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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Da namiddag van da IJzerbedavaart ta 15 uur In «Vlaams Kuti », Uzarlaan, 
83, DIKSMUIDE (op 100 metar van hat IJzermenumant). 
Sprakart : 
— Volkiverfegenwoordigar Frans van dar Eist 
— Hippollat Paelinckx, aarsta tchapan van Brasschaat, provinciaraadslld, 

lid van V.O.S. 

ALLfcN ÜAAKMt tN ! 
OVERNACHTING : Mogalllkhadan tot ovarnachting zijn ar in da lokalen van 
faastzaal < Tirol >. 

DE KONINGSKWESTIE 

I 
• 

Vlaanderen heeft zich nooit mo
gen verheugen in de speciale 
aandacht van het Vorstenhuis. 
De betrekkingen waren nogal 
eenzijdig en — naar het scheen 
— definitief vastgelegd in ko
ninklijke woorden als t Vecht 
en zwijg t en dergelijke. Er was 
een tijd — tussen de beide we
reldoorlogen — dat men in 
T laanderen sprak van een ko
ninklijke belofte als ran een 
loodje papier. 

Het besluit ran Leopold III in 
1940 om een einde te stellen aan 
een verloren veldtocht en zo
doende het leven van ttendvi-
zenden te redden, maakte veel 
weer goed. De gemene kampan
je van de openlijke en verbor
gen anti-Leopoldisten in de ja
ren dadelijk na de oorlog deden 
de rest : Vlaanderen werd Leo-
poldistisch. Wat niet wil zeg-
oen royalistisrh .' 

se folklore die zich gewillig le
nen tot een « dank « » — ope
ratie in het kader van de ko
ninklijke inspanningen om, van 
spaans via frans, ook te komen 
tot basir dutch. 

Het plechtige en ietwat nadruk-
kelijk-trage vorstelijk neder-
lands bij officiële jdechtighe-
den — de letter van de wet .' — 
volstaat niet meer wanneer de 
vaststelling zich opdringt dat 
deze openlijke erkenning avn de 
taal der meerderheid voortdu
rend moet dienen als alibi voor 
een houding die in alle intimi
teit nog steeds die van 1380 is. 
Zo zijn — na talloze grotere en 
kleine incidenten — de verhou
dingen Vlaanderen-Laken weer 
geworden wat ze waren een 
kwarteeuw geleden. Ook thans 
moet men de schuld daarvoor 
niet in Vlaanderen gaan zoe
ken 

Men zal zicli nog herinneren 
hoe, nauwelijk.i tien jaar gele

den, het Leopoldistische Vlaan
deren de kous op de kop kreeg. 
Een Vlaamse demokratische 
ruime meerderheid en de gewo
ne Waalse herrieschopperij bo
den juist voldoende speelruimte 
voor de operatie troonafstand : 
« alles was verloren, behalve de 
troon ». En sindsdien heeft 
Vlaanderen bij duizend, en een 
gelegenheden de dank voor de 
Leopoldistische - trouw mogen 
ontvangen. 

De koninklijke belangstelling 
voor Vlaanderen is nauwelijks 
groter geworden, wel integen
deel f Tussen Vorst en volk is 
de onoverkomelijke Chinese 
muur opgetrokken van de hof
houding anno 1S30. In patrio-
tieke en brave kranten waar 
men doorgaans de kool en de 
geit wil sparen, wordt steeds 
een braaf en gmlrruchtig onder
scheid gemankt tussen het Hof 
en de Omgeving. 

Maar op geen enkel ogenblik 
en in geen enkele omstandig
heid is reeds gebleken dat La
ken wel iets anders wil dan een 
omgeving die gestoffeerd is met 
de laatste franskiljonse mu-
zeumstukkcn van la Belgitpie è 
papa. Wel integendeel zijn 
voortdurend hlijken van ko
ninklijke waardering gegaan 
ook en vooral naar baronnen die 
zich in Vlaanderen onmogelijk 
hadden gemaakt. 

De aandacht die men te Laken 
besteed aan het Vlaamse volk 
richt zich bij voorkeur op brave 
kantwerkstertjes, boogschutters
gilden en andere eerbiedwaar
dige rekwisieten van deVlaam-

In een dergelijk klimaat wordt 
de Vlaming gevoelig voor een 
aantal dingen die normaliter al-
leen een rejiublikeins genwed 
doen steigeren. 

Met verbazing stelt hij bijvoor
beeld vast dat een on:(»' drie 
Koninginnen — de oudste — 
een uitgesproken voorkeur heeft 
voor onvlaams en rood, dat de
ze Koningin een onvermoeid 
verdedig.<ter is van de Amnes
tie-gedachte overal naar Am
nestie anderen dan Vlamingen 
ten goede moet komen. Met on
genoegen neemt hij kennis van 
de fratsen van een Prins die zijn 
dagen slijt met het opjagen van 
persfotografen, terwijl op die
zelfde Prins toch eens de ver
wachting werd gebouwd dat hij 
bvb. in het Rode Kruis een ak-
tieterrein zou vinden om zijn 
menselijke en prinselijke aspi
raties vit te werken. .Met ver
bazing noteert de volksmens in 
Vlaanderen dat de koninklijke 
waardigheid slechts kan worden 
gedragen wanneer de draoer 
bijna onafgebroken de vermoei
de leden gaat strekken aan bui
tenlandse stranden. 

De Koningskwestie — 
moet wel blind zijn om 

men 
te be

weren dat er helemaal geen 
Koningskwestie zou zijn — 
heeft in 1961 een totaal ander 
uitzicht gekregen dan in 19ó0 : 
in Wallonië heeft de Troons
afstand niemand tot royalist be
keerd, in Vlaanderen gaaf de 
bekering sindsdien andersom. 

De trouw van de burgers kan 
ook door de Troon zelf aan het 
wankelen gebracht worden f 

T.V.0. 
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Binnenlandse Zaken 
berooft 42 Vlamingen 

Antwerpen 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Limburg 

Henegouwen 
Luik 
Luxembmrg 
Namen 

17 
17 
19 
13 

66 
22 
21 
13 
16 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in het Bullelijn van Vragen in Ant
woorden de cijfers bekend gemaakt van het aantal ambtenaren van Itle kalegori» in 
de diensten van de provinciale goevernementen. De onderstaande lljtl belicht u»r 
duidelijk dat de Vlamingen ook hier weer eens werden benadeeld . 

Vier Waalse provincies niet minder 
dan 72 ambtenaren hebben. Dit U 
nog zes meer terwijl Wallonië «en 
bevolking heeft van 2.871.000 inwo
ners en Vlaanderen 4.307.000. D« 
cijfers spreken nog duidelijker als 
men vergelijkt dat de Walen een 
ambtenaar hebben voor 39.875 In
woners en de Vlamingen slechts een 
voor 65.257 Inwoners. Moest men de 
Vlaamse provinciale besturen naar 
verhouding bedelen met hetzelfde 
aantal ambtenaren als in Wallonië, 
rekening houdend met het inwo
nersaantal, dan zouden wij niet 
minder dan 42 ambtenaars van eer
ste rang meeten bljkrijgen en dan 
zou dit betekenen dat er voor die 42 
een wedde van bijna 7 miljoen per 
Jaar zou bijkomen. 

Niet alleen blijkt uit deze cijfers 
dat het ministerie van binnenlandse 
zaken meer uitgeeft voor de Waalse 
provincies, want zelfs met hun in
wonersaantal dat de helft is van het 
Vlaamse, krijgen zij zes ambtenaars 
van eerste rang meer. 

72 
Dit betekent dus dat Vlaanderen 

66 hogere ambtenaren telt in de vier 
Vlaamse provincies (Brabant laten 

bulten beschouwng) en dat de 

JAIOST - 6LIIRE 
ilUX ICnVISTES 
Onder dez-t- n ic i >ci.-»t.iifen m 4« 

Pourquo i -Pas ? van 28 juli onde r 
s t a a n d sl i jmproza t 

l'ne singulier* manifesUition s'est 
dérfntlée, il • jf a^lpieljues jtmrr' è 
Erembodegem, petite ville oü naquit 
l'abbé Daems de fort triste méinoi-
re. Cette fois, c'est d'un autre de ses 
citoyens qu'il s'agissait : Ie Reverend 
Père van Assche, supérieur d'una 
abbaye pendant /a dernière guerre, 
mort en prison, accuse d'avoir dénon-
cé nu.r AUemands des résistnnts qui 
araient cache des armes dans les ca
ves de son monastère. A la suite de 
cette dcnonciation plusieurs résis-
tants furent arrêtés, déportés ou fu-
sillés... 

ItC proces Ti'iayant pas en lieu, 
nous nous garderon» bien de prendre 
unc position quelconque sur Ie fond 
de cette affaire. Il n'est cependant 
pas douteux que Ie Père van Assche 
fut « activiste » pendant la guerre 
14-lS et que la petite manifestation 
d'Erembodegem avait unc allure 
« noire » ostentatoire. Cel^ suf f it 
sans doute pour qu'on proteste f 

Ajoutons qu'un poste regional — 
celui de la Flandre occidentale — 
trouva bon d'annoncer la cérémonie! 
i\ul doute que les parents et amis 
des résisfants sui payèrent de leur 
vie la dénonciation dont on accuse 
Ie Père van Assche n'ont trouvé cette 
information, lancée par vne radio 
officielle, du gout Ie plus sur... 

Onver taa ld , o m d a t wij ons Diets 
proper willen houden en o m d a t we 
Brussel In Re inku l tu r willen b r e n 
gen. 

Deze zeven miljoen loonverlies 
voor 42 Vlamingen zijn slechts een 
druppel in de zee van wat Vlaande
ren ieder jaar In BInnelandse zaken, 
In buitenlandse zaken en In alle an
dere departementen ontstolen wordt 
Er wordt thans door de grote par
tijen veel gesproken over <Le com
promis des Belges > met hen die 
verantwoordelijk zijn voor een mll-
Jarden-loondlefstal kan geen kom-
promis gesloten worden. De Vlamin
gen moeten in de eerstkomende 
maanden en jaren niet streven naar 
een voor België, maar naar een voor 
Vlaanderen houdbare toestand. 
Vlaanderen is reeds te dikwijls in 
het kompromls verdronken. De zo 
noodzakelijke regeling van de 
Vlaams-Waalse betrekkingen in 
Belglé, kan slechts dan getroffen 
worden wanneer Vlaanderen op 
voet van volledige gelijkheid met 
Wallonië kan praten. Een gesprek 
tussen gebroodroofde Vlaamse pro
leten en broodrovende Waals-Brus
selse < Herren » kan niet anders dan 
een dupegesprek worden. Wie hierbij 
het kind van de rekening wordt 
vergt wel geen verder betoog. 

öifER WSUAAD EN V01KSNISIEIDIN6 
Een anrwoord aan dhr senaror Walrer Simoans 

In de Brugse gewestelijke uitgave 
van de t Volksmacht » dd. 8 juli II., 
heeft dhr senator Walter Simoens 
onder de hoofding t van Zaventem 
tot bij de gelukkige oudjes » dê 
naam van ondergetekende in een be
paald verband aangehaald. 

Wij laten hier vooreerst buiten 
beschouwing de bevrijding van « de 
acht van Stan > (waarover de volks
mens blijkbaar helemaal anders oor
deelt dan dhr Simoens), wij laten 
ook nog onbesproken het pensioen 
voor de ouden van dagen (waarbij 
dhr Simoens jammer genoeg niet 
aanduidt wie voor de manke pen-
sioen-regeling aansprakelijk was en 
wie de pensioenen steeds als kies-
manna heeft gebruikt). 

Wij l a t en d h r S imoens zelfs de 
vr i jheid om < te twijfelen a a n de 
r e c h t s c h a p e n h e i d van de a a n h a n 
gers van de Volksunie » ( s ic ) ; w a n 
nee r de kiezers zich Immers in g ro
t en getal le van de un i t a i r e p a r t i j e n 
en dus ook van de C.V.P. hebben 
afgewend, d a n m o e t er wel iets 
m a n k gaan a a n de r e c h t s c h a p e n 
heid van de bonzen die deze p a r t i j 
en bevolken. . . 

De e rgern is van d h r sena to r S i 
moens begon en e indigt ech te r bij 
een teks t u i t h e t V .U . - rondschn j -
ven d a t enkele dagen voor de Jongste 
verkiezingen werd verspreid en 
waa r in letterUJk te lezen s tond d a t : 
« de zogenaamde < f l a m i n g a n t e n », 
die de C.V.P. op h a a r l i js ten heef t 
genomen, zonder u i tzonder ing ge
weigerd hebben om de s te lUngname 
van h e t komitee t Brussel en T a a l 
g rens » te onderschr i jven ». 

He t is misschien pi jnl i jk voor d h r 
sena tor , m a a r onde r de « C .VP. -
f l a m i n g a n t e n > was h i j , en d i t 
Wijkt reeds u i t de a a n g e h a a l d e 
tekst , NIErr begrepen. Wil h i j we
t e n wie wel werd bedoeld, d a n heef t 
h i j m a a r h e t C.V.P.-kiespamflet, o n 
der tekend door « enkele Vlaamse 
kiezers >, te her lezen. 

En, well icht even pijnli jk voor 
d h r Simoens, op h e t ogenblik d a t 
de V.U. h e t rondschr i jven ver
s tuu rde , h a d GEEN ENKELE van 
bedoelde personen de s te l l ingname 
onde r t ekend ingezonden. 

W a n n e e r d h r Simoens onderge 
tekende op de middag van donde r 
dag 23 m a a r t opbelde, waren wij 
h e t n i e t t emin eens da t , om alle 
dubbelzinnigheid te vermijden, a a n 
h e t enige plaatsel i jk blad waa r in 
de publ ika t ie nog mogelijk was, de 
n a m e n zouden medegedeeld van de 
personen die guns t ig h a d d e n ge
reageerd op de oproep van h e t ko 
mi tee . 

Onderge tekende stelde zich d a a r 
toe onmiddel l i jk telefonisch in ver 
b ind ing m e t h e t s e k r e t a r i a a t van 
bedoeld komitee en LIET OP DE 
VOORAVOND VAN 23 MAART EEN 
BERICHT TOEKOMEN AAN DE 
REDAKTIE VAN HET IN GEMEEN 
OVERLEG AANGEDUIDE BLAD. 
Kopij van di t be r ich t is nog s teeds 
bij onderge tekende te r inzage ! 

Om een of a n d e r e reden — w a a r 
voor ondergetekende zeker n ie t k a n 
i n s t a a n — is di t be r ich t ech te r 
nooi t verschenen. 

Vervolg blz. 2. 
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Over misdaad en Volksmisleidiiig 

PeRNOTEil 
EINDELOZE WEG 

In de Kamerkoramissie van Open
bare Werken werden door de Minis
ter enkele cijfers verstrekt in ver
band met de Rijkswegen. 

Daaruit dat het Rijkswegennet in 
Vlaanderen 3.790 km bedraagt; In 
Wallonië heeft Vadertje Staat reeds 
gezorgd voor 5,279 km. Wanneer 
men het volledig Rijkswegennet der 
provincie Brabant (843 km.) voegt 
bij dat van de Vlaamse provincies, 
dan blijft er voor Wallonië nog al
tijd een batig saldo van 646 km. 

Een paar cijfers per provincie : 
Antwerpen 856 km. - Luik 1^39 km. 
- Oost-Vlaanderen 945 km. - Namen 
1.405 km. 

Eens te meer blijkt overduidelijk, 
hoe de ook en vooral in Vlaanderen 
afgeroomde belastingen in Waals 
asfalt worden omgezet 

Toch heeft Vlaanderen zijn eigen 
wegenrekord : de weg naar Vlaamse 
ontvoogding blijft nogaltijd een 
flink stuk langer dan het hele 
Waalse wegennet bijeen. 

SOCIAAL TOERISME 
Z. M. de Koning brengt momen

teel een verlof door in Spanje, om 
er uit te rosten van de vermoeienis
ken van vroegere reizen. 

Hij wijdt er zich aan de visvangst, 
om enige afwisseling te brengen in 
een eentonig golfspelers-bestaan. 

GROF EN GEMEEN 
Dhr Merlot, Minister van Open

bare Werken, bracht verleden wee|: 
een bezoek aan Gent en aan de 
werken in de Gentse haven. 

