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BLAD^ V 
BEHEER f Maur lEMONNIERlAAN 82, BRUSSa 1. TEl 11.82.16 

andaag zaterda^g, 18 april te 15 uur 30 ia 

Roeland », Korte Kruisstraat te Gent : kader-» 

dag der Volksunie Oost-VIaanderen. Toespraak 

van mr Van der Eist over « Taktiek en ideolo

gie >. Sektievergaderingen i.v.m. 'echniek, 

programma en propaganda bij de gemeentever

kiezingen. 

Alle Oostvlaamse kaderleden worden dringend 

VERKRIJGBAAR BIJ AllE DAGBLADVERKOPERS op deze zeer belangrijke kaderdag uitgenodigd. 

D E Z E WEEK 
staat ons blad goeddeels in het teken van 
de Antwerpse « Week der Volksunie » : op 
blz. 7, 8 en 9 brengen R. Mattheyssens en 
S. De Lie een overzicht van de knellende 
Antwerpse vraagstukken. Het hoofdartikel 
(blz. 16) verklaart het waaroi.; van de 
Volksunie-Landbouwdag volgende week 
•aterdag te St Niklaas. 
Op blz. 3 loopt het tweede deel van een ar
tikelenreeks over de Vlaams-Waalse pro
blemen in Europees perspektief, van de 
hand van mr Van der Eist. 
Kiekenborst, moordenaars, baraka en den
ken met de darmen : hoe rijmt men dat 
Jte saam ? (blz. 4). 

Op blz. 6 wordt een blik geslagen in de 
richting van de (vermoeide) B.S.P. Verder 
onze gewone rubrieken (met eens te meer 
• e n zeer uitvoerige kroniek « Bewegingsle
ren », die bewijst dat de beweging inder
daad leeft). 

v^ jQI inir i^v w m ^OÊkm 
ML K^^S I L J I ^ ^ ^ L A ^^SrJL éh positief 

blz. 7 

OPNIEUW 2 MILJARD VOOR ROUTE DE WALLümt 
Op 15 dezer deelde « De Standaard » uit beste bron 

mede, dat minister Boh>' onderhandse Kuntrakten zou Heb
ben getekend voor de werken aan de Itoute de Wallonië. 
Het blad schrijft dat het gaat om twee konti akten ten 
bedrage van 1 miliard elk. Verder geeft de krant de firma
namen op van dé betrokken maatschappnen er de aandui
ding van de betreffende baanvakl>en. Volksvert. Matthexs-
sen heeft nog dezelfde dag onderstaande parlementaire 
vraag gesteld ; 

« Na de voorgegeven budgetaire onmogelijkheid om de 
werken aan de E.3 reclitstreeks in de begrot'n--. te schrijven, 
en de verwerping van een bij'komend krediet van 100 
miljoen voor de wegen in het Vlaamse land, dat reeds door 
de commissie was aangenomen, zal bedoeld krantenbericht 
deinins verwekken in de Vlaamse opeabare mening. 

$c Bovendien worden door het uitblijven van de tunnel 

te Antwerpen, die deel uitmaakt van het E.3-ontwerp, dage
lijks grote opstoppingen veroorzaakt, die het verkeer 
ontredderen. Deze onhoudbare toestand heeft reeds ver
scheidene dodelijke ongevallen tot gevolg gehad, 

« De openbare mening in Vlaanderen is reeds geërgerd 
doordat de E.3, die economisch noodzakelijk is, internatio
naal \erantwoord en om veiligheidsredenen dwingend 
vereist, achtergesteld wordt bij de Route de Wallonië. Een 
Waab economist heeft zelfs het economisch nut van de 
Waalse autosnelweg in twijfel getrokken, 

« In het licht van deze feiten en overwegingen zou een 
bijkomend krediet van 2 miljard voor de Route de Wallonië 
de Vlaamse openbare mening opnieuw pijnlijk treffen. 

« Met het oog hierop rerzoek ik de hee- Minister mii 
mede te delen welk ziin standpunt is ten aanzien vao 
genoemd krantenbericht ». 
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DE VOLKSUNIS 
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« AMBASSADEUR » 
Greachte Redaktie, 

Betreffende uw commentaar 
omtrent de Vlaamse aj dan met 
politieke uitwijking over de we
reld, en de vorig jaar in het le

ven geroepen verenigmg « België 
in de Wereld » en haar maand
blad « Ambassadeur » : 

Ik was 8 j . in Zuid-Amerika, en 
pas een jaar terug; ken goed de 
mensen van het Vlaan:« Argentijns 
tijdschrift « De Schakel » waar
aan ik ook meewerkte. In mei 63 
was ik op de stichtingsvergade
ring van « België in de Wereld » 
waar ik als afgevaardigde van Ar-
gentinië-Paraguay het woord nam. 
Waarmee ik dus niet als buiten-
Btaander meen dat de zaken in uw 
blad niet helemaal recht werden 
weergegeven. 

De bezielers van B.i.d.W. zijn de 
oud-kolonialen van « Band en Zui-
derkruis » en als dusdanig al bo
ven alle verdenking. Het opzet was 
en is, de verworven ervaring aan 
te wenden in de zeer verruimde 
onderneming ten bate van de ver
spreide en traditioneel veronacht
zaamde Vlamingen, de misdadige 
tekortkommgen van het officiële 
België — en ieder die een buiten
lands verleden heeft weet ten 
overvloede wat dit betekent — te 
vergoeden. In de mate van hun 
middelen. 

En daar precies zit het knel
punt. Ondernamen ze het in een 
vorm die eksklusief Vlaams ware, 
zoals velen wensten, ze sneden 
zich omzeggens alle aktiemoge-
lijkheden af en we hadden een 
loutere programma - organizatie te 
meer en ruim reden tot wrokken. 
Zonder officiële en officieuze toe
lagen, zonder beschermheren-met-
de-lange-arm en zonder welwillen
de tegemoetkoming vanwege mi
nisteries en andere onontloopbare 
Instellingen maar, kreeg men er 
niet eens de kans zijn onbetwij-
felbare en nuchtere Vlaamse over
tuiging in daden °n verwezenlij
kingen om te zetten. Doel en mid
delen eens verkend was het een 
harde noot die gekraakt werd ten
einde met de daden niet te moe
ten ten achter blijven bij de be
zieling. Ik zou zo zeggen : einde
lijk eens Vlamingen die modern
nuchter aanpakken, en zich niet 
verliezen in wensd'omen. En dat 
We naar het overige nog niet le
ven in omstandigheden naar onze 
hand dat weten we nu sti'aan 
wel. Er ligt een wereld tussen een 
8 Be'gikaanse » bejegening, en 
een Vlaamse m hart en ziel. die 
het klaar speelde zich bovendien 
nog de flanken te verzekeren. 

Het maandblad « Ambas.=;adeur)> 
nu. De naam is zeker niet Frans 
doch wezenlijk internationaal. En 
gewild! Is ook geen ghetto-naam, 
noch een vecht-naam, doch een se
rene en breed zelfbewuste. 

Voor inhoud ?n stijl kunt u d-
opstellers toch minstens wel een 
tijd laten om in te rijden, en 'aten 

afwachten dat de onm skenbare 
Vlaamse toon uit de v er windstre
ken'er in ranwaaie. U weet toch 

dat de Vlaming langhaam op dreef 
komt en natuuriiikc achterdocht 
te overwinnen he'ft En vooral 
niet uit het oog te ve liezen dat 
toon en stijl die van het in ge
breke b'ijvende mo'd'^rland d ent 
te vergo.d.n. 

B.i.d.W. en Amtasidcur «zijn» 
er voorzeker nog lang n'et, en be
langstellend doch w akzaam toe
zien is geraden; ve. oordelen 
evenwel vooral met. 

F.VH. - Zutsndaal. 

Ked. : Wat u hier over schrijft, 
wijkt niet zo heel fel af van wat 
wij zelf betoogden in ons blad. We 
betreurden alteen m.Ta'-, dat nuch
tere en idealist'sche ondernemin
gen een flankend kking behoeven 
die het initiatief verengen most. 
Dat betreurt u stellig ook Daar
om streven wc samen naar K de 
omstandigheden naar onze hand », 
waarin de flankendekking echte 
steun en warme sympatic zal zijn. 

OOKTERSSTAKING 
Vrienden, 

In het hoofdartikel van « De 
Nieuwe Gids » en van «Het Volk» 
van dezer stond (in verhand met 
dokters te Oostende) te lezen dat 
« ...opnieuw twee stakers poogden 
binnen te dringen, nl. een der 
voormannen van de Volksunie in 
de streek, en dr.... van... ». 

Ofwel is dit de waarheid en dan 
zou ik onverwijld de houding van de 
V.U. willen kennen in verband met 
dit optreden. De V.U. keurde de 
wet op de Z.I.V. toch goed om
wille van de goede zijden ervan, 
meen ik? 

Ofwel is dat de zoveelste leugen 
van de hogervermelde zeer kriste-
lijke bladen. 

Als hiermee de leugen- en ver-
dachtmakingskampanje tegen de 
verkiezingen wordt ingezet, zullen 
we wat meemaken! 

Ik verwacht dat U klare wijn 
zult schenken! 

H.O. - Strombeek-Bever. 

Ked. : Het anwoord hebt u stel
lig gelezen in ons blad van vorige 
week. 

WE STAAN ER GOED 

VOOR 
Geachte Redaktie, 

Het moeten niet altijd aanklach
ten zijn die hier worden bekend 
gemaakt, het doet ons deugd eens 
een hartversterkend voorval te 
kimnen melden. 

We staan er goed voor! Wat heb
ben we gezien en gehoord in de 
T.V.? In « Eén tegen allen » te 
Genk : de heer Lustenhouwer 
vraagt aan sommige aanwezigen : 
Van waar komt gij? 

Antwoord : Van Polen, van Ita
lië, enz. 

En gij, vriend, van welke natio
naliteit zijt gij? 

Ki-achtig, kordaat, overtuigd en 
fier komt het er uit : van Vlaam
se nationaliteit! 

Het kleine volk wordt stilaan be
wust. Proficiat. Genkenaar! 

De T.V. zendt prentjes in «Echo» 
's zaterdags daarna. 

Achter de tafel zitten mensen
mijnwerkers, uitgedost in hun na
tionale klederdracht; voor hen op 
de tafel : het vlagje van hun land 
van herkomst en een bordje met 
de naam van dat land. 

Wat zien wij, wat hebben dui
zenden telekijkers gezien? 

Het bordje « België » en daar
achter : 'n Vlaamse leeuwenvlag
getje. 

Ja, ons volk wordt stilaan be
wust, we staan er goed voor. 

R.V. - Wijnegem. 

TWEEDAAGSE VAN DE 

JEUGD 
Mijnheren, 

Op vrijdag 1 mei en zaterdag 2 
mei doet de jeugd van Antwer
pen, georganiseerd m het Verbond 
van Blauwvoetvendels en Vlaamse 
Meisjesscharen, een beroep op alle 
aktieve Vlaamsgezinden. 

Die dagen wordt in hun heem, 
Mercatorstraat 126 te Antwerpen, 
een tweedaagse ingericht. Daar 
zal van alles te zien zijn en aller
lei te beleven. Een bodega wacht 
er op de fijnproevers, de hongeri-
gen kunnen er gespijsd worden, 
allerlei attrakties zijn voorzien èn 
een zeer degelijk orkest wacht er 
op de danslustigen. Op de boven
verdieping richt de jeugdbeweging 
een zeer interessante tentoonstel
ling in en regelmatig zal men, 
door de vertoning van dias en fil
men, kunnen kennis maken met 
de aktiviteiten van de Vlaams-na-
tionale jeugd. 

We rekenen op het ganse 
Vlaams bewuste Antwerpen. Want 
jeugd heeft steim nodig. Hebt u 
al eens ooit gehoord van een jeugd
beweging die geen gebrek aan geld 
had? Onze jongens en meisjes zet
ten zich in om de goede gedachte 
te verspreiden Waar blijft u dan 
om hen te helpen? 

Op, vrijdag I mei om 18 uur en 
zaterdag 2 mei om 16 uur vindt 
men dus gans het Vlaamse Ant
werpen verenigd in de Mercator
straat 126. 

Blauwvoetfederatie. 

STAKING 
Mijnheren, 

Mag ik u mijn dank betuigen 
voor de principieel-Juiste en toch 
zeer geschakeerde uiteenzetting 
over de bewisting inzake Z.I.V. in 
uw nummer van vorige week? 

Dat de wet op de hervorming 
van de Z.I.V. niet volmaakt is, 
vergt eigenlijk wel geen betoog. 
Zij is onvolmaakt in de zin dat 
talloze wetten na een aanlooptijd 
voor verbetering, aanvulling en-of 
wijziging vatbaar zijn. Zij is ech
ter een der weinige wetten, waar-
bij zo'n aanlooptijd luist klaar en 
duidelijk is voorzien. 

Dat acht ik echter op dit ogen
blik allemaal van ondergeschikt 
belang t.o.v. van de staking. Hoe
zeer ik me ook inspan om het 
standpunt van de (vooral door 
Brusselaars en Walen geleide) 
Syndikale Kamers te kunnen be
grijpen, het blijft mijn petje te bo
ven gaan. De heren zeggen, dat ze 
instaan voor de « dringende geval
len ». Maar het wordt aan de om,-
geving van de patient overgelaten, 
de heren de nodige argumenten te 
geven om het a dringend » karak
ter van een geval aan te tonen. 
M.a.w. : leken moeten een eerste 
diagnose stellen; aan de hand van 
deze lekendiagnose maken de sin-
dikalisten dan uit, of het geval al 
dan niet dringend is. Waarom heb
ben wij dan nog geneesheren no
dig? 

Sinds verleden zondag hebben 
we dus in de echte zin van het 
woord « staatsgeneeskunde », ge
deeltelijk zelfs in uniform. Wel 
een eigenaardig neveneffekt van 
de « strijd voor de beroepswaardig-
heid »! 

Volkomen akkoord met wat tJ 
schrijft over dichetomie. Waarom 
het niet duidelijker gezegd : de 
verhouding patient-omnipracticus-
specialist wordt in talloze gevallen 
totaal scheefgetrokken omdat de 
huisdokter een « percent » krijgt 
voor het leveren van een klient. 

Waarom ook niet eens aange
stipt dat, indien belastingontdui-
kmg bij de nieuwe wet nog zo ge
makkelijk zou geweest zijn als 
vroeger, er waarschijnlijk van sta^ 
king nooit sprake zou zijn geweest? 

De geneesheren hebben een ge
luk : zlJ vechten tegen de meest 
antipatieke regering die men zich 
voorstellen kan. 

Inmiddels is eens te meer bewe
zen dat de Volksunie, wanneer het 
gaat om principieel-belangrijke 
dingen, in staat is tot een zeer 
pozitieve houding, wars van aMe 
elektoralisme en neuzentellerij. 

T.T. - St. Niklaas, 

DANK! 
Geachte Redaktie, 

De stakende geneesheren staan 
reeds op pagina een van alle kran
ten. Het mag echter toch ook wel 
eens onderstreept dat hun staking 

alleen maar mogelijk is cnndat • • 
veel geneesheren hun praktijk 
< ĵen of verdoken voortzetten. 

De stakingscijfers van de sindl-
kale kamer doen me lachen : bi 
mijn eigen omgeving stel ik VBS^ 
ten eerste dat veel dokters gewooo 
voortdoen als altijd en ten twee
de dat de « achterdeur s-gaaee» 
kunde buitengewoon druk beoefend 
wordt. 

Wat meebrengt dat iedereeo 
spreekt over een « gelukte » «ta
king, dank zij het feit dat zoveel 
geneesheren zijn blijven werkeat 

InmiddeOs mijn dank aan de 
dokters die bij htm zieken zijn ge
bleven. E5r mag hen wel een ere-
saluut gebracht worden. Zijn stj 
de laatste dagen vaak niet bet 
slachtoffer geworden van de waar
lijk « akademische » wraaknemin
gen van him emmente koUega» : 
nachtelijke telefoonoproepen. Ui»-
fonische en schriftelijke afdreiging 
en scheldpartijen, chantage en het 
hele arsenaal van minder fraaie 
metoden die tot voor kort het mo-
nopolium waren van de «slechte» 
slndikallsten? 

V.W. . Antwwpeo. 

KOSTELIJK 
Geachte redaktie. 

De beste momenten uit het TV-
programma van verleden zondags 
namiddag waren onbetwistbaar de 
mtouten dat de heren Major en 
C3ool ondervraagd werden over hMH 
merüng inzake het geneesheren^ 
konfllkt. 

We hebben kunnen vaststeUea 
dat deze bonzen - met - de - be-
roeste - stem elkaar hartelijk WJ 
de voornaam noemen : Lewie ea 
Gust. 

We vernamen, dat de sindlkalto-
ten bij hun onderhandelingen be
schaafder zijn dan de geneeshe
ren : er vaUen, zegde « Lewie », 
wel eens harde woorden maar 
daarmee Is het uit. 

Van de straatkeien en de beunen 
die bij menige gelegenheid yaUea, 
hadden Lewie en Gust blijkbaar 
nog nooit géhoord. 

Toch schoon, zo'n Bpektakei 
waarbij de stropers onverbiddellflc-
morallzerende en verbalizereiKle 
boswachters worden. 

Dank zij Lewle en Gust wetoi 
we nu, dat de « wettelijkheid » 
altijd moet primeren. We zidleB 
het onthouden 1 

V.d.G. Uae, 

De redaktie draagt geeo veraa^ 
woordelUkheid roor de mboud der 
gepubliceerde lezersbneren Zt b» 
houdt zicb bet recbt tan teiise eo 
Inkorting voor Ovei de lezerer» 
brlek wordt geen oriefirlMeUBf 
gevoerd. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
€ DE VOLKSUNIE, dieneo toe-
Resluurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het tioofdsekretarlaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CON ST AJSTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon (03) 39.92.06 
Brand • Leren - Familiaal - OnccvalleB 

D R I N G E N D E O P R O E P 

Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen 
die wegens de teeraktle Oostende zwaar nadeel Doe-
ten en gevangenisstraf opliepen doe ik een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze ovei 
de opportuniteit van die aktle wij mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben ?estaan en dat zlJ In verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassart 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort waarmee wij een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400.000 P) hebben kunnen vereffenen 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelljke partijen worden betaald Indien wij niet 
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd. 

Stort daarom onmiddellijk uw milde bijdrage op 
postcheckrekenlng 868997 van Bert Raets. S t Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaan 

211 M Len}onnierla»n 
Telefoon : 11.00.33 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRËTARLALAT-
KURSUS 

Algemene handelsopleldlng 
Schoolgeld : maxlm. 
8.000.- fr, per jaar of 
3 maal 3.000,-fr. 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en v o o r d e l i w 
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D e federale oplossing, He zinvolle en anticiperen'de oplossing van een 

probleem zoals dit v a n de V l a a m s - W a a l s e verhoudingen zou een over-

i r ï nn ing zijn op he t Belgisch s taa ïsnat ional i sme, een posii ieve bijdrage 

fot de word ing v a n Europa . 

Indien dit voorbeeld gevolgd werd , zou een belangrijKe s tap gezet zijn 

fai de goede r icht ing 

DE 

VLAAMS-

WAALSE 

PROBLEMEN 

IN 

EUROPEES 

PERSPECTIEF 

2 

OROAflISCHE GROEI 

Nu weet ik wel aa t de opvattingen 
over de Europa-politiek grondig ver
schillen : ik acht het niet nodig in 
blzonderheden te treden over de t e 
genstelling tussen de opvattingen 
van generaal De Gaulle en deze van 
P H . Spaak bv. 

Laat nüj vooropstellen dat het m.i. 
onaanvaardbaar is een Verenigd Eu
ropa tot stand te brengen onder de 
hegemonie van één staat of een paar 
staten. 

Het Verenigd Europa moet orga
nisch groeien, als een zinvolle een
heid in verscheidenheid, door nieu
we strukturen die slechts federalis
tisch kunnen zijn : op sommige ge- • 
bieden moet een gemeenschappelijk 
beleid komen, doch op andere gebie
den moeten waarborgen gegeven 
worden voor de autonomie der sa
menstellende delen. Deze samen

stellende delen hoeven niet de hui
dige staten te zijn, in hun huidige 
vorm 

Europa eenmaken is geen gemak
kelijke taak. 

In feite is de politiek der Europese 
staten nog steeds geïnspireerd door 
het staatsnationalisme en is een ge
meenschappen jkp politiek slechts 
mogeUjk wanneer iedere staat afzon
derlijk er voordeel bij heeft. Daarom 
moet men steeds zoeken naar kom-
promis-oplossingen waarbij nadelen 
door voordelen gecompenseerd wor
den; dit maakt de ekonomlsche po
litiek van de E.E.G zo ontzettend in
gewikkeld en moeilijk. 

DE KRISIS 

Het is voldoend gekend hoe diep
gaand de krisls is die de Europese 
beweging thans doormaakt en niets 
laat ons toe te voorspellen dat het in 
de toekomst zo veel beter zal gaan. 

Naar mate de druk van bulten (de 
vrees) vermindert, schijnt ook de 
nood aan eenheid minder te wor
den aangevoeld. 

Een echte Europese stroming bij 
de massa Is er vrijwel in geen enkel 
land van Europa. .^„. ^ ,^ , 

Het zijn vooral overwegingen van" 
ekonomlsche aard die de E.E.G. in 
leven houden en de staten aanspo
ren een politiek voort te zetten die 
voor allen zeer voordelig gebleken 
is. 

Het is dan ook ondenkbaar dat men 
zou wachten op de Europese eenma
king voor de oplossing van onze eigen 
problemen. Des te meer daar er geen 
tegenstelling is tussen een federali
sering van België en de Europa-poli
tiek. 

SOCIAAL-EKONOMISCH ASPEKT 

Ik wens niet stilzwijgend voorbij te 
gaan aan een aspekt van het pro
bleem dat ons bezig houdt, ook al be
schik ik niet over de tijd om het om
standig te behandelen. 

Ik bedoel het ekonomisch of so-
claal-ekonomlsch aspekt. 

Er wordt aandacht besteed aan de 
indeling van België en van Europa 
in socio-ekonomische gewesten. 

Allerlei meningen worden daar
over vooropgezet, allerlei plannen 
ontvouwd. 

Principieel moet voorafgaandelijk 
de vraag gesteld worden of men daar
bij de mens centraal ziet dan wel de 
ekonomie De ekonomie m dienst van 
de mens of de mens in dienst VOD de 
ekonomie? Wenst men alleen reke
ning te houden met ekonomlsche fak-
toren dan wel met menselilke. so-
cia'e? Zal men de fabrieken oprich
ten daar waar de arbeiders wonen 
en wensen te blijven wonen of zal 
men de arbeiders verplaatsen naar 
de fabrieken? 

Dit zijn toch wel belangrijke vra
gen. 

DE GEWESTEN 

Ik moge er mij hier toe beper
ken te verwijzen naar de opvat-in-
gen ter zake van een groep van des
kundigen die op verzoek van de 
Commissie van de EUropese Ekono
mlsche Gemeenschap een versla»• op
stelden over de gewestelijke indeling 

van de E.E.G., in toepassing van som
mige bepalingen van het verdrag van 
Rome. 

