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EN BIJ U THUIS. MENEER? 
Nou, we zouden onoprecht zijn indien we loochenden dat we 
plezier gehad hebben aan de Gaulle's kanadese reis en Quebec'se 
verklaringen. We laten het aan eerbiedwaardiger en angelsak-
sischer kranten over om uit te pakken met het arsenaal van 
scheldwoorden, variërend van provo over lummel tot troebel-
watervisser. We trachten liever, onze eigen koers te varen en 
we kunnen ons waarlijk niet oppeppen tot de heilige (en vooral 
schijnheilige) verontwaardiging die praktisch alle overige kom-
mentatoren uit de porteen blijkt te barsten. 

Voor wie me t een klein 
beetje aandacht de buiten
landse (en dus ook de franse) 
politiek volgt, is de reeks ver
klaringen van de Gaulle in Ka-
nada hoegenaamd geen verras
sing geweest Dat lag volkomen 
in de lijn van een ontwikke
ling, die reeds jaren gaande is. 
Reeds vóór zijn reis had de 
Gaulle het al zo ver gebracht , 
da t hij Quebec op poli t iek en 
diplomatiek vlak beschouwde 
als een afzonderlijk iets — 
niet als een kanadese provin
cie, maar als een enti tei t waar
mee hij onderhandelde en die 
hij behandelde op het vlak van 
bijna een zelfstandige staat . 
De ( t rouwens voor heel wa t 
uitleg en nuancer ing va tbare ) 
ui troep «Vive Ie Quebec libre» 
was slechts een bevestiging 
van een lang ingenomen stand
punt. Men kan he t de Gaulle 
kwalijk nemen dat hij da t 
s tandpunt zo u i tdrukkel i jk en 
— wel, j a ! — ui tdagend be
vestigde t i jdens een officieel 
bezoek aan Kanada, men kan 
betreuren dat de franse prezi-
dent het niet hield bij de ba
nale gemeenplaatsen die sche
ring en inslag zijn bij offici
ële bezoeken, m a a r men kan 
niet zeggen dat het onver
wacht gebeurde en dat het een 
«zo t t e bevlieging» van een 
oudgeworden man is geweest. 
Geen bevlieging, m a a r wel
overwogen en sinds lang be
dreven poht iek ! Politiek die 
wij zouden toejuichen, als zij 
pozitief stoelde op een eerlijk, 
naa r zichzelf én naar de we
reld gericht volksnationalisme 
Politiek die wij verwerpen en 
•vrezen omdat zij negatief ge
dragen wordt door het meest 
aftandse s taatsnat ional isme 
dat men zich indenken kan. 

Ja, WIJ zouden bereid zijn 
iedere letter en ieder woord 
van de GauUe in Quebec te on-
deisrhi]ven, indien het met ge-
sp ioken ware door hem, door 
de prezident van de franse re
publiek, door de vertegen-
v\oordiger van een land dat 
binnen zijn eigen grenzen 
steeds en desnoods met geweld 

en bloed en t r anen verworpen 
heeft wa t het tans van Kana
da eist. Hoe kan m e n echter 
geloven in de goede volksnatio-
nale t rouw van iemand die de 
levende inkarna t ie is van een 
Frankr i jk dat steeds minach
tend en hoogmoedig voorbij
gegaan is aan de eigenheid van 
de andere volkeren en kuitu
ren b innen zijn grenzen : aan 
de Basken en de Bretoenen, 

de Vlamingen en de Duitsers , 
de Katalanen en de Occitanen 
en noem m a a r op. 

Politiek die wij v rezen! 
Nooit zo duidelijk als t i jdens 
de kanadese reis is gebleken 
hoe Frankr i jk (een Frankr i jk 
da t in de Gaulle een ext reme 
bel ichaming vindt, m a a r te
vens een Frankr i jk dat ouder 
is dan de Gaulle en ook langer 
zal du ren ) zijn ku i tuur en zijn 
taal hanteer t als echte wapens , 
als p ionnen in de machtss t r i jd , 
als s t o r m r a m m e n van expan
siedrang en imperial isme. 