Ter gelegenheid van dat bezoek 
nam de Minister bij herhaling het 
woord en steeds uitsluitend in het 
Frans. Met werkelijk Gallische fijn
gevoeligheid verldaarde hij dat de 
Vlamingen in dit geval wel zeker 
geen bezwaar zouden hebben tegen 
het feit dat hij zich uitdrukte in de 
taal van Fernandel : hij bracht im
mers een héél miljoen aan kredieten 
mee 

««liAJBT 

-ypfi 

Dhr Merlot schijnt de Vlamingen 
te willen vergelijken aan bepaalde 
dames die veelal huizen in drank-
gelegenheden en die beroepshalve 
bereid zijn, voor wat geld zich zo
wat te laten welgevallen. Helemaal 
ongelijk heeft dhr Merlot inderdaad 
niet : de Gentse burgemeester deed 
ïi jn uiterste best, het de Brusselse 
c weldoener » naar de zin te maken 
door ingelijks de taal van B.B. te 
hanteren. 

Er is geen enkel volk in de we
reld dat zou dulden dat het magi
straat van een grote stad zich zo 
gedraagt, dat een vergelijking als 
hierboven zich opdringt 

Inderdaad, de lange, eindeloze 
weg ! 

EINDE WERKLOOSHEID? 
Dat het in enkele sektoren, o.m. 

textiel, niet al te schitterend gaat 
zal wel niemand loochenen. In mei 
JJ. viel de jutespinnerij van de 
« s.a. de la Lys - Gand » stil : zes-
honders arbeiders weren afgedankt 
en gingen de rijen der stempelaars 
vervoegen. De vlasspinnerij van dit 
bedrijf loopt op haar laatste benen. 
De nog tewerkgestelde arbeiders le
ven in voortdurende onzekerheid, 
vooral de ouderen die een heel leven 
in het vlas hebben gesleten. Zij we
ten maar al te goed wat afdanking 
betekent : geen enkele patroon zal 
hen nog in dienst nemen. 

In voUe verkiezingstijd werd door 
de C.V.F, op La Lys een strooibiljet 
verspreid waarin het heette dat 
deze partij voor de tewerkstelling 
der afgedankte arbeiders zou zorgen, 
o.m. door te ijveren voor de oprich
ting van een nieuw bedrijf. Hfct 
wordt nu stilletjesaan tijd dat er 
klare koffie wordt geschonken. Of 
Kal men eens te meer onze arbeiders 
In de steek laten omdat zij nu een
maal Vlaming en dus braaf zijn ? 

Dergelijke toestanden zouden in 
de Borrinage binnen de 24 uur lel
den tot betogingen en relletjes. 

SLAPPE RUGGEGRAAT 
Na het bezoek van dhr Merlot aan 

Gent bracht de « Standaard » hier
over een verslag dat met geen en
kel woord repte over de ministeriële 
onbeschoftheid. Elders en nadien 
heeft de «Standaard» wel het ge
bruikelijke heroïsche protest laten 
verschijnen. 

Wanneer echter gaat de Vlaamse 
pers (en de «Standaard» wordt 
daar toch graag bij gerekend '.) eens 
ruggegraat genoeg krijgen om géén 
verslag te brengen over waUingan-
tische manifestaties in Vlaanderen 
en om te weigeren, des heren Minis
ters woorden ten behoeve van de lie
ve lezer te verdietsen ? 

De Volksunie-Gent heeft onmid
dellijk een zeer scherp protest aan 
de burgemeester laten geworden. Bij 
een volgende gelegenheid blijft het 
nTî CTlnB niet bij een dergeUjk pro
test ! De heren zijn verwittigd ! 

Genoeg 
yrome wensen, 

de straat op J 
Tegen hen die onder de mom 
van onthaalregeling de Rand
gemeenten willen uitleveren 
aan het Brussels imperialis
me, 
t ^ e n talentelling, jmt> 
tegen gebiedsroof, 
voor vestiging van zware in
dustrie in Vlaanderen, 
voor afbaken'ne van onze 
volksgrens, 
voor meesterschap hi eigen 
huis, 
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MARS OP 
BRUSSEL 

Breng mvni%\e aan I 
Draag N ü reeds bij tot het 
sukses van deze betoging van 
het hele Vlaamse volk. 
Doe vandaag nog een flinke 
storting op P.CR. 8659.76 van 

VLAAMS AKTIEKOMITEE 
BRUSSEL 

EN TAALGRENS 
Van Praetstraat 28, Brussel 1, 
vn/oi zend op hetzelfde adres 
een 20 fr.-biljet «mder geslo
ten omslag, voor toezending 
van het kMïteken van de be-
togin" 

DEGRELLE 
Op een haartje na was ons aller 

dierbaar vaderland gered ! In Span
je werden een paar liefhebbers-
kidnappers de nor ingedraaid bij 
een mislukte poging om de gewezen 
Rex-leider te ontvoeren. Het is wel 
zonderling dat bij deze ontvoerings
poging geen enkel Belgisch onder
daan betrokken was en dat de hele 
onderneming geleid werd door één 
der zonen Israels. 

Aan de oud-Rexleider Is ons niet 
zo heel veel gelegen. We hebben het 
Inmiddels een onbetaalbare mop ge
vonden dat « Pourquoi-Pas ? » uit
pakte met een omslag waarop een 
geschrokken Degrelle prijkte, met 
daaronder de woorden: «Ouf, raté!» 

We menen dat er heel wat meer 
reden was om uit te pakken met 
het dierbaar en lichtelijk geschrok
ken aangezicht van dhr Spaak, met 
daaronder dan de hartsgrondige 
zucht van verlichting: «Ouf, raté!» 

SABOTAGE EN SLECHTE WIL 
Een jaar geleden werd na veel 

geschipper in het parlement einde
lijk een wet gestemd die moest toe
laten een oplossing te geven aan d« 
nog hangende gevallen van scha
devergoeding aan de Belgische Staat 
nit hoofde van inclvisme : de wet 
van 14 juli 1960. Een gebrekkige, 
ontoereikende en onrechtvaardige 
wet die daarenboven door regerings
amendementen nog gesaboteerd 
werd, n.1. door te voorzien dat in 
de Commissie van advies vertegen
woordigers van de Weerstand zou
den zetelen. 

Na meer dan een half jaar tijd
verlies verscheen eindelijk het Ko
ninklijk Besluit van 8 februari 1961 
waarbij de Commissie van Advies 
samengesteld werd. 

Thans is er in het Staatsblad van 
27 juli 1.1. een nieuw Koninklijk Be
sluit verschenen waarbij het K.B. 
van 8 februari 1961 ingetrokken 
wordt ! Zodat we meer dan een jaar 
na het van kracht worden van de 
wet nog steeds even ver staan, 
m.a.w. : nergens. 

Als staaltje van slechte wil en sa
botage kan het meetellen ! 

Dat is de likwidatie van de re
pressie door de C.V.P. zo dikwijls 
beloofd. 

Het is een echte schande. 

(Vervolg van blz. 1) 

Gebrek aan rechtschapenheid ? 
Misschien In de ogen van dhr 81-
moens, die toch ook vergat te ver
tellen dat bij hoger vermelde tele
fonische oproep door ondergeteken
de werd gevraagd of er In de CV .F. 
nog rechtschapen mensen konden 
gevonden die zouden durven reage
ren tegen de BR(X)DRCX>F-PRAK-
TUKEN waarvan de Volksunie
kandidaten stelselmatig het slacht
offer zijn... 

Tenslotte weerhouden wij uit de 
geschriften van dhr senator Sl-
moens toch een positief element en 
wel daar, waar hij ons vraagt de 
« brandhaarden van antivlaams-
held » aan te gaan. Wij vragen niet 
beter en, eigenlijk, wl] hebben nog 
niet anders gedaan ! 

Moeten wij hier herinneren aan 
de aktle van de Volksunie tegen de 
franskiljonse-LlmbuTgse mljnba-
zen ? Misschien Is dit voor dhr Si-
moens een pijnlijke herinnering 
want de mijnbonzen hebben een 
vertegenwoordiger van het A.C.V. 
— die nu minister is ! — met een 
beheerspost gelijmd! Moeten wij 
hier herinneren aan de aktle van 
de Volksunie om de franstalige af
deling van de Leuvense universi
teit naar Wallonië te zien vertrek
ken en om de vele Hoif-houdingen, 
waarvoor wij de gelukkige belas
ting-betalers zijn, eindelijk te zien 
vervlaamsen ? Pijnlijke herinne
ring, want daarover zwijgt de 
A.C.V.-pers in alle talen ! Moeten 
wij herinneren aan de aktle van 
VoJksunie tegen de hogere Leger
leiding en tegen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, waar de Vla
mingen zelfs niet worden geduld ? 

Even pijnlijke herinnering want 
de achtbare C.V.P.-ers hebben zo 
juist de respektleve begrotingen ge
stemd... En zo kunnen vrij verder 
gaan, hele bladzijden vol om uit

eindelijk te herinneren aan de zo 
deugddoende aktle van de Volks
unie tegen die lamlendige « Vlamin
gen > uit de unitaire partijen die 
alleen maar de belangen van de 
Vlaamse mens boven hun part i j 
belang zullen stellen als de Volks-
imle hen duchtig in de pluimen 
z i t ! 

Wanneer komt de dag dat wij al
len samen in eerlijkheid de ware 
antivlaamse haarden zullen uit
roeien, vraagt dhr senator Slmoens. 

Dhr Simoens, die als overtuigd 
lid van de Vlaamse Volksbeweging 
ook federalist is, weet dat die dag 
nabij is als hij de sociale organi
saties, waarbij hij een vinger in de 
pap heeft, voor federalisme op 
straat kan krijgen. Intussen kan 
hij, samen met ons en in alle eer
lijkheid, die dag helpen bespoedi
gen door het gros van de troepen 
uit zijn sociale organisaties op zon
dag 22 oktober as. te Brussel te la
ten betogen voor de onschendbaar
heid van de Vlaamse bodem en voor 
verder industrialisering van Vlaan
deren. 

Intussen vragen wij aan dhr Si
moens ook om, als hij het zelf niet 
aandurft, ons de middelen te ver
schaffen om eens het boekje open 
te leggen van de Ebes-trust — waar, 
met medeplichtigheid van de ge
meentebesturen, de kleine man 
jaarlijks voor miljoenen wordt be
stolen — en van de « Brugeoise » 
en andere Glasfabrieken, waar men 
eenvoudig een loopje neemt met het 
minimum respekt dat aan Vlaam
se arbeiders en bedienden is ver
schuldigd. 

En dat men voor het overige op-
houde met voor misdadigers en 
volksmisleiders uit te krijten hen, 
die reeds als derde generatie de 
eeuwige broodroof riskeren om hun 
volk het besef van eigen-waarde bij 
te brengen. 

Ooido Van In. 
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Lezers, 
Gans het land door kan U w 
dagbladverkoper U 

DE VOLKSUNIE 
bezorgen. 

O p u w verzoek k a n hij ze 
regelmatig toegezonden kri j 
gen door het Persagent
schap, Vervoer en Distribu
tie (A.M.P. ) van Brussel. 

I 

LUCIE DELARUE-MARDRUS 
Lucie Delarue-Madrus I Zo luidde eens de namx van een Franse 

iournaliste (mO-mS). Ik doe mijn best haar namx. danhzij dil rubnchr, 
onslerleUik te maken, omdat ze dan toch één keer, althans near m,,n 
mening, een heel verstandige zin heeft geschreven (wat veel journahst,'n 
haar kunnen benijden I). Die verstandige zin tn kwestie, verschenen w 
het oktober-nummer ms van « La Liberie », haal ik hier even aan : « /.qn 
taal feilloos spreken en schrijven U een vorm van patriottisme. .. 

Is 20 een uitspraak voldoende om onsterfelijk te worden ? Inderdao<l 
want wij hebben altijd gedacht dat patriottisme vooral hierin bestoiul 
minstem de eerste twee strofen van de Braban^onne l« kennen en z>ri' 
verheugd te voelen wanneer de Bode Duivels de Oranjchemden van h, I 
voetbalveld hebben gespeeld. 

Hogervernoemde zin schijnt deze ovpailing te weerleggen, en vn 
dedigt een andere vorm van vaderlandsliefde, een vorm die thans ook •" 
Vlaanderen ingang schijnt te vinden. Hoe kan men anders de ^f-^f'lY 
verklaren (zijn taal feilloos spreken), en hoe kan men anders de officu:.. 
u Woordenlijst van de Sederlandse Taal ,> goedpraten (zijn taal feiVoo^ 

schrijven) ? , , i , 
Deze laatste vorm van patriottisme schijnt echter nog mank te lopni 

want alhoewel deze Woordenlijst reeds 7 jaar in voege is, zt,n wi, nog 
altijd niet bevoegd te begrijpen, waarom men . aKKoord » en « K u b u s . 
met K moet schrijven, en « aCCordeon « en « Cultus „ met C I Waarom 
dit subtiel onderscheid ? Waarom alles zo moeilijk maken, en aldiu 
ons gezond patnottisme tegenwerken ? VVao,on. niH .ALLE baslaardwoor-
den met K schrijven ? 

Op een studiedag van de Lod. De Paet SUchling hoorde ik eens een 
Nederlands Professor beweren, dat « Kultus en Kuituur » met K te Dmis 
klinkt, dat de Franse C beter was, en... dal de K trouwens geen echte 
r^edcrlandse letter is I , j •• , 

Och kom Hooggeleerde Heer Professor uil Sederland, wi, keniun 
noclülums' meerdere goede Nederlandse woorden dit met een echte K h.-
ainncn Semen wij bijcoorb'-eld eens de ivoorden .. Kaas » en « Kop ». 
" ELIE. 
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Ook op de bladzijde < Buitenland » van de kranten In deze 
(natte) verlof weken geen spraak van Loch Ness. Het nieuws 
komt, heet van de naald, de redakties binnen en een korte adem
pauze kan altijd wel weer gevuld worden met Berlljns nieuws. 

Want Berlijn blijft in de headlines. Na de eerste blijken van 
Westerse vastberadenheid kwam de Russische mededeling dat 
de demobilizatlemaatregelen werden stopgezet en dat de mili
taire kredieten werden verhoogd met 1/3 Gekletter in het wa
penarsenaal aan de éne zijde gaat gewoonlijk gepaard met dito 
2;ekletteT aan de andere zijde : prezident Kennedy kondigde aan 
1at de V.S. 3 miljard meer aan bewapening gingen besteden. De 
Beriljnse kwestie diende ondertussen dhr De QauUe nog vlug 
»ls verontschuldiging bij zijn strafexpeditie tegen Bizerta. 
Adenauer zelf vloog op 12 juli naar de voormalige Rijkshoofd
stad, om kort nadien de gastheer te spelen te Bad Godesberg 
.vaar o.m. de Gaulle en onze nationale tandem Spaak-Lefèvre 
ap bezoek waren. Men zal zich herinneren dat West-Europese 
staatslul na deze Rijn-konferentie hoegenaamd niet te spreken 
waren over de < Europese > houding van de Frasne prezident; 
slechts «der Alte», wiens oude Franse liefde versterkt wordt 
door de akute behoefte aan « Berlljns » begrip, bleef voorzichtig 
op de vlakte. Men mag zich inmiddels afvragen, welke bedoe
lingen aan Russische en Amerikaanse zijde voorzitten bij het 
opdrijven van de klassieke bewapening. De inspanningen op dit 
jebied blijven toch steeds, vergeleken bij de geperfectioneerde 
jn gestroomlijnde moordmachine die aan beide zijden aanwe-
'ig Is, een druppel op een gloeiende plaat. Het klinkt wellicht 
liet zo heel geleerd, maar toch zouden we de Amerikaans-Rus-
.ische verhoudingen willen vergelijken aan een straatheibel tus
sen schooljongens. Het opdrijven van de klassieke bewapening 
speelt in het heibel dan de rol van het «houd-nie-vast-of» 
3innönkort komt er een westerse top over Berlijn. Het is te hopen 
iat op deze bijeenkomst eindelijk eens zal gezocht worden naar 
een alternatief voor het eeuwige bewapenen en nog eens be-
ivapenen. Het volstaat inderdaad niet, de Russische voorstellen 
>teeds maar opzij te schuiven als zijnde niet-realistisch, dema
gogisch of gevaarlijk. Het Westen zou langzamerhand ook eens 
iet initiatief mogen nemen om met één of ander voorstel uit 
het Berlijnse slop te geraken. Want voor de huidige toestand in 
de voormalige Duitse hoofdstad kan men bezwaarlijk de Russen 
allééD verantwoordelijk stellen. En dat die toestand op de duur 
onhoudbaar is geworden, zal ook wel niemand durven loochenen 
Met Borlijn zal het intussen wel niet zo'n vaart lopen en op de 
één of andere manier sukkelen we wel weer pratend en schim
pend door het nauwe straatje dat ligt tussen vrede en oorlog. 