Dit verslag, getiteld < Essai de dé-
limination régionale de la Commu-
nauté Economique Européenne », is 
gedateerd van 26 juni 1961. 

Het werd in België niet bekend ge
maakt, vermoedelijk op verzoek van 
de Belgische regering « om politieke 
redenen ». 

Vooreerst weze aangestipt dat de 
deskundigen, op nuchtere wijze, het 
probleem onderzocht hebben binnen 
de grenzen van de bestaande staten 
en geen voorbarige of onverwezen
lijkbare voorstel'en gedaan hebben 
tot het vormen van gewesten over 
de staatsgrenzen heen. 

Interessant is de inleiding van hun 
verslag, waarin zij de kriteria opge
ven die volgens hen in aanmerking 
moeten genomen worden voor het 
vormen van socio-ekonomische ge
westen 

Hierin lezen wij : 
« La notion de region paralt avoir 

un sens du point de vue social dans 
la mesure oü Ie milieu humain d'une 
region présente certains caractères 
propres par rapport a d'autres regions 
même avoisinantes. 

C'est ainsi que les migrations in-
terrégionales de travailleurs, même a 
rintérieur des frontières d'un pays, 
peuvent soulever des problèmes d'as-
similation dans les regions qui les 
accueillent. 

On peut concevoir que la possibi-
lité pour les travailleurs de se dé-
placer sans dépaysement ou déraci-
nement soit aussi un des critères a 
prendre en consideration pour tracer 
les limites des regions que I'on ap-
pelerait socio-économiques pour évo-
quer leur signification largement 
humaine. » (1). 

In Nederland, alhoewel een natio
naal homogeen land, heeft men bij 
het opstellen van de industrialisatie
nota's rekening gehouden met de
ze faktor! 

,.,„, In Frankrijk heeft men bij de in
deling van het grondgebied in socio-
ekonomische gewesten in ruime ma
te rekening gehouden met niet-eko-
nomische kriteria. 

DE MENSELIJKE FAKTOR 

Het komt dan ook totaal onaan
vaardbaar voor dat men in België 
geen rekening zou houden met de 
menselijke faktor, daar waar juist in 
ons land deze argumentatie zeer 
zwaar weegt gezien het taai-verschil, 
dat overigens slechts een aanduiding 
is van nog andere verschillen. 

Hel is sociaal en menselijk en DO-
litiek en zelfs ekonomisch gezien 
elementair dat in België rekening 
gehouden wordt met de taalgrens bij 
het afbakenen 'van socio-ekonomi
sche gewesten. 

Vo"r hoeveel dergelijke eewesten is 
er plaats in ons land? 

Volgens het verslag van de deskun
digen aangesteld door de E.E.G., vol
gens de aanbevelingen van de E.E.G., 
waarin voropgezet wordt dat een ge
west minstens 3 miljoen, ten hoog
ste 5 miljoen inwoners zou moeten 
tellen, vo'gens het voorbeeld gege
ven door de overige lid-staten van de 
E.E G. is er in België slechts plaats — 
zoals in Nederland — voor twee so
cio-ekonomische gewesten, Vlaande
ren en Wallonië, ieder trouwens met 
eigen prob'emen. 

De plannen tot indeling of liever 
versnippering van ons land in vijf of 
meer gewesten zijn onlogisch en be
antwoorden niet, in Europees per
spectief, aan wat in andere landen 
bestaat en door de E.E.G. aanbevo
len wordt. 

Dit is belangrijk omdat gestreefd 
wordt naar socio-ekonomische ge
westen van vergelijkbare omvang en 
belang. 

SLECHTE ARGUMENTEN 

Er wordt over de gevolgen van het 
federalisme op ekonomisch gebied 
fantastische onzin verteld. 

Daar waar het volstaat te verwij
zen naar het voorbeeld van federale 
staten zoals West-Duitsland en de 
V.S.A., waar de federale staatsstruk-
tuur nooit een hinderpaal geweest is 
voor een sukses-volle ekonomlsche 
ontwikkeling. 

(vervolg blz. 5)̂  

Een Europa der « roofridderhurchlen », waar hel enge staatsnationalisme deh 
verschanil achlei de onnatuurlijke grenzen van de machhpuUfieh ? 0 / een gefede
reerd, « Europa der volkeren », waarvan een federaal België de voorafbeelding in<M( 

4in 2 De keuze yt duidelijk i 
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B R U S S E L 

Grote Staatsman , 

/ Dat een groot deel van de brave burgers in dit land reeds 
allergisch reageert alleen maar bij het horen van het woord 

'üertoginnedal, kan u niet bovenmate verbazen. Sinds de beruchte 
julidagen 1963 heeft Hertoginnedal opgehouden, een eenvoudige 
I toponimische aanduiding te zijn en louter de naam van een 
kasteel. Voor u werd het tot begrip van de allerlaatste kans, van 
het beslissend en bevrijdend konklaaf. Uw Vlaamse onderdanen 
proeven in het woord de bittere bijsmaak van het diktaat, van 
het manoeuver en van de koehandel. 

Getrouw aan de oude kriminologische vaststelling dat de 
moordenaar steeds terugkeert naar de plaats van de moord, zijt 
gij ook na dat allereerste en beruchtste konklaaf herhaaldelijk 
op uw stappen teruggekeerd naar het kasteel met de mooie naam 
en de slechte reputatie. En overwegende dat wat éénmaal zo 
glansrijk is gelukt, ook wel de volgende keren nog bestand zal 
zijn tegen de ultieme proef, hebt gij als beslissende remedie voor 
de slepende kwaal der doklersstaking verleden week de honger
en praatkuur op Hertoginnedal voorgeschreven. 

Gij hebt er, grote staatsman, eens te meer enkele pluimen 
van uw al zozeer gedunde vederdos gelaten : het schurftig vel 
van de kiekeborst onder het bekaaide dons is weer wat zicht
baarder geworden. Op Hertoginnedal hebt gij weten te bereiken 
dat wie tégen de doklersstaking zijn, daarom op verre na nog 
igpep bondgenoten zijn van u. God beware ons daaH'oor^f' 

Want zie, uw gang naar Hertoginnedal vertoonde reeds al 
de aspekten van een lachwekkende tocht naar Canossa. Each-
'•wekkend omdat gij Heggio neU'Emilia zijt doorgetrokken, wel 
niet in het boetekleed van hem die smeken gaat om de opheffing 
van de geneesherenban, maar in het potsierlijk pakje van de 
hansworst en de mislukte krachtpatser. Want slechts nog een 
paar uur voor het nieuwe Hertoginnedal stond gij als vuurvre-
tende en ijzerplooiende standwerker in de Wetstraat te verkon
digen dat gij slechts zoudt onderhandelen wanneer het de-fi-ni-
tief gedaan was met de doklersstaking. Nauwelijks een paar uur 
voor het pillen- en honorariumkonklaaf hebt gij de dwerg uit 
uw potsenmakerstroep, bellemannetje Gilson, de straat opge
stuurd om op alle hoeken te verkondigen dat er slechts gesproken 
kon worden wanneer het werk volledig hernomen en de orde 
helemaal hersteld was. 

Te Canossa, grote staatsman, hebt gij dan uw belachelijke 
zwakheid verborgen achter de verklaring « dat de geneesheren 
blijk van goede wil hadden gegeven door te beloven, in te staan 
voor de dringende gevallen ». Kom nu, paljas ! Waarom plots 
« goede wil » genoemd een houding die gij dagen aan een stuk 
veroordeeld hebt als een halve misdaad en een hele schurken
streek ? 

Op het ultieme ogenblik zijt gij, beverige zwakkeling, dan 
•weer voor sterke en grote jongen gaan spelen door een exem
plaar van uw franstahge bedlekluur - dat gij omwille van de 
poze en het snobistisch vertoon steeds bij u hebt - aan het toege
stroomde bent der persmensen te tonen en één van uw ongemeen-
geestige en gepaste mopjes te spuien : « ik hoop, dat het niet Ie 
temps des assassins wordt ». 

Een krachttoer, grote staatsman, een onvervalste krachttoer! 
In nauwelijks een paar uur tijds zijt gij er in geslaagd, dooi uw 
lach-wekkend-kruiperige Canossa-tocht en nadien door uw hou-
nie-vast-geestigheid de eendracht onder alle Belgen te herstellen 
en zowel de pro- als de anti-stakers unaniem te laten verzuch
ten : wat een sukkel ! 

We zouden deze lipisch-Lefèvriaanse krachttoer in alle 
stilte en bescheidenheid bijzetten in het muzeum van de Bel
gische politieke folklore en er over zwijgen in de beide lands
talen, ware het niet dat gij eens te meer niet alleen uzelf - want 
dat hindert ons niet - maar heel het land ten overstaan van de 
buitenwereld voor schut had gezet. 

Want acht gij het voor het prestige van het door u bestuurde 
land zo voordelig, dat het buitenland om de haverklap grinnikend 
kan meesmuilen : « die leuke Belgen toch. Die hebben weer zo'n 
bizonder geval als eerste-minister : 'een ongelikte lomperd die 
op geen enkel ongepast ogenblik z'n onbeschaafde wafel kan 
houden » ? 

Kiekeborst, moordenaars, denken met de darmen en vliege-
kracht : uw onbekookt en rampzalig vokabularium heeft de 
Wetstraat plus de konklaaf-filialen sinds drie jaar het aanschijn 
gegeven van een pluimveeslagerij of een vilbeluik, Inklusief de 
stank en de vuiligheid, zeer tot ongenoegen van 

dio Geues. 

DOKTERSSTAKING : 

JUISTE DIAGNOSE ? 

Door de voorzitter van het 
Vlaams Geneesherenverbond, 
dr Rutten, werd in het begin 
van vorige week aan alle 
Vlaamse geneesheren een uit
voerige nota gestuurd waar
in nogmaals stelling werd 
genomen tegen de staking en 
waarin deze staking aan een 
uitvoerig en nauwkeurig 
technisch en dialektisch on
derzoek werd onderworpen. 

Dr Rutten kwam na een 
indrukwekkend betoog tot het 
besluit dat de staking, alhoe
wel niet marxistisch van 
strekking en inspiratie, een 
schoolvoorbeeld van marxis
tische techniek en logica is. 

Dr Rutten ziet zich vandaag 
waarschijnlijk door de feiten 
in zijn oordeel gesterkt.Want 
op grond van louter dialecti
sche ontleding waagde hij 
begin vorige week de voor
spelling, dat de eerstvolgen
de besprekirigsronde tussen 
de Sindikale Kamers en de 
regering zou mislukken, 
waarna een verstrakking der 
houdingen onvermijdelijk 
zou zijn. 

De feiten tijdens het vorige 
weekeinde zijn in ieder geval 
geweest, zoals dr Rutten het 
had voorspeld. 

Waarbij de Sindikale Ka
mers dan toch het ongeloof
lijk geluk hadden, tegenover 
zich een eerste-ypinistei; te 
hebben wiens «assassins» 
meteen de gedroomde vrij
kaa r t was om de boel te la
ten mislukken. 

MARX OF NIET ? 

Inmiddels werd de genees-
herenstaking ook op andere 
plaatsen dialectisch ontleed: 
het weekblad « Pan », ijverig 
ingevolgd door een heleboel 
kranten, zocht de inspirato
ren en de technici van de ge-
neesherenstaking bij de ul-
tra-patriotische en konser-
vatieve Brusselse groepjes die 
sinds de Kongo-krizis in 1960 
en sinds het Tsjombistisch 
avontuur in Katanga nogal 
aktief zijn geworden en die 
ook tijdens de laatste faze 
van het Algerijns konflikt 
verbmdingen met de O.A.S. 
bleken te hebben. 

Een feit is, dat deze groep
jes zijde spinnen bij de ge-
neesherenstaking, die ze van 
zéér dichtbij volgen. En e-
veneens een feit is, dat de 
marxistische techniek ner
gens ijveriger bestudeerd 
wordt 'lan juist in deze 
groepjes. 

Aan de wieg van de nieu
we uiterst-rechtse agitatie
techniek staan niet meer als 
peters de traditionele specia
listen van de « contra-revo
lutie », maar wel Lenin en 
Mao, De Franse O.A.S.-kolo
nels, die de Mao-techniek 
leerden kennen voor en na 
Dien Bien Phou, waren de 
eersten om hem vlijtig te 
gaan bestuderen en toe te 
passen in Europa. 

PRO EN CONTRA 

« D E WET » 

In de Gentse betoging van 
het Sociaal Front tegen de 

artsenstaking werd door so
cialisten een groot spandoek 
meegedragen, waarop slechts 
vijf letters stonden : « de 
wet »• 

De bedoeling van he t 
spandoek was wel duidelijk: 
aan de wet Leburton mag 
niet geraakt worden. Eerbied 
voor de wet, toepassing van 
de wet, de wet boven alles. 

Spuiters te Gent beweer
den dat zij datzelfde span
doek reeds gezien hadden 
tijdens de stakingen van de
cember 1960. De bedoeling 
was toen even duidelijk : de 
wet Eyskens, de eenheidswet, 
moet weg. Strijd tegen de 
wet, sabotage van de wet, 
aUes boven de wet. 

Wat men met slechts vijf 
letters allemaal zeggen kan! 
J a en neen bijvoorbeeld. 

GEMEENTE

VERKIEZINGEN... 

De heer Machtens, socia
listische burgemeester van 
Molenbeek, zag in de artsen
staking een uitstekende ge
legenheid om zichzelf op 
het voorplan te brengen. De 
heer Machtens wordt name
lijk, zoals zovele burgerva
ders met hem, steeds maar 
aktiever hoe dichter we bij 
de datum der gemeentever
kiezingen komen. 

Dus zon Molenbeek's bur
gemeester op de middelen 
om zich de onvergankelijke 
dankbaarheid van zijn me
deburgers en zijn parti j-ba
zen te verzekeren. 

Hij zocht en hij vond : 
voor de mikro van de B.R.T. 
kwam hij in dramatische 
bewoordingen de gevolgen 
van de staking in zijn ge
meente afschilderen en kon
digde hij aan, de samenroe
ping te zullen vragen van 
de konferentie der burge
meesters uit de Brusselse 
agglomeratie. 

Zijn naam kwam in ra 
dio, T.V. en kranten; hij kon 
tevreden zijn en met een 
geruster har t de komende 
dingen en gemeenteraads-
kiezingen afwachten. 

...EN ARTSENSTAKING 

De door burgemeest^, ^ 
Machtens gevraagde bijeen
komst van de burgemeesters 
der Brusselse agglomeratie 
ging door. Maar in plaats vaa 
felicitaties kreeg Machtens 
vanwege de B.S.P.-bonzen een 
stevige tik op de vingers. Mo.* 
lenbeek's burgervader had in' 
zijn ijver inderdaad verge-i 
ten, dat elf van de 19 bur^ 
gemeesters der Brusselse ag^ 
glomeratie behoren tot de) 
P.V.V. Deze blauwselventen 
eveneens de gemeenteverkie-* 
zingen indachtig, maar zich 
steunend op een ander kies-« 
kliënteel dan dat van Mach
tens, gebruikten de konferen
tie als een dankbare gelegen
heid om een anti-regerings
motie te laten stemmen. 

Daar stond Machtens dan" 
voor schu t ! — 

En inmiddels gaat overal 
het elleboogstoten verder om 
bij het einde der ar tsensta
king in gunstige pozitie te 
liggen voor de beslissende 
spurt naar de verkiezingen. 

Fraai schouwspel van elek-
toralisme en kleurpolitieke 
berekening j. 

GOED INGELICHT 

De Franse radio wist in" 
zijn middagnieuwsuitzen
ding van verleden dinsdag 
het volgende te vertellen : 
« Ongeveer 110 geneesheren 
te Malines in de voorsteden 
van Brussel hebben het werk 
hervat. Men stipt eveneens 
een werkhervatting aan te 
Mechelen, een kleine stad 
gelegen tussen Brussel en 
Antwerpen ». 

Aan wat in het buitenland 
over ons verteld wordt, kan 
men steeds meten hoe dege
lijk wijzelf voorgelicht zijn 
over wat in het buitenland 
gebeurt. 

De onvolledigheid en de 
gebrekkigheid van de bui
tenlandse voorlichting heeft) 
echter nog nooit een stami
nee-politieker of een s t raa t -
advokaat er van weerhou
den, met veel brio zijn kom-
mentaar te geven oP wat in 
Patagonië of Zanzibar ge
beurde. 

Met tienduizenden Icomen zij iedere dag nit hnn dorp ergens ïn Vlaan
deren naar de giote stad om er de boel gaande Ie houden « Keer naar 
uw dorp » zegt men hen alleen, wanneer zij hun rechlen opeisen. 
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ONDOELMATIG ? 

De regering heeft wel 
Bteeds een hoge borst gezet 
en rondgebazuind dat zij de 
toestand op het gebied van 
h e t verlenen der dringende 
Borgen aan zieken aankon, 
m a a r is dat inderdaad ook 
jwaar? 

Duidelijk in ieder geval is, 
d a t de wederoproeping van 
d e geneesheren - rezerveof-
ficieren zeer slecht voorbe
reid werd en dat de weder-
opgeroepenen goeddeels in 
©en chaos terechtkwamen. 

De wederoproeping haalde 
daarenboven heel wat niet-
stakende artsen weg van bij 
hun patiënten, wat heel wat 
kwaad bloed gezet heeft bij 
de geneesheren die de wet 
Tespekteerden en nu met 
hun stakende kollega's over 
«en kam werden gescho
ren. 

« Gouverner, c'est pré-
VOir ». De staking hing al 
lang genoeg in de lucht, op
d a t de regering had kunnen 
zorgen voor een afdoend al
ternatief. 

Haar uiteindelijke maa t 
regelen schijnen thans meer 
de oprispingen van kwaad 
humeur te zijn dan de uit
werking van een welover
wogen en sluitend plan. 

Lefèvre maakt het zijn 
tegenstrevers wel zeer ge
makkelijk! 

KOMEDIANTENREVUE 

Naar aanleiding van de ge-
neesherenstaking wordt door 
heel wat politieke hanswors
t e n een echte komediantenre
vue opgevoerd. 

Zo verklaart senaatsvoor-
«Itter Struye thans met een 
doodernstig gezicht dat de 
wet op de hervorming van de 
fi.I.V. door het parlement 
werd gejaagd in een hels tem
po en dat kans op ernstige 
bespreking niet bestond. 

Dat is inderdaad zo en zo
wel in Kamer als Senaat heb
ben de woordvoerders van de 
Volksunie dat verklaard bij 
d e stemming. 

Maar waarom komt mijn
heer de voorzitter van de Se
n a a t zich thans beklagen ? 
Regelt de Senaat niet auto
noom zijn werkzaamheden ? 
Bn waarom heeft mijnheer de 
voorzitter toegelaten, dat de 
hervorming van de Z.I.V. er 
doorgejaagd werd ? 

We kunnen slechts beslui
t en dat mijnheer Struye zijn 

regering en parti j terwille 
geweest is als senaatsvoorzit
ter en dat hij thans, nu er 
politieke brokken vallen, 
voorzichtig afstand neemt 
van het werk en het tempo, 
waarin dat werk tot stand 
kwam onder zijn voorzitter
schap in de Senaat. 

VOORZITTER R.K. 

In de radio werden dagen 
aan een stuk bij iedere 
nieuwsuitzending oproepen 
gedaan tot de vrijwilligers 
van het Rode Kruis, opdat ze 
zich zouden ter beschikking 
stellen van de ziekenverzor
ging in het Brusselse. 

De voorzitter van het Ro
de Kruis zal dan wel het 
voorbeeld gegeven hebben en 
zal vanuit zijn hoofdkwartier 
de operaties van zijn vrijwil
ligers met energieke hand en 
veel doorzicht geleid hebben? 

Zo dachten wij, maar wij 
doolden ! De voorzitter en 
zijn lieftallige echtgenote 
Paola Ruffo di Calabria-Mos-
selmans brachten te uitzon-
derlii'ken titel enkele dagen 
zuurgewonnen verlof door te 
Vittoria Apuana aan de mil
de kust van de Riviera. 

VLIJTIGE STAKERS 

In de franstalige K.O.O.- en 
universiteitskliniek te Leuven 
wordt dapper en met overga
ve gestaakt. Enkele dagen 
geleden werd een jong pati
entje binnengebracht met 'n 
lichte beenbreuk die moest 
gezet worden, Wonder boven 
wonder stonden plots niet 
minder dan 12 artsen bereid 
om het kind te helpeii. 

De verklaring ? 
De jonge patiënt heet van 

vaderszijde Saksen-Koburg 
en van moederszijde Baels. 

MOL EN DE VIJGEN 

«' t Pallieterke» vertelt 
deze week het geschiedenisje 
van de franstalige brief die 
door de franskiljons uit het 
Molse kerncentrum werd ge
stuurd aan Pidpa te Deurne. 
Pidpa is de semi-officiële 
dienst die instaat voor de 
waterbedeling in de streek 
van Mol. 

De fransdolle kernsplitsers 
vroegen Pidpa schriftelijk en 
in het Frans, te willen zor
gen voor een aansluiting op 
het waterbedelingsnet van 

een appartementsgebouw 
aan de Kleine Dijk te Mol. 

Stuurden de Pidpagadders 
deze franskiljonse heren met 
hun onbeschoft en onwette
lijk verzoek wandelen ? 

Bijlange niet : ze legden de 
middenvinger tegen de naad 
van de broek, maakten een 
onderdanige buiging en scho
ten te Mol aan het werk. 

En maar interpelleren in 
het par lement! En maar 
motie's opstellen ! En maar 
solidariteitsverklaringen af
leggen ten bate van de 
Vlaamse arbeiders en bedien
den die te Mol buitengepest 
worden ! 

De eerste de beste hersen
loze mossel in de eerste de 
beste stofferige dienst ergens 
in Vlaanderen kan doodge
moedereerd verder knechtje 
spelen en de franskiljonse 
pretenties stijven. 

O V E R U S E 

De gevolgen van deze 
Vlaamse ruggegraatloosheid 
werden nog eens duidelijk 
aangetoond te Overijse. Ja 
ren aan een stuk heeft men 
daar de franstaligen met 
open armen ontvangen (wat 
normaal is), jarenlang heeft 
men daar buiten en boven de 
wet aan de franstaligen prak
tische taalfaciliteiten gegeven 
(wat abnormaal is en boven
dien nog oliedom). 

Nu bieden de franstaligen 
de rekening aan : om de o-
verheveling van de wijk 
Corniche et extensions naar 
het Waalse Terhulpen te 
steunen, richtten de te Over
ijse goed ontvangen en steeds 
vertroetelde franskiljons een 
aktiekomitee op. 

En menig Vlaamse onbe-
riulligerd dje het tot burge-
meëstèr'vaii 'zijn godvergeten 
gat heeft gebracht, zal nooit 
nalaten zijn « breeddenkend-
heid», zijn «beschaving» en 
zijn «politieke zin » te de
monstreren door aan de veld
wachter en de sekretaris te 
zeggen «dat ze toch beleefd 
moeten zijn en dat ze me
neer moeten te woord staan 
in de taal van meneer ». 

