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IN VERZOPEN WESTLAND 

IS GEEN TOEKOMST MEER! 
Eiemnuai tn liet jaar ictjut gans ueigie naar li€t \\ estland. Op de iJzer-

hedevaartdag leven honderddiüzcndr-n in Vlaanderen mee met het steeds ont
roerende gebeuren rond het Vlaamse Dodenmonuntent, terwijl de rerlichtc 
geesten ran « La Libre Belgique * en t Le Soir » cich viet Joseph DelmeUe 
ran < ha Revue Xafionale » ergeren omdat « le^ fanatiques pélerins de Ia Hel-
dcnhulde » weeral eens vergeten ziji' dat de LJ:cr tenslotte een stroom is die 
vil Franlrljk l-omt. 

i 

Een iriel, zoah er in de Polders van J f ku^thinden en nabij 
de Schelde veel voorkomen. Gen-oonlijl ont^fondrn ;r na dijl-
doorbraken en overstiomingcn. 

Dan valt weer de stilte over Westland 
Waar eens Verschaeve vanuit het kleine 
Alveringem ontelbaren in Vlaanderen 
moed en hoop insprak en wa^r Jeroom 
Leuridan een harde strijd voerde voor de 
bloei en de ontvoogding van zijn streek, 
is het nog altijd stil gebleven Onverbid-
de-ijk en moordend heeft er de repressie 
gewoed, een repressie die er haar bekro
ning vond m het neerhalen van de IJzer-
toren, waardoor de blikken van Vlaande
ren definitief van het IJzerland moesten 
afgswend worden. En op de puinen van 
hun vemielii<feswerk springen de politieke 
kameleons nog immer hun zegedans ! 

De harde, koppige boer rijdt zijn trac
tor over zijn uitgestrekte akkers. 

• Maar enkele honderden meters verder 
durft hij met zijn tuig met komen, want 
er is nog altijd geen geld om het verzo
pen IJzerland te saneren. 

Zijn arbeiders heeft hij sinds jaren af
gedankt, want voldoende werk is er met 
meer. Nu trekken ze naar Noord-Fi ank-
rijk of naar Wallonië. En zijn kinderen 
z.et Hij pas zaterdagavond, want de on
der? ijsmogelijkheden in de streek zijn 

zeer beperkt Straks zullen ze voorgoed 
de streek verlaten, want hier is geen toe
komst meer. En hij denkt aan wat de 
burgemeester hem vorige zondag zei : nog 
geen enkele geboorte ingeschreven dit 
jaar. 

Soms komt een neef uit Brussel bij hem 
op bezoek. Die stapt dan van de trem te 
Veume of Diksmuide en dan komt een 
buurvrouw hem waarschuwen dat neef 
met de wagen moet afgehaald worden 
aan het station : geen bus meer na half-
acht. Hij zelf heeft geen telefoon, want 
in 1961 kan men er geen telefoonaanslui-
tmg meer krijgen . de kabel is volzet ' 

ff Dat zal veranderen » hebben ze ons 
ooit eens trachten wijs te maken. 

De goede mensen van het Westland heb
ben de schouders opgehaald en gezwegen. 
Alles is bij het oude gebleven. Wat kun
nen zij er aan veranderen 

Wie doet iets voor hen? Hier LS geen toe
komst meer 

Soms lees- je in het «Wekelijks Nieuws» 
dat de CVP -mandatarissen een vergade
ring gehouden hebben. Ze hebben het 
weer eens goed gezegd. Zo hebben ze on
langs de verkiezingsuitslagan besproken. 

ze zijn Kwaaa, want ze nebben weer eens 
stemmen verloren. 

Erg schijnen ze het niet te vinden dat 
de socialisten in hun arrondissement sinds 
1950 meer dan 10.000 stemmen bijwonnen; 
niemand praal daacsvcr ! 

Des te meer gal hebben ze over voor 
de onbetrouwbare Ülieraaen en vooral 
voor die verschrikkelijke Volksunie. Ge
lukkig heeft deze laatete hun positie voor
lopig nog niet aangei ist : ze kunnen nog 
een tijd lang alle i Itingen van Vlaams 
leven negeren en hu i partijbonzen voort 
naar de ogen kijken. En meneer Develter 
maakt zich verschril celjik kwaad omdat 
de VU. niet verklaar dat zij mets te ma
ken heeft met Eicö lann (sic) En me
neer Claeys is er nld over te spreken dat 
de Volksunie de sto» \e Renard laat toe
juichen. (Het spreekt boekdelen voor hun 
kennis van de Vlaaiise toestanden, dat 
niemand van die bven deed opmerken 
dat die toejuichingaw gehoord werden op 
de progi-ammadag v ^ de Vlaamse Volks
beweging waar C.V*,-ers, socialisten en 
liljeralen aanwezig wafen). 

Dan gaan de vroeife heren huiswaarts. 
en de brave findiltaUèten, de vrome hui.s-
moeders. de BJB-era en de ijveraars der 
H. Hart bonden krijgfti verlof tot 1965 : 
dan zullen ze weer ojjgeroepdn worden om 
stemmen te ronselen'voor de heldhaftige 
strijders voor de kltrierziel en voor het 
volk van het Westlwl. Inmiddels arbeiden 
deze volksweldoeneraftn het zweet huns 
aanschijns. AL^ - -

Sinds eeuwen bez^tegêen katholiek nog 
de burgemeesterszetel van Oostende God
dank heef„ de Heer ons de geniale Jan 
Piers geschonken. En smds 1958 is er in 
de Oostendse stadsscholen geen plaats 
meer voor de gediplomeerden van het ka
tholiek onderwijs, want daar zijn de rood-
jes baas. 

Juicht ook gij, boeren, juicht ' Sinds 26 
maart hebt gij uw vertegenwoordiger in 
het Pa-Iement. « Het Wekelijks Nieuws » 
bracht ons m zijn nummer van 1 april 
een stichtende bijdrage over deze tKjeren-
leider, die reeds van in de wieg voorbe
stemd was om onze landbouwbevolking te 
Brussel t« verdedigen Om zijn standpunt 
in de Kamer uiteen te zetten zal meester 
Lemahieu. de K S A.-flamingant uit Veur-
ne, hem vergezellen, zoals dat ook reeds 
op verkiezmgsmeetings het geval was . 
« Ik kan het met zo goed zeggen » Bach-
ten de Kupe wacht met spanning op het 
eerste incident Van Damme-Van Ej-nde ' 

Op onze boerenvergaderingen is ook se-
natoi Sobry een vertrouwde figuur. 