Mijader prettig is het Intussen voor de Oostduitsers die on
middellijk en aan den lijve iedere verhoging van de internatio-
nal« spanning voelen. Sinds de heropening van de Berlijnse 
krlsls, op iets meer dan een maand tijd, kwamen weer 50.000 
« Ostzonalen > over de grens naar het Westen. 

In dat < vrije » Westen loopt alles inmiddels ook niet steeds 
gesmeerd, allerminst dan de Italiaanse-Oostenrijkse verhoudin
gen. De Zuid-Tiroolse nationalisten die sinds jaren vergeefs 
Ij reren voor autonomie, hebben een paar weken geleden hun 
toevlucht gezooht tot het laatste argument : op de Brenner, de 
SiagDkm en d« Gothard ontploften bommen met de kennelijke 
b9<lo«ling, het toeristisch seizoen in Italië te boykotten. Van 
ItaMaaase zijde is men dadeUJk hoog van de toren gaan blazen 
CH befoa men aan de grens met visa-plagerijen en dergelijke, 
terwijl do politie de hand legde op alles en iedereen die ook maar 
enige rol sp««kle in de Zuid-Tiroolse Volkspartij .Te Rome werd 
de koze beschuldiging geuit dat Wenen de hand had Ln het ter-
roriame en de pan-germanistische boosdoener verscheen op de 
titelpagina van ieder blad bezuiden de Alpen. Het heette al da
delijk dat de neo-nazis de hand hadden in de bomaanslagen, 
waarbij men zedig verzweeg dat Zuid-Tirol één der vieze staar
tjes van het fascistisch bewind is en dat de neofascisten de 
hardste anti-Oostenrijkse schreeuwers zijn. Met dat al worden de 
tegenjstftUingen van dag tot dag scherper en uiteindelijk blijft 
voor de moegeteigde Zuid-Tirolers alleen nog de weg open om 
te ijT«-on voor terugkeer naar Oostenrijk. « Der Alte » in Bonn 
bracht nog gauw het klassieke Duitse offer op het Europese al
taar door de kwestie Alto-Adlge als van ondergeschikt belang 
te bestempelen. 

Bngeland — eens hoog te paard neerkijkend op Europa — 
heeft in arren moede dan toch maar beslist, aan te sluiten bij 
Euromarkt. Deze beslissing gaat gepaard met massale oprispin-
geai van kwaad humeur t.o.v. het vasteland en met jammer
klachten om de verloren c splendid isolation >. Maar honger 
blijft nu eenmaal de beste saus en de (sterk vermagerde) Britse 
maagd heeft ultetndeUjk niet kunnen weerstaan aan de rijk-
gerolde Europese tafelen. In het zog van Albion komen de 
overig» zes, zodat Europa over nacht ineens verdubbeld is in 
omvang. Maar ln wijsheid ? 

In Kongo zal Loemoemba — voor zover zijn geest daartoe in 
staat is — genieten van een binnenpretje bij de vaststelling dat 
de Loemoeiabisttsche traditie ook ln Leo is hersteld. Het lijkt 
er naar of binnenkort tussen de molenstenen van Leo en Stan 
een bepaald jachtterrein van Union Miniere zal worden fijn
gemalen. 3-8-61 

STRIJD OM BIZERTA 

DE OUDE LEUGEN 
In I9S6, toen TimeiK onafhiutkeltjk 

werd, bleef Frankrijk verder Bizerta ba-
zetten. In 1958 werd de «tad door de Fran> 
sen ontruimd; Tunezlë en Frankrijk sk». 
ten een nieuw voorlopijf akkoord over da 
vlootbazU zelf. Bij het ondertekenen van 
dit akkoord liet men er aan Tunezlscha 
tijde geen twijfel over bestaan dat da 
Franse aanwezlg-held ln de vtootbazU geen 
blijvend karakter kon hebben; achteraf ia 
bij herhaling; bevestigd geworden dat Tu
nezlë geen vreemde bazes op rijn l>odem 
zou blijven dulden. 

Op 17 juli j l herhaalde Habib Boerglba, 
die els voor de Nationale Vergadering van 
zijn land; hij dreigde met een volledige 
versperring van de toegangswegen tot da 
kazematten van de vlootbazls. Een derge
lijke versperring waa o<* reeds in 1958, na 
de mïsdadige franse luchtaanval op Sar 
Het-Sidi-Jopssef. aangebracht geworden. 

"WC 

Twee dagen later, te middernacht, be
gonnen militanten van de neo-destourpar. 
tij de bazig volledig te blokkeren. Franse 
vliegtuigen schonden ln grote getale het 
Tunezische luchtruim; toen de luchtaf
weer het vuur opende betekende dit met
een het eerste schot van de « slag om 
Bizerta ». Na vier dagen vechten bleven 
meer dan 700 doden op het slagveld ach
ter. 

Met een hautaine verachting, die we van 
zonnekoning de Gaulla ook in andere om
standigheden al konden bewonderen, legde 
de franae prezident sindsdien de UNO-
rexoluties naast zich neer. Na het staakt-
het-vuren bleven de huurlingen van het 
2dp REP Bizerta besetten als gold het 
doodeenvoudig veroverd gebied. 

Van bij het begin van de slag om Bi
zerta Is de vraag gesteld geworden, hoe 
het zover kon komen. De « New York Ti
mes » schreef ; « enkele honderden zijn 
gestorven omdat Boergiba niet wist of niet 
voldoende besefte wat hij deed n. 

Een dergelijk antn oord op het n waar
om » lijkt ans wat al te limplistlsch. Van 
franse zijde heeft men ved nadruk ge. 
legd op de faktar Boergiba. Het hettta 
dat de Tunezische ataatsnian door een 
krachtdadige aktle zowel de binnenlandse 
oppozitle als de simpatie der Arabische 
landen trachtte te winnen. Op dit tenm 
werden zowat alle vartaties geschreven. 

Bij nader toekijken l( dit argument eea 
dubbelsn'idend mes. 

Habib Boergiba heeft sinds 5 jaar voort
durend blijken gegeien van zijn verre
gaande bereidheid om met het Westen sa
men te werken. Tunezlë .speelde een be
langrijke bemiddelingsrol bij verschillende 
gelegenheden, zo ook in de Kongolese 
InvesUe (waar het o.m. de scherpe hoe
ken voor België meermaals wist af te vij
len). Door de Arabische nationalisten werd 
de Tunezische gematigdheid meer dan een» 
gehekeld; Boergiba heeft zich steeds wei
nig om de druk vanuit Kalrs bekanunerd. 
Dat een dergelijk gematigd en verstandig 
staatsman er toe gebracht wordt extreme 
oplossingen te aanvaarden, werpt reeda 
een zeer schril licht op de Fran.se hals
starrigheid. 

De Franse argumenten zijn zo oud al* 
de straat : Bizerta is van levensbelang 
voor Frankrijk, het is de laatste vesting 
van het Westen en vooral thans, in voU» 
Berlijnse krizls. kan de vrije wereld zeker 
niet gedegen dat de bail» in handen zou 
komen van verkapte handlangers van het 
komraunlsme. 

Deze argumenten doen het nog bij een 
goed deel van de Westerse publieke opi
nie, zelfs bg de .Amerikanen die een paar 
jaar geleden toch verstandiger waren m 
hun Marokaanse bazes mitmimden. 

Deze en dergelijke argnmenten worden 
— ook door gematigde — neutralen te
recht als Bea-koioniaiisme best-\aipeld. 
Het is Inderdaad een endu<dbare inbreuk 
ap de saevereintteit ran een staat wan
neer men, steunend op een verleden van 
kolaniale overheersing, een deel van het 
grondgebied van die staat blijft bezetten. 

De wereld van 1961 U te klein geworden 
voer een steunpunten^ en een veiligheids
politiek die dateert uit de dagen dat een 
Enropees oorlogsschip overal ter wereld 
nistig een weerspannige stad kon In puin 
sck»«<en zender dat een haan er naar 
kraaide. Frankrijk heeft van 1892 tot nu 
Bizerta kunnen gebruiken ook en o.m. om 
er Noord-Afrika beter mee ander de duim 
te houden. Dit moge Umns volstaan. 

TiMf Kilte!, ScMM en Zwwd v n vmmiereii! 

BERLIJN I Praten altijd beter 

BINNENLANDSE SPIEGEL 

In deze weken van verlof, zeelucht en bikinis is er, zoaJs 
gebmlkelijk, weinig politiek nieuws. En toch duikt dit jaar het 
klassieka monsl.er van Loch Ness niet in onze nationale pers 
op. Op de tltelpaginas blijft dag voor dag het vocht druipen van 
<Xe stalagmiet ln het Belgische unitaire krocht. Men telt de 
druppels en men vraagt zich af, voor wanneer de grondver-
«chutving IS 

Ze zou wel eens dade'ijk na het verlof kunnen komen. Op 
dat ogenblik inderdaad zal onze regering haar aandacht ln de 
eerste plaats moeten toespitsen op het probleem der Vlaams-
Waalse verhoudingen. Zowel Vlamingen als Walen schijnen niet 
zinnens te zijn, de heer Lefevre es. zomaar te laten betijen. Het 
Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens marsj eert op 22 ok
tober naar Brussel. Uit de ordewoorden blijkt duidelijk hoe men 
aan Vlaamse zijde thans het probleem ln zijn volle breedte wenst 
te stellen : tegen gebiedsroof en onthaalregellngeo, maar te
vens voor Industrlallzering en Vlaams meesterschap ln eigen 
hul<. 

Inmidde.s zullen de Renardlsten van het M.P:'WT4tî S'Bptem-
ber hun « maand van het Waals verzet » hebben gehouden. Het 
heet dat deze < maand » bedoeld is als protest tegen de ont
manteling van het Centrum en de Borinage. 

Ondertussen is door de socialisten Paque, Cugnon, Harme-
gnies, Massart, Nazé en Peeters een voorstel tot Grondwetsher-
Eienlng in federalistische zin Ingediend bij de Kamer. Dit voor
stel moge voorlopig dan nog op het ijs liggen, het is onvermlj-
d*lijk dat ln het najaar er over gepraat dl«nt te worden 

Alhoewel aan Vlaamse zijde dus het verheugend verschljn-
seQ van verhoogde strijdvaardigheid is vast te steUea, bergt de 
situatie heel wat gevaren voor de Vlamingen. Het ia hoege
naamd niet denkbeeldig dat men ie spanningen in slndlkallsti-
«che middens zal trachten op te heffen op kasten van de Vlaam
se gemeenschap. In Wallonié slaagt Renard er ln, hole federa
ties van het A.B.VV. over te hevelen naar het M.P.W. De so
cialistische bonzen zien zulks mot lede ogen aan en trachten 
het verloren terrein terug te winnen door aan Wallingantisch 
opbod te doen met Renard. De Vlaamse socialisten komen bij 
dit alles op een sukkeldrafje achternahinken; wannaer ze — 
ln een onverwachte vlaag van overmoed — al eens de Vlaamse 
grleventrommel hanteren, dan duurt het gewoonlijk niet lan
ger dan 24 uren om hen terug ln de schulp te zien kruipen en 
om hun publieke mea culpa's te zien verschijnen ln Volksgazet 
of Vooruit. 

De strijd om Buitenlandse Zaken woedt in voUe hevigheid. 
« De Standaard » brengt praktisch iedere dag een speciaal kom-
munikee van het oorlogsfront en ook ander Vlaamse bladen la
ten zich niet onbetuigd. Het Spaak'se manoouver is ook wat al 
te kras : een stel ambtenaren die zich, met het oog op eea 
snelle en veilige carrière, in illo tempore lieten Inschrijven op 
de Franse taalrol, zouden nu teruggeheveld worden naar de 
Vlaamse taalrol en zodoende het evwiwicht herstellen. Men kan 
zich geen ciniscber handelwijze voorstellen : de hele Vlaamse 
beweging, het hele Vlaamse verzet zou alleen en uitsluitend 
moeten dienen om enkele volksverraders de kans te geven, nog 
wat wat sneller en nog wat veülger te arriveren. 

Nochtans is het met een grim- en een glimlach dat we deze 
papieren oorlog, deze totaal overbodige oorlog, volgen. We her
inneren ons de jaarlijkse komedie c«n de begroting van Buiten
landse Zaken en de stierlijk-emsttge verklaring van de Vlaam
se C.V.P.-ers < dat het nu de laatste keer was >. De Vlaamse 
energie die thans verkild dient te worden aan het roeren van 
de grieventrommel, had sinds jaren op pozitiever en blijvender 
dingen kunnen gericht worden indien onze zgn. < Vlaamse > 
vertegenwoordiging in het Parlement één enkele maal één en
kele begroting had gekelderd. 

Ook op andere fronten dient de Waalse aanval geweerd te 
worden. De hogere kinderbijslag voor zelfstandigen rou gekop
peld worden aan een verhoogde toelage voor het tweede kind 
en — onder druk van de Walen — voor het eerste kind. Men is 
zinnens, nog eens 125 000 000 F per jaar te verdelen i rato van 
20 F per eerste kind. België, dat vegeteert en parasiteert op de 
Vlaamse volkskracht, prezenteert aan Vlaanderen daarenboven 
nog de rekening voor een demografische politiek die ons recht 
naar de afgrond moet voeren. 

Voor dergelijke overwegingen heeft < Ie bon beige > geen 
tijd. Hij heeft zijn voUe dag nodig om te keer te gaan tegen een 
Servaes-retrospectieve en een Van Assche-herdenking. Wanneer 
hij dan af en toe een half uur vrij heeft, loopt htj even tot op 
de Brusselse Grote Markt om er, met < La Madeion > en een ge-
velgrote tricolore, te zwelgen in « BruxeUes Royale >. 

3-«-61. 
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WALLONIË LEEFT VAN 

Vlaamse Spaarders 
EnTcch lijd yeledrn JinJ te Mechelen 
het jaarlijks algemeen kongres van 
het. Vlaams Ehonotnisrh Verhond 
"plaats, üvze maal stond dit kongres 
in het teken ran « het bedrijf sieren 
in expatisie ». 

Uit een van de drie studie-roor-
drachten blijkt, dat in 1958 en 1959, 
Vlaanderen gemiddeld 42 % van d* 
spaargelden van de Algemene Spaar
en Lijfrentekas heejt aangebracht, 
Brabant 33 % en Wallonië 25 %. 

HET SPAARZAAM VLAANDE
REN... 

Dat, ondanks alU t Tnodeme » qe-
woonten van effen-aan-op en aanko
men Of afbetaling, in Vlaanderen nog 
9rij veel wordt gespaard, is wel al-
gemeen bekend. De eude tpaarxin, 
tomen «Mt de werklust, ttt sedert 

gen en waarin wij de here.Higing 
menen te vinder van onze overtui
ging dat de gaven en eigenschappen, 
welke Vlaanderen tijdens de Middel
eeuwen naar een hoge bloei hebben 
gevoerd, nog steeds aanvezig zijn en, 
mits de gunstige omstandigheden, 
weer hun volle uitwerking zouden 
krijgen. 

WORDT UITGEZOGKN 

Op dit ogenblik xijn de t gunstige 
omstandigheden > echter niet aan
wezig. Vlaanderen krijgt inderdaad 
geen t loon naar werken ». Diezelf
de Spaarkas, welke uit Walloniè 
slechts één vierde van hare deposito's 
ontvangt geeft aan datzelfde Wallo-
nti mier dan de helft van hare lang
lopende kredieten. Vlaanderen dat 

Antwerpen : uitbreiding der haven versnellen. 

Movele eeuwen vastgeankerd in onze 
volksaard, dat dexe niet to licht tul
len verloren gaan. 

Naar rèceniè herèklifitngen van het 
Centraal Bureau voor de Kleine 
Spaarders, zouden de, deposito's van 
de privé-spaarkas sen voor 87 % on
geveer uit het Vlaamse land komen. 

Doch ook buiten de privé-sector 
vindt men hetzelfde beeld hoewel 
minder uitgesproken. Het overwicht 
van het spaarwezen in Vlaanderen 
komt, zoals hoger aangehaald, ieder 
jaar weer, tot uiting in de statistie
ken van de Spaarkas. 

Op tichzelf is dat een feit waar
over wij ons enkel kunnen verheu-

voor bijna de helft der deposito's 
torgt, mrijgt nauwelijks één derde 
der kredieten. 