We brachten een pani ivclien geleden een echo over het schandaal op 
etc Aulwerps^ linkeioever, waar honderden aibeiders en bedienden 
bcdieigd ivordcn met verdrijving uit hun ^bungalows die destijds 
gebouwd iveidcn met de pastieve goedkeuring der stad. Ons blad werd 
toen op gans de linkeroever verspreid en een protestbeweging Icwarn 
aan hel rollen. Tl /; vernemen thans dal Imalso - de maatschappij die 
op de Linheioevei de lakens uitdeelt - « maatregelen » overweegt tegen, 
hel V.U.-lid dat op de linkeroever het verzet in gang stak : hij :ou 
tegen- uiterlijk 1 juni a.s. zijn huis moeien ontruimen I 
Gaat het « sociaal » sladibesluur van Antwerpen zich daaruc mede
plichtig maken ? 

BORMS 

Verleden zaterdag en zon
dag vonden te Antwerpen 
verschillende plechtigheden 
plaats in het kader van de 
jaarlijkse Bormsherdenking. 
's Zaterdags voerden Karel 
Dillen en Amedee Verbrug
gen het woord op een druk 

bijgewoonde herdenkings
vergadering en werd een 
Borms - tentoonstelling geo
pend die eveneens druk werd 
bezocht, 's Zondags was de 
belangstelling zo mogelijk 
nog gegroeid en luisterde een 
ingetogen menigte tijdens de 
zielemis naar een sublieme 
kanselrede van E.P. Arnouts. 
Daarna werd aan het graf 
van Borms het woord ge
voerd door Juliaan Platteau. 

De opkomst voor deze ver
schillende plechtigheden was 
zeer groot. 

Het lijkt ons thans aange
wezen dat de inrichters te 
Antwerpen zouden overwe
gen, vanaf volgend jaar voor 
de Bormsherdenking een be
roep te doen op gans het 
Vlaams - nationale Vlaande
ren. De tijden zijn daarvoor 
rijp en gans Vlaanderen 
heeft een ereschuld aan de 
« vader der Vlaamse onaf
hankelijkheid ». 

C.V.P.-JONGEREN 

De brave C.V.P.-jongeren 
hebben nog eens hun jaar
lijks lesje in het publiek mo
gen opzeggen. 

Dat de C.V.P.-jongeren 
inderdaad braaf zijn op een 
ietwat achterlijk-onschuldi
ge manier, bewijst o.m. het 

artikel van hoofd-jongere 
Swaelen in het Tijdschrift 
der Jongeren. Daarin betoog
de hij o.m. : « De C.V.P.-
jongeren zijn wellicht de 
laatste naïevelingen op deze 
aarde. Zij koesteren echter 
meer dan ooit de illuzie van 
een dinamische en doeltref
fende christelijke volkspar
tij ». 

In dat citaat is er slechts 
één woordje te veel : «wel
licht >. 

En hoofdnurse Swaelen 
zal inmiddels misschien toch 
al een tikje nuchterder ge
worden zijn. Want op het 
Jongerenkongres is de partij 
plechtig komen verzekeren 
dat blj e.k. parlementsver
kiezingen « zeker een tiental 
jongeren > op verkiesbare 
plaatsen zullen staan. 

Het nagestreefde doel ligt 
dus voor een tiental onder 
hen bijna binnen schot. 

Aan de rest, de echte naïe
velingen, zouden wij willen 
vragen : hoelang nog? Hoe
lang nog bijvoorbeeld ver
geefs het stemrecht vanaf 
18 Jaar eisen ? 

Is het niet eenvoudiger, te 
gaan staan in een partij die 
dat reeds in haar program
ma heeft opgenomen? En er 
reeds een wetsvoorstel over 
indiende? Zoals bijvoorbeeld 
de Volksunie! 

DE VLAAMS-WAALSE PROBLEMEN IN 
E U R O P E E S P E R S P E K T I E F 

DOOR 

iUR F. VAN DER ELST 
(vervolg van blz. 3) 

Integendeel : in het Europees Par
lement te Straatsburg heeft kanse
lier, toen nog minister, Erhard op 20 
november 1962, in een belangrijke 
rede de lof gemaakt van het federa
listisch principe en er op gewezen 
dat noch in Duitsland, noch in de 
V.S.A., noch in Zwitserland de fede
rale staatsstruktuur een hinderpaal 
geweest Is voor de ontwikkeling van 
de ekonomle. 

Prof. Hal'steln bevestigde dat de 
«konomlsche eenmaking van Europa 

slechts kan geschieden op federalis
tische grondslag. 

Er is dus ook op ekonomisch ge
bied geen tegenstelling tussen onze 
opvattingen over de verwezenlijking 
van het federalisme in België en de 
Europese politiek. 

AANGEPASTE POLITIEK 

Het vasthouden aan de vooropge
zette idee van een Belgische ekono
mle is een verouderd standpunt en 
weinig realistisch. Vermits er een 
Belgische staat bestaat kan men na 
tuurlijk spreken van een Belgische 
ekonomle, zoals men kan spreken 
van een Benelux-ekonomie, een West-
Europese ekonomle en zelfs een we.-
reld-ekonomie. 

Doch dit kan ons niet beletten ook 
te spreken van een Vlaamse ekono
mle, in de zin van de ekonomlsche 
bedrijvigheid in het Vlaamse land, 
van de Vlaamse volksgemeenschap. 
Deze Vlaamse ekonomle heeft haar 
eigen kenmerken, haar eigen proble
men. 

Dit ontkennen, onder welke voor
wendsels ook. Is struisvogelpolitiek. 
Het is immers al te duidelijk en het 
wordt door eenieder beklemtoond 
dat zich in Vlaanderen en Wallonië 
op ekonomisch gebied ook andere 
problemen stellen. Waarom dan niet 
de mogelijkheid scheppen van een 
aangepaste politiek? 

Alleen maar om de mythe van de 
Belgische eenheid in leven te houden? 
Alleen uit kortzichtige politieke be
weegredenen? Dergelijke houding is 
In Europees perspectief weinig voor
uitstrevend 

Er zou hierover nog veel te zeggen 
zijn. 

Van Waalse zijde wordt overigens, 
om begrijpelijke redenen, meer be
lang gehecht aan het sociaal-eko-
nomisch uitzicht van het federalis
me dan aan bet kulturele. 

Mijn besluit kan kort zijn t ook 
in Europees perspectief behoudt 
vooralsnog het federalii^ne als op
lossing voor het probleem van de 
Vlaams-Waalse verhoudingen in Bel
gië zijn volle waarde en is het zelfs 
de enige positieve en afdoende op
lossing. 

(1) Vert. : « Het begrip streek schijnt, van 
een sociaal standpunt uit, zinvol te zijn in 
de mate dat het menselijk milieu van een 
bepaalde streek eigen karaktertrekken heeft, 
afwijkend van die van andere - zelfs aan
palende - streken. 
Daarom kan arbeidersmigratie tussen de 
streken, zelfs wanneer deze binnen de grerv-
zen van één en hetzelfde land gelegen zijn, 
bepaalde aanpassingsvraagstkuken stellen 
in de streken waarheen de arbeiders ver' 
huizen. 

Men mag aanvaarden dat de mogelijk
heid, die de arbeiders geboden worden om 
zich te verplaatsen zonder ontworteling en 
vervreemding, een der kriteria dient te 
zijn die in aanmerking moeten worden 
genomen bij de afbakening der stfeken, die 
men soeio-ekonomisehe streken kan noemen 
om hnn bredere menselijk* betekenis tn hei 
licht te stellen ». 
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B E K W A M E MAN 

Minister Bertrand heeft te 
Lanaken een spreekbeurt ge
houden over één van zijn 
hevelingstema's : de vervan
ging van de trein donr de 
lijnbus. 

De minister was zo goed op 
dreef, dat hij ter verdediging 
van zijn nieuwe bussen een 
hele reeks indrukwekkende 
argumenten opdiste. Zo ver-
verklaarde hij o m. dat er in 
Limburg nog slechts drie 
werkende spoorwegstations 
zijn, nl. Hasselt, Tongeren en 
6 t Truiden. Hij zegde even
eens dat geen enkele der 
36.000 Limburgse mijnwer
kers de verplaatsing van en 
naar het werk nog doet met 
de trein. 

Een buitengewoon be
kwaam minister, die wel he
lemaal op de hoogte is van 
wat er in Verkeerswezen om
gaat ! Oordeel zelf : naast de 
drie door hem vermelde 
< laatste » stations zijn er in 
Limburg o.m. nog de stations 
te Alken, Beringen, Bilzen, 
Eisden, Houthalen, Leopolds-
burg, Neerpelt en Zolder. En 
nog heel wat treinen, die 
praktisch uitsluitend mijn
werkers vervoeren, rijden ie
dere dag uit verschillende 
richtingen naar Eisden, Wa
terschei, Winterslag en Zol
der. 

Deze elementaire gegevens, 
die iedere gewone burger in 
een treinboek kan opzoeken, 
schijnen de «deskundige» 
van Verkeerswezen onbekend 
te zijn. 

PARTIJBUREAU 

We liepen onlangs voorbij 
aan het hoofdkwartier van 
de B.S.P. te Brussel, op het 
ogenblik dat daar waar
schijnlijk de een of andere 
vergadering van hoge par t i j 
bonzen plaats vond. 

Op de straat vóór het ge
bouw was het een fraai 
zicht : meterlange, peperdu
re luxe-auto's met of zonder 
parle^T'entaire nummerplaat, 
een stel chauffeurs kompleet 

met kepi en handschoenen 
dat de tijd sleet met een 
babbeltje op de stoep. 

Indien we niet beter had
den geweten, zouden we ge
dacht hebben dat het een za-
keniunch van Societé Géné-
raie-bonzen betrof. 

Maar nee : het waren al
leen maar de gekozenen en 
verdedigers van het proleta
riaat die even vergaderden. 

SNELLE BEDIENING 

De voorzitter van de Vlaam
se Automobilistenbond richt
te zich onlangs schriftelijk 
tot de heer Bohy, minister 
van Openbare Werken, om 
diens aandacht te vestigen 
op de slechte staat waarin de 
rijksweg nr 19 Heusden-Bree 
verkeert, o.m. op het grond
gebied van Heusden. 
Twee weken later antwoord

de de minister dat hij er van 
overtuigd was, dat « een her
stelling in een nabije toe
komst » zich opdrong. 

Bohy bevestigde dan ook 
royaal dat deze herstellings
werken zouden ingeschreven 
worden « op één van de voor 
de aanstaande jaren op te 
maken werkprogramma's van 
het Wegenfonds ». 

Zodat die «in een nabije 
toekomst noodzakelijke » 
herstelling wellicht toch nog 
tijdens de zestiger jaren 
wordt uitgevord. 

Wat dacht u : Heusden 
ligt in Vlaanderen ! 

« SOCIALE » 

MAATREGEL 

Gedurende tientallen ja
ren hebben de Vlaamse en 
Waalse mijnwerkers geijverd 
voor de erkenning van sili-
cose — de gevreesde stof-
long, waaraan zoveel mijn
werkers bezwijken — als be
roepsziekte. 

Deze erkenning is er dan 
enkele tijd geleden toch ge
komen 

Wie echter zou denken 
dat de regering daarmee dan 
toch eens blijk heeft gege
ven van sociale belangstel

ling tegenover de arbeiders 
uit de mijn, komt bedrogen 
uit. Eerste-mlnister Lefèvre 
leert ons in een antwoord op 
een parlementaire vraag, in 
het BuUetijn der Vragen 
van 24 maart , dat de erken
ning van de silicose als be
roepziekte noodzakelijk was 
als « maatregel welke de re-
crutering van vreemde ar
beiders voor de koolmij nen 
moet vergemakkelijken ». 

Dat zal de kleurpolitieke 
lakeien niet beletten, bij de 
e.k. verkiezingen aan de 
Waalse en Vlaamse mijnwer
kers het liedje voor te zin
gen van de bezorgdheid die 
de regering te hunnen op
zichte aan de dag heeft ge
legd 

KIPPENOORLOG 

Een van de redenen waar
om Amerikaanse mestkui-
kens goedkoper verkocht 
kunnen worden dan de 
mestkuikens van onze eigen 
kwekers, is het feit dat in 
Amerika de kuikens hormo
nen, die de groei bevorderen, 
toegediend krijgen. 

Het gebruik van deze groei
hormonen is in België en de 
andere E E.G.-landen verbo
den omdat — zoals de minis
ter van Landbouw onlangs 
nog zeer uitdrukkelijk be
vestigde — « i n bevoegde 
kringen het gebruik dezer 
stoffen als schadelijk voor 
de gezondheid van de mens 
beschouwd wordt ». Het ver
bod van gebruik der groei
hormonen geschiedde, steeds 
volgens de minister, « uit
sluitend om sanitaire over
wegingen •». 

Zodat we voor de gekke 
situatie staan dat de invoer 
van goedkope en giftige 
Amerikaanse kippen ons ei
gen mestkuikenbedrijf on
gestoord verder mag bedrei
gen. En dat de « voor de ge
zondheid van de mens als 
schadelijk beschouwde » pro-
dukten omwille van hun la
gere prijs een ruimere markt 
vinden ! 

WAT MET ONZE LANDBOUW? 

TE ST NIKLAAS, VOLGENDE 
zaterdag, richt de Volksunie te 15 u. 30 in de zaal « Stad 
Nantes », Grote Markt 25, een studiedag in, onder het motto 
« Boerenland in boerenhand ». Volksvertegenwoordiger dr 
R. Van Leemputten zal er handelen over het « Sociaal en 
ekonomisch aspekt van de landbouw ». Het referaat « Agra
risch aspekt van de landbouw» wordt voorgedragen door T l 
van Overstraeten, terwijl drs W. Jorissen de besluiten zal 
trekken. Het slotwoord zal worden uitgesproken door de 
gekende dinamische boerenleider en provincieraadslid 
Ludo Sels. De vergadering wordt voorgezeten door agr. ir, 
Clem Colemont. 

Alle boeren zijn op deze landbouwdag welkom 
kader der partij wordt er dringend op uitgenodigd. 

he% 

DE B.S.P. IS VERMOEID 

In scherpe tegenstelling tot de bazuin
stoten a la Van Eynde en de gewone 
pre-elektorale sfeer, staan enkele bemer
kingen die in één en hetzelfde nummer 
van « Socialistische Standpunten » (nr. 1, 
jaargang 1964) zijn 'verschenen. 

Hieruit blijkt overduidelijk dat de 
Sotialistische Parlij lijdend is aan twee 
ziekteverschijnselen : ten eerste een 
onvoldoende intellektuele bagage om te 
kunnen voldoen aan haar opdracht van 
arbeidersopvoeding; vervolgens een ge
brek aan basisniihtanten, die moeten 
instaan voor kernvorming in dorpen, 
gemeenten en wijken. 

Wellicht speelt de ouderdom van de 
BSl' hier een grote rol. De heroïsche tijd 
voor en rond de eeuwwisseling, toen 
enkele grote en edelmoedige figuren de 
leiding namen van een strijd, die ook ons 
aanspreekt omdat het de strijd was voor 
de ontvoogding van het gewone volk, die 
tijd is lang voorbij. En we herhalen hier 
•wat we reeds vroeger schreven : dat de 
trouwste aanhang en weldra ook het 
gros der troepen door de gepensionneer-
den wordt geie\erd. Deze mensen leven 
in het verleden, zij hebben de schone 
striid meegemaakt voor de verovering 
van het elementairste recht voor de 
arbeiders. En zij blijven steeds hetzelfde 
beeld behouden, zonder te zien dat de 

BSP van vandaag een karikatuur is 
geworden. 

De drijvende ideologie, de dinamische 
stuwkracht, is gebroken en verzwonden. 
Er blijft over : een egoïstische postjes-
jageri) en een administratieve romp
slomp van een log partij-apparaat. Door 
diegenen die begaan zijn met het lot der 
BSP in Vlaanderen worden dan ook 
alarmkreten geslaakt. De BSP heeft nooit 
de muur der 35 % van de stemmen kun
nen overschrijden en zal dat nooit 
kunnen zonder diepgaande wijziging in 
organisatie en taktiek. Maar de partij
bonzen zijn taai en machtig. Zij willen 
niet weten van wijzigingen in de struk-
tuur van de partij en de Gemeenschappe
lijke Aktie. Evenmin als ze de struktuur-
hervormingen van het partijprogram 
ernstig blijken op te nemen. 

De « Randbemerkingen » in genoemd 
tijdschrift zijn eerder bitter wanneer het 
gaat over de stellingname der socialis
tische geneesheren in het konfUkt met 
de regering. Dezen namen immers een 
duidelijke stelling in die merkelijk af
week van de partij voorschriften. Wat de 
auteur een lans doet breken voor de op
richting van dinamische studiediensten 
die de zeer verscheiden problemen onder 
het vergrootglas kunnen nemen. 

In ditzelfde editoriaal maakt het.ti jd
schrift zijn voornemen bekend een en
quête in te richten over de aanpassing 
en hervorming van de BSP-organisaties 
die met opvoedende taken belast zijn. 
Inderdaad menen de stellers dat deze in
stellingen hopeloos verouderd zijn. En ze 
schrijven letterlijk ; « Het potentieel van 
mogelijke medewerkers moet in de jong
ste jaren zeer aangegroeid zijn wanneer 
men rekening houdt met de vele elemen
ten die zich op hun socialistische trouw 
beroepen om hun intrede of hun opgang 
in alle mogelijke officiële en niet officiële 
plaatsen te bevorderen ». 

Ja kameraden, dat is nu de keerzijde 
van de medaille ! Dat is het averechts 
resultaat van de postjesjagerij met be
hulp van de partijlidmaatschapskaart I 
leder ambitieus persoon die examens 
schuwt, koopt zich die kaart. Maar de 
partij kan niet op hem rekenen om haar 
organisatie effektief mee uit te bouwen ! 
Dan nog liever de idealisten van de 
Volksunie, zonder postjes... 

Het tweede punt dat we vermeld heb
ben, de kernvorming, wordt behandeld 
door Lucien Boussé (een bekende naam 
bij de BRT). 

Deze begint zijn artikel « Praktisch 
socialisme : kernvorming in de buurten » 
met een weeklacht die (« niet altijd 
luidop », schrijft hij) veel wordt ge
hoord : over het verzwakkend politiek 
bewustzijn en de alsmaar verflauwende 
strijdlust van de Vlaamse arbeider. 
« Menig mihtant wordt of is moe van de 
strijd voor een zaak die schijnbaar 
gewonnen is ». < Het uur van de aflossing 
is al geruime tijd geslagen ». En de 
nodige krachten voor die aflossing blij
ken onvindbaar... 

En onomwonden wordt verder toege
geven ; « In de partijafdelingen worste
len de besturen met deze vragen. Die 
worsteling vertoont echter geen abstrakt 
beeld, maar konkretiseert zich in leden
lijsten, die stagneren of slinken, helaas 
zelden aangroeien j . . 

Dat is klare taal, die niet mis kan ver
staan worden. Het werpt een schril licht 
op de werkelijke waarde van de BSP in 
Vlaanderen. De BSP met haar reusach
tige partij-administratie en haar ontzag
lijke machtsmiddelen langs haar neven-
organisaties der Gemeenschappelijke 
Aktie . de Koöperatieven, de Mutuali
teiten en het ABVV. Maar die een reus 
op lemen voeten blijkt te zijn vermits de 
partij zelf veroudert, achteruitgaat, ver
moeid is. De oproep van Boussé om de 
« al te stofferige vergaderplaatsen » te 
verlaten en kontakt op te nemen met de 
arbeider, dorpeling en boer, onderstreept 
deze toestand : de partij is vervreemd 
van het volk zelf. 

Er worden remedies aanbevolen : 
stichten van afdelingen in de talrijke 
gemeenten waar er nog geen bestaan, 
wijkwerking door kernen (die ook nog 
op te richten zijn), e.d. 

Maar naast die remedies wordt gezwe
gen over de grondoorzaak van de grote 
malaise binnen in de BSP : het slechte 
voorbeeld van het leidend profitariaat, 
dat tegen alle socialistische moraal m 
een ongebreidelde ikzucht hoogtij laat 
vieren. 

De BSP is inderdaad ziek. Maar voor
aleer de schuld te geven aan de basis, 
moet de grondoorzaak van alles gezocht 
worden aan de top der partij-admini»-
tratie. 

De vis begint te stinken aan de kop. 
E. Slosse. 
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jréimond inatthe^^asena 

antwerpse belangen 

/ 

Einde 1961 werd te Maastr icht een druk' b i jgewoonde s tudiedag ge 

h o u d e n over de ekonomische mogel i jkheden van het Bene luxmidden-

gebied. Dit gebied omva t de provincies A n t w e r p e n , V laams L i m b u r g 

en het arr . L e u v e n ; in Neder land de provincies Noord-Braban t en L im

burg . Door deskundigen werd aange toond dat deze gebieden een eko-

nomisch geheel v o r m e n . W a t glad in strijd is met de bewer ing van de 

officiële Belgische kr ingen, dat V laande ren een onverbreekbaar ekono-

misch geheel v o r m t me t Wal lon ië . H e t bevest igt op onverwach te wijze 

de stelling van de unitar is t ische heren , die voorhouden dat de ekono-

mie geen rekening houd t me t de taa lgrenzen : inderdaad, zij houd t 

zelfs geen rekening met de s taa t sgrenzen ! Maar dat is een ekono

mische waarhe id welke de heren , die gevest igde be langen verdedigen, 

zomaar zonder enig bewijs als verwerpeli jk van de h a n d wijzen. 

Deze werkelijkheid klopt ook niet 
met het fantazieplannetje van mi
nister Spinoy. 

Deze veelzijdige politicus, die vroe
ger zijn strepen verdiende als mili
ta i r deskundige toen hij minister 
van Landsverdediging was, is nu van 
plan, als economisch deskundige het 
land in 5 streken te verdelen. Zijn 
wijdse economische blik beperkt 
zich vooralsnog tot de staatsgrens. 

Op die studiedag werd met stat is
tieken, grafieken en wetenschappe
lijke argumenten de sterke economi
sche opgang van het Beneluxmid-
dengebled voorspeld. Deze streken 
zouden een machtiger industneel 
kompleks worden dan het Roerge
bied en groeien tot het sterkste in
dustriecentrum van Europa. 

ACHTERSTELLiNG 

BEWEZEN 

Het bleek dat de economische 
groeikernen kleiner en mmder ta l
rijk zijn in Vlaanderen dan in Ne
derland Hieruit bleek weer, en uit 
onverdachte bron, de achterstelling 
van Vlaanderen. 

Het was geen stelletje halfzachte 
dagdromers of vervaarlijke extre
misten dat eccMiomlsche onzin pro
duceerde De minister van Verkeers
wezen, de heer Bertrand was zelf 
aanwezig en ""ieM e- een rede. 