Wij stellen onomwonden de 
vraag: is de belangstelling van 
de GauUe voor het « franse » 
Brussel even groot als voor 
het franse Quebec ? We heb
ben alle redenen om op de 

vraag bevestigend te antwoor
den. En moesten wijzelf aar
zelen met da t antwoord, dan 
zijn er nog alti jd de Gaulle's 
geschriften en mémoires om e r 
ons aan te her inneren da t de 
huidige prezident gedurende 
zjn hele leven boven Risquons-
Tout slechts franse departe
menten heeft on twaard . 

Wij moeten dan andere vra
gen stellen ; over welke hefbo
men en machtsmiddelen be
schikt de GauUe in België o m 
zijn franse — en dus anti-bel-
gische, of niet ? — politiek te 
bedri jven ? Wie zijn de be
wus te en de onbewuste hand
langers van deze anti-nationa-
le politiek ? Gaven en geven de 
Vlaamse Hertoginnedalers e r 
zich rekenschap van da t zij 

slechts figuranten dreigen t e 
zijn in een stuk waarvan he t 
script te Parijs werd opge-
steld ? Is het overbodig, t e 
her inneren aan de sommen 
geld die — blijkens franse op-
pozitiebladen — vanuit Pari js 
in de kas van het F.D.F, ge
vloeid zijn ? Moet heel he t 
mollenwerk van de vele allian
ces frangaises en tu t t i quan t i 
niet regelrecht beschouwd als 
het werk van een door het bui
tenland geleide vijfde kolon-
ne ? 

En hoe zouden wij « m he t 
uu r van Quebec » niet ook en 
vooral denken aan onze volks
genoten in Frankri jk, aan deze 
Nederlanden in Frankri jk die 
— en daar moeten we, helaas, 
de Gaulle gelijkgeven — h u n 
bewustzi jn en hun eigenheid 
véél en véél meer verloren heb
ben dan Frans-Kanada. Omda t 
de franse wals zekerder werk t 
dan de kanadese. tvo 

BRUSSELSE KONGENTRATIE 
De pohtieke machten in dit land lopen school bij 

de bisschoppen. Deze laatsten kozen vorig faar de pré-
verloftijd uit om hun Leuvens diktaat binnen te smok
kelen. De regering Van den Boeynants kiest het hart 
van de verloftijd om een tweede slag onder de gordel aan 
de vlaamse gemeenschap toe te brengen : het regerings
voorstel i.z. universitaire expansie, een quan kopij van 
het plan van CV P-voorzitter Houben. De wijze waarop 
deze stellingname in het nieuws kwam spreekt boek
delen : alleen de Libre Belgique, lijfblad van de brus-
sêlse eersie minister, werd ingelicht. 

Een eerste opmerking dringt zich op : terwijl de 
kleurpartijen en dan vooral de CVP sinds jaar en dag 
de decentrahzatie en dekoncentmtie bepleiten (en deze 
opvatting getrouw aan de vmgeiwijziging der bisschop
pen ook m de praktijk brachten wat Leuven aangaat, 
zif Kortrijk) doch er verder geen vinger voor uitsteken, 
H het regermgsplan inzake de universitaire expansie 
piecies een voorbeeld van koncenlraite, nl. onder het 
motlo « Alles voor Brussel, niets voor België » Het voor
siel IS de zuiveiste negatie van wat de heren met de 
lippen belijden, ten behoeve van naïeve kleur flamingan
ten a la Veil aken en van Relève-teoretici. 

Tweede opmeiking : het plan voorziet praktisch alles 
voor de uitbreiding van Brussel Frans, zonder dat een 
vohuaauhge nedet landstalige afdeling is ontstaan; het 
vooiziet het zelfde (steeds in het brusselse) voor Leuven 
lians, zonder dat men ook maar iets konkreets weet 
over de verdwijning van de franse univeisiteü uit Leu
ven en dus zondei dat de nederlandse universiteit al
daar weet wat er gaat gebeuren. Indien we een lapi
daire bepaling van dit wangedrocht mogen geven dan 
deze . het is het faillissement van het expenment So-
mers De splitsing der budgetten (geen regeringszaak 
nvengens) is een doekje voor het bloeden. Voor luie ne
men die heien ons? 

