maand, gezin inwonend 
grootouders ten laste inbegrepen, 
bijdrage ook wanneer m a n - - e n 
vrouw beide verpl. verz. zijn 
slechts eenmaal te betalen. 

Vrijwillige verzekerden 275 F 
per maand - gezin - studerende 
kinderen tot hun 25ste jaa r inbe
grepen. Alleenstaanden betalen 
200 F en deze minder dan 19 j aa r 
125 F per maand. 

W-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

Ontspanningsclub 
« De Breughelvrienden ». 

Deze onlangs opgerichte ont-
spaimingsclub richt op 16 en 17 
maar t een reuze-bolUng in, welke 
plaats heeft in het lokaal « Huis 
Breughel », de Smet de Naeyer-
laan 41. Blankenberge. 

3.000 F aan prijzen gewaarborgd. 
Inleg : 5 P voor 6 bollen. 

Neemt deel en steunt zo h e i 
Vüaams gezelschapsleven te Blaiki 
kenberge. 

V.U.-bal en w e ^ - e n d aan de Kuslii 

Na het sukses van bal van vo-
rig jaar, r icht de plaatseUjke tO-
deling Bankenberge een tweed» 
bal in op zaterdag 30 maart 196* 
te 21 uur, welke plaats heeft in de 
feestzaal « Thal la ». Weststraat M 
Blankenberge, 

Het dansorkest «Melodienband» 
zorgt voor de nodige stemming. 

Toegangsprijs : 25 P. 
Bij deze gelegenheid wordt a a a 

de aanwezigen van buiten Blanr 
kenberge een « week-end aan de 
kust » aangeboden. Prijs 125 9 
waarin begrepen is : avondmaal 
toegangskaart tot het bal, oveah 
nachting en ontbijt. 

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

Inschrijvingen of inlichtingen 
bij O s a r De Coninck, Groenestn, 
45, te Blankenberge. 

Betalen op P.C.R. 4467.34 van Ot 
De Ooninck, Blankenberge. 

Inschrijvingen worden aanvaaitf 
tot uiterlijk 25 maar t 1963. 

De V.ü. Blankenberge verwacbt 
bij de eerste Lentedagen ook U I 

KNOKKE 
Onze Sociale Dienst. 

De Sociale Dienst Oostkuafc, afr 
deling Knokke heeft, dank jdj <!• 
medewerking van onze led^i « a 
symphatisanten, meerdere kroost» 
rijke gezinnen evenals ouden v a a 
dagen bedacht. 

Niet minder dan 29 gezinnea 
van Knokke, Westkapelie en Heb» 
hebben wij kunnen helpen : 2.608 
kg. kolen en een honderdtal we
tenschappelijk samengestcW» 
voedselpaketten werden uitga-
reikt. 

Als men weet da t daarbij yoat 
duizenden frank a a n nieuwe schoa. 
nen, winterklederen en nieuwe d©. 
kens onder onze mensen verdeeld 
zijn, kan men vaststellen hoe er 
gewerkt is geworden. 

Dit kon dank zij de onvermoei
de werking van het damesbestuur 
van de Sociale Dienst Knokke e a 
van studenten die verschillende 
omhalingen georganiseerd hebben. 

Dat dit nog moet in 1963 is geen 
aanbeveling voor de gevestigde 
partijen. 

Ons antwoord is een edelmoedige 
hulp geweest, in afwachting da t 
men in onze welvaartstraat einde
lijk een bestaanszekerheid voor 
iedereen voorziet. 

Wij doen een dringende oproep 
omdat nog meer dames tot de da-
mesgroep van de Sociale Dienst te 
Knokke zouden toetreden, om on
ze minder begoeden te helpen. 

Op ons secretariaat Viaama 
Huis, Elisabethlaan 5, Knokke, 
ontvangen wij dankbaar eetwaren, 
kledij, brandstof enz. Dus U kunt 
een bijdrage storten op de Kre
dietbank te Knokke onder nmo-
mer 1808 van de Sociae Dienst. Het 
damesbestuur van de Sociale 
Dienst dankt op voorhand. 

MEULEBEKE 

Op zaterdag 23 maar t 1963 om 
20 uur 30 in de zaal « Relais K 
Brugsesteenweg richt de Vlaamse 
Vriendenkring Meu'ebeke - Tielt 
zijn eerste groot halfvastenbal in. 
Alle Vlamingen uit de streek zijn 
hartelijk welkom. Het orkest Paul 
Rutger zorgt voor de s temming ' 

Inkom : de lidkaarten van de 
krmg (30 F — steunkaart 50 P) 
gelden als toegangsbewijs. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard. (Te l 
48.319 Meulebeke). 