Zijn verschijnen alleen verwekt alge
mene hilariteit. Een moedig man, de heer 
senator Toan einde 1945 famiheleden van 
repeessiegetroffanen zijn tussenkomst 
vroegen, zei Sobry • « 't Is nog te vroeg, 
laat hem nog wat zitten ! » 

Vervolg blz. 2 

Een garnaalvisser keert tervg ran de vangst. Binnenkort 
verschijnen op on:e achtste bladzijde de rcportaije^ over onze 
Vlaamse vi'sei'. 

In het Parlement 
Spreken ze anders 

Ter gelegenheid van sommige 
-.lamse hoogdagen zoals 11 juli en 
e I Jze rbeJevaa r t wordt er r cgebna-

llg en me t veel bijval door gelegen-
heidssprekers een lans gebroken 
voor « Vlaamse eenheid ». Men blijft 
daarbi j wel in he t vage, m a a r denk t 
gewoonlijk a a n een soort Vlaams 
eenheidsfront over de pa r t i j g ren -
zen heen . Wij ook zijn voors tanders 
van Vlaamse eendrach t en van sa
menwerk ing van alle Vlamingen. 
Op voorwaarde evenwel da t er k la
re t a a l gesproken wordt en ieder
een weet wat men precies wil. W a n t 
wij zijn n ie t bereid mee te spelen 
in een kluchtspel da t in Vlaanderen 
al te dikwijls opgevoerd werd. 

Wij denken daarb i j a a n de on
mogelijke positie waar in de p a r t i j -
polit iekers zich bevinden die vas t 
z i t ten in de un i ta i re Belgische pa r -
Jijen en daar de partij- en bondge

no ten zijn van Walen en f ranski l 
jons . Wij want rouwen deze mensen : 
omwille van he t pa r t i jbe lang en de 
eend rach t in de pa r t i j zijn zij 
s teeds geneigd toegevingen te doen 
en de Vlaamse eisen te \ e r looche -
nen of te verminken. Wij t rekken 
nie t g raag t en str i jde met mensen 
die me t de tegenst revers onder een 
hoedje spelen en h u n s t r i jdgenoten 
in de rug schieten. 

Voorbeelden k u n n e n wij genoeg 
a a n h a l e n . Men marchee r t eensge
zind in een amnest iebetoging. Dat is 
een ondubbelzinnig doel : amnes t ie . 
Maar in he t pa r l emen t n e m e n som
mige betogers een houding a a n die 
de verloochening is van de a m n e s 
t ie -gedachte . 

Daar helpen zij de repressie be
s tendigen en s t emmen zelfs tegen 
afschaffing van he t be ruch t a r t i 

kel 123 sexies. Men eist eensgezind 
een univers i te i t te Antwerpen. 

Maar in h e t pa r l emen t s teekt 
men die eis op zak. Men wil de E3. 
m a a r in h e t pa r l emen t s t emt men 
een begrot ing waarop geen f rank 
voorzien is voor de E3 ! 

Men eist seder t j a r e n de ze te laan
passing a a n h e t werkelijke bevol
kingscijfer, m a a r in een geheime 
commissie - vergader ing verzaak t 
men a a n ' de ze te laanpass ing in af
wach t ing van een Vlaams-Waals 
gesprek. Waa rom ? Om eerst a a n 
de Walen de geografische s e n a a t te 
geven ? In d a t s tuk spelen wij niet 
mee . 

Wie te goeder t rouw wil oordelen 
zal moe ten toegeven d a t ons w a n 
t rouwen gewett igd is en d a t wij 
goede redenen hebben om onze 
« h a r d e » politiek voort te zet ten. 
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VIAMINGEN, ÜW PUATS 
IS BH DE VOLKSUNIE 

L'lhc partij tracht de mensen 
uij.s tt' maken dat zij de beste 
is, ja zelfs dat zij de enige is 
om Uw belangen te verdedigen. 
Wie hardst schreeuwt en meest 
belooft krijgt in ons land ge
woonlijk gelijk, en vele goed
moedige menskens laten zich 

daaraan nog vangen. 

Nu zou het al even oneerlijk ah 
dom zijn te gann beweren dat de 
andere /partijen voor ome men
sen nu eens niets gedaan hebben 
of dat het allemaal mossels en 
garnalen zijn die anders denken 
of anders d^cn dan icij. 

Wat echter onbegrijpelijk in de 
andere iHirtijen lijkt is icel de 
overdreven « partijdigheid » 
can die partijen. De zgn. tra
ditionele partijen verdedigen 
geen belangen van een volk 
maar slechts dr belangen van 
sommige individuen of zelfs 
soms van een bepaalde groep: 

De Volksunie integendeel ricli.t 
zich tot alle ] lam in gen, en 
irenrt de 1 laamse belangen op 
volledige wijze te dienen, ook 
van diegenen die niet in haar 
eigen rangen staan als zij maar 
\ laams zijn. 

De Volksunie is met geboicn 
vit irraakgeroelens van gere-
presseerden. De Volksunie is al 
evenmin geboren vit een oppoi-
tuni.itisch negativisme. De 
Volksunie is nog minder ont
sproten uit een avontuur van 
vooroorlogse romantiekers. 

De Volksunie is in het leven ge
roepen door mensen die er zich 
van bewust werden dat Vlaan
deren niet langer mocht geko-
lonizeerd worden d'>or een be
paalde kategorie van Belgen. 
De Volksunie is ontstaan vit de 
noden van ons Vlaamse volk, 
die na de jongste wereldoorlog 
Op een behendige wijze teer
den doodgezwegen maar daar
om ni^ minder uitgesproken te 
voorschijn kwamen. 

De Volksunie, de enige echte 
T laamse p/artij, is d'^orgebroken 
met de glans van langver
wachte zonnestralen va reri-e-
lende regenmaanden. 