Derde opmerking : onze vrees, reeds tot uitdruk
king gebracht toen het renegatenplan Houben bekend 
weid, wordt bevestigd : de frankofone brussels-leuvense 
machten gaan verder met hun plannen om Vlaams-Bra-
bant te verfransen via de universitaire expansie zoals 
zi] die opvatten. Er staat nergens ook iiaar een zin te 
lezen, waaruit men konkrete waarborgen tegen die plan 
nen zou kunnen afleiden. Een dergelijk delikate zaak 
veigt een tot in de uiterste details uitgewerkte regie 
mentering, maar de brusselse regenten met VDB aan hei 
hoofd (nog eens is gebleken hoezeer deze man een tipt-
sche brusselse vizie aankleeft, ja belichaamt) zetten plomp
verloren hun olifantenvoet in de belgische porselcme-
winkel. Dat wordt straks in plaats van een brusselse over
winning een nationale ramp. , ^ 

Terwijl in vlaams-socialistische kringen (ook op 
giond van ideologische overwegingen) een sterk voor
behoud tot uiting komt tegen dit regeringsvoorstel, zijn 
we eens te meer getuige van een slapende vlaamse CVP. 
Ze IS inderdaad met verlof, ze is zelfs met vlaams verlof 
gedurende bijna gans het jaar. De schaarse vlaamse pers 
kommentaren in het katoheke kamp trachten nog een 
verontschuldiging te vinden. Maar wanneer de (paritair 
samengestelde en onder de frankofone sloef liggende) 
CVP-leiding via Houben het sein op gioen zet, hoe wilt 
ge dan dat vlaamse CV P-portefeuilledragers zich tegen 
dit monstei-verbond van Descamps, Massaux. Acapsul 
Société Générale de Belgique (Henrion), Loge PVV 
Brussel, FDF, Van den Boeynants enz zouden verzetten ' 

Het geheel is bedoeld als voldongen feit. Deze vlieger 
zal met opgaan In de herfst zullen in Kamer en Senaat 
de poppen aan het dansen gaan en zullen wij o.a. de 
vlaamse CVP en BSP dwingen neen te zeggen Ze kun 
nen zich, vooral de Van de Kerckhove's, Verrokens en 
konsooiten, alvast inspireren aan de Ijzerbedevaart, het 
i erzet bij de a.s. opening x'an het akademisch jaar en op 
5 november te Antwerpen 

Het IS misschien goed dat het belgisch probleem 
te Brussel wordt gekoncentreerd Dat zal immers voor
taan frontale en gekoncenireeide aanvallen toelaten. Sw 



MISLEIDING ? 

Mijn dochter (4 kinderen) had 
•oor 180.000 fr. obligaties, lening 
60/70 5.25 % ; zij heeft nu een 
huis gekocht en wilde deze stuk
ken gaan verkopen. Op de bank 
vernam zij dat er 37.233 fr. afge
trokken worden voor de koepons 
van 8.2.64,65,66, en 67 aangezien 
deze stukken uitgeloot ziib in 
1963. 

Waarom keert men de koepons 
nit wanneer men dit alles moet 
terugbetalen ? Is dit niet mislei
dend ? Profiteert de staat hier 
niet van de onwetendheid van 
de gewone man die de beurster-
men niet begrijpt ? 

Jts daar geen verhaal tegen ? 

E.V., Antwerpen. 

CARDiJN EN DAEKS 

Tijdens het bekijken van de 
plechtige uitvaart van Kardinaal 
Cardijn, stichter van de KA.J., 
dacht ik aan een andere edele 
figuur, n.1. Priester Daens, die in 
veel moeilijker tijden de sociale 
strijd voor de vlaamse kleine 
man inzette, maar die zowel door 
de hogere geestelijkheid als door 
de toen heersende politieke ge
zagdragers uit de katolieke par
tij miskend, vernederd en bespot 
werd. 

Uit het boek van Pater Van 
Isacker vernemen we dat bij de 
stille begrafenismis van Priester 
Daens te 9 uur (de mis der ar
men, bijgewoond niet door hoog
waardigheidsbekleders m a a r 
door een schare trouwe eenvou
dige Vlaamse mensen) zelfs de 
stool, het kenteken van de pries
ter, ontbrak. 