Hij zei dat de infrastructuur van
uit de Antwerpse haven diende aan
gelegd naar het Oosten Totnogtoe 
was door het centralistische Brussel 
de verkeersas noord-zuid gelegd, srg 
ten nadele van genoemde Vlaamse 
provincies In de geest van de Maas
trichtse economisten zou de Ant
werpse haven toegangs- en uitvals-
poort worden van dit groots Vlaams-
Nederlands economisch kompleks 
Het ligt dan ook voor de hand dat 
de haven voor deze taak dient uit
gerust. Dat is onmoge'i]k met het 
huidige tienjarenplan, dat achterop 
is in 7iin tildsf^ipma en dat over
vleugeld wordt door Rotterdam. De 

Nederlanders bouwen hun Euro
poort waar schepen tot 100.000 ton 
kunnen aanleggen. In Antwerpen 
komt men amper aan de helft van 
deze tonnemaat. 

Volgens optimistische vooruitzich
ten zou de Schelde over enige jaren 
bevaarbaar kunnen worden gemaakt 
voor schepen tot 70 000 ton, maar 
dat betekent nog een zware achter
stelling ten opzichte van onze Ne
derlandse buurhaven. 

NOG EENS DE E-3 

Van het begin van de E-3, de 
verbindingsweg van de haven en het 
Bene uxmiddengebied met het in
dustriegebied van Noord-Frankrijk 
en met Noord- en Westeuropa, is 
nog geen sprake De eerste minister 
verklaarde nochtans In september 
1962 bij de eerste spadesteek van de 
Route de Wallonië, dat in October 
1962 met de werken van de E 3 zou 
worden begonnen Hoe betrouwbaar 
deze toezegging was blijkt uit het 
feit dat nu. anderhalf jaar later, de 
plannen niet eens klaar zijn Maar 
intussen wordt met staatsgelden 
aan de Waalse autoweg gewerkt 
Terwijl de Antwerpse tunnel in 
plaats van een uitvalsweg een ver-
keershindernis is geworden, die her
haalden ik de oorzaak was van do
delijke ongevallen. 

DE LUCHTHAVEN 

Bij de i l termate belangrijke taak 
di« de deskundigen de Antwerpse ha 
ven toebedelen, hoort een modern-e 
luchthaven die de vlugge verbmding 
met het hinterland verzekert. Vol
gens Amerikaanse deskundigen zal 
Europa in 1970 over een luchtvloot 
van 60 000 vliegtuigen beschikken, 
hoofdzakelijk kleine toestellen voor 
zakenv'uchten Het ligt voor de hand 
dat een ruim deel van dit verkeer 
voor Antwerpen zal bestemd zil^ 

Antwerpen beschikt te Deurrp jver 
een goed uitgeruste luchthaven. 

En wat doet de vooruitziende mi
nister van Verkeerswezen'? Hij ver
klaart dat hij bij de beslissing blijft, 
waarbij de luchthaven zal worden 
opgeheven zohaast er een autosnel
weg in gebruik zal zijn van Antwer
pen naar Zaventem Op het aandrin
gen van Antwerpse zakenkringen en 
majidatarissen, antwoordde de mi
nister dat zij zich begoochelingen 
maken wanneer zij menen dat hn 
zijn standpunt zal wijzigen. 

Wil bezitten een brief van een Ne
derlandse luchtvaartdeskundige, ge
richt aan het schepencollege van 
Antwerpen. In deze brief zegt de 
schrijver dat hijzelf te Deurne ge
land is en dat de uitrusting er voor
treffelijk is. Hij besluit dat de op
heffing van de luchthaven een 
dwaasheid is en dat men een lucht
haven moest bouwen zo er geen was. 
Hij verwijst naar Rotterdam, dat 
eveneens door een autoweg verbon
den is met de nationale luchthaven, 
maar toch over de luchthaven Zes
tienhoven beschikt En deze deskun
dige is geen Antwerpse chauvinist. 
iFa,r> hem kan de minister niet zeg
gen dat hij niet weet wat hiJ wil, zo
als hii smalend zei van een Ant
werpse afvaardigmg. 

EEN UNIVERSITEIT 

Antwerpen en zijn hinterland 
wordt door het centralistische Brus
sel geschaad in zijn economische mo
gelijkheden en gedwarsboomd in zijn 
rechtmatige intellectuele aanspra
ken. 

ontwerpen, di,t door zijn burge-
lïipester de hoofdstad van Vlaande
ren wordt genoemd, bezit geen unl-

Foto . Antwerpse dienst voor toerisme. 

versiteit Ruim 80 % van de studen
ten die hoger onderwijs volgen, zijn 
verphcht buiten de provincie te gaan 
studeren. 

Een pluralistische universiteit, 
waar katolieke en vnizinnige jonge
lui zich thuis kunnen voelen za de 
kans tot studeren bieden aan dui
zenden arbeiderskindeien 

Een Antwerpse universiteit za bo
vendien aan de metropool de deskun
digen schenken waarop deze een oe-
roep zal moeten doen bij haar om
vangrijke economische taak. 

DAAROM : DE VOLKSUNIE 

Alleen een onafhankelijk Vlaamse 
partij kan een politiek verdedigen 
die de Vlaamse ekonomische opgang 
en dus de verhoogde levenstandaard 
van de gehele bevolking bevordert 
en het inte iectuele oeU verhoogt. 
Alleen reeds omdat een Vlaamse oar-
tij met onder de plak ligt van ver-
franste Brusselaars en Walen, en 
radicaal de rechtmatige Vlaamse be
langen kan dienen 

De Volksunie is steeds opgekomen 
voor de industrir isatie van Vlaan
deren Daardoor alleen kan het ge
middelde uurloon 'n Vlaanderen dat 
5 F lager ligt dan in Wallonië, tot 
het peil van de Waalse 'onen worden 
opgevoerd 

In het I-aam van deze politiek 
staat de Volksunie samenwerking 
voor met de \ederlandse mstanties 
met het oog op een grootscheeose 
economische pohuek, waarbii de eco
nomische kansen van het B°nei'ix-
middengebied ten volle worden be
nut Dat Is een 'Vntwerps belang en 
een Vlaamse noodzaak. 
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WAT HAPERT ER AAN DE 

rpse 

ayenl 
aWij hebben in dit blad reeds herhaaldelijk geschreven over de haven 
van Antwerpen, haar moeilijkheden, haar bedrijvigheid en haar uitbrei-
öing. Wij hebben dit steeds gedaan in een opbouwende geest, overtuigd 
tiran de mogelijkheden die deze haven bieden kan en vertrouwd ook 
(•net de zware vraagstukken die haar ontplooiing in de weg staan. De 
tliaven is voor de Sinjoor als het ware een stuk van zichzelf : de Ant
werpenaar leeft mee met haar wel en wee, haar opgang en haar tegen
slagen. Daarom willen wij — ter gelegenheid van de grote Volksunie-
week te Antwerpen — weer over die haven schrijven en een balans 
opmaken die afweegt wat kan gedaan worden voor haar bloei en haar 

[.ontplooiing in het taam van de mogelijkheden. 
« De hurgemeester van Antwerpen verwelkomt de kapiteins van de suikerschepen ötU 
terugkeren van de Kanarische eilanden ». Mu urschildering van Piet Verhaert (1508). 

.LIGGING 

De ligging van de Antwerpse haven 
brengt voordelen en nadelen met 
Eich. 

Enerzijds is zij door het feit dat zij 
ijtamelijk ver landinwaarts gelegen is, 
nauw verbonden met de nijverheid 
van de Belgisch-Luksemburgse Unie, 
heeft zij een hinterland dat diep in 
Euro|)a binnendringt en is zij de 
meest centraal gesitueerde haven van 
de Europese Ekonomische Gemeen-
BChap. De Ugging heeft ook nadelen, 
omdat Antwerpen slechts vaniïit de 
zee te bereiken is via de Schelde die 
heelwat hinderpalen vormt op de 
weg van de grote zeeschepen : er is 
niet alleen de vaarweg die een leng-
ite heeft van 72 kilometer enkel, wat 
dus een hele trip betekent, er is ook 
het gevaar op deze weg, gevaar dat 
gevormd wordt door nauwe geulen, 
ondiepten, zandbanken, stromingen 
en niet in het minst door de zeer 
druk bevaren route. Daar ex steeds 
grotere schepen gebouwd worden, 
diende de haven van Antwerpen zich 

aan te passen. Met veel vertraging is 
men daarmee dan ook begonnen. 

TIENJARENPLAN 

Nadat gebleken was, dat de midde
len waarover de stad Antwerpen, die 
de haven beheert en uitbaat, beschik
te niet meer voldoende waren om tie 
voorzien in het steeds toenemend ge
brek aan meergelegenheid en men 
steeds meer rekening diende te hou
den met de eisen die ongetwijfeld 
gesteld zouden worden door het in
werkingtreden van de Euromarkt, 
werd uiteindelijk in 1956 het tienja
renplan voor de haven van Antwer
pen goedgekeurd (wetten van 5 juli 
1956 en 15 april 1958). Een investe
ring van 5 miljard F zou gedaan wor
den in de loop van de jaren 1956-
1965. 

Hierdoor zou het mogelijk worden 
de haven van Antwerpen te voorzien 
van nieuwe toegangswegen, nieuwe 
dokken en haar verder op te schui
ven naar het noorden en dus naar 
de monding toe. Het tienjarenplan 

omvat de aanleg van het vijfde ha-
vendok (samen met het industrie
dok), de uitrusting ervan met kra
nen, afdaken enz. verder de uitbrei
ding van het laadbruggenbedrijf, de 
aanschaf van bijna tweehonderd 
nieuwe kranen, pleepboten en graan-
zuigers, de aanleg en uitrusting van 
het zesde havendok en de verbin
ding met de nieuwe Frederiksluis 
(de grootste ter wereld) te Zandvliet 
In het noorden, via een reusachtig 
zeekanaal. 

VERSPERRINGEN... 
Antwerpen rekt zich als het ware 

naar de zee om de 18.000 zeeschepen 
die jaarlijks binnenlopen en die een 
totale tonnemaat van 50 miljoen 
netto-ton vertegenwoordigen, des te 
beter te kunnen ontvangen. 

Op dit ogenblik kunnen schepen 
van 47-500 ton draagvermogen met 
een diepgang van 38 voet, te Ant
werpen binnenlopen. Dat is niet vol
doende want er worden meer en meer 
tankers en bulkschepen gebouwd die 
een tonnemaat hoger dan 100.000 
ton hebben. De nieuwe Frederiksluis 

l'iW'Uil heJk otids ]iy:ngebied in en aan d» itad is de hamm zich aan het uitbreiden tot voorbij Berendrecht, tot in Zandvliet aan de 
Hederlandte grent, Binjumlnit ^oot de uitbnldLng nu t^k de Ulihv. S.'^vei spwaiLen^ 

te Zandvliet, zal schepen kunnen 
versassen van dergelijke afmetingen, 
maar deze zullen zich niet naar Ant-< 
werpen kunnen begeven omdat de 
Schelde dit niet toelaat. Wel zal het 
versassen veel sneller gaan daar da 
zeesluis tegelijkeri,.jd vier vaartuigen 
van elk 30.000 ton of twee van elfc 
45.000 ton zal kunnen verzetten. En 
hier zit dan de grote moeilijkheid 
voor Antwerpen : wanneer alles zal 
toegerust en opgebouwd zijn voor een 
zo goed mogelijk onthaal, dan is daar 
nog de Schelde die de toegang voor 
de grootste schepen verspert. 

En intussen bouwen de Nederlan-* 
ders helemaal aan de Scheldemon-< 
ding, vlakbij de zee, de Sloe-haven< 
Deze haven ligt ten zuiden van Vlis-
singen in een inham die deels werd 
ingepolderd en waar thans kaalmu
ren opgetrokken worden, waaraan 
tankers kunnen meren tot 100.000 
ton, waar ook gelegenheid zal zijn 
voor scheepsherstelling en scheeps
bouw en waar de vinnige noorderbu
ren ongetwijfeld ook industrie zullen 
vestigen, 

...OPRUIMEN 

Zet Nederland daarom Antwerpen 
sloot? Ons inziens niet, want de 
Scheldestad heeft toch altijd nog 
haar gunstige ligging ver landln-, 
waarts, waar dan toch vaartuigen 
kunnen komen met grote afmetingen. 
Trouwens zal men mits de nodige, 
werken — als het uitdiepen en ver
breden van de stroom — in de toe-« 
komst ongetwijfeld schepen van 
65.000 ton naar Antwerpen kunnen 
loodsen. Hiervoor zijn echter kredie
ten nodig en die moeten uit Brussel 
komen. De lijdensweg en de achter-
uitstelling van de Antwerpse haven-
belangen — die tevens Vlaamse be
langen zijn — wordt trouwens in difi 
nummer geschetst door Reimond 
Mattheyssens. 

Er werden in verband met de lig
ging van Antwerpen reeds enkel0 
voorstellen gedaan om te komen tofl 
een betere toegangsweg. Sommigen 
hebben gedacht aan een soort kana
liseren van de Schelde en in hefl 
raam van het Nederlandse Deltaplan 
zou een dergelijk werk wel mogelijk 
geweest zijn, had men de nodige sa
menwerking kurmen opbrengen. Een 
ander projekt voorziet de bouw van 
een hoogzeekanaal tussen Antwerpen 
en Zeebrugge. 

Dit kanaal, met als monding Zee
brugge zou een lengte hebben van 
82 km, voorzien worden van sluizen 
te Helst en te Kallo en Antwerpen 
via Gent (met tevens het industrie-
kompleks te Zelzate) verbinden mei 
de zee. 



PI ^OLKSUNII s 
Deze waterweg zou over zijn gehele 

üengte een breedte hebben van drie
honderd meter en een diepte van 
twintig. De ontwerpers voeren aan 
dat dan in één ruk, drie Vlaamse ha-
iVens op een veilige en moderne wij
ze met de zee zouden verbonden 
worden, dat de terreinen langs dit 
hoogzeekanaal meteen magneten 
zouden zijn voor een enorme indus
trie en dat men te Antwerpen zou 
(kunnen overgaan tot de bouw van 
dokken op de linkeroever, wat thans 
weer aktueel geworden is door het 
Antwerpse plan tot uitbreiding van 
de haven met 5.000 ha op Oost-
ylaams gebied. 

SCHEL.DE-RIJN 

Antwerpen heeft nog met andere 
moeilijkheden te kampen dan met de 
problemen over de uitweg naar de 
zee. Daar is de Schelde-Rijnverbin-
ding. De totale Rijntrafiek. welke 
schommelt rond de 7 miljoen ton, 
wordt voor ongeveer de helft door 
West-Duitsland en voor het overige 
door Frankrijk (ong. 2 miljoen ton) 
en Zwitserland (ong. 1 miljoen ton) 
geleverd. Het Duitse aandeel van het 
grensoverschrijdend goederen-ver
keer per lichter, bedraagt echter 
thans 35 t. h. tot 40 t h. tegenover 
60 t. h. in 1938, wat dus een stevige 
achteruitgang betekent. 

Dit is te wijten o.m. aan de kon-
kurrentie van de andere Benelux-
havens die een betere verbinding 
kunnen waarborgen. Daarom is de 
Schelde-Rijn-verbinding van het 
grootste belang. Op het huidige ogen
blik ploeteren de binnenschepen door 

naaf de haven, er niet op vooruit 
gegaan zijn sinds de jongste oorlog, 
vervullen zij toch nog steeds een 
voorname rol. De landspolitiek heeft 
trouwens ook hier niet in het voor
deel gespeeld. Men denke maar aan 
de verbindingen met Oost- en West-
Vlaanderen of Noord-Frankrijk die 
erg gehinderd worden door het uit
blijven van een nieuwe oeververbin
ding. 

Ook het wegverkeer heeft hierdoor 
onnoemelijke schade geleden. Kan 
men zich daarbij een groter verlies
post indenken voor dit vervoer, dan 
de huidige weg Eindhoven - Turn
hout - Antwerpen - Gent - Kortrijk ? 
De verschillende E-drie betogingen, 
de mizeries aan de konijnepijp te 
Antwerpen en op de huidige broeks
pijpweg hebben dit wel duidelijk 
aangetoond of doen het nog dage
lijks. 

Antwerpen heeft zeer veel te win
nen bij goede verbinding met het 
Hinterland zowel te water als over 
de weg. Het wegverkeer is de jongste 
tien jaar met 600 t. h. toegenomen 
en het zoekt zich vanuit Antwerpen 
een uitweg naar het Duitse industrie-
bekken, naar Middeii- en Zuid Duits
land via de snelweg Antwerpen -
Luik - Duitse grens, die zoals wij en
kele weken geleden nog aantoonden, 
minstens drie jaar achterstand heeft. 
Naar het Ruhrgebied ook en het Ne
derlandse industriegebied via de E-3 
die aan het andere einde tevens het 
Noord-franse nijverheidscentrum zou 
openstellen. Het vervoer per lichter 
gaat — zoals wij hierboven reeds 
zegden — ook steeds meer uitbrei
ding nemen, evenals de duwvaart. 

1 VW , 'ill *r 

Overslag van graan in hel Alberldok. 

Bovendien zullen er dan 1500 ha in-
dustriegrond ter beschikking staan 
van nijverheden, die zich In de na
bijheid van de dokken willen vesti
gen. Ongetwijfeld zal die industrie er 
komen, zo Antwerpen in staat gesteld 
wordt de voorziene werken tijdig uit 
te voeren (wij vrezen dat dit niet 
het geval zal zijn) en tevens bijko
mende kredieten kan krijgen die en
kele broodnoodzakelijke aanvullende 
werken zouden moeten financieren. 
Thans zien wlJ hoe Antwerpen zelf 
het.jzevende havendok moet aanleg-

eigenlngspolitiek van het stadsbe
stuur te bepleiten A'les Komt ei op 
neer dat, waar men van de met ont
eigening bedreigde Polderbewoner» 
een offer vraagt in het algemeen be
lang, ook de gemeenschap een flnan-
tlëel offer zou brengen, dat zoved 

ONZE OPLOSSme: ZELF HET ROER IN HANDEN NOMEN 
-v1I,ac#riljri«aa« •«> . •_ ' . . 

de SpheWe^ ^waar zij een grole hin
dernis vormen voor de grote zeesche
pen en waar zij tevens aan velerlei 
gevaar zijn blootgesteld. 

Verder is er de grote omweg via 
Hansweert en Wemeldlnge, doorheen 
een kanaal en sluizen die te nauw 
zijn. Vandaar de opluchting in Ant
werpse scheepvaart- en handelskrin
gen, toen eindelijk — na jaren van 
aanslepende besprekingen — de over
eenkomst voor een nieuwe verbin
ding werd getekend Het is van zeer 
groot belang dat spoedig met de no-
d'ge werken begonnen wordt en dan 
nog zal Antwerpen tientallen jaren 
benadeeld geweest ziln — met al de 
gevolgen van dien — door het uit
blijven van een goede Scheide-Rijn-
weg. 

VERBINDINGEN 

Hoewel de spoorwegen wat betreft 
het vervoer van goederen van en 

De verbindingen met de Maas moe
ten daarom verbeterd worden. Het 
Albertkanaal dient aangepast, daar 
waar het voorzien was voor een jaar
lijkse trafiek van 10 miljoen ton per 
jaar en het thans 30 miljoen per jaar 
verzet. 

INDUSTRIE 

Antwerpen heeft ongetwijfeld een 
grote industriële funktie, die sedert 
de jongste oorlog enorm werd uitge
breid. Waar er vroeger slechts 
scheepsbouw jn -herstelling uitgeoe
fend werd, vormen thans de petro-
leuminrichtingen de petrochemische 
nijverheid en de automoblelnijver-
heid sterke troeven. 

Na voltooiing van de werken, in 
het raam van het tienjarenplan, zal 
de kadelengte van de haven opge
voerd zijn van 52 tot 80 km. terwijl 
de wateroppervlakte van de dokken 
zal toenemen van 462 ha tot 896 ha. 

• « 1 
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De reuzen van de hade : de grote laadbruggen^ 

gen en de verbinding van het vijfde 
havendok met het Amerikadok, hoe 
de nodige gelden ontbreken voor de 
elektrificering en modernisering van 
de Scheldekaaien. hoe de vestiging 
van nieuwe industrie bemoeilijkt 
wordt door het gesol in verband met 
de verbinding onder het kanaaldok 
die de terreinen westwaarts van dit 
zeekanaal te Lillo moet openstellen. 
Geen zinnig mens vestigt Inderdaad 
een fabriek op een eiland dat nage
noeg onbereikbaar is! 

Het belang van de Antwerpse ha
ven is een landsbelang en dit moet 
voorrang krijgen. 

MENSELIJKE VERHOUDINfiEN 
De werking van d* Antwerpse ha

ven en haar uitbreiding, heeft ook 
enkele vraagstukken gesteld die ktin-
nen ondergebracht worden in het 
hoofdstuk < menselijke verhoudin
gen >. Allereerst zijn er de dokwer
kers ten getale van veertienduizend, 
die ons inziens een van de grote 
troeven van Antwerpen uitmaken. 
Zij zijn het inderdaad die door hun 
werklust en hun vakkennis de haven 
overal in het buitenland een goede 
naam bezorgd hebben 

De Volksunie heeft het sedert ja
ren voor deze mensen opgenomen; 
hun eis voor vijf-daagse werkweek, 
werd door onze partij sinds jaar en 
dag naar voren gebracht en gepro
pageerd Pas einde maart van dit 
jaar zijn ook de socialisten en na hen 
de Kristen - demokraten. deze els 
bij gesprongen. 

Het werd meer dan tijd. 
Een ander aspekt van de mense

lijke verhoudingen wordt gevormd 
door de onteigeningen in de aange
hechte Polderdorpen Ook hier heeft 
de Volksunie steeds op de bres ge
staan, wat betreft de verdediging 
van de belangen der betrokken bewo
ners. Nog in een recente gemeente
raadszitting Is V.ü -gemeenteraads
lid H Schiltz op schitterende wijze 
tussengekomen om een gezonde ont-

... waar de wind in de louwen zingt <• 

mogelijk tegemoet komt aan de ge
rechtvaardigde eisen van de betrok
kenen. 
Tot besluit willen wij er op wijzen dat 
Vlaanderen aUes te winnen heeft van 
een gezonde bavenpolitiefc Meer en 
meer gaat de groot-industne op zoek 
naar terreinen die een direhte Bit
weg naar de zee bieden, meer en meer 
breidt de overzese tiandel zich alt. 
Vlaanderen heeft alles te bieden op 
het terrein van havenverkeer zo 't in 
staat gesteld wordt zijn eig:«n za
ken te beredderen, zo morgen de kans 
geboden wordt in een ;̂ezonde sa
menwerking tussen Antwerpen Gent, 
Zeebrugge en beel het î ebied van de 
monding der ?rote rivieren alles wat 
thans nog braak ligt of versnipperd 
wordt door kwalijke mededinging, 
open te stellen Daar ligt een taak en 
een groots perspektlef voor een prak
tische federalistische en heel-Neder
landse strijd. 

S.DX. 
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f Met « De Dans van de Reiger » 
heeft 'Hugo Claus het Vlaams 
Poneel geen dienst bewezen. 