Bij de Nationale Maatschappij 
noor Krediet aan de Nijverheid is de 
toestand bijna even tragisch. Op het 
einde van 1959 stonden 44 % van ha
re industriële kredieten uit in Wal
lonië, 19 % in Brabant en amper 
37 % in Vlaanderen, waarvan no^ 
wel 23 % alleen in de provincie Ant
werpen wegens de grote uitbreid/ing 
van de petroleum - raffinaderijen. 
Voor de oprichting van werkelijke 
nieuwe bedrijven in het Vlaamse 
land heeft men dus slechts een klein 
peul schillet je over gehad. 

f 
Uit Zuid-Afrika 

•U^ ^>{JU" 
( i p i — 1 ~ j< r " " ^ ~ 

Vakante berrekkingen aan Universileilen 
in de Republiek van Zuid-Afrika. 
ALGEMENE INLICHTINGEN : 

Sollicitaties moeten zoveel mogelijk in
lichtingen bevatten over eurricolam-vitae, 
titels, ervaring, publicaties, talenkennis, 
Nederlands, Engels, enz..., afschriften van 
diploma's, medisch certificaat en naam en 
adressen van drie referenten. Een Rand 
= 70 F. Een lektor Is ongeveer een werk-
leider met leeropdracht, een senior lektor 
is een docent, plrofessor is een gewoon 
ho4^leraar. 

Voor een lektoraat kan een licentiaat of 
Ingenieur solliciteren; voor een senior lek-
toiraat Is de doctorstitel en/of ervaring ge
wenst, voor een professoraat Is dit vereist. 

De Universiteiten van Kaapstad en Na-
tal ajn Engelstalig. De overige Afrikaans, 
men kan daar om te beginnen in het Ne
derlands doceren terwijl men Afrikaar/ 
leert. Salarissen (met lichte verschillen 
voigens de universiteiten) : Lektor R. 2100 
tot R. 3420 Senior leksor R. 3060 tot R. 
41-0, professoi- R. 3900 tot 6000). 
1. Universiteit van Oranje Vrystaat t« 

Bloemfontein. 
Professoraten in zielkunde en Engels : 

senior lektoraten in Wiskunde, Toegepaste 
Wiskunde; lektoraten in ekonomie, schei
kunde, wijsbegeerte, statistiek, muziek. 

Landbouwfacultelt Professoraten in 
veeteelt, weiding, biometrie, mlkrobiologie; 
senior lektoraten in veeteelt, genetica, 
welding, biometrie, landbouwingenieurs
wezen; lektoraten in welding, genetica, mi
crobiologie, plantpatologie, landbouwinge
nieurswezen. 

(Sluitingsdatum voor applicaties : 19 au-
giistus 1961, indienen In drievoud). 
t. Universiteit van Stellenbosch, Kaappro-

vincie. 
Professoraat in Farmacologie (sluitings

datum 1 augustus 1961). 
Professoraat in Cngele (Letterkunde); 

•eniorlektoi-at«n of lektoraten In statis
tiek, Insektenkunde, landixKiwekonomle, 
werktuigkundig Ingenieurswezen, en In 
grondmechanica (sluitingsdatum S augus
tus 1961). 

S. Universiteit Kaapstad. 
Twee professoraten tn de wUkunde; a»-

nlor lektoraat of lektoraat Nederlands ea 
Prans (5 augustus). 
4. Universiteit Fotchefstroom, TransvaaL 

Senior lekoraat of lektoraat Prana (18 
augustus 1961). 
5. UnlvKslteit vaa Natal, Pietennariti-

burg. 
Senior lektoraat of lektoraat wiskunde 

en toegepa.̂ te wiskunde. 
6. Universiteit van SnU Afrika, postbus 

392, Pretaria. 
Professoraten of senior lektoraten in : 

bedrljfsekonomie, anorganische- of fysi
sche geschiedenis, Engels, Trant en Ro
maanse talen. Klassieke talen, Kriminolo-
gie, opvoedktmde, sociologie, staatsleer. 

SenicK- lektoraten of lektoraten In Ge
schiedenis, Icunstgeschiedenis, oudheid
kunde, rekeningkunde, Russisch en Slavl-
sohe talen, Semitische talen, zielkunde 
(sluitingsdatum 16 augustus 1961). 

De Stfiiit lieeft daarbij, zonh steeds 
natuurlijk, het slechte voorbeeld ije-
i/ei'en : van de kredieten, welke wer
den toegekend op basis van de ea-pan-
sie-wet gering 1959, aing er bijna 
even veel naar Wallonië nh naar 
Vlaanderen, nl. iets meer dan 40 % 
terwijl lirahant ongeveer 12 % kreeg. 

Sedert vele jaren wordt de werk
loosheid in Vla/inderen aangeklaagd. 
De opeenvolgende regeringen hebben 
plechtig beloofd voor nieuwe werk
gelegenheid te zullen zorgen.. 

Doch wat zien wij 1 De gelden, 
welke ONZE mensen hebben ge
spaard, worden op een schuamteloze 
wijze aangewend om in andere stre
ken een nood te lenigen welke véél 
•minder scherp is dan de onze. Dat xs 
voor Vlaanderen het voordeel run de 
unitaire staatsstruktuvr. 

DOOR EEN UNITAIR SYSTEEM 
Deze unitaire sfaatsstruktuur, met 

tijn overdreven centralisatie te Brus
sel, in een sterk verf ranste omgeving, 
heeft tot gevolg, mei allee?/ dat de 
Vlamingen, wcrle/ijk worden bena
deeld, docJi ook dat tij verstoken 
blijven van de voordelen welke de 
overhetd.idien.tlrii viortej} en hunnen 
verlenen. 

Tijdens hetzelfde kongres run het 
V.E. V. werd medegedeeld, dat de 
abonnementen op de Vlaam.te uitgave 
•van de Ilandehroorlichtivg van de 
Delg. Dienst roor IJuitenlnndse Han
del slechts 17 % van hel lol aal vit-
maken. In 1960 vroegen slechts 159 
llaamsf. bedrijven een audiëntie bij 
de B.D.li.Il. o/l een totaal van Kifi : 
dat is miuu-elijkt .34 %. A urper .16 
Vlaamse bedrijven zijn nnngrslolea 
bij het Instituut voor de Ver;:nhking 
en slechts 26 zijn lid van liet Insti
tuut voor ludusimple Vormgevivg. 

Jlieraiin heliij(k,. wij vanzelfspre
kend zelf schnltltti, het is t^'rechl dut 
vaak over een géWrek aan be.iangslel-
liny van Vlaamse, zijde wordt ge
klaagd. 

Alleen... hebhen wij al Ir dikirijh 
•moeten ervaren dat onze faal in die 
sta/itsdiensteii of parastatalen onbe
kend schijnt te zijn. Daardoor zifii 
wij gaan veralgemenen en hebben 
wij onze argwaan uitgebreid tof alle 
officiële dien.%ten te Brussel. 

De o-plossing f .illeen een oordeel-
L uvdige spltsing van al de-e dien
sten, in federaal verband, kan ons 
weer vertrouwen schenken. Boven
dien dringt een decentralisatie zich 
op omdat men, nu reeds, in deze cen
trale diensten zelf voelt dal. er, voor 
een e.rpavsie uitroer-politiek, meer 
en nauwer kontakt met de industrie 
nodig is en dat dit kontakt enkel kan 
worden verwezenlijkt door ren regio
nale inplanting. Tenslotte is hekend. 
da4 de Waalse industrie voorname
lijk steunt op de grote bedrijven, 
te naijl de Vlaamse nijverheid hoofd
zakelijk uit kleine en middelgrote 
ondernemingen is samengesteld. De 
uitvoerproblemen liggen in beule 
streken dan ook totaal anders, zodat 
het een utopie is te rjeloven dat één 
centrale dienst voor beide even goed 
kan zorgen. 

Federalisme blijft ome leuze, ook 
en voornamelijk om ekonomische re
denen. .A.D.S. 

HOELANG NOG? 
Geachte Redaktie, 

In de C.V.P.-krant «De Standaard» 
werd een brief gepubliceerd van 
Florimond Grammens, waarin hij 
vertelde dat de meeste «bonzen» van 
de Volksunie, Volksbeweging en an
dere Vlaamse verenigingen, niet ge
vlagd hebben op 11 Juli. 

In dit schrijven schijnt Florimond 
Grammens het niet zo heel nauw 
met de waarheid te nemen, want 
het is een feit dat praktisch alle SI 
hoofdbestuurleden van de Volksunie 
gevlagd hebben op de Vlaamse na 
tionale feestdag van U jïiü. 

Wij zouden nu toch aan dhr 
Grammens willen vragen zijn ru-
ziestokerijtjes eindelijk te willen 
stoBzetten, en dit in het belang van 
de Vlaams-nationale beweging. 

Met dank en hoogachting, 
F.e . - Antwerpen 

wpe 
OM FRANS TE LEREN 

« Oin jruns U Unn n lazen ii>i.i in een 
aankondiging, ajgfcirukt In ons aller 
Slandanril, lussen hel nieuws wunr Vlaan-
(leren recld op he.rjl. In die (uinkondi-
Hliiy, be.luald boor Ikel College St-.Vincent 
t« Soignies, slond Ie lezen dal een speciale 
klas voor Vlamingen was ingrrichl. En 
tussen liet Standaard-iiCeuws lezen wij 
intussen mei regeliitatige hissKupozen 
bijdragen die ons moeten leren dal stu
deren in jninslalige Ittassen de Vlaonxse 
liindcrcn rcgelieetd niuir de onluurdiny 
lijdl ! 

OMWILLE VAN DE SMEER 

//(•( lliindfUblail hn-jt zeer stUcrf) gerea-
(jerril in rrrband mul hel beziifli van 
ininit.lrr Merlol aan Geul en dr daarbij 
ijeiKKird ijiiiiiide Iwdrrvwiklieliiuicn. ()m-
tiiilh- ran dr smeer :' zo vraagt het Uan-
ilelsbiad :irh aj, iiniiliil bnilm schepen 
ran drn liarlr die | :vnls nirl ine.er dan 
rudeiijl. iixis in een Vlaamse sladj sleed» 
Nederlunils spruk, iedereen hel gepast 
iirhlte jnins Ie wauwelen mei dr minister. 
Merlol u'.is :o onbesehaamd Ie zrggm dal 
liel (. Ilrl:rljile iriis i,f lii} nii ini million 

rj ern iniijiirit n zegiit. Dal dun lirl llan-
ilrhhl'iil hrsluiten dul de buinemeesler 
run e, •nl en es de minister luf. nr o(/cn 
hehhrn willm kijken omdat /»•/ toezrg. 
ijingrn m ir Inedielen kwam ili. i. '/M ver 
is lirl ij.Uamen dat ome klemjudiliekers 
imieiihiiid kiiiifitn voor de gindse dikla-
lors iiin tl:- noodznkehjkg gelden roor e.en 
of aiirlrr ofienbaiir irrik -• geli'en die lus
sen lituil.jvs roor het meremirel door 
Vlanmsr belaslingbr'.alers afgrdultl wor
den — /,• Kunnen iijiineken. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiii, 

I EINDE WERKLOOSHEID? 
= Sinds enkele maanden vtrloonL 
S liet werklooslieidscijjer e.en dalende 
1 tendenz. In sommige beroepen is de 
E tewerkselling volledig, in sen paar M 
S nijverheidstakken beslaal tr zelfs ~ 
= een bepuald lekorl nan geschoolde 
= arbeiderskrachl, 

S /)(/ verheugend i rrseldjmel, ge-
= rolgd van e.en uiterst gunstige kon-
S jnnklanr méér dan van overheids-
= zorg, Inefl sommigen er al dadelijk 
= loe verleid Ie beweien dat de Vlaam-
S «e griereti in rrkonltempo worden 
= ofigelotl. 
= 'fer (illrntie van dr:e unverworsl-
1 bare o\diniislen geven we hieronder 
= enkele eijjers die een ijedeellelijki'. p 
g verlilaritig zijn voor de opslorping = 
S van de I Inamse werklooslieid. In i>r = 
= omgeriiiq imn Luik alleen werl.rn = 
S diiizrndrn en duizenden Vlaniiii- = 
1 gen. In de F.N. Ie Herstal : 5000. ^ 
= In CoiUrnü ; g.5üi): in Phoenix S 
£ Works : .! 700; in Virille Monlagnc : 1 
1 liOO. Vil dr streek ran Genk, Zolder, =' 
a Uree, Leopoldsburg, Bochtil, enz. %, 
Ê vertrekken er dagelijks meer dan ^ 
§ 50 bussen naar hel Luikse. Daaib'j M 
1 gewagen ire. dan //o'/ niel van de M 
Ë tiondeiden mijiiwrrl.rrs die dage- S 
= lijks ajzaklu-n nnnr ( hninlle^ Wnri- 3 
= rire, en: 3 

= liet allrniiilief rooi werklooslie.id S 
g in limhtiiii en elders in Vlaanderen g 
= blijjl nog sireds dr iiiohilileil, 

= lin dun komt een llrlgiscfi MinlS' 
i Ier, lilir Merlol, Ie Cent verklaren 
E dat liij geen hezwnnr beeft tegen 
W een nirhi'iUabriek Ir '/.rlzatt, voor 
= Zover de Waalse indiistriën daar-
1 door niet benadeeld worden, li.a.w. 
§ krijgen we wel af en to$, na t>««I 
^ lierrii. ren si tikje van on» sltmsn-
= taire recht, zolang ive lenmtnst* 
= bereid zijn de dagelijkse depprtalt» 
1 van onze arbeiders naar Wellonil 
= Ie blijven dulden. 
1 Trouwens, er hlijrrn loeh nog 
1 altijd een kleine 100.ono werhlmen, 
= UMiarvan S/4 nalnnrlijk in Ylaan-
= deren. 

riimimiiiiiinniHiitMimiiiiMniitiriMiiiiMiiiniiwiHimimniinii 

Dr Verwoerd iot de Sfudenien van Pretoria 
Onder leiding van Hektor Rau-

tenbach van de universiteit van Pre
toria, werd door de studenten een 
gedenkplaat aan de uitroeping der 
Republiek ingehuldigd. Eerste-mi-
nister Hendrik Verwoerd sprak er 
de studentenschap toe. 

« Ons - die volk van die nuwe 
Republiek - zo zei Dr. Verwoerd, 
het te doen met 'n aanvegting van 
alles waarin ons glo vir die voort
bestaan van ons volk. En die jeug 
staan in die voorste linies van die 
stryd om weerstand te bied teen 
dJe aanslae op DIE GEES VAN ONS 
VOLK. 

Ons volk het baie hoogtepunte 
belewe, maar dit is moeilijk om 'n 
groter een te bedink as ons vry-
heidsdag. 

Dit Is 'n heuglike gebeurtenis dat 
die studentegemeenskap. as s im-
WM>I ^AB 41e jeug so'n gedenkplaat 
aanbrlng. Vlr die geslagtc wat kom. 
sal dit 'n herinnering van onskat-
bare waarde wees ». 

Wat het bultesland er ook over 
denkt, wij weten dat de Republiek 
onder een goed gesternte is begon
nen, maar toch, « daar was pogings 
om aanslae op ons Republiek te 

maak, wat op niks litgeloop het 
nie. Dit was ook nie soseer aanslao 
op die staatsvorm as sodanig nie, 
maar die datum het slegs 'n aan
knopingspunt gebied vir die men-
se, wat nie graag wil sien dat Suid-
Afrika aanhou groei soos in die 
verlede nie ». Zuid-Afrika is een 
westers land; men moet er dus niet 
aan twijfelen dat achter onze te
genstrevers het kommunisme .staat, 
dat ons land in handen van zg. 
neutralisten wi} spelen. Het zijn 
dus aanslagen « op die GEES van 
ons staat >. 

« Dit is vir ons — die erfgename 
van 'n tradisie — om te wijs dat 
ons die aanslae op die gees kan 
weerstaan, soos ons die fisiese moed 
het om fisiese aanslae te weer
staan », zo verklaarde de Eerste-
Mlnister. Daarna onthulde hij de 
gedenkplaat, terwijl de studenten 
en professoren op de universiteits-
kampus de psalm « Prys die Heer » 
en « Die Stem van Suid-Afrika » 
aanhieven. 

In zijn dankwoord zei Rektor 
Prof. Rautenbach onder andere t 
< Ons sal saamstaan om In alles 
groot te wees, waarin 'n klein volk 
groot kan wees >. 
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«Itljd met verlof buitenhuis waa Spljte 
da t hadden we bij de thuisblijvers veel 
bijval. 