De eerstgenoemde priester 
bracht het tot Kardinaal, de 
tweede werd als een onbedui
dend man ten grave gedragen. 
De tijden kunnen wel verande
ren, maar de waarheid blijft. 

D.D., Erembodegem. 

VERGEETACHTIGE DE GAULLE 

Generaal De Gaulle sprak 
scherpe taal in Canada. Hij sprak 
tot zijn Fransen. Het is mis
schien het ogenblik voor onze 
eerste minister om eens naar Rij-
sel en Roobeke te gaan om tot 
onze Vlamingen te spreken. Als 
Qiarel zo goed de geschiedenis 
van Frankrijk kent, dan moet hij 
ook weten dat Frankrijk ons een 
deel van Vlaanderen gestolen 
heeft. Het ogenblik is misschien 
^ k o m e n om ons dat terug te ge
ven. Hij schept er een genoegen 
in steeds maar moeilijkheden op 
te roepen. Zie maar in de E.E.G. 
en de Nato. Vooral aan de Ame
rikanen en Engelsen heeft hij 
een hekel. Hij is blijkbaar verge
ten dat zij in 1944 Frankrijk be

vrijd hebben en dat hij zonder de 
Amerikanen nu misschien nog 
een banneling zou zijn... 

R.B., Torhout. 

KONTROLEKOMITEE 

Zoals reeds vroeger in ons blad 
vermeld, ondervroeg kamerlid 

"Mattheyssens onlangs de minis
ter van Ekonomische Zaken over 
de samenstelling van het Kontro-
lekomitee voor de Elektriciteit. 

Er moet nogmaals de nadruk op 
gelegd worden dat het opvallend 
is dat de sindikaten sterk verte
genwoordigd zijn in dit Komitee 
en dat zij bovendien ook een in
vloed hebben op de andere na
tionale afgevaardigden. 

Toch wordt op de prijs van de 
elektriciteit zoveel kritiek uitge
bracht. Zou men dan toch moe
ten geloven dat de kleursindika-
ten de belangen van de arbeiders 
onderling broederlijk verdelen 
met de patronale en andere afge
vaardigden en het op een koopje 
gooien om de kleine man in de 
steek te laten ? Daarvan is het 
Kontrolekomitee ongetwijfeld 
het zoveelste bewijs en daarom 
heeft énze vriend Mattheyssens 
op da gevoelige plaats gedrukt 
door ïijn parlementaire vraag te 
stellen. 

T., Brussel. 

HERSEEUW 

Gelijk iedereen weet hebben 
onze Vlaamse mensen in « Nieuw 
Henegouwen » het erg te verdu
ren onder de waalse verdruk
king. 

Nog een voorbeeld wordt ons 
geseind uit Herseeuw. Hier 
plantte men, een tiental jaren ge
leden, in de Strijderslaan 18 bo
men. Na protest en aandringen 
van de winkeliers die er woon
den zijn slechts 11 bomen blij
ven staan, doch wat een toeval : 
4 langs de pare kant (die der 
€ propere » Walen) en 7 langs 
de onpare (die der « sales Fla-
mins »). De winkels der lieve 
•waalse vriendjes prachtig in 
't zicht, die van de « sales Fla-
mins » verborgen in de platanen. 
En ieder jaar wordt slechts één 
enkele boom gesnoeid, al de an
dere nooit : juist deze die voor 
de winkel staat van de broeder 
van de plaatselijke politiekom-
missaris. 

Niet alleen wordt de franse 
taal stelselmatig opgedrongen, 
maar de vlaamse werkelijk als 
onbestaand beschouwd. Durft 
één Vlaming klagen over een 
schreeuwende onrechtvaardig
heid, dan snauwt men hem : « ge 
moet maar verhuizen als het u 
niet aanstaat, sale Flamin. Kan 
men beter voorbeeld vinden van 
verdraagzaamheid en faciliteiten 
dan het uitvegen van Herseeuw 
op ons statiegebouw ? Het mag 
.alleen maar Herseaux meer zijn. 

M.I.V., Herseeuw. 

IJZERMONUMENT 
JZERMONUMENT 
U^MQNUMENrr 
U2ERMONUMENT 
de toren is elke 
dag toegankelijk 
van 8 tot 20 uur. 
in de toren is een 
sneBe yft die m 57 
sec.13p«^K}nen 
naar de panorama 
zaai brengt. 