^\ anneer thans de econo/m ^i he 
en sociale .'t^trucfuur in Euro
pees en zelfs in wereldkader, 
België zover hebben gebracht 
dat het regeringsmasker vanzelf 
is afgevallen omtrent het be
heer van 's lands schatkist, om
trent de investeringen in mar
ginale mijnen, omtrent de ge
lijkberechtiging van Vlaamse 
en Waalse belastingsplichtigen, 
omtrent de voorrang die aan 

sommige bedrijven en sommige 
vertakkingen verleend wordt, 
omtrent de politiek in Kongo, 
omtrent de schandelijke en r » / -
gehouden repressiepolitiek 
waardoor ons roemrijk vader
land de kans liep en nog 
loopt een veroordeling op te 
lopen « om de rechten ran de 
mens te hebben geschonden », 
wel dan vragen wij ons af wat 
al die regeringen lebben ge
daan. 

lief IS geuoonweg onveillaar-
baar dot partijen zo herhaalde
lijk en opeenvolgend hun kie
zers kunnen bedriegen. Alle

maal Jiebben zij afzonderlijk 
of samen de regering gevormd 
of het beleid gevoerd. Zij zijn 
allemaal medeverantwoordelijk 
voor de hvidige wantoestanden. 
Een zaak is zeker. De ogen van 
de kiezers gaan open. Zelfs de 
Meurpolitiekers voelen reeds 
aan dat zij de Vlaamse snaar 
moeten doen meetrillen. Zij 
doen dat "m in de mode te blij
ven. De Vlaamse zaak kan ech
ter niet meer worden ontlopen. 

Vlamingen laat U niet langer 
door kleurpolitiekers de les spel
len. Spel zelf de les. Bepaal 
zelf de lijn die Uw leiders moe
ten volgen, en zorg er voor dat 
eindelijk ook eens aan U en 
Uw belang word-t gedacht. 
Sluit aan bij de Volksunie, en 
wees er van overtuigd dat 10 
Volksuniemensen in het parle
ment voor U meer zullen d°en 
dan 100 gel o-en I'll dti lleur-
partijen. 
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peRNorcN 
VOLK VAN ADJUNKTEN 

In het Staatsblad van 15 juli e in
delijk het Koninklijk Besluit d.d. 8 
mei waarbij de Waal Hubert be
vorderd werd tot directeur-generaal 
van de Kanselarij van de Eerste 
Minister. Waarschijnlijk heeft Theo 
Lefèvre afgewacht of het protest in 
de Vlaamse C.V.P.-pers tegen deze 
benoeming werkelijk gemeend was 
dan wel de zoveelste storm in een 

glas water. Vermits na het gebrui
kelijk «heftig» protest iedereen zich 
bij de benoeming heeft neergelegd 
kon thans zonder enig gevaar het 
Koninklijk Besluit gepubliceerd 
worden. De Vlamingen krijgen trou
wens een « troostprijs » : een Vla
ming wordt aangesteld als tweeta
lig adjunkt van de Waalse direc-
teur-genei-aal... 

De Vlamingen zijn nu eenmaal 
een volk van adjuukten en verta
lers in de Belgische Staat. 

De Vlaamse C.V.P.-ers en B.S.P.-
ers keuren dat goed. 

KOMEDIANTEN 
Bij de stemming over de begro

ting van openbare werken legde de 
Vlaamse C.V.P.-er Verboven vol
gende verklaring af : « Bij de s tem
ming over de begroting van open
bare werken 1960 heb ik mij ont 
houden om reden van de ongelijk
heid der kredieten voor beide lands
delen ten nadele van Vlaanderen 
en ook omdat het departement 
weigert de gevraagde antwoorden 
te geven. Deze toestand is met de 
begroting 1961 nog niet veranderd. 
Daarom kan ik niets anders dan 
tegenstemmen., . ». 

De enige Vlaamse C.V.P.-er die 
het voorbeeld van Verboven volgde 
en tegenstemde was Van den Dae-
le. Al de andere Vlaamse C.V.P.-ers 
stemden de begroting en hechtten 
hun goedkeuring aan de voortdu
rende achteruitstalling en benade
ling van Vlaanderen, 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

r W U In LEUVEN 
rf« BIERKELDER nUt bezocht, 

wat In LEUVEN niat 

Oude Markt 22 
i l enz* bicrkalder 

1 

Algemeen agent voor België ; 

ABTS 
STEENWEG OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Opg*pa>t voor namaak DORT ! 
t 

Het W i t t e Paard 
WANDELINOENSTRAAT, 1 4 

t* LEUVEN 

Pauend «n aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klubs. 

Bette dranken 
tegen matige prijzen 

Maar als er morgen een Vlaamse 
manifestatie ingericht wordt voor 
de E3 of tegen deze achteruitstel
ling zullen zij wel op de eerste rij 
staan om goed opgemerkt te wor
den. 

Komedianten ! 

ARTIKEL I23SEXIES 
In de Kommissie voor Justite van 

de Kamer werd het wetsvoorstel 
strekkend tot afschaffing van ar
tikel 123 sexies, ingediend door Mr. 
Van der Eist en medeondertekend 
door al de kamerleden van de Volks
unie, eenparig verworpen. 

Ook de Vlaamse C.V.P.-ers s tem
den tegen en hadden niet eens de 
moed zich te onthouden. . . al ver
klaren zij buiten het parlement dat 
zij ook voor de afschaffing zijn en 
zelfs gewonnen voor amnestie. Hoe 
moet men zulke houding beoorde
len ? 

EEN VERGELIJKINO... 
De kommunistische partij, die in 

het Vlaamse land geen gekozenen 
heeft, werd uitgesloten van de Vrije 
Politieke Tribune van de Radio. De 
Volksgazet protesteert openlijk te
gen deze uitsluiting en ziet hierin 
een gemis aan demokratische ver
draagzaamheid 

Wat moet de Volksunie dan wel 
zeggen van de houding aangenomen 
door de C.V.P. die de toelating van 
de Volksunie tot de radio hardnek
kig tegengewerkt heeft en ons nu 
nog de toegang tot de televisie wei
gert. 

De enggeestig partijdige direc
teur-generaal Vandenbussche, par-
tijkreatuur van de C.V.P., belet zelfs 

een objektieve informatie over de 
Volksunie. Belangrijke politieke 
manifestaties ingericht door de 
Volksunie, zoals de Landdag en de 
grote vergadering de voormiddag 
van het Zangfeest, met duizenden 
aanwezigen, worden opzettelijk 
doodgezwegen. Maar wanneer een 
C.V.P.-burgemeester van Buggen-
hout de ouderlingen van de ge
meente een koffietafel aanbiedt 
moet de televisie ter plaatse opna
men gaan maken en wordt deze be
langrijke gebeurtenis uitgezonden ! 