Op zondag 16 Juli «tartte de kemafde-
llng Destelbergen. Gtewestvoorzltter Dr 
Roger Meysman die de vergadering VOOT- G E B O O R T E N 
aat, drukte zlJn vertrouwen uit in de ver- • " • " • • » ' » ' " » •••i 
dere uitbouw van de afdeling. 

Zlekenkas-verantwoordelljke Arm. Thien-
pont handelde over de noodzaak van een 
eigen mutualiteit. 

Besloten werd een vergadering te beleg
gen in cafe « Terminus », Dendermondse 
steenweg, iedere 2de zondag der maand. 

Op 27 Juli stapten Mejuffer Rixt Van-
craeynest uit Beveren-Lele en de Heer Pol 
Herman uit Wevelgem in het huwelijks
bootje. Onze hartelijk gelukwensen. 

WAARSCHOOT 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

Langs deze weg maken wij nogmaals 
aan alle belanghebbenden bekend, dat het 
Provinciaal sekretariaat, bij Wlm Maes, 
wegens verlof gesloten is, vanaf 4 augiis-
tus tot en met 17 augu.stus. 

V.M.O. ANTWERPEN 

Dat het met ooze kolportages steeds cre-
chendo gaat. hoeft niet gezegd. Laten we 
slechts de cijfers spreken. 

Op 25 Jimi. te Antwerpen 462 nummers. 
Op 2 Juli, in de gauwte, 45 nummers. 
Op 9 Juli te Zwljndrecht, l i l nummers. 
Op 16 Juli, voor de eerste maai sedert 

het oprichten der afdeling Wilrijk 87 num
mers en 2 abonnementen. 

Op 23 Juli. te Edegem 117 nummers. 
lAngs deze weg, worden de V.M.O man

nen er aan herinnerd dat onze kolportages 
terug regelmatig zullen beginnen vanaf de 
eerste zondag van september. 

WIJ rekenen op ledereen opdat zij voort 
even regelmatig op post zouden zijn voor 
kolportages. 

PROVINCIALE KAOEROAG 
Op zondag, 8 oktober 1961 te 14 uur 30 

onder het motto : « Naar meer efficiënte 
werking in het partljleven ». 
Agenda : 

Overzicht van de poUtleke toestand en 
van de parlementaire werking door volks-
rertegenwoordiger Beimond Mattheyssens 

« Inleiding tot vorming en stijl » door 
dhr Edmond Breugelmans. 

« De werking van de C.O.O. » door se
nator Dr Robert Roosens, beheerder van 
de C.O.O.-Antwerpen. 

« Richtlijnen voor de Propaganda » 
door algemeen propagandaleider Toon van 
Overstraeten. 

€ Hoe organiseren wij met «ukses een 
kolportage? » door provmclM»! propagan
daleider Wlm Maes. 

« Ons zesmaandenplan » door Rudi Van 
der Paal, provinciaal voorzitter. 

Saotwoord door algemeen sekretaris drs 
Wlm Jorissen. 

Naar verluidt zou tijdens de«e kaderdag 
de autokam ion nette met mlkro-lnstaUatie 
overhandigd worden aan de V.M.O. van 
het arrondissement Mechelen. 

Het Ideologisch gedeelte op deze kader-
dag wordt behandeld door dhr Karel Dil
len. 

Tijdens de kaderdag heeft ook een al
gemene bespreking plaats. 

In zijn spreekbeurt « Ons «esmaanden-
plan » z»l provinciaal voorzitter Rudi van 
der Paal volgende punten behandelen : 
naar een meer efficiënte werking In het 
partijkader — de zo noodaakelijke orga
nisatie van het dienstbetoon — de op
bouw van een soepele, maar stevige orga
nisatie in de i>rovlncie Antwerpen — de 
aankoop van afdelingsvlaggen en van au-
tokamionnetten voor de arrondissementen 
Mechelen en Turnhout — het .scheppen 
van een atmosfeer van wederzijds vertrou
wen tussen alle Vlaams . Nationalisten in 
de ruimste zin van het woord — verdere 
uitbouw van de propagandaploegen — op
richting van een « Vlaams Huls » te Me
chelen, Turnhout en Antwerpen — de 
abonnementenvemleuwing 1963 de fi
nanciële mobilisatie — enz... 

De.̂ « kaderdag Is slechts toegankeUJk 
voor de kaderleden, die In het bezit zijn 
van een persoonlijke uitnodiging. 

De deelnemers aan de kaderdag sjullen 
In het bezit gesteld worden van een hiX)-
chure, uitgaande van het provinciaal ko-
mitee-Antwei-pen, «n bevattende : 

— de verkiezingsuitslagen van de Volks
unie in de provincie Antwerpen doen
de jaren heen 

— de sociaal-ekonomische stroktuur van 
de provincie Antwerpen. 

— begrippen over efficiënte organisatie, 
huidige stjuktuur van de Volksunie, 
P-ovlncie Antwerpen. 

— richtlijnen voor de provinciale orga
nisatie. 

— de bestuurlijke Indelingen van de drie 
arrondissementen. 

— lijst van de postkantoren van de drie 
arrondissementen. 

— ontwerp van organisatie - fichen voor 
de afdelingen, enz... 

BERCHEM 
Op zondag, 8 oktober te 11 uur (voor. 

middag dus van de provinciale kaderdag) 
overhandigt algemeen voorzitter volksver
tegenwoordiger Frans van der Eist een af-
delmgsvlag aan de afdeling Berchem van 
de Volksunie. 

Deze overhandiging wordt vooratgegaaa 
door een optocht doorheen de voornaam
ste straten van Berchem. 

Alle leden en simpatl.santen van de par
tij zuUen tot deze plechtigheid uitgenodigd 
worden. 

over Brugge (retrospektieve A. Senraes), 
Aankomst te Leuven 20 è, 21 uur. 

WIJ hopen dat allen spontaan üiiilen in
schrijven op ons sekretariaat lokaal « Gris-
tal » en uiterlijk op 10 augustu.s. 

LIEDEKERKE 
Naar aanleiding van de IJzerbedevaart 

op zondag 20 augustus, heeft de afdeling M E E T J E S L A N D 
een autobus ingelegd naar DIKSMUIDK, 
de prijs is vastgesteld 100 F, wie mee wU, 
laat zich inschrijven biJ de sekretaris R 
V. NIEUWENBORGH Kathemlindestraat , 
10, of bij de penningmeester G. D. BRA
BANDER, 14, Zijweg nr 4, het vertrek la 
voorzien om 7 uur op het dorp te Liede
kerke 

Ben eerste kontaktveigadering belegd 
door de arr. propagandaleider en bijge
woond door Jongelui uit Bekloo-Zomergem 
en Waarschoot, vond alhier plaats op 27 
Jlli. In een gemoedelijke stemming werden 
de mogelijkheden onderzocht om met een 
intensieve werking van wal te steken Voor 
leder gemeente werd een verantwoordelij
ke aangesteld en besloten op 34 oogst op
nieuw bijeen te komen, ditmaal t« Zomer-
gem. 

BIJ de familie Keniies-van den Branden 
werd een 2»ontJe geboren dat Jan gedoopt 
werd. Onze hartelijkste gelukwensen. 

Ons ijverig propagundtstje uit Schoten, 
Mlneke Dockx, kreeg een schattig zusje, 
dat eveneens voorbestemd werd om voor 
Vlaanderen een KOENE STRIJDSTER te 
worden t n daarom REINHILDE gekea--
stend werd Aan het gelukkig gezin Dockx 
onze oprechte heilwensen. 

Peter en Gertrude Bol.ssens-Cornells 
melden U de geboorte van hun zoontje 
Koenraad geboren op de 15de der hooi-
maand. 

Schoolstraat 201, St. Niklaas-W. 

MORTSEL 
Onze plaat.selljke afdeling herdacht 11 

Juli. Deze herdenking stond m het teken 
van Herman van den Reeck en kende een 
buitengewone bijval. De bovenzaal van de 
« Ardeense Jager » was oiervol gelopen 
met leden en sympati.santen. Allen luis
terden aandachtig naar de uiteenzetting 
van dhr H. Sommen over H. van den 
Rpcck 

De afgerolde film uit de Jaren "20 en de 
nieuwe film over de H. v.d. Reeck-herden-
king 1960 kenden eveneens veel bijval 

Nadien nam dhr Van Malderen het 
woo-d. in vervanging van onze volksver
tegenwoordiger dhr Mattiieyssens, door 
ziekte weerhouden. 

Kernachtig en kordaat bracht hij de 
gebeurtenis van 1302 naar voor, gezien in 
net licht van het Iwiidig tijdsgebeuren 

Uiteindelijk werden nog enkele mooie 
kleurendia's vertoond en toegelicht door 
dhr Van Haerenborgli, in verband met de 
huidige werking van liet pas gestichte 
Vlaams Nationaal Jeugdverbond. 

KAPELLE OP DEN BOS 
MALDEREN 

Na Grimbergen, Londerzeel, Meise, 
Strombeek en Wolvertem kwamen in dit 
kanton de gemeenten Kapelle op den Bos 
en Malderen aan de beurt voor een pro-
pagandatocht 

Niettegenstaande wc volop in de ware 
verlofperiode zaten <23 juU) stond er weer 
een ploeg van twintig man klaar om het 
vorkoopci.ifor 100 weer goed te over schrij
den 

De 11 Juli-viering te Zomeagem werd een 
opmerkelijk succes. 

Al dadelijk waarschuwde Pater Van de 
Walle voor het gevaar 11 Juli te laten ver
wateren tot folklore. 

De 11 juh-vierlng moet blijven : strij
dend, Vlaams-nationaal, radlkaal. 

Hier te Zomergem werkt een dinamische 
Jeugd die kordaat het heft in handen 
neemt om de Sporenvierlng meer naUona-
llstlsch te maken en die zicli bv. op 11 
Juli tot de bewoners van de met de drie
kleur bevlagde huizen wendde met het 
verzoek het Belgisch rood onder het 
Vlaam.s geel-zwart te verdoezelen 

Aldus vlagde Zomergem op 11 Juli 
Vlaams over de gehe'e linie ! 

t W-VLAANDEREN 
SINT.JOOST 

VOORKEMPEN 

Van de kantons met. een grotendeels ste
delijk gedeelte haalde Sint-Joosi veruit 
het schitterendste re.sultaat : 120 tenhon-
dcrd meer .stemmen dan in 1934 F n xivi-
ton dat zo goed prest*eide mag tjo-r onze 
propagandaploegen niet vergeten worden. 
Op zondag 6 augu.stu.s 61 doen wr dan 
ook onze ronde met mikrowagen en ver
koop van ons blad in Kraalnem, Sterre-
beek en Sint^tevens-Woluwe BiJc/^n-
kom.st om 8 uur 45 achter de KVS of om 
9 uur 30 aan de kerk in Smi-Stevons-Wo-
luwe IBDRRKEN DTE KAN KOA^E ' 

WAKKEN 
KONTAKTCLLB 

Wij nodigen alle Volksunie-leden en 
.sympathisanten uit naar het eerste UI
LENSPIEGEL TUINPEEST met exoUsch 
NACHTBAL in Kasteel Jeugdzorg Wakken 
op 2 en 3 september 1961. 

De Vlaamse Ziekenka.s Scholen werd uit
gebouwd tot Tak Voorkempen. Verschei
dene nieuwe toetredingen uit Schoten 
SchUde, Wijnegem, Stabroek. enz., werd°n 
i«ed8 opgetekend. 

Voor inlichtingen en aansluiting : sekr • 
Mevr. Venken. Grote Singel, 105 Schoten 
(tel. 52.41.45). 

VLAAMS-NATIONALISTEN, versterkt 
de Vlaamse zaak op swciaal vlak. Daarom 
IS er voor U slechte een ziekenkas : DE 
VLAAMSE ! 

WiJNEGEM 
Door no?ste werking van Uzerbedevaart-

komitee en Volksimie-kem kregen we de 
volgende uitslag : op 11 juli : (i960 • g 
leeuwenvlaggen). 

Dit Jaar ; 30 ! 

GENK-WATERSCKEI 
Vergadering van de 19.7.J96I : 
Ondanks de verlofpe.-iode kon eer meer 

dan bevredigende opkom.st genoteerd wor
den. Het voornaamste ount op het agen
da, namelijk het opmaken van de plan
nen voor een akUe In de komende he-fst, 
k<Ki met goed gevolg afgewerkt wordei 

Volgende vergadering op 3 sugu.stus in 
lokaal « Obc-lMvern ». 

MAASTRICHT 
A.N.V.-ZANGFEEST 

Het A.N.V. Limburg dat zowel Overmaas 
als Belgisch en Nederlands Limburg om
vat richt op 24 september e.k. een »ing-
feest in te Maastricht in de Giote Staar-
zaal (Veldekeplein) te 14 uiu 30. 

Alle Limburgers houden die dalinn viij . 

BRUSSEL 
De wagtn, waarmee onze propagandis

ten tot heden m de ene gemeente na de 
andere him tochten met verkoop van blad 
wganizeerden, volstaat niet meer. We be
schikken over voldoende personen om 
thans met twee ploegen te werken, maar 
daartoe moeten we beechikken over een 
tweede vervoermiddel 

Op de laatste bestuursvergadering werd 
beslist dat zou uitgezien worden naar bvb. 
een kleine bestelwagen. 

Om deze te kunnen aanschaffen, wordt 
beroep gedaan op aUe nationalisten lüt 
het arrondissement. ZIJ gelieven hun 
« Vlaamse belasting » te storten op P.C.R. 
8654,50 van VOLKSUNIE ARRONDISSE. 
MENT BRUSSEL te Londerzeel met ver
melding « Voor de mikrowagen » 

V^ i heden zal ook het geld van de 
steunzegels aan die wagen besteed wor
den. 

LEUVEN 
IJZERBEDEVAART 

Bussen worden Ingelegd. Reiskosten 
130 P, herkenningsteken tnbegrep)en. 

Vertrek te 6 uur 30 's namiddags langs 
Oostende, Middelkerke feven uitblazen) 

AALST 
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Er vertrekt een bus naar de IJzerbede
vaart. 

Inschrijven In het lokaal « De Vriend-
•schap » o* telefonisch nr 261.50. 

Reiskosten 90 F. 

Vertrek aan « De Vriendschap « te 
7 uur 45. 

GENT 
De 11-Juü viering in de « Warande », 

Maaltebrugpark. ingericht door « Open 
Kring » in samenwerking met de Vlaam
se Volksbeweging - Gent - Eekloo. de v.z.w. 
« Jeugdzorg » en het verbond van Vlaam
se Turners, kende een onvergete'ijk suc
ces. Na de openingsrede door dh. Vereist, 
direkteur van « Open Kring » en een kor
te hulde aan de helden van 1302 dooi dr. 
jur. W. Cassiman, werd « Het Lied der 
Vlamingen » gezongen. Dit gebeurde met 
begeleiding van een koperensemble onder 
leiding van dh. Leo De Maere. Het pro
gramma getuigde van een hoog artistiek 
göialte en benevens de sopraan mej. U a 
De Schepper, verleende eveneens zijn me
dewerking : het Mannen- en Knapenkoor 
van de Maria-korale uit M»elbeke onder 
leiding van dh. Gabriel Rouckhout. 

Een daverend succes oogstte deklamator 
Nand De Vlamlnck. 

Voor de komische noot zorgden NoUe 
Versljp en Wllfried De Langhe met een 
fragment uit f Nele van Ingedai » van 
Anton Van De Velde. 

De 11 Juliboodschap, uitgesproken door 
dh. Wllfried Martens, besloot deze ge
slaagde viering. 

- DIFNSTBETOON -
AALUR 

Sociaal dienstbetoon : zltdag ieder« za
terdag van 14 tot 17 uur, Bi-ugstraat 3 , ' 
ProvlncieroarlMtd Omer Van de Kerck-
kovp. 

ANl WERPEN 
Tijdens de maand augustua houdt Rei-

mond Matiheyssens geen zitdag. 

BRül CE 
Z n r . A G V.r.-PARLE.MENTAIRKN 

Sena'or Dlcjjendnele of Volksvertegen-
woordi<;er Dr. Van Leemputten houdt ie
dere ;mts t« zaterdag van de maand, van 
18 uur 30 tot 19 uur 30, zltdag in Ca/fé 
« Vrissinghe », Blekersstraat, 2, Brugge. 

GENT 
Soe aal dienstbetoon : zitdag iedere vrij

dag van 20 tot 22 uur In « Roeland », 
volksvei Lrgenwoordlgcr Dr Leo Wouters. 