Het is een zeer onevenwichlig 
werk, dat literair zelfs het beluis-
I r r en niet waard is. Het moge nog 
goed geschreven zijn, in een rijke 
•ooi, het is geen toneel - amper 
ten novelle in feuillelontrant -
mut ujoald-be psychologische as-
pek ten die soms glad verkeerd zijn, 
• • n oppervlakkigheid die onthut-
MTid is, onwaarschijnlijke toestan
den, personages waarin niemand 
gelooft en soms, als de chef-de-
bnreau , met de haren er bijge-
Meitrd zijn (de twee hoofdpersona
ges moeten toch een klankbord 
hebben t) en verder de extrava
gante moeder, die eenvoudig be-
iaehelijk is en met de chef-de-
hureau in het onwaarschijnlijke 
wedijvert. 

Het stramien is heel dunnetjes, 
ée aktie onbeduidend, de opbouw 
onzeker en simplistisch, de « mo
nologues intérieurs » en de ter-
Hfdes archaïsch en de op het 
ttnde aangewende « flash-back » 
wloekemd in het geheel. De gefin-
geerd'C selfmoordscène is eenvoudig 
grotesk, evenals de moraliserende 
houding die de auteur soms 
schijnt aan te nemen. 

Nu is het best mogelijk dat we 
utet rijp genoeg zijn om de hogere 
bedoelingen te snappen • de 

auleur vergeve het om I • Maar 
toch geloven we niet dat dil ver
velende praatsluk (dat noclitans 
in i^ederland werd gekreëerd) zou 
aangenomen geiveest zijn, itidien 
hel niet door Hugo Claus zuu 
ondertekend zijn. 

Dal de vertoning in dergelijke 
omslandigheden allesbehalve mee
slepend was, hoeft geen beloog. 

De spelers - ivonne Lex, Wer
ner Kopers en Viktor Moeremans 
in de hoofdrollen - deden hun best 
om deze marionnetten leven in Ie 
blazen, maar konden de indruk 
niet wegwerken dat dergeU'ik 
pover gedoe belei zou gepast heb
ben in een patronaat iO jaar 
Qeleden ! (de gewaagde désliabil-
léi natuui'lijk terzijde gelaten !). 

J y. 

0 In de nachl van 23 op SJ, 
maart is bij onze noorder

buren de Montreux-show van Rudi 
Carvll de (donkere) aeter in ge
gaan. Het waarom van dil eigen
aardig zenduur heeft iedereen in 
zijn krant gelezen : reglenienlair 
moei het programma reeds op hel 
scherm verschenen zijn, maar men 
wou het kost wal kost bewaren 
voor 1 mei. 

Bij ons echter hebben ze hun 
Montreux-inzending, klaar en dui
delijk van te voren aangekondigd, 
vorige week zaterdagavond uitge
zonden, op ongeveer het drukst 

be~etle kijk-uur van de hele week. 
Ze zouden noclitans oneindig veel 
verstandiger gedaan hebben indien 
ze het Noord-Nederlandse voorbeeld 
hadden gevolgd en « Tarara Pom-
peji » eigens midden in de week, 
midden in de nacht en in elk 
gevat onaangekondigd, aan het 
Vlaams luchtruim prijsgegeven. 
En nog heel wal beier zou het 
geweest zijn indien men Jef Cas-
sier's Montreux-programma diep 
onder de aarde had gestopt, met 
een wacht erbij, om er in elk ge
vat zeker van ie zijn dat die niets-
21 ggendc nojisens nooit ofte nooit 
op een TV-scherm zou verschijnen, 
laai staan naar Monlreux zon wor
den gezonden 

Want het is nietszeggende non
sens Ongeveer geen ogenblik edit 
geestig, hel geheel een chaos van 
belang zonder bindende draad om 
de verschillende sekwenlies aan el-
kaai te lijmen, over het algemeen 
geen mooie beelden, en misschien 
vindt de lezer er nog wei een en 
ander bij. Mei het klassiek dekor 
lan Pompeji werd niet bereikt wat 
er mee te bereiken is. Dat ligt 
niet aan de ruines van deze oud-
Romeinse stad Dat ligt aan het 
gebrek aan inspiratie van « Het 
Manneke «. Genoeg zin voor zelf
kritiek zou volstaan hebben om 
het te weten. En om v Tarara 
Pompeji n naar de karlons te ver
wijzen. En niet naar Monlreux I 

0 We hebben zaterdagavond 
voor de eerste keer « Vlieg 

eens uit n, de toeristische kwis, 
gezien. Globaal genomen maakte 
de formule geen slechte indruk, al 
kan nu niet bepaald van een schol 
in de TV-roos worden gesproken. 
We geloven dat de kwis-formule 
daarvoor te weinig spanning toe-
laaf, al is ze van de andere kant 
ivel origineel en op sommige 
ogenblikken werkelijk boeiend. 

DE ABONNEMENTENSLAG 
De mannen van Mechelen zijn werkelijk begonnen aan de 
grote spurt die zij beloofd hadden. Verleden week stonden zij 
reeds eerst in de weekrangschikking en ook deze week hebben 
Bij de primusplaats weten te bemachtigen. De gele trui kre
gen zij nog niet in het bezit maar wij kunnen hen wel ver
klappen dat zij nog maar op een neuslengte volgen op Aalst, 
dat nog steeds eerste staat in de algemene rangschikking. 

Ook Antwerpen heeft weer 
•en flink pak nieuwe lezers 
bijgebracht, dit waarschijn
lijk als aanloop voor de gro
te Volksunie-week die begint 
wanneer dit nummer ver-
•chijnt. Ongetwijfeld zullen 

er dan door de Sinjoren rake 
meppen uitgedeeld worden. 
St Niklaas ,dat verleden week 
niet vermeld werd deed deze 
maal ook van zich spreken 
en komt op de derde plaats in 
het gewone klassement. Dit 
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• OVERPELT 
• NEERGLABBEEK 
• HELCHTEREN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST JOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 
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ROLUS&VANDERPAAL 
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Telefoon: 37.54.38 

Direktie : RucB van der Paal 
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kl-assement ziet er als volgt 
uit : 
1 Mechelen, 2 Antwerpen, 3 
St Niklaas, 4 Brussel, 5 Den-
dermonde, 6 Tongeren, 7 
Gent, 8 Aalst, 9 Hasselt, 10 
leper. 

De strijd in het algemeen 
klassement, wordt vooral ge
leverd in de voorste plaatsen 
en — hoewel er tot op heden 
weinig veranderde — voor
spellen wij voor de komende 
weken toch enkele wijzigin
gen indien alles verloopt zo
als het zich thans laat voor
zien. Hieronder geven wij nog 
eens een overzicht van het 
algemeen klassement : 
1 Aalst, 2 Mechelen, 3 Roese-
lare, 4 St Niklaas, 5 Antwer
pen, 6 Oostende, 7 Brugge, 8 
Brussel, 9 Gent, 10 Dender-
monde, 11 Hasselt, 12 Oude
naarde, 13 Tongeren, 14 Leu
ven, 15 leper, 16 Turnhout, 17 
Kortrijk. 

Enkele kleinere arrondis
sementen staan er niet zo 
slecht voor. Indien zij op de 
pedalen staan kunnen zij on
getwijfeld hun plaats in de 
kopploeg behouden. Wij zijn 
in ieder geval benieuwd hoe 
de volgende stand eruit gaat 
zien nu de felle spurters van 
Antwerpen en Mechelen vol
op in de aanval zijn. Kom
aan jongens, honderdzestig 
ballekens voor een abonne
ment tot einde 1964. Doe er 
nog een schepje bij en maak 
de lezersslag tot een sukses. 

Het is in feite een mengel-formule 
en misschien is het wel de afwis
seling dokumenlaire-kwis die het 
geheel interessant maakt. 

In elk geval, we hebben zater
dagavond een genoeglijk uurtje 
beleefd een stukje levend Portugal 
gezien : wat wil de kijker nog 
meer ? 

0 Wal ontbrak er zondagavond 
eigenlijk aan uGeld te geef» ? 

Het scenario zat fijn in elkaar, de 
spelers akteerden bijna onberispe
lijk, de kamera-regie was absoluut 
voortreffelijk en toch... Begon de 
eigenlijke aktie misschien te laat ? 
Waren we misschien te weinig 
ingelicht over wat er buiten de 
huiskamer aan het gebeuren was 
en konden we dus de hele situatie 
onvoldoende overzichtelijk volgen ? 

Hoe dan ook, op ons persoonlijk 
maakte het stuk geen overweldi
gende indruk, al kunnen we, zoals 
reeds gezegd, niet direkt aanwij
zen wal daarvan de oorzaak is 
geiveest. Alles bij elkaar was het 
echter een voortreffelijke toneel
avond en verveeld hebben we ons 
zeker niet. 

0 Geweldig interessant, zo'n 
doliunenlaire over duikbo

ten Men leert er werkelijk alles 
bij : hoe de Japanners in Pearl 
Harbour de Ameiikaanse vloot 
verschalkten bv , hoe Duitse infan-
icristen vfahren gegen Engeland», 
ivat voor een huilebalk Uilier wel 
geweest is, wat voor een schreeuw-
muil Mussolini wel was, enz., enz. 
En soms - inderdaad I - soms leert 
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V Het Manneke » : geen inspiratie..< 

men er ook wel iets over duik
boten. Ongelooflijk, maar waar t. 

Geweldig interessant, zo'n doku-
mentaire over duikboten I En nog 
interessanter zou het geweest zijn, 
indien Rik Dirckx bij het schrijven 
van het scenario ook gedacht zou 
hebben aan wat hem opgedragen 
was : een programma in elkaar te 
steken over duikboten, zonder 
reminescenties aan de wereldoor
logen en zeker niet aan feiten waar 
geen duikboot aan te pas komt. 

Daarenboven, mijnheer Peré, 
leer eerst een degelijke TV-doku-
mentaire in elkaar steken en denk 
er dan misschien aan uitstapjes Ie 
maken naast de kwestie. Want in
dien « Stalen haaien n alles is 
waartoe ge in slaat zijt, dan moet 
bescheidenheid beslist uw grootste 
deugd zijn f Iets anders zou U 
zeer misstaan 1 

Jvb. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14 30 : Voor boer en tuinder : land
en tumbouwmagazme — 15.00 : 

. Oe„T.ydscapsuJe — 15 30 : Wielren-
neQ,.:..Reclitstreekse reportage van 
de wielerwedstnid Panis-Roubaix 
— 16 30 . Zwemfeest Georges Pateet 
— 17.10 : Klem, klein, kleutertle 
— 18.45 : Drie gekke broers : TV-
feuiUeton — 1915 : Disneyland : 
TV-programma voor de leugd — 
19 55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 • Sammy Davis 
ir. show — 21 25 . Sportweekend : 
sportaktualiteiten in woord en 
beeld — 21.55 : Miciielangelo (1475-
1564) — 22.40 : Tweede nieuwsuit
zending 

MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuaU-
teit — 19 45 : De Weeiman — 19.50 : 
Sport In 't kort — 20.00 ". TV-
nieuws — 20.20 : ' t Is maar een 
woord : quizprogramma — 20.55 : 
Panorama — 21.40 : De violist 
Semlon Snitkovsky. Optreden van 
de 2e prijswinnaar van de Koningin 
Elisabethwedstnjd voor viool 1963 
— 22.20 : Medium — 22.80 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
14.05 tot 15.15 : - Biologie : Ouder-
zorg by de vogels. - Natuurkunde : 
Kunstmatige radio-aktiviteit — 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
PlintBtones — 19 55 : Sport in 
' t kort — 20.00 : TV-nleuw8 — 
20.20 : Dossier België (III) . Cultu
rele autonomie — 21.10 : Pilmtri-
bune : Integrale voorstelling van de 
klassieker ui t de periode van het 
Duitse expressionisme : c Metropo
lis » van Fritz t.ang met Brigitte 
Holm, Gustav Prohlich en Heinrlch 
George. (Voor volwassenen) — 
22 50 ; Tweede nieuwsuitzending. 

WOENSDAG 
17.00 : Televlsum — 19.60 : Tele-
taalles : Nederlands — 19.15 : Open
baar kunstbezit. « Spleen > van 
Prans Masereel (1889) — 19.25 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 19.50 ; De Weerman — 
ie.55 : Sport In ' t kort — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.25 : De kat op de 
koord : Het Trouwfeest — 20.65 : 
De vrouw en de sport — 21.45 : 
Twee Joegoslavische animatiefilms 
— 22.04 : Rechtstreekse overname 
via Relay II van een CBS-fllmmon-
tage over de opening van de Wereld
tentoonstelling, die een paar uur 
voordien te New York door Presi
dent Johnson gemaugxireerd werd 
— 22 20 : Tweede nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
19.ÜU : Teletaailes : üngels — 19 30 
De wereld van de vogels — 19 55 
Sport m 't kort — 20.00 • TV 
nieuws — 20.20 : Cupido en 'Cie 
varieteprogramma van Radu Anag-
oste en Valeriu Lazarov — 20.55 ; 
Film en wetenschap : Sneeuw in de 
zee. Japanse film over het ontstaan 
van petroleum — 21.25 : Première, 
een programma met filmnieuwa en 
fragmenten ui t nieuwe films 
22.10 : Medium : Toneel — 22.30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
14.05 tot 15.15 : - Kunstgeschiede
nis : Pablo Picasso. - Biologie • 
Ouderzorg bij de vogels — 19 00 • 
Het geheim van het gestolen hals
snoer : Achtervolging op het water 
— 19.15 : De avonturen van Popeye 
tekenfilm — 19.20 : Tienerklanken. 
een programma voor de longeren 
19.50 : De Weerman — 19.55 • 
Sport in 't kort — 20.00 : TV-
nleuws — 20.20 . Schuld en boete : 
spel In twintig taferelen door Gas
ton Baty naar de gelijknamige ro
man van PM. Dostojewski Neder
landse vertaling . Hans van den 
Berg — 22.50 : Festival De Gouden 
Roos van Montreux 1964. Reportage 
van de plechtige uitreiking van de 
pnjzen te Montreux — 23.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

ZATERDAG 
10.00 : Teletaalles : Nederlands — 
10.15 : Leer langer leven — 11.15 : 
Teletaalles • Engels — 17.00 : Klein, 
klein, kleutertje _ 17.20 : Tijd voor 
U : Internationaal magazine voor rte 
jongeren : De Europese Schooi te 
M i T P^^ '• Schooltelevisie : 
N,\tuurkunde Kunstmatige radlo-
aktlvitelt (herh.) — 19.00 : Bugs 
Bunny . tekenfilm — 19.25 : Dle-
'^"J^®?!"^ J ^®° "^y^ °°<ler water 
— 19.55 : Sport In ' t kort — 20.00 • 
TV-nleuwB - -20 .20 . De vader van 
ge bruid ; TV-feulUeton — 2045 : 
™ , . « n contra — 21.85 : Echo — 
^„"5 : Het 87e politiedistrict : De 
moeilijke verkoop _ 22 55 : Tweede 
nieuwsuitzending 

Over te nemen tegen elk 
aanneembaar bod : char-
cuterie, zuivel en voedings
specialiteiten op grote 
baan van Antwerpse ag
glomeratie. Hoogste kre-
dietmogelijkheden worden 
verleend. Tel : (03) 375438 

FAKKELOPTOCHT 
TE ANTWERPEN 

Wij doen nogmaals een dringende oproep tot massale 
deelneming aan de GROTE FAKKELOPTOCHT TE ANT
WERPEN op donderdag 23 april. Verzamelen vanaf 20 u. 
aan het lokaal «Peter Benoit». Vertrek : 20 u. 30. 

Voor de Vlaamse 
v e r l o f g a n g e r s a a n d e 
k u s t Oe i j s r o o m z a a l 
TËs tere l Kerü^tr 111 

BLANKENBERGE 
maakt bekend dat er vanaf 
29 maart Pasen Kamers te 
huur zijn met ot zonder 
ontbijt Lage prijzen beste 
verzorging en 'o grote keu
ze van allerbeste roomijs. 
wafels koffie enz. 
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ROMAN 
N R 7 ^2^ h. V ^ r v , 

Bij Biederstein-Verslag te München verscheen onlangs het eerste deel 
yan Heimlto von Doderers « Roman n" 7 ». Dit nummer is in zoverre 
juist, wanneer men zijn grotere romans alleen meetelt; in feite schreef 
yon Doderer reeds een achttal romans, benevens essays, gedichten en 
novellen. Het pas verschenen eerste deel van deze (( Roman n° 7 », dat 
ook als vervolgverhaal in de Frankfurter Zeitung verscheen, kan (hoe
wel op zichzelfstaand) als de aanklang, de expositie beschouwd worden 
yan een groots romankoncept. De vier delen van dit werk zullen ons 
van het begin dezer eeuw tot op de huidige dag voeren, terwijl het zich 
ïn de ïuimte uitstrekken zal van Wenen over Rusland tot Berlijn en 
yan 'de Azoren terug naar Wenen. 

Heimito von Doderers naam is hier 
nog niet zo heel lang geleden bekend 
geworden door zijn romans «Die 
Strudlhofstiege » en « Die Damonen >. 
Hij werd geboren te Weidlingau bij 
Wenen in 1896. Tijdens de eerste we
reldoorlog was hij krijgsgevangene in 
Siberië. Na zijn terugkeer studeerde 
hij te Wenen geschiedenis, en na een 
korte roman «Die Bresche» in 1924 
uitgegeven en een tweede roman 
< Das Geheimnis des Reichs », ver
schenen in 1930, begon hij aan zijn 
hoofdwerk « Die Damonen ». Inmid
dels had hij echter reeds enkele an
dere romans op het getouw staan : 
zo waren « Die erleuchteten Fenster » 
en « Die Strudlhofstiege » tematische 
aftakkingen van zijn hoofdwerk, dat 
pas in 1956 verscheen. «Die Strudl
hofstiege», dat in een 900-tal blad
zijden een veertigtal personen ten 
tonele voert, was reeds zowel lite
rair-technisch als stilistisch een 
werk dat het uitzonderlijk talent 
van zijn aueur openbaarde : reeds 
dit werk alleen zou volstaan hebben 
om von Doderer een belangrijke 
plaats te verschaffen in de rij der 
grote moderne romanciers. In « Die 
Damonen», waarin de personen van 
€ Die Strudlhofstiege» weerkeren, 
wordt de handeling voortgezet op een 
uitgebreider vlak, in een veelvoud van 
gebeurtenissen, bij zoverre dat in dit 
boek met zijn ca. 1300 pagina's een 
dertigtal hoofdpersonnages en daar
enboven een honderdveertigtal bijko
mende figuren optreden. De hande
ling speelt zich hoofdzaklijk af in 
Wenen, tussen de herfst van het jaar 
1926 en de maand juli van het jaar 
1927, tot op dag van de brand van 
het Weense justitiepaleis. 

Achter hetgeen in deze betrekke-
lijk-korte tijdspanne gebeurt, achter 
de werkelijkheid der dagelijkse din
gen die von Doderer weergeeft in een 
veelvuldigheid van facetten en per-
sonnages, staat een andere, een 
tweede historische werkelijkheid, 
waarin de genormde opvattingen hui
zen, die de persoonlijkheid vernieti
gen en die men alleen kan overwin
nen door de realiteit van uit zijn ei
gen wezen te benaderen. 

Het sterk-autobiografisch element 
dat in «Die Strudlhofstiege» en in 
« Die Damonen » aanwezig was, is 
veel minder merkbaar m het eerste 
deel van zijn « Roman nr 7 ». 

In deze roman worden de gebeurte
nissen verhaald die liggen tussen de 
vestiging van een jong Engels indus
trieel te Wenen in het begin dezer 
eeuw, en de dood van zijn zoon. De 
waterval in het Sloveense Slunj, waar 
de vader op huwelijksreis heenging 
en waar de zoon de dood vindt, le
verde de titel voor het boek. Tussen 
beide gebeurtenissen ligt er echter 
zulk een wereld van mensen en din
gen, dat een samenvatting van de 
« fabel » onmogelijk is in enkele re
gels. De wereld waarin von Doderer 
ons voert kent de huidige problemen 
nog niet, doch draagt ze reeds in zich 
als een virus in het bloed Deze we
reld lijkt nog veilig en geordend, 
maar vertoont reeds de eerste teke
nen van een maatschappelijke evolu

tie : naast de ondergang van de zoon 
die de kracht en de beslistheid van 
de vader ontbeert, staat de opkomst 
van de geringen en de ondergeschik
ten. Evenals « Die Strudlhofstiege » 
en «Die Damonen», is dit boek de 
kroniek van een periode, van een 
maatschappij in haar hoogste en 
laagste geledingen — maar ze is zó 
opgevat, dat zij juist dat verhaalt 
wat buiten de historische-ideologische 
ontwikkeling gebeurt : het wordt een 
in het dagelijkse, historieloze bestaan 
overgedragen historische evolutie-
schets, waarbij het historische op een 
« buiten-historisch » vlak wordt ge
plaatst. 

Von Doderer heeft eens geschreven 
dat hij de naturalistische stijlmidde
len aanwendde zonder daarom vast 
te houden aan de naturalistische 
«Gesinnüng». Een dezer middelen is 
o.m. de exacte milieuschildering. Bij 
von Doderer is deze exactheid merk
baar tot in het kleinste detail : zelfs 
terloops vermelde namen van han
delshuizen of transportfirma's bv. 
stemmen met de werkelijkheid over
een. Het Wenen dat von Doderer 
schildert is telkens het échte Wenen 
van die bepaalde periode. 

De talloze hoofd- en nevenfiguren 
vergen daarenboven van de auteur 
een sterke leiding en een uitzonder
lijke nauwgezetheid in de konstruktie, 
ook al wordt die gekamoefleerd ach
ter een schijnbare nonchalance en 
lijkt het erop, of de auteur ons mee
neemt op een wandeling doorheen 
een komplexe wereld waarvan hij nu 
eens dit en dan dat facet toont, al 
naar het toeval er over beschikt en 
zijn fanasie het hem ingeeft. 

Een ander typisch-Doderiaans stijl
middel is het ingrijpen van de auteur 
in de loop van het verhaal : hij wendt 
zich daarbij rechtstreeks tot de le
zer, discussieert over de personnages 
en doet ze zo naar believen verdwij
nen en terug optreden. Zo vloeit het 
verhaal buiten het kader van de ro
man in strikte zm en wordt de auteur 
zelf de voornaamste figuur in het 
boek, de enige altijd-aanwezige. 

Deze « stijl naar de inhoud » wordt 
gedragen door een «stijl naar de 
vorm» die reeds zijn vroeger werk 
tot een uitzonderlijk taalmonument 
in de Duitse literatuur maakte, en 
dit bij alle eigenaardigheden, bij het 
soms archaiserende van woordgebruik 
en schrijfwijze (von Doderer schrijft 
sommige bastaardwoorden nog op de 
oude wijze, zo o.m. Conversation, 
Simplicitaet, Commercialrat...). 

In Wolf Jobst Siedlers kritiek over 
« Die Damonen » wordt o.m. gezegd 
dat dit boek op velerlei wijze toont 
waar de Duitse literatuur in het mid
den dezer twintigste eeuw staat. 

Dit betekent dat, bij alle moderni
teit, bij alle openheid voor technische 
vernieuwing, de waarde en de waar
digheid der traditie behouden bleef en 
dat de wezenstrekken van de grote 
romankunst der vorige eeuw blijven 
voortleven in een literatuur, waarin 

tot voor enkele decennia het zwaarte
punt lag op de lyrische en dramati
sche produktie, maar die nu In de 
wereldliteratuur met het epische gen
re een vooraanstaande plaats heeft 
ingenomen — niet in het minst dank 
zij het werk van von Doderer, die 
daarbij aansluit bij de grote Oosten
rijkse traditie, bij Musil en Broch. 