DIKSMUIDE 

ONBEGRIJPELIJK 

Wegens mijn algemene belang
stelling voor de Vlaamse Bewe
ging lees ik regelmatig « WIJ ». 
Volgende verkiezingen zal ik 
voor de eerste maal mijn stem 
uitbrengen ; alhoewel ik nog 
geen definitieve keuze gedaan 
heb, ben ik vol bewondering voor 
het dinamisme, de ^asthoudend-
heid en het idealisme van de VU-
militanten, die van de abonne
menten- en ledenslag een sukses 
maken. 

Ik bekijk dit alles ook een beet
je langs de sportieve kant en stel 
vast dat in de abonnementenslag 
Dendermonde lang aan kop 
stond en Brussel aan de staart. 
Nu in de ledenslag is de toestand 
omgekeerd : Brussel in de kop
groep en Dendermonde aan het 
staartje. Het bewegingsleven van 
een partij is voor een buiten
staander soms onbegrijpbaar. 

A.M., Lebb£k«. 

11 JULI EN BRT 

Tot mijn groot spijt moet ik 
me negatief uiten over de zgn. 
Guldensporenviering van 9 juli 
jongstleden in het brussels Pa
leis voor Schone Kunsten, inge

richt door de BRT en mei veel 
brio aangekondigd. Geen enkele 
toehoorder zal het betwist heb
ben dat het simfonisch- en koor-
koncert op behoorlijk peil stond. 
Maar een 11 juli-viering was het 
in geen enkel opzicht. Men had 
dan beter een « koncert met 
vlaamse muziek » of dies meer 
aangekondigd. Er was nergens 
een leeuwenvlag te bespeuren. 
Geen enkel strijdlied in het laat
ste deel « samenzang » ; wel een 
vijftal liederen waaronder het 
brave « loze visserij e » e.d. Het 
koncert eindigde plompweg zon
der de vlaamse Leeuw I Ons na
tionaal lied werd dan na geroe
zemoes ingezet door een groep 
mensen en toen zette de hele zaal 
in. Tipisch was daarbij het glim-
lachend-spottend, onverschillig 
air van sommige orkestleden. 
Ook niet te verwonderen wan
neer men daaronder gekende 
blauwe logebroeders en fransta-
ligen ziet. Na het koncert hoorde 
ik vele kommentaren : ontgoo
chelde Vlamingen die spraken 
over een « bour^eoitjes-koncert » 
en gekende BRT-heren die spot
tend over « die leeuw » bezig 
waren. Herinnert men zich bv. 
nog hun bespottelijke « mini-bij
drage 5> over het Vl'-kongres en 
de laatste grote meeting te Brus
sel ? 

Jaren geleden hoorde ik het 
meester Jef Van Hoof al zeggen : 
« Ze trachten ons in de BRT wat 
stroop om de mond te smeren en 
lekker in slaap te wiegen met 
wat mooie muziek ! ». 

J.G., Kraainem. 

BRUSSEL 

Eerst zou ik de brosjure «Brus
sel, stad zonder gezicht» aan alle 
Vlamingen (ook de brusselse) 
willen aanbevelen. Dat is nu eeps 
een uiterst boeiende en zeer de
gelijke studie die op velerlei ge
bied de ogen opent, vooral om
dat ze onvervalste realiteit is. 
Terecht heeft de vlaamse pers er 
aandacht aan besteed. Elk vlaams 

nationalist moest deze (bespotte
lijk goedkope) brosjure hebben, 
al ware het om in het hoofd
punt van de vlaamse strijd een 
juist inzicht te hebben en om 
hierbij geen onberedeneerde 
dommigheden te begaan. 

Het doet werkelijk pijn wan
neer wij moeten vaststellen dat 
de volkse meerderheid per slot 
van r e k e n i n g hoofdzakelijk 
« vlaams » is te Brussel. En zij 
wordt aan haar lot overgelaten, 
terwijl zij dagelijks bewerkt en 
« ingelicht > wordt door het 
frans imperialisme. 