In de mond van C.V.P.-ers is 
« vrijheid en demokratie » een leu
gen. 

WAAR SOCIALISTEN 
O.V.P.-BROOD ETEN ! 

Te Brugge heeft de soc. volks
bakkerij reeds geruime tijd haar 
(bak-)ovens stilgelegd. Doch on
middellijk werd het op een ak
koordje gegooid met de - ultra mo
derne en de middenstanders dood-
konkurerende - katolieke bakkerij 
« Ons Brood ». De veten zijn im
mers nooit zo groot of de eeuwige 
tegenstanders vinden elkaar als er 
een centje te verdienen valt. En zo 
brengen te Brugge de socialistische 
brood-voerders hun waar zonder 
verpinken verder bij de argeloze 
verknochtelingen van dhr Achilles 
Van Acker. 

MIDDENSTAND BUITEN 
KOMPETITIE... ? 

Sinds het slot van de « grendel-
wet » werd gelicht, rijzen de groot
warenhuizen als paddestoelen uit 
de grond. Zo ook ï e Brugge waar op 
dit ogenblik minstens twee groot
warenhuizen in uitbreiding en twee 
splinternieuwe in aanbouw zijn. 

Slaaft en wroet maar, midden
standers, de vrolijke politiekers die 
in eerste afdeling huishouden, zul
len wel zorgen dat hun vriendjes U 
buiten kompetitie spelen. 

KOEHANDEL 
ROND DE 

ZETELAANPASSING 
Wij lezen in het hehnopt verslag dat senator Karel \ an Caii-

welaert (Schildwacht van Het Volk) in de senaat o/i 12 juli ver-
Maard heeft (in 't Frans) : « Ik moet U er aan herinneren dat 
de Vlamingen in de commissie voor hinnenlandse zaken rerJdaard 
hebben dat zij de zet el aanpas sing veilden verzaken tot er een 
Vlaams-Waals colloquium zou plaats vinden. Wij hrhben dus 
afgezien van wat ons rechtens toekwam ». 

JJe H. Vrevcn : « Dat teas een koehandel ». 

De h. Van Cauivelaert : « Wij hebben, dus afgezien ran de 
zetelaanimssing omdat wij een algemeen colloquium tussen T- la-
mingen en Walen wensten ». 

Door deze uitlating irordt dus onthuld dat de Vlaamse C.V.P.-
ers en B.S.P.-ers in een gchenne vergadering van een commissie 
verzaakt hebben aan de zetelaanpassing ! En dat nadat de C.V.P. 
bij de jongste verkiezingen nog maar eens de onmiddellijke ze
telaanpassing geëist had ! 

Het is niet alleen een schande, maar het is vulgair bedrog 
ten overstaan van de Vlaamse kiezers en verraad aan het Vlaam
se volksbelang. 

Welk vertrouwen kan men kerels als Schildwacht nog schen
ken iciens houding in geheime commissies regelrecht in strijd 
is met het proza dat hij schrijft om de Vlaamse kiezers te mis
leiden 

Bij een heengaan 

Dr. |ur. Walter Boucherij 
Op maandag 17 juli werd te Antwerpen Walter Bouchery 

ten grave gedragen te midden van een grote toeloop van vrien
den. Ons. hoofdbestuur was vertegenwoordigd door Rudi van 
der Paal, algen»een organisatieleider. Ward Koliis, Wim Jo-
rissen, algemeen sekretaris, senator Diepcndale, de volksver
tegenwoordigers Dr. Leo Wouters, Reimond Mattheyssens en 
Mr. Van der Eist, algemeen voorzitter. 

Men heeft Dr. juris Walter Boucherij gekenschetst als een 
rebel. En dat was hij . De putsch in de jeugdbeweging tijdens 
de oorlogsjaren was voor een groot deel zijn werk. Rebel bleef 
Walter ook na de oorlog, toen hij één van de moedigste bleek 
van de oud-nationallsten. 

Zijn jeugdige overmoed immers liet hem nooit in de steek. 
Die jeugdige overmoed vooral was het die hem popdlair maak
te. En sympatiek tevens. Ook bij zijn voorzichtige — vaak al 
te voorzichtige — medestrijders. 

Wailter Boucherij kende geen hind«rpalen, zag er vaak 
zelfs geen. 

Niemand beter dan hij kon op een uitermate korte tijd 
iets uit de grond stampen, daar waar anderen hopeloos faal
den. 

Voor Walter Boucherij lag het tempo van de Vlaamse Be
weging te laag. Meer dan wie ook in de Vlaamse strijd was hij 
een ongeduldige, iemand die vlug opschieten wou. Maar die 
ook bereid was er hard voor te werken. 

Hij kon moeilijk samenwerken met de voorzichtigen, met 
de tragen. Toch hebben we hem nooit weten wrokken tegen ie
mand. 

Na de diskussie, waarbij hij telkens, vasthoudend, op zijn 
standpunt terugkwam, kon hij hartelijk lachen om de eigen
aardigheden van zijn tegenstanders, zelfs van hen die hem he
lemaal niet spaarden. 

Walter was een volbloed strijder. « Geen man om in zijn 
bed te sterven » zei ons een zijner vrienden op de begrafenis. 

Met hem ging een persoonlijkheid heen, die zijn eigen 
plaats in de Vlaamse strijd verworven had. 

Zijn vrienden zullen hem niet vergeten. 
W.J. 

GENT 
In mei werd gestart met een vernieuwd 

l^antonnal be&tuur. 
Dit stelde een werkplan in uitvoering 

ter uilkiening van de legpuzzle der dui
zenden ongekende V.U.-stemmen in de Ar-
teveldestede. 

34 sektoren wachten op de boodfchap. 
Wie meldt zich aan ? 

El' wordt ook getimmerd aan een vast 
sekretariaat voor provincie. 

Hier volgt nog de samenstelling van het 
bestuur : 

Voorzitter : G. Dekeyscr. 
Penningmeester : J. Noppe. 
Sekretaris : A. Van Hodlerbeke. 
Sociaal dienstbetoon : E. Mertens en 

J. Wouters. 
« Public relations » : G. Deroo en G. 

Pieters. 
Leden : J. Sleurs, H. Van Wesemael, A. 

De Wispelaere, P. Heylen, M. Van Poucke, 
F. Dekee, D. Hoenraet. 