Wanneer Maria Rosseels onlangs 
voor de Vlaamse televisie de (werke
lijke) naoorlogse inzinking van de 
Duitse film vergeleek met eenzelfde 
(hypotetische) verschijnsel in de ll-< 
teratuur, dan is — afgezien zelfs van 
de naoorlogse literaire produktie van 
Böll en Langgasser, Andres en Scha
per, Jünger en Grass, Tügel en Thiess, 
het werk van von Doderer een logen
straffing voor een al te vaak en al te 
lichtzinnig geuite bewering. 

HEIMITO VON DODERER : 
« R o m a n n° 7 » 

1. Teil : 
« Die Wasserfal le von Slunj » 

L i n n e n - DM 19,80 - 394 blz. 
Bieders te in-Vers lag , M ü n c h e n 

de stillfi wereld, wa<ir de geest van Felix Timmermans nog rondwaart 

KORT GENOTEERD 
0 De dichtbundel « Als zoveel schelp
dieren » van Herman J. Claeys, die di»or 
Interim vorige week op deze bladziid» 
werd besproken, is uitgegeven bij « Dia 
Poorte » te Antwerpen. Hij omvat 47 blz. 
en kost GO F. Verkrijgbaar in de boekhaa-
del of door storting op per 2977.78 van 
« Die Poorte », Antwerpen. 

0 Dit jaar komt de honderdste uitgav» 
van Ernest Claes' « De Witte » vaa de 
pers : een rekord dat nog nooit werd 
hereikt in het Nederlands taalgebied en 
lat, wel niet zo gauw overtroffen afal 
vorden. 

Op initiatief van V.T.B.-voorwtter J. VM» 
Overstraeten zal weldra op het dorps
plein te Zichem een De Witte-standbe^kl 
opgericht worden. Vier Vlaamse en eea 
Noordnederlandse beeldhouwr zijn tha^ i 
bezig met een ontwerp. 
Dit is niet de eerste jongensfiguur uit 
een Nederlandstalige roman die zijn 
standbeeld krijgt. Te Assen in Noord-
Nederland prijkt sinds jaren reeds 
« Bartje » van Anne de Vries. 

0 In Zuid-Afrika spreekt 58 t.h. van d« 
blanke bevolking Afrikaans. Engels ia d« 
huistaal van 37,3 der -blanken ; 1,1 t.h. 
spreekt thuis Duits, 0,7 t.h. Nederland» 
en 1,85 t.h. andere talen. Nauwelijks 
1,5 t.h. noemt zich « tweetalig thuis » : 
Afrikaans en Engels. 
De grote meerderheid der niet-blank« 
bevolking (88,6) spreekt Afrikaans. He* 
grootste percentage Engelssprekenden 
woont in Natal, nl. 71 t.h. In Transvaal 
spreekt 61.1 t.h. der blanken Afrikaans. Ia 
Oranje-Vrijstraat is dat 83,9 en in Kaap-
land 58 t.h. 
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DEURNE ZONDER VLEUGELS 
iedereen kent nu waarschijnlijk wel het verhaal van de Antwerpse lucht-

]^aven te Deurne, hoe ondanks alle argumenten die pleiten in het voor-

<4eel van deze luchthaven en van haar behoud, de centrale administratie 

HUet op kop de huidige minister van Verkeerswezen Bertrand alles in het 

Werk stelt om haar verdwijning te bezegelen. Deurne, dat een noodzake-

aKjke aanvulling is van de wereldhaven, Deurne dat ideaal gelegen is op 

..enkele minuten van het stadscentrum, Deurne dat plaats biedt voor de 

vestiging van belangrijke nijverheden, Deurne wordt gewurgd door de 

Prusselse kaste die op alle gebied het laken naar zich wil toehalen. 

' In het raam van de kampanje voor 
'tiet behoud van de Antwerpse lucht-
Jiaven heeft gemeenteraadslid Mr 

ugo Schiltz zich niet onbetuigd ge-
ten en reeds menig indrukwekkend 

i)leidooi gehouden voor de Antwerp
s e gemeenteraad. Nog onlangs kwam 
lii j op het podium met een reeks 
[Jscherpe aanklachten aan het adres 
(fan minister Bertrand Wii laten 
liler In het kort enkele gedee ten 
tPOlgen uit dit rekwisitorium. 

UrOORGESCHlEDENiS 

In 1962 werden de geruchten over 
ULe nakende afschatfing van de lucht-
baven steeds talrijker. Daarop brak 
«en algemene kampanje los zowel in 
.de pers als in ekonomische kringen. 
IVrijwel alle Antwerpse b'aden (ook 
kuiten de sinjorenstad met o.m. het 
•[Volk) en beroepsverenigingen be
pleitten het behoud, terwijl het Ant
werpse gemeentekollege naar aan
leiding van een interpellatie begin 
€3, zijn standpunt kenbaar gaf dat 
neerkwam op eensgezindheid met de 
toehoudsgezinden In de oop van 
1963 werd dan door de betrokken 
minister en zijn administratie een 
«j>ei opgevoerd dat gewoonweg bele
digend voor Antwerpen werd en dat 
xijn apoteose kreeg in de verbale 
^oche lnummers die door de minis
ter werden gebracht in Kamer en 
Senaat , waarbij hij enerzijds ver
klaarde dat Antwerpen moet kunnen 
beschikken over een goede lucht-
liaven (14 februari 1963) en later — 
op 29 januari van dit iaar — in de 
fienaat zoveel als een definitieve 
veroordeling van diezelfde luchtha-
• e n uitsprak. 

S A B O T A G E 

Intussen werden nog verschillende 
Terklaringen — de ene vaag, de an
dere geruststellend — afgelegd door 
4e heer Bertrand die begin 1964 ook 
nog hoopvolle vooruitzichten voor
spiegelde aan een representatieve 
Antwerpse afvaardiging. Intussen 
vormde een ander luik van het op
gevoerde spel een aantal keiharde, 
ontnuchterende feiten : de verdedi
ging door de minister van het van 
kwade trouw getuigende « geheim 
dossier » van de Regie der Lucht
wegen. De afbraak van een der twee 
radiobakens van het vliegveld om 
dit elders op te richten De afschaf
fing in mei 1963 van het vrije ver
voer der luchtvracht van Deurne 
naar Zaventem bij gehandhaafde 
-weigering deze vracht in Deurne zelf 

H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 
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op te nemen in de toestellen die er 
regelmatig vanuit Zaventem komen 
proef anden. De jongste beslissing 
tot overplaatsing van vier (op de 
vijf) meteobedienden van Deurne 

fabriek. Antwerpse ekonomische 
kringen hadden in de loop van 1963 
kontakten gelegd met deze firma die 
zich toelegt op de konstruktie van 
vliegtuigen voor zakenlieden en 
sportvliegerij. De firma had reeds 
vroegere belangstelling gehad voor 
Deurne om er eventueel een vesti
ging door te voeren en voor 30 j a 
nuari 1964 werd een afspraak ge
maakt tussen de Antwerpse zakenlui 
en top-managers van het Amerikaans 
bedrijf. Men zal zich het belang van 
een vestiging van luchtvaartnijver-
heid te Antwerpen wel kunnen in
denken, temeer daar buiten het al-
gem.een ekonomisch nut eraan ver
bonden, hierdoor eveneens het voort
bestaan van de luchthaven zou ver
zekerd geweest zijn. Wat gebeurde er 

naar Zaventem z,odat er te Deurne echter ? De afgevaardigden van de 
nog slechts één enkele meteo'^b'é-
diende overblijft." 

En ten slotte de benoeming tot 
luchthavenkommandant te Antwer
pen van de ex-kommandant van het 
vliegveld Knokke,voor wie deze be
noeming als het ware neerkomt op 
een verbanning, met voorbijgaan van 
kandidaten ter plaatse die bewezen 
hadden zich vol'edig in te zetten 
voor de heropleving van de lucht-
vaartaktiviteit te Deurne. 

C E S S N A - S C H A N D A A L 

De klap op de vuurpijl was echter 
de zaak van de Amerikaanse Cessna-

firma'Öessna werden te Zaventem 
van bij hun aankomst onderschept 
door hogere ambtenaren en onmid

dellijk dermate In beslag genomen 
door allerlei bezoeken, rondleidingen, 
vertrouwelijke gesprekken met hoge 
ambtenaren van de Regie en van de 
Sabena, dat de afgevaardigden van 
de Antwerpse zakenwereld twee da
gen lang tevergeefs op hun gasten 
hebben gewacht en er zelfs niet in 
slaagden telefonisch met hen in ver
binding te treden. 

KANS VERKEKEN 

Bij het oponthoud bleef het niet, 
Brussel speelde het spel tot het ui t
erste. De Amerikaanse managers 
konden te Brussel niet in verbinding 
komen met ambtenaars die een niet-
centrallstische strekking voorston
den, vermits deze door de regie het 
zwijgen werden opgelegd. Bovendien 
legde Bertrand op 29 januari — dus 
enkele dagen voordien — een se
naatsverklaring af waarbij de ver
oordeling van Deurne een uitge
maakte zaak bleek. Hierdoor kon men 
de Cessna-onderhandelaars voor de 
voeten gooien dat een vestiging te 
Deurne onzin zou zijn vermits het 
vliegveld toch zou afgeschaft worden. 
Begrijpelijk is wel dat de Amerika
nen praktisch alle belangstelling ver
loren hadden toen zij uiteindelijk 
(want men kon de onbeleefdheid 
toch niet zo ver drijven dat men de 
Cessna-mensen helemaal niet naa r 
Deurne liet gaan) toch in kon tak t 
kwamen met de Antwerpse zakenlie
den. Toch zond Brussel nog in aller
ijl een ambtenaar naar Antwerpen 
die moest beletten dat het Deurnse 
personeel een al te overmatige ijver 
aan de dag zou leggen en die boven
dien verbood een lijstje met de voor 
kantoorruimte toegepaste huurpr i j 
zen aan de Amerikaanse afgevaardig
den te overhandigen. 

Enkele dagen later, op 4 februari, 
toen de zaak verloren was voor Ant
werpen verklaarde minister Bertrand 
in de Kamer dat geen druk of In
vloed vanwege zijn diensten werd 
uitgeoefend op de Amerikanen. C!y-
nischer kan het wel niet. 

Eens te meer heeft de Brusselse geeuwhonger zijn hap thuisgehaald. 

Cessna zal nu wel naar « Brussel-nationaal» of ergens naar Wallonië ge

lokt worden. Eens te meer gaat een belangrijke nijverheid voor Vlaanderen 

verloren en wordt een prachtig argument voor het behoud van de Deurnse 

luchthaven te niet gedaan. Zo zal het blijven in de Belgische eenheidsstaat 

waar Vlaanderen steeds de dupe van de historie is geweest. Zo blijft het tot 

uiteindelijk volledige autonomie verkregen wordt. 

S.D.L. 

Een goede 

GAZONMAAIER 
vindt U bij 

F i rma 

D E C O C K L. 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

BOOM 
Frachtig lentebal. 

De Vlaamse Kring Rupelstreek 
richt op zaterdag 18 april (van
daag dus) zijn Jaarlijks, prach
tig lentebal in voor zijn leden, In 
de feestzaal « ApoUo », Kerkstr. 
17, te Boom, met de medewerking 
van het befaamde Antwerps dans
orkest « De Accordona's ». Aan
vang : 20 uur stipt. 

Een grote tombola met talrijke 
mooie prijzen, zal tijdens het bal 
ledereen in de gelegenheid stellen 
het nuttitge aan het aangename 
te paren. 

Het enorme sukses dat elk jaar 
dit bal kenmerkt, ligt zeker nog 
In ieders geheugen. Het is dan ook 
te voorzien dat er wederom een 
grote toeloop zal zijn. Kom dus 
tijdig! 

Wij wensen U bij voorbaat van 
harte welkom. 

BORNEM 
Deze jongste afdeling van Klein-

Brabant had een gezellig samen
zijn georganizeerd voor zijn leden 
en simpatizanten, dat voor velen 
een eerste kennismaking was met 
de hartelijke atmosfeer in deze 
afdeling. Pel toegejuicht werd de 
rede van P Martens die de sociale 
Inslag in onze Vlaams - nationale 
strijd belichtte. De bestuursleden 
van de afdeling deden aan pro
vincieraadslid Ward Rolus de be
lofte Bornem vooraan te brengen 
in de abonnentenwerving. 

EKEREN 
Onze algemene vergadering van 

april werd wederom druk bijge
woond. De besprekmgen verliepen 
vlot en kameraadschappelijk. 

Meerdere Ekerenaren zullen de 
spreekbeurt van Pater Brauns 
s.J. bijwonen te Merksem op za
terdag 18 april a.s, te 20 uur in 
de zaal « Tijl >;. Bredabaan 298. 

Voor de Volksunie-week Antwer
pen Is alles üi orde wat betreft 
de grote kolportage en de ver
spreiding van pamfletten. 

Voor de fakkeloptocht op don
derdag 23 april verzamelen wij 
van 20 uur af aan het lokaal « Pe-
ter Benoit ». Wij stappen op ach
ter ons Volksunie-vaandel. 

Te Ekeren is er leven 'n de brou
werij. Men voelt reeds de storm 
aan van de naderende gemeente
verkiezingen. 

LIEB 
Vorige zaterdag vond onder gro

te belangstellmg het familielente-
feest van de afdeling Lier plaats. 
Gul en uitbundig volgens de beste 
Iiierse tradities. Er e-gast Wlm Jo-
rlssen, nat.-sekr., kondigde offi
cieel aan dat de V.U. op 11 okto
ber in Lier zal deelnemen aan de 
gemeenteverkiezingen. Het feest 
duurde tot in de late uurtjes en 
kende een enorme bijval. 

MERKSEM 
Kernvergadering. 

Op woensdag 29 april, te 20 uur 
In ons lokaal Tyl, Bredabaan 298, 
zeer belangrijke kemvergadering, 
waarop wij al onze leden verwach
ten die zich interresseren aan de 
Innerlijke werking van onze afde
ling en aan de toebereidselen van 
de aanstaande gemeenteverkiezin
gen. 

Bormsherdenking. 
De herdenking van de sterfdag 

van Dr. Aug. Borms op de gemeen, 
telljke Begraafplaats van Merk
sem, verleden zondag 12 april, 
groeide uit tot een .iaarlijkse ge
beurtenis die steeds indrukwekken
der wordt. Er waren veel belang
stellenden opgeKomen die zich pië
teitvol schaarden rond het scha
mel houten kruis. Kransen en bloe
men werden neergelegd, terwijl de 
vaandels in de wind wapperden. 
De jeugd van Vlaanderen zong een 
lied. Ontroerend was de toespraak 
van de oude frontsoldaat Juliaan 
Platteau. 
Meester Mulleman. 

Wi) vernemen het overlijden 
van de oude Vlaamse kamper 
Meester Mulleman, in de gezegen
de ouderdom van 84 jaar. Er was 
een tijd dat de Vlaamse Toeristen
bond in Merksem ef-n nias<;a 'e-

den telde, en de naam V.TJB. en 
Meester Mulleman hier slnonlem 
was. Hij was een wroeter die niet 
belust was op eerbetoon. Hij wou 
nooit vooraan staan. 

Maar duizende kilometers heeft 
hij gewandeld over de Vlaamse 
wegen, dan stapte hij vooraan, 
met een meeslepende overtuiging, 
vol liefde, leerde hij aan de wan
delaars de schoonheid van ons 
Vlaamse land ontdekken en lief
hebben. 

Niets bleef U gespaard, Meester, 
maar de Heer zal U genadig zijn, 
en nu zijt gij bij al onze oude ka
meraden. 

Aan de ganse familie Mulleman, 
en inzonderheid aan onze trou
we medewerker en bestuurslid 
Theo, biedt het bestuur V.U. afd. 
Merksem zijn oprechte en kriste-
lijke deelneming aan. 

VOORKEMPEN 
Geboorten, 

Bij Daniël Bertrand - Van Loo-
veren (Schoten) begroetten Her
man en Hans de komst van In-
gridje; onze propagandisten, dhr, 
en Mevr. Leo Smeets werden voor 
de 2de maal grootouders van een 
Uef Kerlinnetje, ook een Ingrid bl] 
Hugo van Hees - Smeets; Frans 
van Dessel en Jan van Put werden 
re.sp. neef en oom want ook bij 
Van Dessel - van Put (Schilde) 
kwam een eerstgeborene; Dolf 
Meutermans werd (suiker) oom 
van een flinke Hugo bij Raf. Pae-
pen - Meutermans. 

Aan al deze leden wenst de 
Vlaamse Ziekenkas goed heil! 

Werftocht. 
Voor de werftocht te Deurne 

van 19-4 komt de groep Schoten-
Kapellen bijeen te 9 uur 15 aan 
het eindpunt van tram 12 (hoek 
Ter Heydelaan en Alfons Schnel-
derlaan, Deurne). 

Verdere richtlijnen worden ter 
plaatse verstrekt. 

BRABANT 

AARSCHOT 
Vergadering V.V.B. 

In aanwezigheid van een groot 
aantal personen uit het Aarschot
se werd in de zaal Florida een af
deling van de Vlaams Volksbewe
ging in het leven geroepen. 

De verwelkoming werd gehouden 
door Dr. Jur. Pr. lannoy, voorzit
ter van het arrondissement Ijeu-
ven, die tevens het doel en streven 
van de Vlaamse Volksbeweging toe
lichtte. 

Na de uiteenzetting van de voor
zitter werden heel wat vragen ge
steld, die allen een antwoord kre
gen betreffende de werking van 
de VVB. 

Hierna werd dan een verant
woordelijk komitee samengesteld. 

De belangstellenden uit het kan
ton, of uit de Zuiderkempen kun
nen zich wenden tot het geweste
lijk sekretariaat V.V.B. Rum. 
Wetzstraat 1, Aarschot. 

Tot besluit werd dan nog verder 
medegedeeld dat de afdeling reeds 
eerder officieus van start ging en 
dat zij reeds een 105 leden telt. 

LEUVEN 
Op donderdag 30 april 1964 komt 

onze voorzitter Mr. Frans Van der 
Eist volgende kernpunten belich
ten : 1) aktuele Vlaamse proble
men; 2) grondwetsherziening; 3). 
verkiezingen; gemeenteraadsver
kiezingen en parlementsverkie
zing; 4) vorming Vlaams Front. 

Ongetwijfeld een reeks indruk
wekkende onderwerpen, waarvan 
vooral de konkrete feiten in ver
band met de frontvorming de aan
dacht zullen trekken. 

Deze avond wordt door de 
Vlaams Federale Studenten inge
richt in lokaal « Cristal », Parijs
straat 12 Leuven op 30-4-1964 en 
begint stipt te 20 uur. 

Leuvenaars en studenten harte
lijk uitgenodigd! 

LIMBURG 

EISDEN 
Verleden week vond, op verzoek 

van enkele nieuwe leden, de stich-
tingsvei^adering van een nieuwe 
afdeling plaats te Eisden. Het be
treft in feite een afdeling Meche-
len aan Maas, die samen met Eis
den een nieuwe kern vormt In 
het arrondissement Tongeren-
Maaseik. Op deze vergadering, die 
In beperkte kring gehouden werd, 
was de provinciale voorzitter Drs 
Joris Degraeve aanwezig om de 
werkwijze en propagandamogelljk-
heden te bespreken. 

DIEPENBEEK 
De afdeling Hasselt onder lei

ding van Renaat Vanheusden 
hield een kolportagetocht tn de 
gemeente Diepenbeek. De bladeh 
werden voor de gelegenheid gratis 
uitgedeeld om alzo een eerste en 
ruime kontaktname tussen de be
volking en onze partij mogelijk te 
maken. 
GENK 

Ook tijdens de voorbije week 
werd een zeer intense propaganda 
gevoerd met ons weekblad « De 
Volksunie » tn de mijnstreek. Aan 
de drie kolenmijnen werden de 
bladen gratis bedeeld door een 
ploeg mijnwerkers en dit onder de 
leiding van onze arr. secretaris. 
Dat de medewerkers uit het Genk-
se veel werk verzet hebben tij
dens de laatste weken kan niet 
betwist worden, want haast elke 
dag zijn ze op propagandatocht. 

HASSELT 
De afdeling Hasselt werkt voor

beeldig verder en brengt week na 
week nieuwe leden en abonnemen
ten binnen. Het kan dan ook niet 
anders dat deze afdeling het groot
ste aantal lezers heeft In Limburg. 
Dit resultaat is het gevolg van de 
aanhoudende Inspanningen van 
de arr. secretaris Renaat Van
heusden. 

HASSELT^ST. TRUIDEN 
De prov. secretaris Olem Ctole-

mont heeft tijdens de afgelopen 
week een reeks bezoeken gebracht 
bij vooraanstaanden ten einde de 
middelen te onderzoeken om de 
financiële bijdrage voor het pro-
pagandafonds te kunnen vergro
ten. 

NEEROETEREN 
Alhoewel er een goede werking 

In deze gemeente wordt gevoerd 
hebben de kaderleden van afde
ling Maaseik een gratls-versprel-
ding van ons blad gedaan. Ec 
werden namelijk een 200-tal VU-
bladen uitgedeeld aan de kerk. 

De kaderleden wisten ons te 
zeggen dat de Volksunie thans 
met grote sympathie onthaald 
wordt. Een zeer betekenisvol ver
schijnsel. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Werftocht. 

De kolportage voor zondag 19 
aprU heeft plaats te Goeferdingen. 
Samenkomst aan het lokaal de 
Klok te 9 uur. Iedereen op post 
a.u.b. 

GENT 
Dr Borms herdenking. 

In vervanging van de heer W. 
Hermans, door ziekte weerhouden, 
trad de heer Coolsaet als spreker 
op. Deze jaarlijkse Dr Borms her
denking vond ditmaaj plaats In 
het lokaal Rome. Talrijke oude ge
trouwen en vele jongeren werden 
door K. Van Darome verwelkomd. 
In zijn inleiding, wees deze op de 
verantwoordelijkheid die de oude-

Ook ü kunt lid worden van de 
grootste briefwisselingsclub van 
België, alle leeft, talen, verzan». 
hobbles. Schr, Publ. Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr 55, Oostende. 

Ook ü kunt snel huwen, 
treedt toe tot het gespeciali
seerd huwelijkswerk met lijs
ten, Schr. Publiciteit Ardaen 
Pierre, afd. H., Amgterdamstr. 