NIEUWPOOR'I 

De Vlaamse Vriendenkring richt 
op 9 maar t om 8 uiu' een Breughel-
avond in, die doorgaat in het gast-
hof « De Beiaard » Markt Op het 
programma : een overvloedig maal 
en een leuke kwis. afgewisseld met 
vrolijke dansen. De mkomprijs 
bedraagt slechts 50 F. Inschrij
vingen uiterlijk tot 3 maar t In 
he t gasthof of aan de propagai> 
disten. 

ROESELARE 

Avondfeest of bal van de Vlaam
se Kring n De Mandel. 

Op zaterdag 30 maar t 19S3 om 
20 uur 30 in de zalen « De Beurs », 
Roeselare, worden alle Vlaams
nationalisten hartelijk uitgenodigd 
en stellig verwacht. 

Breng uw vrienden en kennissai 
mee naar dit JaarUjks feest van 
het arrondissement Roeselare» 
Tielt. 

Wenst U dit feest met geschat-
ken te begiftigen om de gezellig
heid te verhogen verwittig dan t i j 
dig per tel. 051-209 64 
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HET NIEUW PROLETARIAAT 
H IET heet dat het landbouw

vraagstuk onoplosbaar is. 
Heerst er niet overal krisis in de landbouw ? 

In Ruslands ? In de Verenigde Staten ? In West-
Europa ? 

Men weet schijnbaar geen weg met de 
voortbrengst. 

En dit op een ogenblik dat de helft van de 
wereld lijdt aan ondervoeding. 

Wij zullen het echter niet hebben over de 
vereldorganisatie, waarbij uitsluitend in 
tnachtsfaktoren gedacht wordt en niet in voe
dingstermen. 

Wij zullen ons tot West-Europa en tot ons 
land beperken. 

J. WEE grote verwijten krijgen 
de landbouwers in ons land altijd te horen. 

Zij zijn veel te talrijk. 
Zij dienen hun produktie te verhogen. 
Het zijn twee verwijten die er net op wij

zen dat men ofwel van het landbouwvraagstuk 
geen jota snapt ofwel dat men er niets wil van 
begrijpen. 

itiEKER is het juist dat het per
cent landbouwers overal vermindert. Maar het 
blijft niet oneindig samendrukbaar. En de ver
mindering mag ook niet in een te snel tempo ge
schieden. Het dient met overleg te gebeuren. 

Men vergeet immers het kapitale feit dat 
ons land het geringste percent landbouwers telt 
voor gans West-Europa. Het is thans nog maar 
goed 7 % van de aktieve bevolking, daar 
waar het cijfer in Nederland nog omstreeks de 
10 % ligt, in West-Duitsland nog boven de 15 %, 
in Luksemburg en Frankrijk nog boven de 20 
en in Italië boven de 30 %. 

Hier draaft men in ons land een eerste 
maal door. 

M, lEN kan zich moeilijk voor
stellen dat men morgen in ons land de grond 
zal laten braak liggen. Dus dient er voortge-
boerd. Maar voortboeren veronderstelt landbou
wers en men is thans op weg ook de laatste boer 
te ontmoedigen. In tegenstelling met de ons om
ringende landen heeft onze regering inderdaad 
geen landbouwpolitiek. Niet alleen geen offen
sieve, zelfs geen defensieve. 

Dat dit gemis aan landbouwpolitiek vooral 
Vlaanderen (in België 63 % van de landbouw -
en 89 % van de tuinbouwbedrijven) treft is weer 
een van die stelselmatige « toevalligheden » van 
onze Belgische unitaire staat. 

door 

wim jorissen 

A L S het aantai landbouwbe
drijven nog moet beperkt, dient de regering dit 
vraagstuk ter hand te nemen en het teveel aan 
landbouwbevolking op een passende en positieve 
wijze af te voeren naar andere bedrijfstakken 
en dit niet te laten gebeuren volgens het 19de 
eeuwse liberale beginsel dat ze hun plan maar 
moeten trekken. Geleide politiek ? Zeker ! Be
ter dan de misleidende die tot nog toe gevoerd 
werd. 

En zij voelen het meer en meer aan omdat 
de patriarchale boerengemeenschappen, die on
ze Vlaamse dorpen vroeger waren, verdwenen 
zijn. De boeren vormen thans in praktisch elk 
dorp een steeds afnemende minderheid. Zij zien 
hun praktische minderwaardigheid elke dag om 
zich heen. Zij beleven ze in hun eigen dorp. 