MOORSEL 
Met dezer brengen wij onze leden en 

sympatisanten, ter kennis, dat voortaan 
alle briefwisseling, inriehten van reizen 
zoals IJzerbedevaai't, landdag, zangfeest 
en het inrichten van vermakelijkheden 
moeten aangevraagd worden langs het se
cretariaat DE VOS M., Waverstraat 47 -
MOORSEL, ofwel bij een der propagandis
ten. 

Ook hebben wij hot verheugend nieuws 
dat de sociale dienst ingericht is, van af 
1-7-61 alle belanghebbende kunnen zich 
wenden tot het secretariaat voor hulp. 

ANTWERPEN 
Mededeling 

Het provinciaal sekretariaat Wim 
Maes. Lanteernhofstraat is gedu
rende de twee eerste weken van au
gustus gesloten. 

HERMAN VAN DEN REECK 
In een vorig nummer verscheen 

een bijdrage over de Herman van 
den Reeck - herdenking te Borger
hout. In de titel was een spijtige 
fout geslopen waardoor de naam 
Herman van den Reeck verminkt 
werd. Onze lezers gelieven ons hier
voor te willen verontschuldigen. 

WESTLAND ZONDER 
TOEKOMST 
(Vervolg van blz. 1) 

Eenmaal heeft de heer De Kinder, de 
rode vaandeldrager van het Westland, in 
de Kamer .voor de humoristische noot ge
zorgd. De ^ a n stelde met effen gezicht 
voor de IJzertoren tot een Belgisch mo
nument om te vormen. Voor éérmiaal vond 
de « Libre » een socialo-terrorist sympa
tiek. En als het staking is mag de rode 
voorman samen met bui-gemeester Piers 
in een stadsauto Brusselwaarts rijden. 
Hun pers zorgt er wel voor dat hun tegen 
elkaar opgehitste kiezers daar niets van 
vernemen. 

En berustend trekt de boer zijn p'.oeg 
door de akker. Hij wroet en werkt, opdat 
zijn kinderen het later beter zouden heb
ben, In een andere streek. 

Hier is geen toekomst mrci'.. 
Is hier geen toekomst ? Liggen onze ge

bieden dan zo ver van het in>lus(rieel ge
bied Duinkerke? Wordt ons dichte-wat.r-
wegennet wel voldoende uitgebaat ? Wat 
bekommert Brussel zich om onze vis.=ers? 
Hoelang moeten wij nog wachten op de 
redding van zovele hektiircn waterzieke 
IJzergronden ? Kunnen hier nog meer 
toeristen komen ? Wanneer krijgen we 
hier een behoorli.ike reeks onderwijsmo
gelijkheden ? Hoeveel kilometers wegen 

-meten er op een beschaafd peil gebracht 
worden ? 

Maar de mensen van het Westland zwij
gen en hopen niet meer. Zij K-ennen hun 
vertegenwoordigers.. 

Dp lezers uit het binnenland hebban 
zich wellicht reeds vele vragen gesteld in 
verband met die vertegenwoordigers Voor 
enkele jaren lazen ze dat de katholieke 
senator Hubert De Groote nu tot socia'is-
tiseh kamerlid was verkozen. In 1958 red
de de stam van de liberaal Van Glabhcke 
(ooit een schitterende ster ;>an de poli
tieke hemel van het Westland) de ho-iio-
gene regering EysUens. En uit vriendschap 
brachten de C.V.P. crs van bi.i ons nu de 
Icperse liberaal Labaye in dp senaat Die 
van het Westland verwondert dat niet 
•"«'Pr : die kennen hun Pappenheimers. 

Jo van Westland. 
»itiim»tT<fai^rt--Éti> I 

^ ^ f e ^ / / ^ Mw/i^^i^// 
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GKDFRBREKINGEN 
Een lezer lond ons voIg:cnd afschrift van 

een brief dic hij naar de Standiard 
s< hreef : 

GULDENSPOEENFEFST VAN RAND 
GEMEENTEN TE STROMBEtK BEVLR 

De repoiter van « De Standaard » ver
telt de waai held niet waar hij de onder
brekingen aanhaalt die senator Dewmter 
te beurt vielen bij zijn toespraak Hij kent 
tevens het wooid niet van J J Rousseau 
« Les msultes sont les raisons de ceux qui 
ent toit I » anders had hij niet van « on
beschofte wijze » gesproken tegenover Vla
mingen die zeker zo deftig zijn als hij, 
maar niet verplicht zijn elke politieke ko
medie te aanvaarden en goed te praten 

Het was een veigissmg een politiekei het 
woord te geven Als men het dan toch 
wou doen had men hem de plechtige ver 
klaring moeten vragen — OD deze verga-
deiing die als protest tegen de « facili
teiten » plaats vond — dat hij zou tegen
stemmen als de regering de7e « facilitei
ten » binnenkoit zal vaststellen daai zou 
senator Dewmter zeker met op ingegaan 
zijn, want hij zal ze stemmen i 

De waarheid nu is deze 
1) het stuit teg"n de borst iemand over 

« strijd vo'houden overwinning » te ho
ren spreken als men zijn houding in de 
kamers kent « zij » zijn er tegen zou 
't Pallieterke zeggen maar zij leggen er 
zich bij neei plat op hun buik ' » 

2) Senator Dewintei wees c- op dai hij 
familie was van Biuno Dewmtei de stich 
ter van t Palliete ke dit om simoat e te 
winnen Maar daar de aanwezigen /ijn 
houding kenden in Vlaamse aange.egen-
h^dcn (zie hoger ' men moet t Palliettr-
ke lezen om te weten dat /» diametiaal 
tegenover elkaar st?ian) waren deze wooi 
den reeds genoeg om anti{>atie op te wek
ken (mede door het unfaiie dat hierin 
lag) en de bevestiging te hebben dat we 
nog altijd hetzelfde vlees m de kuip heo-
ben 

3) «De Standaaid » spreekt van enkele 
aanwezigen die onderbraken en veigeet 
(') te zoggen dat op enke e uitzondeiin 
gen na de hele volle zaal de senate: uit
jouwde wanneer hij beteuteid het podium 
Verliet 

4) « De St » meent te moeten beweren 
dat « de Vlaamse eendracht soms in een 
enkele richting uitgaat » het piotest 
had eveneens het doel de enkele richting 
die senator Dewmter aan zijn verschij
ning wou geven te veiijdelen « De St » 
draait dus de rollen om 