LEUVEN 
Zitdagen sociaal dienstbetoon in ons lo

kaal « Cristal » Parijsstraat 12. Leuven, 
elke dinsdag van 20 tot 22 uur en elke 
7ondag van 11 to; 12 uur 30. 

MALDEGEM 
Sociaal tiienstljeloon : zitdag 3dp zater

dag der maand, van 16 tot 18 uur in zaal 
« Schouwburg », gemeenteraadslid G. 
Storm en volksvert. Dr Leo Wouters. 

DE HEER HONORE BRUWIERi; 
Onveruaoht overleed, tijdens een korte 

vaeantle te Koksyde St Ideshal. de heer 
Honoré Bniwiere in zijn 70ste leven.sjaar. 

Als Kristen, als Vlaming, als industrieel 
Jeidenian, was de Heer H. Bniwiere een 
persoonlijkheid van uitzonderlijk gehal
te. Hij heeft In gans lijn handel en wan
del nooit verzaakt aan zijn Vlaamse le
vensbeschouwing. 

Zijn woorden waren de vlag die de la
ding, (( zijn daden », volledig dekte. 

Het hele Vlaamsvoelend Waasland on
dervindt dit heengaan van Dhr H. Bruwle-
re als een gevoelig verlies. 

De onthutsende vloed van sympathie en 
medevoelen heeft bij dit smartelijk ver-
Hes, famUle en de talloze vrienden een 
h i r t onder de riem gestoken. 

Onder de talrijke aanwezigen bemerkten 
we op de begrafenisplechtigheld o.m. de 
Hoofdbestuursleden van de Volksunie — 
W. Eolns — R. Vander Paa! — I,. V» >,«^-. 
— .T. Wijmeersch. 

Verder Senator Orban _ Arr. 
sarls De Cleeiie — Prof, J. Goostnari 
Eerw. Broeder Alois — O. Bomsee -
M. Van Ifaegendoorn — J. Segers — I' . 
Menlenaere — Fr. Van Dorpe, mede df t:.-
loie vrienden van de overledenr 

Op 24 Juli overleed op 22-Jarige 
onze Jonge vriend en .sympatisant de heei 
Pol Van Gel uwe. Wij bieden de dlepbe-

, proefde familie, onze gevoelens van krist«-
lijke deelneming. 

Op'€*>vjo» Wtt-d-ftT"tfr- öinr Walburgjf. 
kerk te Antwerpen de plechtige lijkdlenit 
gehouden voor de trouwe Vlaming Frans 
Hae.sen, oud 70 jaar, oudstrljder 14-18 en 
V.O.S.-9er, afkomstig nit Meerhout 

Onder de aanwezigtn ve rden omsp-
merkt : de heer Gu.st Van Clé. b r o « ^ 
van wijlen Patei- Van Clé, de heer Jul iaan 
Plateau van het IJzerbedevaartkomltee 
een Ulrijke afvaardiging V.O.S-sers e.a. 

In dlir Frans Haesen verliest ons volk 
een radikaal. trouw en kompromlslooe-
Rtrijder. We betuigen aan de familie Hae
sen onze innige deelneming in deze zwa
re rouw. 

Te Keasei-Lo overleed op 14 juli Mvr. 
Mariette Ausloos, echtgenote van Dr. J a n 
Jozef Van Doonme. De Volksunie biedt de 
naastbestaanden haar blijken van kriate-
lijke deelneming aan. 

MERELBEKE 
Sociaal cienbtbetoon . zitdag 4de zondag 

der maand van 10 tot 12 uur in café « Kan-
t.enlje » arovincieraadslid Jos De Moor. 

WETTEREN 
Dienstbetoon : De Heer Amedée De 

Meijer heeft zitdag op volgende plaatsen 
en dagen : 

Bij hem ten huize : elke zondag en don
derdag Wetteren Moerstr. 40 : voormiddag 
van 9 tol 11 uur. 

Te Kalken : bij Plovie-Van Hende 
Vaart=traat 46 elke donderdag namiddag 
van 4 tot 6 uur. 

Te Laame : bij Clement Van Mossevel-
de, 't Zand 18, 2de en 4de vrijdag der 
maand van 3 tot 4 uur namiddag. 

Te Westrem : bij Julien Van Bever, 
Dorp : 1ste woens<teg der maand van 10 
tot 11 uur vooi-middag en op afspraak. 

70EKERTJ 
CHAUFFEUR, kuni, „ae ö-ton wagen 

besturen gevraagd te s t . Lambr. WoUiw» 
Schr. bur. blad P.S.P.W. 

WJi zoeken Volk.snnie-kameraad voor 
ve:k. van Lampekappen en Lampsiandaar
den in meubel- en elektriciteitctaken Pro
vincies Antwerpen en Limburg. Go«de 
voorwaarden, prettige samenwerking 
^„^^.^'^^•^" •' Lampekaopen. Groenstraat 
56, Vilvoorde. 

Cïekwal. verteg.. geintrod. voedingsnij
verheid. Bezit wagen en telef. zoekt betr 
m ernstig hui.s. Schr. bur. blad D J 33 

VOLKSUNIE 

HUWELIJKEN 
is verkrÜKbaar te OüDKN.\.ARDE 

bij JEF D E N I S Tussenbru.-jre 7 

DESTELBERGEN 
In opdj-acht van de zo pas gestichte af

deling alhier, kolpcwteerde de V.MO. op 
zondag 23-7-61 te Destelbergen. OiKnerke-
lljk was het groot «aantal Inwoners dat oog 

Op 5 augustus a.s. treden te Peer (Lim
burg) in het huwelijk, Jaak Veestraten uit 
Gruitrode en Mej. Roea Vliegen. 

Hartelijke gelukwensen. 

Te Jet ie traden in het huwelijk M. Can-
dries met Mejuf. van Bruane; dochter van 
onze t;-ouwe medewerker en bestuurslid 
M. Van Bruane. Aan het jonge paar onze 
hartelijke gelukwensen. 

Op 11 juli verbonö onze nulitant Paul 
De Meester uit Bnagte zijn verder leven 
met dit van Mejuffe» Brigitta Van Vlaen
deren uit Loppen» 

Wij wensen h e i wvtü heil. 

Te Mere t rad op 20 Juli de heer J . de 
Vuj'st In het huwelijk met Mej. Prida 
Maesschalck. Onze hartelijkste gelukwen-
len. 

Te begeven Kraalnem gemeenteschool 
huisbewaarster. Loon 48.000 tot 56 000 P -1-
huisvestig. Schrijven heer Burgemeester 
Kraalnem voor 26 Juli in het rfrier 'auds. 

Jfr. 34 J. algem. ontwikkeling, jong voor
komen verlangt kennismaking met Vlaams
voelende heer van 30 tot 40 J. 

Schrijven bureel blad nr J . 34. 

Ik zoek percelen grond met woning of 
zonder woning langsheen DRUKKE baan 
om Benzine-stations op te richten, zeer 
grote verdiensten gewaarborgd. 

Geen kapitaal nodig. 
Adres gazet J.G. 

Gevr. Volksunie kameraad, vrij handels-
vert. verk. lampekappen, 20 % commissie. 
Lampekappen. Groenstraat. 56, Vivoorde 
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Aan a l l * Vlamingen verkoop Ik togen groothandeltprljzen. 
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RUK BELGIË 
ARM VLAANDEREN 

Bel^e dat met e«n Jaailijk» groeiend 
t^'kort In de Staatskas zit, en waar dul-
zendpn gestaakt hebben als protest tegen 
de Eenheid;.wet, ditzelfde België gaat 
maar alti]d voort met ons duurverdiende 
geld te morsen 

Bij de restauratie van de Egyptische 
Tempels Is Belgié, het Land dat de hoog
ste som ter beschikking van de Egypti
sche Regeling stelt Dus meer dan de Ver
enigde Staton. En dit aan Egypte dat 
Nas^et aan het hoofd heeft, Nasser welke 
de Belgische Banken, Belgische Trams, en 
fabiieken opgeëist heeft en niet zinnens 
schijnt er een centiem voor terug te be
talen 

Voor de oorlog heeft België een bond 
gesticht : Fonds National de Recherches 
scientifiques 

Daar werd met de miljoenen geslingerd 
dat het plezier was om zien. Professor Pla
card, die een Zwitser Is, heeft ons daar 
belacheiijk gemaakt eerst met de Stratos-
pheieballon en daarna met de Bathysca
phe Wij hebben die dan maar cadeau ge
daan aaa la Belle Prance Toen is dat stil
aan vergeten, en nu duikt dit grapje van 
de Bathyseaphe weer op, want in Frank
rijk werd er een nieuwe gedoopt en tt 
wattr gelaten, met de Franse vlag in top 
de Belgische er naast Weet gij waai om ? 
Omdat dit rijke België centen te veel 
heeft, en een vet gedeelte van die sotter-
nij betaalt. 

Als gl] in Brussel, Antwerpen of Leu
ven over d« straat gaati, ziet glJ overal 
negers rondlopen Het schijnt dat dit stu
denten alia waarvan al de kosten door 
Boela M»tMi betaald worden, Boela Ma 
tan is België moet glJ weten. 

Sommige zitten hier zelfs met hun vrou
wen en Underen, en alles betaalt onze 
vrijgevige St«at DieeelMe Staat dia bijna 
geen ge!d heeft om onze Vlaamse jeugl 
t« laten studeren, en geen geld heeft voor 
ten Uuivwsltelt te Antwerpen, geen geld 
Toor de E3 Wfeg, geen geld om de Auto
baan naar Aken af te wei ken, geen gold 
•m een bioodnocltge brug over de Schelde 
te bouwen 

En zo kan B>en voortgaan 
Hoelanc nog, zullen wl] door de Brusse

laars aüs een «verwonnen bezet Land be
handeld worden ? 

VM. - Antwerpen 

GESTRCKTE ARM 
Oeachte red*ktle. 

Op 3 jtül was ik aanwezig op de volks-
TergaxJesing van de VU. te Antwerpen, 
llachtif en Indrukwekkend De atoet, 
waarin Jk n>e« 0)»stapte, even zeer. 

De T.XT-Mding geeft ontegenbprekelljk 
blijk dat zij zich bozoinnen heeft over de 
feschiedcBla van de Vlaamse Beweging 
4er joncite 40 Jaren en er de lessen heeft 
uitgehaald om als MODBRNE PARTIJ de 
VI. problemotiek van ONZE TIJD aan te 
vetten. 

Het is duidelijk dat leiding en leden en 
4e mensoo CUe voor haar stemden op 25 
maart Jl CMM uiterst rechtse sentimen
ten koestoroa. hoe graag onze vijanden 
Itöar als een extiraeai rechtse beweging 
«ouden willen doodverven 

Daarom meen Ik dat de leiding en do 
onjedlenst In de toekomst op VOORNAME 
MAAR KORDATE MAJflER moeten tus
sen komen telkens g&beurt wat ik op dia 
hogorvermelde vergadering zag. DRIE in
dividuen (tussen de ± 2 000 aanwezigen) 
strekten hun arm ten groet bij 't zingen 
van de Vlaamse Leeuw 

Ten eerste heeft die groet niet maar 
dan ook niets te maken met de essentie 
van de Vlaamse Beweging 

Ten tweede moet die groet onvermijde
lijke vriend en vijand herinneren aan de 
verwarde periode gedurende dewelke voor
zeker vele daden uit zuiver Vlaams idea
lisme weixleu gesteld maar eveneens da
den die niets met de Vlaaaase Beweging te 
maken hadden en thans door ons aller
minste voor onze rekening kunnen geno
men worden Een uiterlijk teken, dat die 
periode IN OLOBO symboliseert, kan door 
ons niet aanvaard worden, moet zelfs 
worden geweerd 

Overigens, alhoewel niemand iets kan 
hebben tegen de kreet « Hou-zee » als zo
danig, toch denk ik dat het verkeerd ia 
deze Icreet op V U-vergaderingen en zang
feest opnieuw te laten horen. Niemand 
denkt er aan het Delta-teken terug als 
symbool der beweging in te voeren Dan 
moet men konsekwent zijn en het « Hou-
zee » geioep ook achterwege laten 

Ik meen trouwens te wet)en dat tot op 
heden met een redevoerdor, niet een arti
kel door leidinggevende pensonen van de 
V\J. weiden besloten met c Hou-zee » 

Het konjt er NU op aan die uiterlijke, 
VERWARRING STICrfTEflTDE symbolen 
raiUkaftl weg te latten Wi4 zijn een jonge 
partij, wij z(Jn de partij van de toekomst 
ails wlJ open staan voer aUen die eerlijke 
sociaal-progres^sUsche Vlaams-nationalis
ten zijn. VHen moeten ons nog vei voe
gen Laten w*| geen mensen van ons weg-
beruden door eos voor te doen alsof wij de 
mensen zijn vt^ de gestrekte arm en van 
het Hou r,ee geroep 

J R - Bmssel 

ZIJ KEREN WEEfiOM 
Wl| weteii wie het VI Nation Zangfeegt 

hebben wiUöi kelderen WIJ wetea ech
ter ook -hoe i^rli jk sij mislukten. Laten 
Vfii geen knleaers ?ijn maar GELOVEN in 
de toekomsV Zouden wij vertoornd zijn dat 
Vlaamse kloaeterzusters de weg naar 't 
zangfeest vinden ? Zaïllen wij ons ergeren 
als B J B -ei?, KS A -era, Chtrojeugd en 
straks Kajotters met ons, — zij ook In 
Vlaams Natianale geestdrift — meezingen 
en met ons meestrijden 1 

Het verleden heeft on.s geleerd dat In 
die kringen sommige duistere maöhlavel. 
listen zltlea en dat wij deiltalve met som
mige van die heren moeten oppassen Hun 
troepen staan echter reeds dicht bij ons 
Vwe plaats Is bij ons 

Op hen allen past het veis van Wies 
Moens, gelooadiclit door Hullebroeck : 
e Zij hebben zolang vergeten maar keren 
tot Vlaanderen weerom I » 

GG - Gent 

NAAfi EEN VLAAMSE EENHEID 
De gelukkigste gebeurtenis voor Vlaan-

desen in dit gezegende jaar 19S1 is onge-
twldf^d de doorbraak van de jonge Vlaams 
Nationale partij, en het daaruit vloeiend 
bewust werden van een niet te gei ing 
schatten deel van ons Vlaamse volk 

Door hun doortastendheid en opvatting 
van hun paiHementalr werk, bereikten do 
vertegenwoordigers der Volksunie reeda 
zeer veel 

Door hun aanwezigheid en werking 
voelt het Vlaamse volk zich zeventien Jaar 
na het beëindigen van wereldoorlog II ein
delijk opnieuw volwaardig en gerugge-
steund m de strijd voor onze Vlaamse 
zaak 

Nu het imitaire versleten België waar
schijnlijk zichzelf doodgraaXt (zie do poli
tieke gebeurtenissen der Jongste tweo 
Jaar) past het dat het beste deel van ons 
Vlaamse volk gereedstaat voor do taak 
van morgen : Vlaanderen vrij onder wel
ke vorm dan ook. 

Aan de Llmbuigso persoon die mij on
baatzuchtig de Volksunie opzond betuig ik 
mijn volledig» Vlaamse stmpatle en mijn 
beste groeten 

RW - Leefdaal. 

VOORSPELLING 
wij ontvingen onderstaande brief van de 

heer F. Van den Boeynants, voorzitter 
van de C V.P. : 

Mijnheer do Hoofdredacteur, 

Toevallig heb ik eerst nu kennis gekie-
gen van een Ingezonden stuk, gepubliceerd 
in de « Volksunie » — nr 26 van 1 juU 
1961. 

In bedoeld stuk wordt mij ten laste ge
legd, niettegenstaande mlja ijveren voor 
de middenstand, een beheerdeisfunktie In 
een grootwareahulsbedrijf te vervullen. 
Dezo bswermg wordt door geen enkel be
wijs gestaafd wat trouwens onmogelijk 
zon zijn, vennits zp VOIJCOMEN UIT DE 
LUCHT IS GEGREPEN, en in de gegeven 
omstandigheden gewoonweg vulgaire laa-
ter Is. 