Zij kunnen met de andere bevolkingsklas
sen niet meedoen. Zij hebben geen vakantie, 
geen vijf dagen week, geen verzekering tegen ri-
siko's. Hun minimum inkomen is niet verzekerd-
De jonge boer vindt geen vrouw meer, die zijn 
hard en onzeker bestaan wil delen. Hij voelt 
zich uitgestoten, maatschappelijk en moreel 
minderwaardig. 

O, 

D> 'E landbouwers die blijven, 
hebben anderzijds recht op een behoorlijke so
ciale status. Waarom zouden zij in onze moder
ne welvaartstaat daar alleen van verstoken blij
ven ? Waarom dienen zij alleen in de letterlijke 
zin geproletariseerd te worden ? 

M< lEN draaft een tweede maal 
door wanneer men onze landbouwers een te la
ge voortbrengst aanwrijft. 

Ondanks het gemis aan behoorlijke over
heidssteun heeft de landbouw in ons land een 
voortforengstpeil bereikt dat na Nederland (en 
vooï- Vlaanderen alleen mét Nederland) het 
hoogste is voor heel de wereld. 

De schuld van de sflechte toestanden op 
landbouwgebied ligt dus niet W] onze boeren. 
Ondanks het feit dat de l a a t s t tien jaar 64.000 
h a of 9,6 % landbouwgrond wegviel werd de 
voorttwengst verhoogd mef » %. 

H< lOE he t beter kan ? 
Vooreerst door een behoorlijke landbouw

begroting. 
Zo onze landbouwers degelijk zouden voor

gelicht worden door De Boerenbond, die in 
Vlaanderen meer dan 75 % boeren verenigt, 
zouden zij weten dat die begroting zowel in En
geland als in Duitsland en Frankrijk heel wat 
meer omvat dan die schamele 1 % van de totale 
begroting, die ze in ons land toegemeten krijgt. 

In Nederland ligt het cijfer van de land
bouwbegroting steeds minstens vijf maal zo hoog 
als in België. 

1 HANS zijn onze boeren letter
lijk de paria's, de uitgestotenen van de maat 
schappij. 

NZE volksvertegenwoordiger 
Richard van Leemputten heeft in zijn rede voor 
enkele dagen in het parlement er nog aan her
innerd wat men deed voor andere sektoren In 
onze ekonomie. Om de toegang van de Belgische 
industrie tot de E.E.G. te vergemakkelijken wer
den de overdrachttaksen op de hoogspanning 
verminderd . Deze taks bedroeg 5% in 1959, 3% 
in 1960, 2% in 1961 en werd in 1962 tot amper 
1% herleid. 

T OOR de verkiezingen van 1958 
zette de Volksunie voorop de stikstofprijs te ver
minderen met 20% (prijs wereldmarkt), de in-
voerbelasting op de landbouwwerktuigen af te 
schaffen, verplichte inmenging van varkensvet 
in de margarine en gevoelige verhoging van de 
landbouwbegroting. Nog geen maand na het be
kendmaken van deze voorstellen namen de Bel
gische Boerenbond en de C.V.P. ze in hun ge
heel over. Boerenbond én C.V.P. hebben sinds
dien mee geregeerd. Wat hebben ze gedaan voor 
de boeren in nood ? 

De vraag stellen is ze beantwoorden. Niets. 
Zelfs het schandaal van de stikstofprijzen blijft 
bestaan. 

D E boeren zijn een eerste maal 
in opstand gekomen vorige zomer en herfst. Men 
denkt dat nu hun woede bedaard is. Hoe vergist 
men zich ! Dezelfde oorzaken kunnen slechts de
zelfde gevolgen hebben. Het moet fataal tot 
nieuwe losbarstingen komen in deze geproleta-
riseerde stand. Heb misbruik van vertrouwen dat 
Boerenbond en C.V.P. plegen kan niet blijven 
duren doodeenvoudig omdat het voor de boer 
werkelijk om een strijd gaat voor het naakte 
bestaan Dat toestanden zoals in de landbouw in 
onze unitaire welvaartstaat van 1963 nog moge
lijk zijn, tekent het schromelijk onvermogen van 
onze achtereenvolgende regeringen met onze 
drie < nationale » en « grote » partijen ! 

G.BERGERS 
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MAATWERK 
in alle prijsklassen 
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