5) « Elke paitljpolitieke uitmg bl^ef 
vieemd aan zijn toespiaak » zegt « De 
St » Vanzelf spiekend de spontane re-
aktie uit ae zaal leerde hem dat hij zich 
vergist had met op het podium te komen' 

6) De andere sprekers kenden grote al
gemene bijval > 

Senator Dewmter weid uitgejouwd ' 
Zegt dat soms niet genoeg waai de een
dracht ligt en waar de oniuststoker was ' 

Ik hei haal dat is de waarheid die 
door honderden kan bevestigd woid»n 
« De St » zal daar natuurlijk niet op in
gaan — tot op de dag (en hij is niet 
meer zo ver af) dat de lezeis dit blad 
met tienduizenden zullen verlaten 

J V Brussal 

VOORSTEL VAM LEZER VOOR E3-FIËT$P»D 
Aö' de yiaihtK) (jaJaaqdv piofeithctoging loor de auto'stinde Ant-

iieipen liijsel, ?s hit vil het ogenblik om ooi eens de aandacht te tatiqen 
op stiook lan E3 t'inidi Zulte en Demze. 

Dit deel ttielt zuh dechts mf otei 10 km, maat loopt dtioi-, ouui m (jc-
vieenten Zulte, Ohcne en Petegem hij Demze. Machelrn a/Leie ligt wel ine''r 
Imki lan de baan do<h ooi daar ftaan teel uomngen langs de ueg. 

Is dit reeds een gioot nadeel dan kan Gans de streek is verheugd om de ge
slaagde protestbetoging ten vooidele van 
de autostrade De autostiade ware werke
lijk een hele verbetering Maai Demze 
Zulte VI aagt en eist een fietspad vooial 
in de kom der gemeenten 

We hopen en rekenen op onze Vlaamse 
parlementairen 

TOCH EEN 
GULDENSPORENVIERING 
TE OVERUSE 

De houding van het gemeentebestuur 
heeft weei heel wat opschudding veiwekt 
onder de bevolking, omdat andeimaal de 
Vlaamse Leeuw in de ketens bleef liggen 
niettegenstaande U jtill 

Nochtans weid inzake een vorig leeuw 
incident hei stel beloofd 

Een spoedkomitee werd in een rekoid 
tempo samengeroepen In een motie werd 
uiting gegevtn van de verontwaai diging 
en weid gecist dat een uur na de over
handiging de Leeuw a în het gemeente 
huis zou g( hespn worden 

Op h"t bepaalde tijdstip gaf nT n̂ de 
LeoL'w de viijheid njet en de kauwen 
gingen aan het dansen 

Daar het gemeentebestuur niet openlijk 
de Vlaamsluid van Ovaijse durft belij
den zien we hierin ©en werkelijk gevaar 
vooi 01ZP toekomst 

Onm ddellijk werd het spoedkomitee tt 
lug samengeioepen. Nog dezelfde avond 
weid overgegaan tot de stichting van een 
Vlaams Aktiekomitete, aangesloten bij het 
Aktiekomiteo der randgemeenten Hoe 
'ang zal hit gemeentebestuur de Vlaims 
heid van Oveiijs^ blijven kleineren ' 

Wij goven hen de volgende keihaide 
reaUteit te' cvei-weglng Overijse zil /ijn 
Vlaamszijn ladikaler belijden dan vooi-
heen als stralend sjrmbool van on/e op
perste wil Dit is het «ware objectief van 
onze stnjd 

Zo weid ae Guldensporenvieiing be 
kroond met een aktiekomltee ter verde-
aigmg vaa onze Vlaamse rechten 

De Leeuwen dansen te Ov»rlJse 
Vlaams Aktiekomitee van Ovenre 

ei nog aan toegevoegd woid°n dat het 
ook de enige strook is, van aan de giens 
tot AntweiT>en, waar geen fietspad te vin 
den IS 

Het IS geen alleenstaand feit dat zwaie 
vrachtwagens met aanhang elkaar dub
belen zelfs als tegenliggers ook zwaie 
trucks meeslepen Waarheen vluchten 
dan de fietsers' Meters bezijden de weg 
moeten ze dan hun heil zoeken Niette
genstaande de baan die vroeger in due 
vakken was tot twee werd heischap^n, 
herhalen zich nog elke dag dergehjke 
feiten 

Het IS een flagrante werkelijkheid dat 
op de dag dat Minister Van Audenhove 
zijn 15 jaienplan door de ethei zond en 
waarbij de autostiade Antwerp=n-Rijsel 
ni=t eens vooikwam een Zultse arbeider 
I>er fiets op weg naar de fabriek van ach
ter werd aangereden en op slag gedood 
Het was de zoveelste Vlaming die zijn le
ven vel looi, omdat OD de stiook Zulte 
Demze men doodeenvoudig niet bekom-
meid is om h^t leven dei f'ct'-eis of voet 
gangei s 

In de la^tste 10 jaar kan men ovei de 
afstand Zulte Deinze elke 100 metei een 
«inchtollei der dod'nbaan leggen 

Gemiddeld mogen we 2 ongelukken pei 
we-̂ k noteren met een tiental doden en 
zwaargewonden per jaa^- Bij het meren 
deel van die ongelukken zijn fietsers be-
t okken Lanars deze baan per fiets rijden 
uoidt dan ook levensgevaarlijk OD de 
spit=uien IS het werkelijk niet te dnpn met 
de fiets 

Wel heeft men een snelheidsbepcikmg 
op d°z» stiook vooigcsohieven doch de 
mensen uit de stieek weten bes hoeveel 
Keren pei uur deze zo noodzakelijk» ie 
gel wordt ovfcischieden De Rijkswacht 
die met speciale Hppaiaten en veist"^ 
king bepaalde klopjachten oiganizeien 
weet heel goed dat ze niet veel uren moe-
ten kon troleren om honderden oveiti'='-
ders te veibaliseren 

Op het emde \an vouge legering wer 
den er kredieten vooizien voor het aan 
l'̂ ggen van een fie&pad echiei niet in de 
kom van de gemeenten Intussen is alles 
weer stilgevallen en schijnt het fietsT\ 1 
terug vergelen te zijn 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warme en koude gerechten 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 
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Wie Gent bezoekt 