Gelieve ta aanvaaid^n. Mijnheer do 
Hoofdredacteur, mijn beleefde groeten 

P VAN DEN BOEYNANTS 

N v d R. — Wij plaatsen éeze rechtzet
ting op uitdriiiikelijk veizoeli van dhr. 
Van den Boofmants, maar wij doen op
merken, dat wlJ niet steeds kunnen koo-
troloren of de inhoud vaa een ingezonden 
briof voIkooMn strookt met de waarheid. 
Onze toevallige briefwls<4'>1aar8 bUjivea 
verantwoordelijk voor wat rij ««•hrljven. 
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Zeteifabriek B«terbers 
LEBEZIJBE • LEDE 

Alloonvordolor t 

Encel & O 
Eifon produktlo 

Ultcobrairi (amroa 
Aan hul* ffoiovoril 

Procpoktut 
op vorzool' 

TEL («53) 22S.«0 

Voor laden 
on «^onnoof 

Volkiunto : 

2 0 % K O R T I N O | 

- 'wwwmtwmwHwiwwwwdwiiiiMimiwunMtmmimiMh?' 

K JEURISSEN-CLOOSTEIMANS 60 ZONEN 
K K a i . ZONHOVEN TKC iai.M 

ROLLUUCEN - ZONNrrCNTEN - ROLHEICKfH • SCHÜIFHCICJCEN - TEüRASMCUBaCM 
R/BWICHTIG WENTlLENDf QARAOEPOORTEN . VENETIAAMSE BLINDEN "SOMBIWUA-FLEX" 

TUINPARASOLS - ALLES VOOR AFSLIHTIWQ EN ZOMNEWERiNa • KAMPEEKTENTEN 

MRM 

Wasmachines, Droogxwierders en 
Huishoudstrijkmachines 

— Eerato klas émail, weerttaat aan allo zuren. 
— Vl]f laar waarborg tegon allo konitruktlefouten on 

togon allo fouton In hot gebruikte materiaal 

— Servico rochtttrooki van fabriek ten huizo van klant. 

Algomoon vortogenwoordigor t 

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-Mcchelen 
TEL. 175.08 

Ook op zon- en feestdagen kta Ik tot uw dienst 
W U LATEN NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK, OOK NIET NA JE WAARBORG 

• 

BOEKHOUDINO 

K. V. 

• • 
IN 'T NEDERLANDS 

EXPERTISES 
FISKALITEIT 
OROANISATII 
BANKKREDIETEN 

J. D« Windestraat 38 
Dilbeek 

A 

T. 21.14.58 
na 18 u, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warme on koude gerechten 

open dag en nacht 
• 
• 

[ Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 

ANTWERPEN 

• 
• 

• 

• 

Op doorgang naar do kust 

• bezoekt het • 

VLAAMS HUIS 
IJZERLAAN B3, OIKSMUIDI 

Lokaal van do Volksunie 

• Uitbater • 

Leo D e v r e e s e 

I 

r 

r 

• 

Wto In LEUVEN 
do iHtKI lOER nlot bozochl, 

wat In LEUVEN nlot 

Oude M a r k t 22 
I l onio blorkoldor 

I 

Algomoen agant voor Belgié 

ABTS 
m i N W C O OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

I 
: 

1 1 

Zookt U oan | 
Vlaam* Vorzokorlngamokolaor { 

In hot Bruttolto T 

wondt U tot 

BOB MAES I 
A. Poldholmttraat 20, Z A V E N T I M | 

T * i . ! 20.1S.S» : 

Hr 1 
Allo vorzokoringitakkorv { 
allo maattchappljon, | 
voordolUlo tarlovon on • 
afdoondo hulp bl | engovallon. ï 

I Op«opo«t voo^ namaofc DORT t 

• • • 
Het Witte Paard 

WANOOJNMNSTRAAt. 1 4 
to I I U V I N 

PaMond on aangonaam loiual 
voor vorgadoflngon on Wutw. 

Booto dwjitian 
w U g o pnt**" 

I.o * i i a b * . < f c ' * » ^ ^ > < 

§ IJiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiinntiiiiiniiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

HOOGSTRAAT 15a en 
A N T W E R P E N 

Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
T V . - Wasmachines 
Casvuren - Kinderwagens - Stoven 

17 

1 
1 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
OP VERTOON V A N DEZE AANKONOIGiNO 

i Kontant - Krediet i 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiHim 

II 
Schuimrubbermatrass«n 

me* 
Gobrovateerdo badakkinilagon 
(Brovol i^ 529768) 

Ressortmatrassen 
met •ebroveteardo karkasten 
(Brovot ii 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

I 
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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ONZE 

T V -

Wat U het oorde*l van de lexer over : 

-ff de injormalie (nieuws, reportages) f 

if de ontspanmngsprogramma's f 

if de kulturele en edukatieve uitzendin

gen (0.0. intervietos) f 

if de verhouding TV-politieke partijen ? 

if hei programma voor de dames f 

if de sport (o.a. de kivestie van de voet

bal-matchen) f 

if de omroepsters f 

Denkt de lezer dat een reklame-TV wen
selijk is f 

ENQUÊTE 
De Vlaamse pers is de voorbije 

maanden niet bijzonder vleiend ge
weest voor de programma's, die ge
durende de winterperiode op ons 
scherm zijn verschenen. De mensen 
van het Flageyplein werden van de 
meest verschillende zijden onder 
vaur grenomen; de joernalisten 
hebben zich beijverd om ons in alle 
toonaarden voor te zingen dat het 
maar zo en zo was. 

Maar wat denlct de Vlaamse ki j 
ker nu zelf over dit alles ? 

Is hij de overtuiging van zijn 
krant of zijn weekblad toegedaan, 
Is zijn oordeel ook zo streng, of is 
hij daarentegen tevreden met wat 
hem geboden wordt ? Heeft hij 
misschien allerlei wensen ? 

Het vergelijken van beider me
ningen (pers-publiek) is de bedoe
ling van onze TV-enquête. De uit
slag van dit onderzoek zal iedereen 
interesseren, en de mensen van de 
B.R.T. niet in het minst. 

Bovenstaande tabel kan de lezer 
helpen. Het is geenszins de bedoe
ling een limiterende reeks onder
werpen aan te geven, maar mis
schien is de .— hopen we — zeer 
talrijke deelnemersschaar er mee 
geholpen. 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211. M. LEMONNIERLAAN 

TEL 11.00.33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 

STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

In vier talen 

B O E K H O U D E N 
S O C I A L E W E T G E V I N G 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

Wat is het oordeel van de kijker 
over de objektiviteit van d« TV-
medewerkers in alles wat informa
tie bevat ? 

Is de keuze van de films en de 
toneelstukken verantwoord ? 

Heeft de lexer suggesties op Mn 
of ander gebied ? 

Het hoeft niet te worden bena
drukt, dat We veel reaktles op de
ze enquête verwachten. De lezer zal 
begrijpen dat een geslaaffde enquête 
in hoge mate de belangstelling cal 
wegdragen van de verantwoordelij
ken aan het Flagey-pleln. 

De uitslag van dit opinie-onder
zoek zal trouwens aan de Direktie 
van de B.R.T. worden overgemaakt. 
Het is dan ook noodzakelijk dat wij 
kunnen steunen op een hoog aantal 
meningen. 

Helpt Uw Wad ook kultureel in
vloed verwerven, en stuur ons Uw 
mening over de Vlaamse TV VOOR 
15 AUGUSTUS 1961. 

Wacht echter niet tot Uw buur
man of Uw vriend het ook heeft ge
daan, maar weest hem voor en 
sendt Uw antwoord aan : « ONZE 
TV-ENQUETE » p/a de redaktie van 
het blad. Wij danken U nu reeds 
zeer hartelijk voor deze inspanning, 
en beloven U voor volgende maand 
een nauwkeurig en uitgebreid ver
slag op deze bladzijde. 

J.V.B. 

De School waar Vlamingen 
ilch thul voelen. 

BETER en VOORDELIGER 

Bouw met ont de droom van uw leven I 
Een heerlijk landhuis In een omgeving 
door Uzelf gekozen 

— onie prfjzen buiten konkurrenti* 
— een zeer degelijke konstruktie 

— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonUdi geheel. 

Illlllllil 

Wie Gent bezoekt, 

I Het stadhuit bewondert, 

I I loopt zeker even aan bij RIK, 

I in café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

Voor alle inlichtingen : 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL 33 85 65 

Oeegewenst bezoeken wij U graag thuU. 

Breng e*n bezoek aan onze bouwwerven I 

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

SERVAES, 
TOPFIGUUR VAN HET VLAAMS 
EKSPRESSIONISME 

Voor heel wat mensen van de jongere generatie's zal de Servaes-retros-
pektieve ongetwijfeld een ware revelatie zijn. Al te lang heeft men gepoogd 
In ons land de schilder achteruit te stellen en diegenen die zich aan de 
schilderkunst interesseren kennen zijn werk meestal maar alleen uit re-
produktie's, of uit de enkele werken, die van lang voor de oorlog dateren, 
en in het een of andere muzeum berusten. Bij de meeste kunstmanifesta-
tle's die over het ekspressionisme handelden sinds de oorlog werd hij prak
tisch doodgezwegen zodat het privé Initiatief van de mensen van het 
Vlaams Kunstenaarsverbond van harte toegejuicht mag worden daar zij er 
In geslaagd zijn, na niet te onderschatten moeilijkheden, een der grootste 
Vlaamse vertegenwoordigers van het ekspressionisme — tot nu toe de laat
ste kunststroming waarin onze kunstenaars zich op Europees vlak konden 
stellen — in eigen land de ruime bekendheid te geven waarop hij meer dan 
recht heeft. 

HaJL^si^- ^•awï 

Pa te r Je roen 
Houtskool (Servaes 1927) 

Wij willen er eerst even de aandacht 
op trekken dat men te Brugge sedert de 
opening van een enorm bezoek mag spre
ken zodat al de herrie die enkele 
schreeuwende weerstanders er rond ge
maakt hebben per slot van rekening een 
flinke reklame schijnt geweest te zijn. 
Spijtig it hel evenwel toch dat men het 
werk in het Brangwynmuzeum hceji on
dergebracht. Dit gebouw leent zich aller-
min-«f om het plechtige werk van Servaes 
onder ie brengen terwijl hel op verschil
lende plaatsen praktisch onmogelijk was de 
meest elementaire belichtings korrektie't 
aan te brengen. Zonder afbreuk te doen 
aan hel werk van de inrichters heeft men 
V)el het gevoel dat bij de seleklie niet 
streng genoeg werd te werk gegaan vooral 
daar zijn onderscheidenlijke periode's Ie 
ongelijk vertegenwoordigd zijn. Hierbij 
weze echter opgemerkt dal men alleen 
numr werken kon tentoonstellen die niet 
meer in het bezit zijn van de schilder 
daar elk persoonlijk bezit van de meester 
deU zou worden tentoongesteld op bevel 
van het parket-generaal vcui Brussel on
middelijk zou aangeslagen worden. 

Als besluit van deze i}\Uiding wijzen 
we dan nog op de prachtige katalogas 
die een ware monografie van de schilder 
is. Verlucht met -idrifke zwari-wit-en 
kleurenreproduklie's bevat dit mooi voor
gesteld boek een bloemlezing van de tal
rijke geschriften over de kunstenaar en 
zijn werk, en ook een reeks faniiliefolo's 
van de meesier. Hel doel van de tentoon
stelling omschrijft bestendig afgevaardigde 
Jozef Storme — aan wie Itet voor een 
groot deel Ie danken is dat de tenl' o I 
stelling na al de herrie loch doorgaat — 
ais volgt . c Madal deze grote kunstenaar 
voor Europa en de wereld in het licht 
gesteld werd, en nadat gezaghebbende uit
spraken hem als de belangrijkste heden
daagse kunstenaar, hebben genoemd, 
wordt hel wel tijd dat het land waar hij 
geboren werd en het volk waaruit hij 
gesproten is grondiger met zijn werk zou 
ktnniLjmakeiut. 

Zijn eerste werken, die ruim rerlegeu-
woordigd zijn tonen ons hoe de j<uige 
kunstenaar aarzelend en sterk onder de 
invloed vun Jakob Smits zijn weg zoekt. 
Hel zijn meestal kleinere scltHdenjen die 
hij wel vieleer als sliidie's zal be.ttliouwd 
hebben, hel ene zwaar het andere licht 
gescliihlTd, soms bijna kleurloos en vaag 
soms sterk van tint, maar de meesten 
tonen reeds een samengaan van vroom
heid en onderworpenheid. Opvallend i* 
wel dat hij zich heel weinig door het im-
preisiomsme heeft laten l>elnvloeden, dit 
tn tegenstelling met de meeste andere 
Laiemse tchiUcrs als Permeke, De Smet, 
De Saedeleer, wier eerste werken vrijwel 
allemaal sterk impressionistisch getint zijn 

De ditltterlijke eikttis u Boerenleven » 
brengi hem zijn eerste bekertdheid. Zijn 
palet is veel lichter geworden, de toon it 
warmer. Het is een serie van li doeken 
die zeer poëtisch hel boerenleven vanaf 
geboorte lol dood voorstellen. Typisch is 
wel hel openbloeien van gans de kleuren
gamma in de serie. Vertrekkend van een 
warm groen en geel krijgt het zijn hoog
tepunt ia een verblindend oranje-rood bij 
hel huwelijk vaar het wachtende volle 
leven voelbaar is in het zonovergoten land
schap, om tenslotte langs een koeler 
blauw lot een stil grijs te komen bij de 
dood. De diepe religieuze inslag van het 
werk van Servaes bemerkt men da/lelijk 
wanneer men deze doeken vergelijkt met 
het werk van Laermans dat rond de zelfde 
tijd ontstond. Bij Laermans is alles een 
stncrriende aanklochl tegen de sociale 
toantoeslanden die er heersten, bij Ser
vaes is alles onderworpenheid aan het ge
loof. De sociale nood is wei merkbaar doch 
wordt niet onderlijnd, hel is integendeel 
veel meer de berusting die spreekt. Het is 
bijna onbegrijpelijk hoe, rond de tijd van 
het «Boerenleven», ook de « getekende 
kruisweg » van Koningslweven onistond. 
In dit werk bereikt de kurutenaar zijn 
hoogtepunt. De tekeningen zijn beklem
mend en aangrijpend, en roepen door hun 
uiterste ekspressMtett tod een ogenblik 

Grünewald voor de geest. Doelt hel zwart-
witli', bijna wrange lijnenspel kpreekl veel 
dieper dan het geschilderde werk van da 
Duitser. We kunnen ons thans nog nau
welijks voorstellen hoe het mogelijk ge
weest is dal er destijds zo'n rumoer rond 
dit werk ontstond. Zijn geschilderde 
kruisweg is beslist veel pikturaler en do«l 
wegens zijn lichteffekten aan Ihmbraniü 
denken; de kleur is meer dan bijkumstig 
numr speelt «en wezenlijke rol in de ganse 
koniposilie. 

In de talrijke « landschappen » die Ser^ 
vaes borstelde komt het sterkst de schilder 
lot utling. Het is een ware uitleving van. 
zijn schilderkundige gaven die we hier 
vinden. Vaak monochroom -geschilderd 
weel hij bij middel van hel tegen mekaar 
uitspelen van lonalileiten en hel gebruik 
van opakke en transparente verf wonder
baarlijke effeklen te bekomen. Groots en 
van een magistrale plechtigheid lonen ze 
als het ware de onderworpenheid van dit 
mens aan deze wereld. Ook in zij» 
« Zwitserse landschappen n, slechts met 
enkele werken vertegenwoordigd, vinden 
we ojmieuw zijn grote begaafdheid op dU 
gebied terug. Hel schilderwerk overheerst 
hiej- 20 sterk de iekeniag dtU het bijn» 
een abstrakt kleur- en lijnensjiel wordt 
met hevig tegen mekaar uitgespeelde 
tinten 

Evenals m ujn ander werk lieidl ook 
in zijn <( portretten n de religieuze kunste
naar slerk naar voren. Ze vormen weUt-
waar met de glnn»piinlen van zijn «,'«i* 
maar allrrn reedt de vakkundige uilvo»' 
ring verraadt de rasschilder. Ze zijn »adk 
een kombinatie van meerdere tehnieken 
waarin schilder- en tekenwerk op een vaaM 
gr»kta4t<h' wij.-e dtioméeng4f6h!/t^en worden. 

ffiaar rnoeilijK uitge-
lie grootste van onze 

8*--l kari nu rtog 
niiiaki worden t/'/r 
Latrnise schilders was. De periode, die wel 
reeds is afgesloten, ligl nog te dicht hi) 
o/xUU een definitief oordeel daarover zou. 
kunnen geveld worden. Men is trouwens 
nog maar pas begonnen aan een tertujblih 
<!«;( deze periode in onze kunst, waarin d* 
\ laainse vertegenwoordigers een hoog 
Europees peil bereikten. We dieren in dit 
verband de grote tenloonstellingen van 
Pemu he vorig jaar te Antwerpen en thans 
het innehten van zijn liiüs als atelier, van 
Cusl De Smet nu in Antwerpen, enz. Een 
zeker fiit is eehler wel dat Serttu.'• beslist 
de oriyineeUte der Laiemse kumli naart-
gilde is. Dit komt reeds duidelijk tot 
ttitdrvklnng wanneer men een vergelij
king maakt van de vroegste werken van 
de groep. Ook mag nu ivel aanvaard wor
den dat Servaes de eerste eksjiresiioniS' 
tisehe schilder in ons land geweest is, 
daar wmir men tot nu toe steeds geneigd 
was dit aan Permeke toe te schrijven Hel 
eerste algemeen aanvaarde ekspresnonit-
tttche werk van Permeke »De Vreeme-
Ung » ontstond in 1916 terwijl ver.<^ehet-
dene werken van Servaes die loor 1910 
gescldlderd werden zo naar vorm nis naar 
inhoud ekspretstonistisch te noemen zijn. 