55, Oostende. 
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Vlaamse strijd >. 
Bestel ze door storting van 20 fr. op postrek. 604424 van 
V, Devreese. IJzerlaan 83 Diksmuide of zendt een bankje 
van 20 fr. onder omslag naar dit adres (Bestellingen van 
min. 10 eks. : 20 t.h. korting). 

re generatie te dragen heeft, met 
het oog op het verder tiulver stelr 
len van onze Vlaams Nat. idee, en 
het voorbeeld dat wij allen aan 
een Dr Borms kunnen en moeten 
nemen. De heer Cbolsaet belichtte 
dan de periode Borms, zijn stu
dententijd, als leraar in Peru, zijn 
strijd voor de vernederlandsing 
van het onderwijs en de oorlogs
jaren 1914-18. De jonge Borms 
kwam naar voor zoals de ouderen 
onder ons hem gekend hebben, 
strijdvol, onbaatzuchtig en steeds 
bereid. Ook in de moeilijkste tij
den nam Dr Borms vrijwillig zijn 
verantwoordelijkheid op, hij bleef 
de zuivere idealist, aanvaardde 
nooit een enkele post, alle winstbe
jag was hem vreemd. De figuur 
Borms moet en zal, ook bi] de jon
gere generatie, voortleven. 

Kolportages. 
Onze kolportagetocht van 12.4. 

1964 te St. Denijs-Westrem, Af-
snee en De Pinte, kimnen wij als 
zeer geslaagd bestempelen. Met 17 
man zijn wij er in geslaagd 224 
nummers aan de man te brengen. 

Onze volgende tocht gaat naar 
Zwijnaarde en de Zwijnaarde-
steenweg op zondag 10.5.1964. WIJ 
verzamelen zoals gewoonlijk op 9 
uur aan het Vlaams Huis < Roe
land >. 

Provinciale Kaderdia^r. 
Het distriktbestuur doet een op

roep tot alle kaderleden om aan
wezig té zijn <^ de provinciale 
kaderdag op zaterdag 18.4.1964 om 
15 uur 30 in de grote zaal van de 
Roeland. Uit de Interessante uit
eenzettingen zal beslist nog iets 
te leren vallen. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBBOEK 
Op 30 maart 11. vond te Asse-

broek met het oog op de gemeen
teraadsverkiezingen een voorbe
reidende vergadering plaats. 

Ten gevolge van deze samen
komst Is het welhaast zeker dat 
met een verruimde en dlnamische 
Vlaamse lijst, aan de plaatselijke 
gemeenteraadsverkiezingen zal 
worden deelgenomen. Inmiddels 
worden verdere kontakten gelegd 
en za},. in het kader van de a.s. 
arr. V.Ü.-week, een doorgedreven 
leden- en abormementenwervlng 
worden verder gevoerd. 

BLANKENBERGE 
Algemene ledenvergadering. 

Leden en abonnementen worden 
verwacht op de samenkomst van 
vrijdag 24 april a.s. te 20 uur 30 
In het lokaal « Rubenshof », West
straat 74, Blankenberge. Op de 
agenda o.a. : de komende gemeen
teraadsverkiezingen. 

Geslaagd avondfeest. 
De V.U. afd. Blankenberge was 

de laatste van de reeks afdelingen 
in het arr. Brugge om op 11 apr. 
11. een avondfeest in te richten. 
Hoewel enigszins gehandikapt 
door het begmnende kustseizoen, 
is dit avondfeest toch uitgegroeid 
tot een sukses op de ganse lijn. 
De bestuursleden van de afd 
Blankenberge halen eer van hun 
werk. 

G:BERGERS 
nog een laatste week 
reklame-verkoop 

bij elke 
van een 

aankoop 
kostuum 

GRATIS EEN BROEK 
Specialist 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvllet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91.65 

Korting bij vertoon van 
deze advertentie. 

BRUGGE 

Werkgroep voor «« gemeenl» 
raadsverkiezingen. 

Wanneer deze regelen verschijn 
nen is voor de stad Brugge-Ze» 
brugge reeds de werkgroep voor d« 
gemeenteraadsverkiezingen ga^ 
start. Het is de hoop van veléql 
dat deze werkgroep minstens aU 
reaultaat moge hebben dat er lïï 
de Brugse gemeenteraad einda» 
lijk eens klare opposltle-taa]^ 
wordt gesproken. Het Is Imrneri 
hoogtijd dat er eens een boekje 
wordt opengedaan over de « iw 
publiek van kameraden > die h ^ 
Brugse gemeentebestuur it gstt 
worden. 

OOSTENDE 

Vrijdag 24 april om 20 uur, !•» 
denvergadering van het Algemeeai 
Vlaams Vakverbond, gewest Oot* 
tende. 

Bijeenkomst In 't café < Oosten» 
de-Dover », Torhoutstw. 32, OoS* 
tende. 

Alle vrienden en simpatlsantea 
van het A.V.V, worden er ver» 
wacht, om samen de t»'oblemeil 
van de sociale welvaart van on» 
volk te bespreken. 

Vrijdag 1 mei viert het A.V.'W» 
gewest Oostende - Gistel het teesi 
van de arbeid. Om 20 uur spreeW 
E.P. Brauns S.J. In café « In deni 
Autobus », Kolaerdstraat (Ingang 
Snaaskerkenstraat) over c Onfc 
voogding van de Vlaamse arbeli 
ders ». Iedereen is welkom. 

ST MICHIELS 

De afd. St. MIchiels komt ledflk 
re 3de maandag van de maand 
samen. Zo ook op maandag 2tt 
april a.s. te 20 uur ten huize vaa 
de nieuw aangestelde propaganda» 
leider, dhr Geert Malengier, Park 
Rode Poort 18, St. MIchiels. Op dto 
agenda van de volgende sameo-
komst staat o.m. de vorming van 
een dynamische vlaamse lijst onii 
aan de a.s. gemeenteverkiezingeis 
deel te nemen. 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier. 
Alle dagen 's middags en! 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen, scholen enz.^ 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpeii 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent. aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

• . 
Niet vergeten dat men Int 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

' ^ 

Niet vergeten weldr» 
Dort Thierbrauhof lü 
te Brussel 
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A N T W E R P E N 

BEKCHEM 
Op donderdag 2 april had te 

Serchem een algemene ledenver
gadering plaats met op de agen
d a bestMursverkiezing voor de pe
riode 1964-66. 

Wij mocMeB ons verheugen in 
M d BBer grote balangstelling, 
• aa rvoor wij onze leden hartelijk 
danken. 

Olt twaalf kandidaten werden 
volgende zeven bestuursleden me t 
grote meerdwheid verkozen : 

Voorzitter : J. Huybers; secreta-
Cts : J . De Roover; pennlngmees-
| e r : M. V. d. Elsken; organisatie ; 
9. Creten; jM-c^jaganda : J. Ferir; 
laadsleden : Dr. Goemans, R. Geu-
kena. 

Dr. Goemans Bctioot de hoofd-
wogei af en behaalde 76 van de 79 
geldig uitgebrachte stemmen. 

Provincieraadslid W. Rolus stel
de dan het nieuwe bestuur voor 
a a n de aanwezige leden en legde 
• r in een korte toespraak de na
druk op dat de Volksunie te Ber-
ebem met een volledfee lijst aan 
de gemeenteverkiezingen zal deel
nemen, met als onbetwistbaar kop-
inan Dr. Goemans. 

Na een kort woord vanwege de 
uit tredende en vanwege de nieuwe 
Toorzitter werd de vergadering ge-
Bloten. 

De samenstelling van het nieu-
We bestuur voor de belangrijke 
periode 1964-66 moet de s tar t zijn 
•oor een meer doorgedreven wer
king, die haar hoogtepunt zal be
reiken in de laatste weken voor 
de gemeenteverkiezmgMi en haar 
bekroning zal vinden in de triom
fantelijke intrede van de V.U in 
he t gemeentebestuiu- van Berchem. 
Hiervoor rekenen wij op de mede
werking en de steun van al onze 
leden en sympathisanten. 

Mededelingen, 
Alle belangstellenden die moei

lijkheden ondervinden met het 
Invullem van him aangifte voor de 
rechtstreekse belastingen, kunnen 
Bicih wenden tot het V.U.-sekreta^ 
r iaa t . Grote Steenweg 165, te Ber-
ehem. Alle dag«i vanaf 19 uur 30 
;(niet op zaterdag). 

De Volksunieafd. Berchem zoekt 
lokaa'houder 

Liefhebber geliever zich in ver
binding te stellen met de voorzit
ter, dhr. 3. Huybers, Eikelsta-aat 2 
t e Berchem. 

KONTICH 
Op de eerste lentedag van dit 

' faar starte het nieuw verkozen be
stuur vol jeugdig dynamisme. 

Proficiat voor hen die niet te
rugschrokken de taak op zich te 
nemen. 

De eerste kontaktvergadering 
•erliep schitterend. 

Een speciaal verkiezingsfonds 
werd opgericht "Oor de gemeente-
•erkleeingen. 

Financiële steun voor ons ver-
kiezmgsfonda P«r inschrijvingen 
WJ bestuurs- en kernleden, ol per 
postcheck op nr 12738 van Krediet-
p*nk Kontich. vermelden Rek. Nr. 
TT6. 

Onze oiganisatieleider start met 
•en propagandaploeg met het oog 
op rie aanstaande gemeenteverklfi-
Bing. 

Iedereen die zijn diensten wil 
aanbieden is welkom. Wij rekenen 
op U! 

De funktles van het bestuur zijr» 
als volgt vastgelegd : 

Voorzitter : Steurs Jef, Edegem-
aesteenweg 87. 

Sekretarls : Jaeken Rene, Wit-
Trouwenveld 14. 

Penningmeester : Olyslaegers 
Erik, Pluysesemstraat 15. 

Propaganda : Goris Jaak, Diil-
felseseenweg 22. 

Organisatie : Defossé Luc, Kei-
•ershoek 210 

Raadslid : de Bock John, J . 
C3harlottestraat 6. 

KAPELLEN 

Verg^adering. 
Dinsdag e.k. 14 april te 20 uur 

heeft de maandelijkse ledenverga
dering plaats in het lokaal Ter
minus, Antwerpsesteenweg 107 te 
Kapellen (tel. 74 29.91), De twee 
jaarlijkse bestuursverkiezmg gtaat 
o,m. op de agenda Al de leden 
van Kapellen, Hoevenen en Sta-
broek worden dringend verzocht 
deze vergadering bij te wonen. 
Kandidaten voor een bestu ursfunk-
tie kurmen zich aanmelden tot bij 
het begin van de vergarter.ng. 
Kolporta^es groep Nood rkempen. 

Op 4 april werd door öe afde
ling terug aangeknoopt met de 
traditie : wij leverden inderdaad 
een vierde van de k<wportagep'oeg 
die te Brasschaat aan de s ag was; 
het werd een sukses : de beschik
bare nummers werden m ander
half uur aan de man gebracht, en 
onze leden namen ruim ern derde 
voor hun rekening 

Aan kantonaal gevo machtigde 
Bert de Bruyn die het slachtoffer 
werd van een ernstig verkeerson
geval bieden wij langs deze weg 
onze beste wensen voor een spoe
dig herstel. 

MECHELEN 

Op zaterdag 25 april 1964 te 20 
uur vindt in de Stads'^chouwburg 
te Mechelen de kreatie plaats van 
het toneelsuk « De Hypnotiseur » 
van de gekende Vlaams-nationale 
toneelschrijver Drie.s Bogaert. 

Het stuk s taat onder de regie 
van Willy Van der Meulen. 

Warm aanbevolen. 

NIJLEN 

De Vlaamse Kring Nijlen richt 
zijn tweede lentefeest in op zater-
da.g 18 april. Zaai Parochiekring 
O.L. Vrouwparochie Bouwelse 
steenweg. Beein 20 uur. Wie zich 
de vro'ijke familie-atmosfeer van 
vorig Jaar herinnert, za] zeker 
niet willen ontbreken op dit feest 
van de Vlaamse Kring. 

Vrolijke dans en reuzetombola. 

RANST 

Op 17 april te 20 uur in zaal 
« Roma » te Broechem, zal er een 
kantonale vergadering p 'aa ts vin
den waarop we alle leden drin
gend uitnodigen. 

Vergadering gehouden ter voor
bereiding van de V.U.-week te 
Antwerpen. 

VOORKEMFEN 

Vlaamse ziekenkas. 
Op 1-4 kwam een flink kontin-

gent aansluitingen onze afdeling 
versterken en alle « wervers » zijn 
nu lid van de V.N kas. 

Bij Daniël Bert ïand begroetten 
Herman en Hans de komst van 
Ingridje; onze propagandist Leo 
Smeets werd voor de 2de maal 
grootvader van een Kerlmnetje; 
Frans van Dessel, Jan van Put en 
Rudolf Meutermans werden (sui
ker) oom en er komen er deze 
maand nog enkele bij. Want de 
statistieken wijzen uit dat de 

Voor uw feesten - ont
vangsten en persoonlijk 
gebruik " Isca - Wijnen -
Champagne. Honderd, ten 
honderd voordeliger kwa
liteit verzekerd. Vlaande-
rens bruisende scnuimwtjn 
(«Blau wvoet»). Katalogus 
op aanvraag, speciale kor
ting aan VU MARCEL 
WEYNS - Transvaalstraat 
44 - Berchem - Antwerpen. 
Telefoon . 03/301478. 

Vlaamse, de Ziekenkas is met de 
grootste kinderrijkdom. 

Dat ons buske thans weer op al
le 's Heren wegen te zien is, dan
ken wij voor al aan propagandis
tenvriend, dhr. H. Langs deze weg 
onze beste dank. 

Kantonaal gevolmachtigde, Bert 
De Bruyne, die na een auto-onge
val voor enkele dagen in het zie
kenhuis verbleef, is goed aan de 
beterhand. 

We wensen Bert een volledig 
herstel en hopen hem te Deurne 
aan 't vertrek te vinden. 

Werftochten. 
Een stevige piloeg, steeds de ou

de kern Sohoten-Kapellen, be
werkte het vruchtbare gebied te 
Brasschaat en dan vooral de 
Noordoost-hoek. De reaktie was 
uiterst goed. In deze nieuwe ui'ba-
nizatiewijk (een huis met een 
tuintje) was er m bepaalde stra
ten haast huis-aan-huis-verkoop. 
Reeds lang vooi twaalf, was onze 
voorraad bladen uitverkocht. Twee 
nieuwe « wervers » aan de start , 
en wat voor wervers! Onze trouwe 
vriend Pier, die van zijn nacht
werk recht mee op kolportage 
schoot en Mevr. We v. A., die haa r 
(kleine) voetje naast de beste zet
te ! Op Frans v. D. na. gemiddelde 
leeftijd : 40! 

Waar blijft de jeugd in dit be
langrijk propagandawerk? 

O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 
Kolportage Welle : 250 ver

kochte nrs. Welle boekt een nieuw 
benijdenswaardig rekord : dit be
tekent zomaar 30 % van de be
zochte huizen! 

Het is betekenisvol voor de aan
staande gemeenteraadsverkiezin
gen. En het is ook de welverdiende 
en gesmaakte vrucht van wat een 
dynamisch afdelingsbestuur heeft 
weten te verwezenlijken, geduren
de jaren volgehouden organisatori
sche werking. 

Proficiat WeUe! 
Na deze prachtige uitslag, ging 

onze kolportage - ploeg, welke op 
volle toeren draait , nog 52 n r s 
verkopen in Iddergem. 

Absolute cijfers voor deze kol
portage - dag : 301 nrs . 

VolgHide werftocht : 19.4.64 : 
Goeferdlnge, Zarlardinge, Moer-
beke - Viane en Overboelaere. 

Samenkomst, lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr . Aalst, 8 uur 30 
of kerk Geraardsbergen, 9 uur 15. 

ZOEKERTJ 
Gevraagü 4 flmke meisjes of 

vrouwen om te werken volgens 
aanleg en bekwaamheid in alle 
takken van het bedrijf. Zich wen
den Wasserij Rap en Rein, Wal
burgstraat 17 St. Niklaas, tel. 
03-76,06.35. 

24 

Over te nemen btj Zuidstation 
te Brussel zeer goede handelszaak, 
boeken, dagbladen, tijdsch-iften, 
tabak en papierwaren. Fortuin ver
zekerd op korte tijd. Tel. 02.5937. 
88. 

25 

Vlaamse studenten sluit aan bij 
J.V.S.G. onpartijdig, open voor ie
der, radikaal Vlaams. Inlichtingen 
Frankrijklei 8 Antwerpen. Afde
lingen over gans het Vlaamse land. 

26 

WIL U GRATIS MEE 
NAAR TENERIFE ? 
De Spaans-Vlaamse groep TEN-BEL, die op het eiland 
Tenerife, aan de «Costa del Silencio» een moderne 
droomstad bouwt, richt van 11 jnli (Vlaandrens hoog
dag:) tot 25 juli a.s. een groepsreis in, naar de Kanarische 
Eilanden, per vliegtuig heen en terug, 14 dagen verblijf 
in hotels van 1ste kategorie, voor 10.890 fr., alles inbe
grepen ! 

Aan alle kopers van een appartement, villa of bungalow, 
wordt de reissom integraal terugbetaald ! * 

Weet U dat het toerisme op Tenerife reusachtige afme
tingen aanneemt ?Dat U er nu nog een appartement kunt 
kopen voor 225.000 fr. ? Dat de grond er op sommige 
plaatsen om de 2 jaar in waarde verdubbelt ? Dat wie in 
Tenerife een villa bezit, op 4 k 5 jaar zijn geld terug 
heeft, omwille van de hoge huurprijzen ? 

•Alle inlichtingen over dit stukje paradijs en wat we voor 
D kunnen doen, worden V gaarne verstrekt door : 
TEN-BEL n.v.. Burg. Lippensplein 5 (Rond Punt) Gent. 
Telefoon : 09/23.43.50 

J.H. VAN HOVE, Naamsestraat 6-8-10, Leuven. Telefoon : 
016/247.48 

W. VANBRABANT, Koningin Astridlaan 1, 
Telefoon : 09/70.52.93 

Bottelare. 

Dr. B. MEYSMAN, Kasteelstraat 22, Melsen-Gavere. 
Telefoon : 09/75.14.85 

KREDIFINA n.v.. Jan van Rijswijcklaau 62, Antwerpen 
Telefoon : 37.54.38. 

Wenseii in 
dienst te nemen Spaanskennend vrouwelijke bediende. 

De Backer - Herdenking. 
De « Priester Daensvrienden » 

nemen deel a a n de herdenking 
van advokaat Alois De Backer te 
Denderhoutem op zondag 24 mei. 
Br vertrekt een autobus te 8 uoir 
30 a a n lokaal « De IJzer », Vlaan-
derenstraat . Nog enkele plaatsen 
zijn vrij. Prijs 20 F. Inschrijvin
gen aldaar en bij Ben. De Coek, 
Rapens t raa t 27, Aalst. 

DENDERHOUTEM 

Zondag 24 mei : herdenking van 
he t 60-Jarig afsterven van advo
kaa t Alois De Backer, volksverte
genwoordiger der Daensisten, 

We vergaderen bij de heer Hec
tor Beeckman, Terlinden 11, te 9 
uur, om ons in groep naar de kerk 

K A P I T A L E N 

Uw geld bUjft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 

Om het even welke som. 

Schr kan. bl., onder M.V Jl. 

te begeven waar een H. Mis met 
offer zal opgedragen worden te 9 
uur 30. Nadien optocht naa r het 
kerkhof, alwaar bloemenhulde ge
volgd van een paar spreekbeur
ten. 

De « Prleste- Daensvrienden » 
ui t Moeskroen zullen de plechtig
heid opluisteren. 

DENDERLEEUW 
Zaterdag 11 april was de afde

ling Denderleeuw In feest. 
De viering van he t vijfjarig be

s t aan ging gepaard met een vlag-
overliandiging a a n he t bestuur. 

Sena,tor Dlependaele schetste in 
enkele woorden he t simbool van 
de vlag en stelde deze onder de 
hoede van de voorzitter J a n Van 
Der Weeën en Mevrouw Asseman-
Mat thys . 

Kor Van der Goten als eregafit, 
bracht ons zijn beste liedjes en 
zorgde voor luim en lach. 

Tot in de kleine uurtjes werd er 
gedanst op de tonen van he t al
oude ongel. 

Hier volgt de Uitslag van de 
tombola.. 

Winnen een vaas de n r s 11 en 
33. 

Een fles porto n rs 197 en 249. 
Een teumpekap nrs 105 en 198. 
Een paar schoenen n r 233. 
Een reproduktie nr 97. 
Een buste van Hugo Verrlest 

n r 1. 

Een leeuwesohild n r 52. 
Prijzen af te halen tot 10 mei 

in he t P a l i n g ^ u l s . 

Te koop voor groepermgen of 
partikulieren okkazie projektie-
filmtoestel Ampro 20, 16 mm klank 
tel. n a 18 uur 03-527113. 
^ 27 

Bouwgrond gezocht gemeenten 
Sint Martens Latem of Sint De
nijs Westrem. Voorgevel 20-25 m. 
oppervlakte 800 tot 1200 m2. 
Schrijven kantoor blad, 
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Arrondissement Antwerpen 
Volks unie-week 

Tan 19 tot en met 24 ai»-ll 1964. 
MassaeJ Lenteotfensief onder het motto 

Wij hameren verder 
Met de medewerking van aUe kaderleden, propagrandisten 

en simpatisanten. 

Zond^ 19 april : 
In de voormiddag grote kolportage met het weekblad t De 

Volksunie > door de gemeenten Borgerhout en Deume. 
Met deelname van 200 propagandisten en zes microwagenil 

Maandag 20 april ; 
Abonnementenslag I 
Onze kaderleden en i»'opagandisten op bezoek In alle ge

meenten van ons arrondissement. 

Dinsdag 21 april t 
Propaganda^ffenslef In de middenstad. 
Draagbwden- en spandoeken-aktie door onze militanten. 

Woensdac 22 april : 
Jongeren-avond : c De Jeugd moet leven in het lax^a dat nu 

wordt opgebouwd ». 
Spireker : lic. Walter Ltiyten. 
Toegankelijk voor alle Jeugdleiders, unlversltalren, stu-^en-

ten en Jongeren. 
Te 20 uur 30 in het lokaal c Peter Benolt i . Prankrijklel 8. 

Antwerpen. 

Donderdag 23 april t 
Massale fakkeloptocht doorheen de middenstad. 

Verzamelen vanaf 20 uur aan het lokaal c Peter Benolt ». 
Vertrek 20 uur 30. 

Daarna grote slotmeetlng te 21 uur 30, in de zaal c Palla-
dliun >, Offerandestraat 43. 

Voorzitter : Dokter Hektor Goeman^. 
Sprekers : 

Volksvertegenwoordiger Relmond Mattheyssens. 
Volksvertegenwoordiger Prans Van der Eist. 

Vrijdag 24 april : 
Tot slot van de Volksunle-5-dagenweek : 
Reuze-bal met het orkest c De Reizende Troebadoers t. 
Zaai c Palladium >; deuren 19 uur 30, aanvang 20 uur. 
Trekking van de tombola ten behoeve van het boetefonds 

der 17 teerkladdersl 

A N T W E R P E N 

ANTWEBFEN 
BichtllJneD voor oüe afdelingen. 

Zoals gezegd zullen de verschil
lende afdeungeo zorgen voor de 
nodige vaandels spandoeken en 
draagborden ia verband met de 
fakkeloptocht 

Slogans en teicsten sullen toege
stuurd worden aan alle sekretarls-
len. 