Het stacihuis bewondert , 

loopt zeker even aan b i | RIK, 

in café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT 13 GENT 

I 

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS en ZONEN 
KV B.A. ZONHOVEN TEL 132» 

lïOLLUIKEN . ZONNETENTEN . ROLHEICKEN . SCHUIFHEKKEN . TERRASMEUBELER 
EVENWICHTIG WENTELENDE GARAQEPOORTEN - VENETIAANSE BUNDEN 'SOMBRILLA-FLEX" 

TUINPARASOLS - ALLES VOOR AFSLUITING EN ZONNEWERING. - JCAMPEÊRTENTEN 

Aan alle Vlamingen verkoop ik tegen^roothandelspr i j zen 
40 % KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 
+ REISKOSTEN TERUGBETAALD 

Wasmachines, Droogzwierders en 
Huishoudstrijkmachines 

— Eerste klas émail , weerstaat aan alle zuren 

— Vi|f laar waarborg tegen alle konstrukt iefoutcn en 
tegen alle fouten In het gebruikte materiaal 

— Service rechtstreeks van fabriek ten huize van klant. 
Algemeen vertegenwoordiger 

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-Mechslen 
TEL 175 08 

Ook op zon en feestdagen >ta ik tot uw dienst 
WIJ LATEN NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK OOK NIET NA 3E WAARBORG 

: BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS 

: EXPERTISES 
• FISKALITEIT 
• ORGANISATIE 
: BANKKREDIETEN 

• 

: K. V. 
i J. De Windestraat 38 
j Dilbeek 

• 

1 T. 21.14.58 
; na 18 u 

• • j ^MIIIimiHIIHIIimmHIHIHHHMIIHIIIIMMIHIHMIIMIMIHIHIIIIIIIIIIJ. 

I Zetelfabriek Boterberg | 
= LEDEZIJDE • LEDE 

Al leenverdeler = 

Engel & C° I 

r* 

• 

Op doorgang naar de kust 

• bezoekt het • 

VLAAMS HUIS 

IJZERLAAN 83, DIKSMÜIDE 

Lokaal van de Volksunie 

• Uitbater • 

Leo Dev reese 

1 

È Eigen produkt ie = 
Ê Uitgebreid gamma = 
: Aan huis geleverd = 

: Prospektus = 

op verzoe' = 

TEL (053) 225 60 | 

Voor leden 3 
en abonnees = 

Volksunie = 

2 0 % K O R T I N G | 

iMiiitmiMHUHiHiimmwiiiHiMHüiiHiiiiHiiMmmiNMiiiiiMw^ 

: Zoekt U een 
• 
; Vlaams Verzekeringsmakelaar 
; in het Brussels* T 
: • 
• wendt U tot 

I BOB MAES 
• A Feldheimstraat 20, Z A V E N T E M 

: Tel 20 18 59 

1 • 
; A l le verzekeringstakken, 

; alle maatschappijen 

• voordel ige tarieven en 

! afdoende hu lp b i | ongevallen 

wtmmt 

m WIE ANTWERPEN BEZOEKT • 
• EET IN DE 

• 
«OUDEN LF.EREN EMMER» 

• (achter de kathedraal) 

• BLAUWMOEZELSTRAAT 9 • 
• Voordel ige pr i jzen 

• Vol ledige maalt i jd vanaf 30F • 
• Uitbater L Wouters 

• 

• Vraag b i j het Inrichten 

• van uw won ing raad b i j 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

• ASSENEDE 

• TEL (09) 78 50 57 
1» 
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I HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
I A N T W E R P E N | 
I Slaapkamers - Eetkamers - Salons 1 
I T V - Wasmachines | 
I Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 
I 10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN | 

I OP VERTOON V A N DEZE AANKONDIGING 1 

I Kontant - Krediet | 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR § 
"""""' ' """ ""•"""imimiitiiimiiiiuimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii iiimiiin'iimii n i i in i 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet -^ 529768) 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

' • ^ 1 

STAR: 
2ELE 

IISI 
Ressortmatrassen 

met Gebreveteerde karkassan 
(Brevet i( 512767) 

Cewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 
llilllllli 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN WE ZENDEN U HET ADRES V A N DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER 
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uif de druiven van de vlaamse gemeenten 
O V E R I J S E - H O E I L A A R T 

i n da l a o a v a l U i 

_ EEN PRODUKT ISCA 
INHOUD . 80cl, /40CI, H. R. BRUS.242.Z74 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 

ANTWERPEN : A. BORGS, 36, Lanteernhofstraat 
Borgerhout — Tel. 30.04.23 

BRUSSEL : Walter Verheirstraeten 
\ 95, Kleine Molenstraat, Anderlecht 

Tel. 22.88.98 

b 

ZIEKENVERVOER DAG EN NACHT 
Tel. 58.414 

Georges VANROOSE, Veldstraat 8 (Bakkerij) KOEKELARE 
Leon PORTIER, Kolaerdstraat 80, GISTEL 

^mmmmmmmtm 

Zeer grote keus 
GLAZEN EN MONTUREN 

— Gratis voor verzekerden — 

GEDIPLOMEERD O^TIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35 86 62 — 
10 % korting 

op vertoon dezer advertentie 

Bouw met ons de droom van uw leven I 
Een heerl i jk landhuis in een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze pri jzen bui ten konkurrent ie 

— een zeer degel i jke konstrukt ie 

— snelle en perfekte afwerk ing 

— een harmonisch geheel. 