Dit doet vanzelfsprekend gei n nfl>reuk 
aan hel werk van de grote J'jbheekse 
meester vermits dit alleen maai Lunst-
historisili gezien van belang is. .\aast de 
melancholische en weemoedige werken 
van Gust De Smel en de titan:ulu ge
stalten van Permeke staat Servaes nis re
ligieuze kunstenaar die zijn gelooj in al 
lijn toerken wi*i lol vaUmkiung fa 
brengen. Een vergeHfking mei liomuiU op 
dit terrein thonl mts wel een mindere 
vurige boodschap iJan deze der Franss 
meester^ maar mischiea wel intenser, een
voudiger en t>eel direlder aansprel.end De 
werken van Sert'aes zijn niet zo hevig ah 
deze van RouauU maar meer doordrenkt 
van een stilte en een innigheid die maar 
bij weinig kunlsenaars te viiulen is. 

De tent4>onslelling blijft geopend tot 
SO augustus. 

KAU 

om beter te wonen 

KUK 
a r c h i f a c l ü u r 
I n r 1 c h I i II 9 

h o n d e r d e n f o t o ' s 
« d v i « z « a - l i p s 
n i « u w « i ( l « « è n 
dflteVe documenlst'« 
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ONZE HOPKULTUUR 
WORDT GERED ! 

Op zondag 23-7-61 spraken te Poper inge volksver tegenwoor
diger Danië l Deconinck en dr. Le Compte voor een bomvolle zaal 
van meer d a n 500 hopboeren . We noteerden de zeer gewaardeer
de aanwezigheid van de Heer Baron d'Udekem d'Acoz, bu rge 
mees te r van Proven, die ons zijn sympat ic kwam betuigen. Ook 
oniSnoetten we er verschi l lende hopfooerenleiders uit de s t reek, 
zoals de Heer Merlevede, de Heer Top en de Heer Verbiesen. 

Toen we in ons nummer van 20-5-61 konden mededelen dat 
we op 8 dagen t i jd een overwinning voor de hopboeren hadden 
bekomen, voegden we er het volgende a a n toe : « het spreekt 
vanzelf d a t we moe ten blijven ageren en toeki jken om te zor
gen dat de min i s t e r zjn beloften niet vergeet. Dat wordt dan 
het 2de s t ad ium van onze aktie en d a a r a a n beg innen we nu ! » 

Welnu, een deel van deze beloften zi jn reeds verwezenl i jkt : 

1) De overschot van de oogst 60 is opgekocht , zodat deze 
niet meer op de markt kan drukken. 

2) Er werden kred ie ten aan ver laagde ren tevoe t vers t rekt . 
3) De mark t r ege l ing voor de oogst 61, zoals we die gevraagd 

hadden, nl. een overeenkomst tussen hopplanters, handelaars 
en brouwers, is er nog niet, maar er wordt aan gedokterd. Er 
werden korporaties gesticht, zowel in de streek Aalst-Asse als in 
de streek van Poperinge. In principe is dit zeer goed (wij heb
ben het trouwens verdedigd bij de minister) maar er moet op
gelet worden dat deze korporaties afzijdig blijven van gelijk 
welke politieke partij evenals van de grote (politieke) boeren-
organisaties. 

En weer spreekt het vanzelf dat we de toestand blijven vol
gen en dat we onze hopboeren blijven steunen, tot ze volledige 
genoegdoening hebben bekomen. 

Dr. Herman Le Compte. 
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ONS VIR JOU 
SUID-AFRIKA 
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,A A^ p / \ G N I S E E R D 

MODBL '^m. 
uit dedruiven von de vlaamse gemeenten 

OVERtJSE-HOEILAART 
?n d» iseovall*! 

BBM PRODUKT ISCA 
INHOUD :(aci,/<wci. H. R. >RUIkMl.t7l 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 

Ai^TWERPEN : A. BORGS, 36, Lanteernhofstraat 
B<M-gerhout — Tel 30.04.23 

BRUSSEL : Walter Verheirstraeten 
95, Kleine Molenstraat, Anderlecht 
Tel. 22.88.98 

«OU 

1 

WIE ANTWERPEN BEZOEKT 

1 EET IN DE 

DEN LEEREN EMMER» 
(achter de kathedraal) 
BLAUWMOEZELSTRAAT 9 

Voordelig* prl]z«n 
Volledig* maaltl{d vanaf 30F 

Ultbatar : L. Wouteri 

- ^ 
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Van onze medewerken uit Kaapstad 

Zuid-Afr ika wordt 
[seen tweede Kongo 

UI 
Er bestaat een verschil tussen de rassen. Dit verschil, van heide Jtanten 

erkend tijnde, bracht in de praHijk echter, waar blank en zwart met elkaar 
in aanraking kwamen, moeilijkheden met zich vooral door de Tnassale toe
vloed van Bantoe-werkkrachten na-ar sommige grote steden. Om, de sociale 
scheiding te kunnen handhaven, waarvan de complexiteit en de gevolgen 
slechts door hen kunnen beseft worden die erin geleefd hebben, moesten er 
maatregelen getroffen worden om een zekere modus vivendi in acht te nemen. 
Het doel van deze maatregelen was uitsluitend wrijvingspiinten loaarin ras
senhaat zijn oorsprong zou kunnen vinden, uit te schakelen. 

PRAKTISCHE ÜITVOEEING 
De verschillende wetten die onder de 

apartheidspolitiek genomen werden behels
den onder andere : de nlet-erkennlng van 
gemengde huwelijken, de afbakening van 
woonbuurten, de beperking en controle van 
de Bantoe-immlgratle naar de blanke ste
den (waartoe het zo bekritiseerde passen
systeem een absolute noodzakelijkheid 
was), aparte transportmiddelen, alzonder-
UJke maar geUJkwaardlge bedlening aan 
postkantoren en andere openbare diensten, 
waar de Bantoe ook al zo veel mogelijk 
door eigen mensen bediend wordt, aparte 
hospitaal-departementen waar de Bantoe 
volledig kosteloos en doorgaans nog door 
blanke verpleegsters verzorgd word, enz. 

SCHIJN-ONGELIJKHEID 
Nu is het wel zo dat, door de promi

nente en bevoordeligde positie die de blan
ke van meet af aan overal In Afrika In
genomen heeft, mede door zijn Initiatie 
en zijn technische vaardigheid, de apart
heid m zijn uitvoering geen automatische 
gelijkschakeling van de te ver uit elkaar 
liggende levenstandaarden voor gevolg 
kon hebben. Geen enkel gebied in Afrikai, 
kolonie of onafhankelijke staat, ontsnapt 
aan die ongelijkheid tegenover de Wester
se landen of de Westerse mens. Het is on
nodig over zulke voor de hand liggende 
klaarblljkelljkheden uit te welden. Het Is 
dan ook even gemakkelijk als onrecht
vaardig de slogan de wereld in te sturen 
dat apartheid een schreeuwende onrecht
vaardigheid zou zijn door het feit dat er 
nog zo'n e;root verschil gaapt tussen de 
twee gemeenschappen. Het was In onze 
Westerse landen ook niet zo dat, enkel 
door het feit dat alle burgers gelijk wer. 
den voor de wet, diezelfde burgers ook 
werkelijk gelijk werden, en zelfs de ein
deloze daarop volgende sociale wetteksten 
hebben dat nog niet bij benadermg kun
nen bereiken. Er zijn namelijk nog andere 
zeer imperatieve faktoren die deze tenden
sen beheren en remmen, en die zijn meest
al van ekonomische aard en daarover wil
len wlJ het hier niet hebben. Pelt Is dat 
zulke evoluties tijd nodig hebben en in 
Afrika meer tijd dan waar ook elders. De 
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oplossingen & la Belgische Kongo, hoe ori
gineel en verrassend in haar effekten zij 
ook moge geweest zijn, hebben iedereen 
afgeschrikt tot zelfs de Bantoes van Zuid-
Afrika, die niet konden ontkennen dat ze 
het zonder de nodige kaders niet ver zou
den brengen, 

IMMOREEL ? 

Er wordt beweerd dat apartheid Immo
reel zou zijn. Wat Is er Immoreel aan het 
feit dat blank bij blank en zwart blJ zwart 
zou leven ? Wat is er dan verkeerd aan de 
c^vatting dat twee rassen zich ontwikke
len met eigen middelen, naar eigen volks
aarden met eigen achtergrond 1 Wat zou 
het standpunt kunnen rechtvaardigen dat 
Zuid-Afnka een eenheidsstaat zou moe
ten zijn en blijven waarin 9 miljoen Ban
toes. waarvan het g^rootste gedeelte nog 
primitief is en geen groot aandeel gehad 
heeft aan de opbloei van dit land. geleid 
door een paar communistische demagogen, 
van vandaag op morgen de plak zou mo
gen zwaaien over 3 miljoen blanke Afri
kaners ? Want dit kunnen wij, Europea
nen van de enige standaarddragers van de 
Westerse beschaving in Afrika gerust le
ren : niet beschaamd te zijn om blank te 
zijn. Zou het geen hoogste tijd zijn om 
een einde te stellen aan een onbegrijpe-
lijk schuldgevoel tegenover Afrika dat el
ke verantwoording mist ? Meer dan wat 
ook anders Is dit de oorzaak geweest van 
ons prestigeverlies bij de zwarte man die 
er ten andere een dankbaar wanen heeft 
in gevonden om chantage te plegen. 

IS BLANK ZUID-AFEIKA LEEFBAAR? 

De veralgemening van de blank-zwarte 
problemen van Afnka heeft de opinie er
toe geleid om alle problemen van dit kon
tinent over een kam te scheren, en toe
standen zoals deze die in Kongo heersten, 
gelijk te stellen met die van Algerlë, Ke
nia, Rhodesië en Zuid-Afnka, daardoor ge
volg gevend aan de opportunistische slo
gan : Afrika aan de Afrikanen I Wat Zuid-
Afrika betreft kan Ik me in dit geval vol
ledig akkoord verklaren, want deze slogan 
staaft de positie van het Zuid-Afrikaanse 
standpunt zoals geen ander. In dit land 
wonen immers niet anders dan Afrikanen, 
blanke en Bantoes, en dit is juist het groot 
verschil met alle andere Afrika-problemen. 
De slogan van een verenigd zwart Afrika 
dat de blanke man moet verdrijven of in 
zee Jagen Is va/ls en heeft ook geen vat op 
Zuid-Afrika. Dit Is wensdenkerij, afwisse
lend van Nasser, 'Nkrumah, Touré en tut
ti quantl die zich allemaal geroepen voel
den voor het keizerschap van een in hun 

• dromen verenigd Afrika, maar zij hebben 
door hun onderlinge rivaliteit een duide. 
lijk spiegelbeeld gegeven van de oneindige 
verdeeldheid van hun doelstellingen 

UE ONMIDDELLIJKE TOEKOMST 
Zuid-Afrika kan het lastig krijgen, en 

zijn leiders hebben het volk daarop voor
bereid, maar laat het duidelijk gezegd zijn 
aan diegenen die aan een tweede Kongo 
m Zuid-Afrika denken : zi] rekenen zon
der de waard. Het Afrikaanse volk heeft 
een trotse traditie van « Teen die hele 
wereld, vry 1 » Ze hebben sdchzelf, noch 
hun taal, noch him volkskarakter prijs
gegeven niettegenstaande de onmenselijke 
druk van het destijds oppermachtige Bri
tish Empire gedurende meer dan een hal

ve eeuw, en ze zuUen ook geen gevolg ge-
ven aan een geprefabriceerde en bevoor* 
oordeelde wereldopinie. Zij zijn uit het 
Britse Commonwealth getrokken met op
geheven hoofd omdat ze zich niet wilden 
laten beledigen door landen waarin de 
zuiverste dlktatuur en zelfs de kasten-
strijd nog heersen, en zij zullen niet aar
zelen ook de UNO te laten staan als het 
er daar alleen maar op aankomt zich 
voortdurend te laten bezwadderen door de 
nieuwbakken tafelspringers van de mo
derne diplomatie, die niet eens in staat 
zijn of niet eens willen hun bijdrage aan 
die organisatie te betalen. 

Om 3 miljoen vastberaden patriotten 
hun land te ontroven dat ze hartstochte
lijk liefhebben en dat ze in harde striid 
en noeste arbeid gec-aakt hebben tot wat 
het nu is, zal het nodig zijn die 3 miljoen 
blanke Afrikaners uit te moorden of in 
zee te Jagen. Dit zou maar mogelijk zijn 
door het verraad van him broeders over 
de gehele Westerse wereld : Nederlanders, 
Pran.sen, Duitsers, Vlamingen, Engelsen, 
Schotten, Ieren, enz. Laat ons hopen dat 
bij elk van die volkeren er minstens een 
pxaar moedige mensen zullen gevonden 
worden om de onaanvechtbare rechten van 
de blanke Afrikaan te helpen verdedigen. 
Morele en ekonomische bijstand zal voor 
dit doel voldoende zijn. de rest zal de 
Afrikaner wel zelf « regkry ». Heeft Goe-
the niet geschreven « Der Starke steht 
am Machtigï>ten alleln » ? Al wat de nieu
we republiek vraagt, en ik geloof dat ze 
daartoe gerechtigd is, is dat er In de ran
gen van het dubieus Afro-Asiatisch blok, 
dat haar ondergang heeft gezworen en dat 
door andere als humanistische beweegre
denen gedreven wordt, geen van zijn 
broers teruggevonden zouden worden die 
daarin de Judasrol zou willen spelen. 

SOLIDARITEIT 

Laten wij, Vlamingen, Nederlanders, 
met de totstandkoming van de nieuwe en 
trotse Zuid-Afrikaanse Republiek, onze 
houding tegenover onze mensen aldaar 
herzien. Laten wij. wars van alle kommu-
nistlsche of semi-kommimistische propa
ganda objektief hun standpunt bestude
ren in het licht van geschiedkundige en 
mensenrechtelijke gegevens. Laten we een 
onverantwoord schuldgevoel tegenover de 
zwarte mens afleggen Laten we een hou
ding aannemen zoals een moedige « Tele
graaf » toen de Sharpeville-hetze een jaar 
geleden haar hoogtepunt bereikte, die 
schreef « niet bereid gevonden te zullen 
worden om 3 miljoen blanke Afrikanen 
op te offeren op het altaar van Afro-Asia-
tische propaganda ». 

Dit zal een riem zijn onder het hart van 
de nieuwe r'-publiek «'aarin Boer en Brit 
onder de invloed van de jongste gebeurte
nissen sneller dan ooit kon vermoed wor
den, naar elkaar toegroeien om verenigd 
hun onvervreemdbaar recht op hun land 
tegen wie ook te verdedigen. 

In het prachtige gedicht van CJ. Lan-
genhoven dat nu tot officieel nationaal 
hymne is verheven staat het refrein dat 
velen van ons ook jaarlijks zingen : 

« Uns sal antwoord op jou roepstem, 

ons sal offer icat jy vra; 

ons sal lewe, ons sal sterwe, 

ons rir jou, Suid-Afrika ! » 

Niets wordt thans met meer overtuiging 
en bezieling in Zuid-Afrika gezongen. La
ten wij als broeders uit dezelfde stam, met 
dezelfde levensbeschouwing, met dezetfde 
taal, onze mensen in de Kaap, in NataJ. 
in Oranje Vrystaat en in Transvaal, niet 
door onze dubbelzinnigheid en zeker niet 
door ome lafheid beschamen. 

J.H. WiUemi. 