Oproep tot aUe miUtanten, le
den van de muziekkapel, vende-
Uera ea vaandeldragers : zonder 
een ultzondermg verzamelen aUe 
mUttanten op donderdag 23 april 
aan het lokaai * Tourist ». Groen
plaats lö. Antwerpen. 

Bijeenkomst vanaJ 19 uur 30. 
Vertrek stipt «e 20 uur naar het 

verzameipimt « Peter Benolt >. 
Frankrljklel 
BalkaarteD en loten. 

In net teken van de 6 dagen-
Voiksunie-week sullen vanaf he
den onze propagandisten in alle 
gemeenten balkaarten en loten ten 
behoeve van de 17 teerkladders 
aanbieden blJ al onze leden. 

WIJ vragen aan deze laatsten 
zeer mUd te zijn. 

Zieletuis, 
Zondag 19 aprU te 11 uur 15. 

laat de Vlaamse Toeristenbond In 
de St. Jakobskertc te Antwerpen, 
een plechtige mis opdragen ter na
gedachtenis van de diep oetreurde 
toondichter Gaston Feremans. 

Tijdens deze cnis zullen door de 
gunstig oekende Zmgende Wandel
kring St. Norbertus. onder leiding 
van E.H. Kamiei Diiysburgh, gods
dienstige gezangen vao de Vlaam
se Eomponist worden uitgevoerd, 
tervrtjd ook mevrouw uane Jaspers 
en de heer Benaat Verbruggen, 
dlrekteur van de Vlaamse Opera, 
een lied van Peremans zullen ver
tolken. 

Ma <16 mis wordt het roerende 
c Gebed voor het Vaderland • ge-

tUuc 
l a MONH»at 

Woltar ROLAND 
lbifatai*,M —AntmrpM 

JM»' 

zongen. Aan het orgel E.H. Joris, 
dlrekteui van het Lemmensmsti-
tuut te Mechelen. die ojn. een 
preiudiimi van Feremans zal uit
voeren. Gelegenheldspreek 

Alle vrienden en bewonderaars 
van de ons te vroeg ontvallen 
toondichter worden tot deze vro
me herdenkingsplechtigheid uitge
nodigd, 

7 mei, O.H. Hemelvaartdag. 
Uitstap van < Onze Vrlenden-

krmg » naar West-Vlaanderen. 
Vertrek : f uur 15 lokaal Peter 

Benolt, Frankrijklel 8, Antw. 
13 uur 30 bezoek IJzertoren. 
15 uur 30 Oost Vleteren ; korte 

hulde aan 't graf van J. Leurldan. 
16 uur 30 lokaal Het Sweert, Gro
te Markt, I^jer, verbroedering 
met vl. nationalisten uit de West
hoek. 

Deze uitstap wordt Ingericht als 
hulde aan de vroeger voor Vlaan
deren gebrachte offers en als ver-
broederlngsdag tussen allen, die 
deze offers nog waarderen Deze 
zijn allen welkom. 

Deelnameprijs per autocar 90 
P, te storten op postchek 909105 
op naam van Van Dingenen, Ant
werpen. 

Namen kunnen pok opgegeven 
worden aan : 

E. Breugelmans, Heuvelstraat 
43, Boechout. 

G. Storme, VerbovenleJ 5, Deur-
ne. 

We hopen, dat ook vele vrien
den van Oost- en West VI. ons te 
Diksmuide, Oost Vleteren of leper 
zullen komen vervoegen. 

DECBNE 
Kolportage 19 april 1964. 

AUe medewerkers op post voor 
de inzet van onze kieskampagne. 

Er worden 4 mlcrowagens inge
zet en we rekenen op minstens 
100 medewerkers. 

Verzameling om 9 uur 30 stipt 
op volgende plaatsen : 

Deume-Zuld : Eindpunt tram 
24 (Herentalsebaan). 

Deume-Centrum : Eindpunt 
tram 10 (Hoek Schotenstwg en 
Turnhoutsebaan) (2 ploegen). 

Deurne-Noord : Eindpunt tr«im 
12 (Hoek Alfons Schneiderlaan en 
Ter Heydelaan). 

EKEBEN 
V.C-week Antwerpen. 

WIJ doen mee aan de massakol-
portage te Borgerhout en Deume 
op zondag 19 aprlL Onze leden en 
slmpatisanten zullen die dag van 
de partij zijn. Ekeren zal trou
wens de ganse week op post we
zen. Richtlijnen volgen later. 

HEIST-BEEBZEL 
Het gezelUg samenzijn van de 

afdeling vindt plaats in Beerzel^of 
(9 18 ai»11 te W uur. Wafelbak. 
tombola, muziek. acet(^en. zaag 
en humor. Ckxtcbelaar pr<rf. Oe 
Sobrle. Toegang 10 F. 

Al de nationalisten en slmpati
santen uit de streek zijn hartelijk 
welkom. 

MEBKSEM 

Fater M. Brauni s.j. 
Het bestuur van de V.K. Groe-

nmghe nodigt alle Vlamingen van 
Merksem uit op de voordracht van 
Pater M. Brauns s.J., dit op zater
dag 18 april a.s. in de zaai Tyl, 
Bredabaan 298, te 20 uur. 

Inkom vrij. 
Onnodig er op aan te dringen 

dat al onze leden de avond van 
18 april zullen vrijhouden om met 
familie en kennissen te komen 
luisteren naar de voordracht van 
E.P. Brauns. Iedereen zal daar 
wat van meedragen. Wij dringen 
er echter op aan. bij deze uit
zonderlijke gelegenheid voor een
maal de slechte gewoonte af te 
leggen om bij iedere gebeurtenis 
een half uur te laat te komen. 

Waarvoor wij U bij voorbaat 
danken. 

Langs ons mededelingsblad 
« 't En Zal » worden al onze le
den en slmpatisanten op de hoog
te gesteld van de gebeurtenissen 
en plechtigheden tijdens de dagen 
van de Volksunieweek te Antwer
pen. Wij verwachten nog enkele 
namen met adressen van jonge 
mannen die aan de massakolpor-
tage met de Volksunie, ons week
blad, willen deelnemen. 

RUMST 
Op vrijdag 24 april om 7 uur 30 

's avonds komt Pater Brauns 
naar Rumst om in de parochiale 
zaal te spreken over « Vlaamse en 
sociale beweging onder Bijbelse 
belichting. » Warm aanbevolen. 

VOOBKEMPEN 
Naar Deurne. 

In het raam van de V.U.-week 
nemen wij deel aan de groot
scheepse kcdportage te Deume, 
op zondag 19-41 Wij zullen er be
wijzen dat de Voorkempen met 
haar twee mikrowagens en dito 
ploegen nog wat In haar mars 
heeft. Nadere richtlijnen volgep 
nog. Alle vervoerproblemen kun
nen opgelost worden maar laat de 
« ophaler » a.u.b. niet nodeloos 
wachten : twee uur op een zon
dagmorgen rondkletsen, dat te 
toch wat a l te bar. ,. • .J 

WILBIJK 
Ieder van U heeft een inschrij

vingsformulier ontvangen voor de 
massakolportage van 19 april en 
voor de fakkeloptocht naar Ant
werpen. 

Vergeet dit niet mede te bren
gen : prijs autobus 15 P, deze ak-
tie heeft plaats donderdag 23 
april. 

Sociaal dienstbetoon : bij dihr. 
Gommaar Cells - J. Moreituslei 
310. Tel. : 38.42.81. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Kalender der feesten. 

Zaterdag 18 april : yooral voor 
de afdelingen uit de kantons Asse, 
Sint • Kwinte:^5 Lennik en Halle, 
Brabant^ nachtbal In zaal « Se
lect > te SohepdaaL 

Zaterdag 18 april : vooral voor 
de afdelingen uit de kantons Vil
voorde, Wolvertem, Zaventem en 
uit het Brusselse • Vlaams lente-
feest met het orkest Waltra van 
Stan Philips. 

TEBVÜEEN 

Door de Kring Vlaams Gezel-
schapsleven Tervuren wordt op 9 
mei a.s. het galabal der randge

meenten gegeven in de zaal Ma-
rik, Hoornzeelstraat 63, te Tervu
ren. 

Speelt ten dans het Radio- en 
T.V.-orkest Stan Philips, afgewis
seld met het optreden van Kor 
Vandergoten. 

Steun onze aktie In deze be
dreigde gemeente, en bezorg uzelf 
een prettige avond m een gezelli
ge atmosfeer. 

Toegang : 50 P. Eerste dans te 
21 uur. 

Voorbehouden plaatsen te be
spreken, oproepnummer 57.31.91 
mits opleg van 5 P. 

ZAVENTEM 
Op 18 april te 20 uur in zaal St. 

Mlchlel. Stationstraat 103, bij B. 
Morren, Vlaams lentefeest inge
richt door de V D afd Zaventem. 

Iedereen hartelijk welkom 1 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.$. 
Llersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
Telefoon : (015)14909 

OOST-VLAANDEREN 

KADEBDAG 
OOST-VLAANDEREN 
Op zaterdag 18 april te 15 uur 
30 in de zaal o Boeland » t« 
Gent : kaderdag der provla-
cle Oost-Vlaanderen. 
Op de dagorde : uiteenzetting 
over (I Technische aspeken en 
taktiek voor de komende ge
meenteraadsverkiezingen ». 
Toespraak door mr Van der 
Eist over : « Taktiek en .deo-
logie ». 

AALST 
Het arrondissement - bestuur 

Aalst doet een oproep tot alle 
Volksunie slmpatisanten om de 
arrondissementele kas te helpen 
spijzen. 

Wij moeten finantleel gereed 
zijn om de zware last van de aan
staande verkiezingen te kunnai 
torsen. 

Onze propaganda - aktle m,oet 
overweldigend zijn. Veel zal af
hangen van uw medewerkmg. 

Laat ons bewijzen dat ons ge
loof in de rechtvaardigheid van 
de zaak door ons verdedigd geen 
ijdel woord Is en ons ook wel een 
geldoffer waard Is. 

Laat ons zeker de loef niet af
steken dooi de fcommunisten, die 
in de maand februari 12.000 P op
haalden in de Denderstreek I 

Wij moeten zeker tot betere uit
slagen In staat zijn. als wlJ we
ten dat de V.U. viermaal meer 
kiezers gehad heeft bij de verkie
zingen m 1961. 

Stort dan ook onmiddellijk uW 
bijdrage op Kredietbank nr. 
325-15900 van Financieel Komitee 
Arrondissemeht Aalst, Lokeren-
veldstr. J,ll. Aalst. 

Werf-programma. 

Verder programma tot einde mei 
1964 : 

19.4 Goeferdlnge, Zarlardlnge, 
Moerbeke-Viane, Overboelaere. 

26.4 Velzeke. 
3.5 Zottegem, Elene, Erwetegem, 

Stnjpen. 
10.3 Erpe. 
24.5 Groenberge, Leeuwergem. 
31.5 Denderleeuw. 

Dit prachtig leeuwen-
schUd wordt u thulsbe-
steid door onze diensten 
uidien u 325 F stort op 
postrekening 1476.97 van 
de V.ü. te Brussel Se-
kretarlaat : M Lemon-
olerlaan 82. 

O kunt ook Detalen als 
volgt : bi] aflevermg 
125 P + 2 maandeliji£se 
stortingen van elk 100 F. 

Afmetingen : 40 X '̂̂  
om. vervaardigd uit 
duurzame grondstof (Ce-
rafhc). 
Qel^gd met bladgoud! 

Samenk<xnst lokaal « De Vrien* | 
schap >, Kerkstr,, Aalst, B uur 3% I 

GENT 

10.5.64 : kolportage In Dr PI^M i 
14 6.64 kolportage in s S ' 

Amandsberg 
5.7.64 : kolportage te Merelb 

Sociaal hulpbetoon. 
Het Vlaams Sociaal Hulpbe* 

toon richt voor het eerste i^att 
lentebal in op zaterdag 25 ajpril 
1964 in het Bierhuis Rome t^ 
Gent. Dit bal wordt ingericht t e* 
voordele van de noodUjdende ftam 
mingen. 

Warm aanbevolen! Eïerste d%yi» 
pasjes om 20 uur. 

WAASLAND 
Brochure E3. 

Het W^aslartd heeft op 21 m ĵfMl 
jl. een brochure van de pers • » 
haald, die ons de geschiedfiaiii 
vertelt van de B3 en de oeverfe» 
bmdmg. Verkoopprijs 10 F-

Alle afdeimgen uit de yersqji* 
lende arrondissementen kunf^M 
aan deze verkoop meedoen. 

Inlichtingen of bestelliugen 
dhr. Leo Verbeke (tel, 03-763%l« 
of bij Mr. Jan Verniers (tel. 
762788). 

ZOTTEGEM 
Dansfeest. 

Zaterdag 18 april 1864 tv 
dansfeest van de V.U--Zotteaenv 
Begin : 20 uur 30. Orkest (XiMl^ 
PlVQ. Zangeres : Gri^t de Bqdi; 
Jeugdduo : de Vlinders met m 
Eur(^>ese kampioen Noöl Geeft-
sens van Ophasselt. 

AUes vjrljat er op ^ t dit f^eM 
een grote Wjvaa tegemoet ga«|t-

Voor alle inlichtingen : St. J » 
rishof. Markt, Zottegem. Tejt I 
09-701052. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zondag 19 a,pTü : Bredene. 
Zondag 26 april : DIksrauida, 

Feestzaal Vlaams Huis. 
De opening van de nieuwe feiea^ 

zaal Vlaams Huis vindt plaats op 
zaterdag 18 april om 20 uw 30. 

Het gekende orkest The »W«>-
rytmer? biedt U zijn nieuwste pio-
ductie : Edelweis-kapelle, de i<k«^ 
Ie formatie voor een Tytfêm 
dansavond. 

TORHOUT 
De arr. V.U.-week van 1 tot V 

mei a.s. heeft speciaal de prqpif 
ganda in het kantop Torhout be
oogd. Medewerkers kuwen «ich 
melden bij de kantonale geiw* 
machtigde, Veldstr. 53, Assebroffc. 

Schuimrubbennatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekklngslagen 

Ressortmatrassen 
(Brevet - 529768) 
niet 
Gebreveteerde Isarkaafea 
(Brevet - 513767) 

SPECIAAL 
BREVET 

NH.S(ZJ.it 

START 
TE ZELE (O.-VL.) 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel (052) 44641 en 44642 

Indien ü geen verkofer 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en w« 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegpa 
verkoper Star Zele. 

I -
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LANDBOUWDAG 
f OOR volgende week zaterdag 

nodigt de Volksunie de landbouwers en kader
leden uit zich een namiddag te komen bezinnen 
over de meest nijpende problemen van het he
dendaags boerenbestaan en over de weg die 
door de regering sinds enkele jaren in dit ver
band werd Ingeslagen. De voornaamste ekono-
mlsche, sociale en agrarische vraagstukken van 
de Vlaamse landbouw zullen er besproken wor
den voor een — laat ons hopen — talrijk pu
bliek van boeren en kaderleden. 

Nu kan misschien de vraag gesteld worden 
naar het waarom van een « Landbouwdag » als 
deze van volgende week. De landbouwers beho
ren tot een maatschappelijke stand die door 
allerlei drukkingsgroepen zeker niet verwaar
loosd wordt. Het landbouwprobleem is aan de 
orde van de dag, iedereen spreekt er over, me
nigeen schrijft er over en tal van organizaties 
houden er zich dagelijks mee bezig. Waarom 
organizeext de Volksunie dan volgende week nog 
een studiedag over het Vlaams landbouwpro
bleem? Wordt dat niet de zoveelste druppel in 
eea boden^oos vat? Heeft dat nog wel zin? 

DR R. VAN LEERSPUTTEN 
Volksvertegenwoordiger 

H .ET heeft inderdaad nog zin! 
De Volksunie organizeert te Sint-Niklaas haar 
studienamiddag omdat het landbouwvraagstuk 
In Vlaanderen stilaan uitgegroeid is tot een 
probleem van eerste orde, een probleem dus 
dat niet slechts iedere week aan de orde moet 
komen, maar iedere dag en ieder uur! Want het 
Is onze overtuiging dat de moeilijkheden waar
mee de Vlaamse landbouwer iedere dag opnieuw 
en ledere dag nog iets meer af te rekenen 
heeft, geen doodgewone moeilijkheden zijn 
waarmee iedereen heeft af te rekenen die leeft 
en werkt. Het is onze overtuiging — en geluk
kig voor hen : stilaan ook die van alle Vlaam
se boeren — dat hier het bestaan van een maat
schappelijke stand in het gedrang wordt ge
bracht, enerzijds uit kapitalistische, anderzijds 
uit ideologische overwegingen. 

trekt er zich iets van aan ? Het is om een derge
lijke, haast planmatige uitroeiing (zou het 
woord te sterk zijn ?) van de landbouwersstand 
aan te klagen en zodoende tekeer te gaan, dat 
de Volksunie volgende week een studiedag or
ganizeert. 

Ideologische overwegingen : Wie de jongste 
ontwikkeling in het maatschappelijk denken van 
bepaalde sindikale en andere bonzen volgt, weet 
voldoende hoe die heren met ongeduld uitkijken 
naar de dag dat de Vlaamse gemeenschap nog 
slechts loontrekkers zal tellen. Een onafhanke
lijke stand klein-handelaars en klein-industri-
elen, een onafhankelijke boerenstand past 
blijkbaar niet in het kader van het maatschap
pijbeeld waarvan die heren iedere dag dromen. 
En ook daarom organizeert de Volksunie volgen
de week zaterdag een « Landbouwdag >, omdat 
de Vlaams-nationale partij een maatschappij 
wil met een sterke en sterk-georganizeerde sek-
tor zelfstandigen, kleinhandelaars, klein-indus-
trielen, landbouwers. 

H 

K , APITALISTISCHE overwegin
gen : Het Is nu wel voor iedereen duidelijk ge
worden hoe de landbouwpolitiek van het kabi
net Lefèvre er op berekend is in een zo kort mo
gelijke tijdspanne zoveel mogelijk landbouwers 
van hun erf naar de fabriek te jagen, waar het 
groot-kapitaal — enige belanghebbende bij deze 
overhaast uitgevoerde operatie — naar hun 
komst staat te bedelen. Dat een dergelijke over
heveling slachtoffers maakt en heel wat nutte
loze menselijke mizerie voor gevolg heeft, wie 
weet het niet ? Maar welk Belgisch minister 

. ET beeld van de Vlaamse boer, 
met zijn beide voeten op zijn eigen grond, mag 
dan al verouderd en romantisch heten, het 
blijft ons lief. Een sterke boerenstand, goed ge
schoold en onderling flink georganizeerd, maar 
in onafhankelijkheid, blijft een wezenlijk deel 
van onze maatschappij-opvatting. 

I: [ S de boer een burger van twee
de rang ? Wordt hij beloond voor zijn traditio
nele politieke standvastigheid en trouw ? Of is 
het juist deze standvastigheid en trouw die hem 
maken tot een te verwaarlozen factor in het 
politieke leven : < om hem moeten we ons niet 
bekommeren, hij stemt toch voor ons ? « 

Het kan toch niet toevallig zijn dat de boer 
het hoofd moeten bieden aan twee zware onge
rechtigheden terzelfdertiid : hij hoort tot de 
beroepskategorie met het laagste gemiddeld in
komen, hij behoort tot de groep met de slecht
ste sociale en familiale verzorging. 

E EN « Vlaamse s>, een Vlaams-
nationale Landbouwdag heeft nog een andere 
en dwingender noodzaak ; het benaderen van 
de problemen onzer boeren vanuit een zuiver 
Vlaams standpunt. Wie maar enigszins ver
trouwd is met de landbouwvraagstukken in dit 
land, beseft maar al te goed dat Vlaamse en 
Waalse landbouw twee fundamenteel verschil
lende dingen zijn. 

Fundamenteel verschillend naar de struk-
tuur der bedrijven : in Vlaanderen is de ge
middelde oppervlakte van het bedrijf kleiner 
dan in Wal'onié. Fundamenteel verschillend 
naar de produktie : in Vlaanderen de zuivel, het 
klein gespecialiseerd bedrijf, in Wallonië de 
grote industriële teelten. 

Deze fundamentele verschillen worden — zo
als in zovele andere sectoren — gebruikt als 
liitgangspunten voor een politiek, waarbij 
T^aanderen benadeeld en achtergesteld wordt. 

B. lOERENVERZET op dit Ogen
blik is geen tipisch-Vlaams en geen tipisch-
Belgisch verschijnsel. In heel Eurpoa doet het 
verschijnsel zich voor dat de boer zich organi
zeert op moderner, efficiënter wijze. Dat de 
boer op een voorheen nooit geziene wijze op
komt voor zijn rechten : boerenmanifestaties 
in Duitsland, boerenonrust in Nederland, boe-
renbarrikaden in Bretanje. 

In heel Europa doet het verschijnsel zich voor 
dat de boerenstand inkrimpt, dat het land ver
laten wordt. 

Een Vlaamse landbouwdag zal de vraag moe
ten beantwoorden, of de problematiek van de 
Vlaamse boer er een is die past in dit algemeen 
beeld, dan wel of er een speciale Vlaamse boe-
rennood bestaat. Of het verdwijnen van land
bouwers in bedrijven hier in sneller tempo gaat 
dan elders. Of de Vlaamse boer even goed of 
even slecht beschermd wordt dan zijn beroeps-
genoot elders in Europa. 

Deze vragen zullen omstandig beantwoord 
worden volgende zaterdag te St Niklaas. Het 
antwoord is trouwens met lastig te raden : 
voor zover er sprake is van een «offensieve 
landbouwpolitiek», is dat in het kader van het 
offensief tegen de Vlaamse landbouw. 

Om deze redenen en om vele andere, organi
zeert de Volksunie te Sint-Niklaas op 25 april 
een « Landbouwdag » ; om de kapitalistische en 
ideologische dreiging, die de Vlaamse boer bo
ven het hoofd hangt, te helpen keren; om ge-
zamelijk eens rustig te overleggen hoe aan de 
meest dringende ekonomische, sociale en agra
rische problemen een oplossing moet gegeven 
worden; om aan de Vlaamse boer te tonen hoe 
alleen het Vlaams-nationalisme hem een mens
waardige plaats wil voorbehouden in de toe
komstige Vlaamse maatschappij. 

KREDEÏ- & HHANCiEVEMNOOTSCHAP n.V. 

Jan van Rijswijcklaan 62, Antwerpen - TeL 37.54.38 - P.C.R. 145.̂ 1 

Financiering van al uw aankopen, autos, T.V., machines, materialen 
Leningen van alle aard 

Hypoteken 1ste en 2de rang 
Beheer van goederen 

FiskïJe en Sociale raadplegingen 

Agenten en referenties In gans het 

Vlaamse laad Raadpleging kosteloos. 

S T E E D S TOT ÜW D I E N S T 

Beheer: : R. Van der Paal 
O Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : Lic. H. De Vos 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 

2 .000 .000 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

en 58.025 LOTEN VM 

200 000 F to t 400 P 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

SPECIALE 
BLOEMENTRANCHE 

ÓO MILJOEN TE PLUKKEN 

TREKKING TE ANDENNE OP 27 APRIL 

NATIONALE 
LOTERIJ 