Voor alle inl ichtingen 

LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL. 33 85 65 

Desgewenst bezoeken w i j U graag thuis. 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

Burelen 9-12 h • 14-18 h - ook zaterdag 

)f )f 3f )f )f )f )f )f )f )f )f )f )f 5f )f )f )f )f 

ONS VIR JOU 
5UID-AFRIKA 

Van onze medewerken uit Kaapstad 

APARTHEID GEEFT BANTOE 
RECHT OP EIGEN LEVEN 

/ / 

^U'i apaitheid uoidl 7ii/h niidn^ hcdodd dun dnl d'' Lh/iilf ^fnhi/i r 
piifi ijd^ eii de zwarte Afiil\(ifni anderzijds, heuvel tnn hun rent Jul maai 
rntf ton hun infeiHoriteit of itiperionfeit, hvn leidiie ontwillehnrj op elk 
nneau, ini hun eiffen fjc1ned(n. inpf Jivn eigen inenun (n op de hen eiijen 
't oll^fundamenXen zullen ophouucn, zondei oier te i/ttan tol i/i^scn i ei ninujuuj 
die dooi i/(en inn heide rp nwrn (happen t/eiien^f i/ordl 

Het moet hiei beklemtoond weiden dat 
beide blank en Bantoe expliciet en wedei-
ker'g het recht van de andere op het land 
erkennen en. dit is een punt dat dooi-
gaans met genoeg onderlijnd wordt E"ns 
die vaststelling gedaan moesten er maat
regelen getroffen worden om het doel dat 
ze zich gesteld hadden te verschansen en 
dit in het voordeel van beide rassen Dit 
werd dan de apartheid-politiek Bevuild 
als het was door de ononderbi oken be-
smeurig van een haar vijandige, allesovei-
heersende wereldpers, zag de Zuid-Afn-
kaanse Regering zich genoopt het offi
cieel woord « apartheid » te laten vallen 
maar niet de idealen die het vertegenwoor
digt • het is en blijft evenwaardige maar 
parallelle ontwikkeling De blanke blijft 
baas bij hem thuis de Bantce wordt baas 
in zijn eigen land 

Wat de twijfelaars en sceptiekers er ook; 
mogen over denken, ei is op die weg al 
een flink stuk afgelegd Het land werd ver
deeld in blanke en Ban toe-gebieden (deze 
laatste bestonden al meer dan anderhalve 
eeuw, maar de grenzen ervan werden 
nooit tot in detail vastgelegd zoals dit 
thana gedaan wordt); m die landen werd 
Bantoe-administrasie ingesteld tot op de 
rang van goeverneur, Bantoes spreken er 
recht over Bantoes; het onderwijs alhoe
wel nog gedeeltelijk door blanke krachten 
geholpen is volledig in de handen van de 
Bantoe, vijf Bantoe-universiteiten werden 
opgelicht of uitgebreid, de dooi de Rege
ring in het leven geroepen « Bantoe-be-
leggingskorporatie » kreeg uit de zak van 
de blanke belastingbetaler fantastische be 
dragen ter beschikking gesteld om m die 
gebieden industrieën op te richten en de 
handel te bevorderen, dit alles zonder pio-
fijt van de blanke belastingbetaler die 
geen grond in die gebieden mag iDezitten 
en er ook geen handel mag drijven Het 
jongste bedrag in de begroting ten voor
dele van de ontwikkeling van de Bantoe-
gebieden beliep niet minder dan 1,225 mil
jard frank Maar, zoals Dr Verwoerd een 
beetje moedeloos en meewarig van ziin 

belageis op de Londen se conferentie zei 
in maait jl ' « Het heeft voor hen alle
maal geen belang dat we huizen bouwen 
vooi de bantoe of kei ken, of volledig kos. 
teloze hospitalen, of scholen of universi
teiten Al wat hen interesseert is het al
gemeen stemrecht te geven aan een ma^sa 
goedgelovige maar primitieve mensen, die 
de eerste de beste demagoog zullen vol
gen Ze kunnen ons net zo goed viagen 
allemaal samen zelfmoord te plegen » 
Het antwoord op zulke eisen is> nooit dub
belzinnig en de woorden van Dr Verwoei d 
werden door de gebeurtenissen van de 
laatste achttien maanden maar al te dui
delijk onderstreept 

IS DE PRAKTIJK ZOALS DE THEORIE? 

Is de Banioe weikelijk baas in zijn ei
gen gebieden' Die vraag werd absoluut 
positief beantwoord door de Eerste Minis
ter zelf toen hij in hetPailement verklaai-
de dat de Bantoe in zijn eigen gebieden, 
de volledige administratie trapsgewijze en 
naarmate hij daaitoe bekwaam is op zich 
zou nemen totdat hij volledig baas zal zijn 
in eigen land In antwoord op de vraag 
van een lid van de Oppositie of ze ook 
mettertijd soeverein onafhankelijk zouden 
kunnen worden, antwoordde Dr Veiwoeid 
zonder aarzelen, ja Of dit al dan niet de 
mocratieen naar Westers model zullen 
worden, moet aan bun eigen goeddunken 
overgelaten woiden en niets is meer ab
surd dan aan de Bantoe een West-Euro
pees regeringssysteem te willen opdringen 
dat zich in alle onafhankelijk geworden 
staten van Afrika en Azie als niet ver
wezenlijkbaar bewezen heeft Wij zien er 
immers niets anders dan verkapte dikta-
turen onder meestal zeer onhandige ver
mommingen Nochtans is dit nog niet zo 
gek als het lijkt : dit is het immers wat 
de Bantoe hebben wil, dit ligt m zijn lijn, 
in zijn moraal, en zoveel jaien van blan
ke overheersing konden er zeker geen 
aanleiding toe geven om die opvattingen 
te wijzigen 

WAAROM APARTHEID 

Om de apartheidspolitiek en al zijn im-
plika.sies hier grondig te bespreken is 
niet de bedoeling maar laat mij toe er en
kele basische aspekten van op te noemen 
Apaitheid steunt op de erkenning van het 
lecht dat een ras heeft om te zijn en te 
blijven wat het is De bestievmg voor het 
handhaven van dit recht komt zowel van 
de blanke als van de Bantoe en spruit yit 
mensenrechtelijke of uit natuuirechtelijke 
stellingen, of, zoals dit met de blanke 
Afrikanei' gedeeltelijk het geval is op ge. 
loofswaai heden bv de overtuiging dat de 
rassen door God gewild en geschapen zijn 
on dat het dus niet de rol van de mens 
IS te weigeren om dit te erkennen en nog 
minder ze af te breken 

De simplistische slogan dat het verschil 
tussen blank en zwart zich maar net 70u 
beperken tot de pigmentatie van de huid 
kan iemond die werkelijk onder ande
re volkeren geleefd heeft maar net doen 
glimlachen. Dat dit verschil ook de Infe
rioriteit of superioriteit van een ras te
genover een ander zou Insluiten, is al even 
belachelijk. Maar als iemand lieweert dat 
er geen verschil bestaat, dan mag men 
met zekerheid aannemen dat hij nooit rijn 
parochie verder dan Brussel verlaten 
heeft. 
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stuur ons een kaartje en vraag om dokumen-
tatie of het bezoek van onze provinciale 
afgevaardigde. 
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