Protesten, meetings en moties 
verhelpen maar voor 10 %, o? 
nog niet ! Enkel de rechtstreek
se aktie te Brussel zélf telt ! In
dividueel door onze onverbidde
lijke houding tegenover impe
rialisme, maar diplomatisch te
genover de volksmens. Kollektief, 
met de Volksunie. 

Daarom om te beginnen ; bra
vo voor de volgende TV-uitzen-
ding die over Brussel handelt I 
Het is onze plicht ook deze 
machtige troef in het vlaams be
lang te steunen. 

En waarom brengen wij eens 
niet de moed op, in het hart van 
Brussel zelf en in de meest ver-
franste delen (Eisene, Vorst e.a.) 
pamfletten te verspreiden, te kol-
porteren ? Zelfs zonder toela
ting ? De aktie moet niet vaa 
buitenuit, maar ter plaatse ge
voerd worden. En wij beschik
ken over geen andere middelen, 
tot nader bericht. 

Voor de vlaamse meerderheid 
(ja, ja !) te Brussel moeten wij 
tegenover het razend frans fana
tisme toch de stem van het recht 
(en meteen van de groeiende op
gang !) kunnen plaatsen. 

A.H., Brussel. 

De redaktie draagt geen ref» 
antwoordelijkheid voor de rii« 
houd der gepubliceerde lezera-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge< 
Toerd. ^ 

van de redaktie 

Brussel, 3 augustus 1967» 
Betr . : WIJ in het bui tenlam. 

Door welke merkwaardige motieven g r a f f i t i - s c h r i j 
vers gedreven worden, i s ons raak duister geble-
ren . Zo i s het ons sinds e t t e l i j ke jaren een raad
se l waarom iemand net de e lec t r i c i t e i t spea l ,naas t 
dewelke wij met de dui i canhoog stonden te l i f t en , 
tiltgekozen had can er met potlood •Volksunie" op t e 
schrijven j de paal bevond zich namelijk A50 km 
ten noorden van Oslo, in de richting van de Pool-
'c i rkel . Niet minder verrast waren we, toen we he t 
zelfde woord drie jaar geleden gekrast vonden in 
de rotswand van een zuidfranse canyon - "Les Con-
cluses" : de naamloze auteur had er een fikse wan
deling door een ruw landschap van garrigues en ma-
quis voor over gehad om zijn geloofsbelijdenis l«e-
vensgroot aan te brengen* 
Nou ja : hoe komt men to t zo'n dingen ï Wijzelf 
hebben d i t jaar even de gedachte gekoesterd oa t u s 
sen twee platanen onder de zon van Lang-aedoc een 
spandoek aan te brengen de dag dat de Ronde vsm 
Frajikrijk in onze vakantiebuurt kwam. Als tekst 
zweefde cm s voor ogen i "De Volksunie-afdeling Itf-
•es heet de vlaa-mse renners en joemal is ten wel
kom". Nadat we even in gedachte de verbaasde vlaeun-
»e koppen zagen voorbi jf l i tsen, haalde de t r a d i t i o 
nele vakantie-luiheid het op ons voornemen : het 
spandoek i s in het eabrionaal stadium van onze voor» 
neaens gebleven. 
W e hebben er ons dan maar toe beperkt, in de lees
hoek van een aantal franse jeugdherbergen een aan
t a l «'^JBs te deponeren. Of het aldus op de h e l l i n 
gen van Auvergae en in de zongeblakerde Provence 
kwistig gezaaide zaad ooit zal schieten ? Chi lo 

\ 



• Hoge rentevoeten 

dr. goemans 
en 
henrion 

ïh. van altena) Een karakteristiek ambtelijk 
antwoord kreeg \.U.-\olks\eiiegenwoordi-
ger dr. Hektor Goemans \an minister van 
Financien Hem ion, op een parlementaire 
viaag naar aanleiding van de zeer hoge 
rente's oelen van de jongste dubbele staats
lening, rebpektievelijk 6,75 en 7 t. h. nomi
naal. Rekening houdend met de uitgifte 
onder pari van de ene lening en met de 
terugbetaling bo^en paii van de andere, 
liggen de weikelijke rentevoeten nog iets 
hoger. 

< Kan de heer minister mij verklaren om 
welke redenen tans zulke hoge rentevoeten 
worden toegepast, in tegenstrijd met de ge
volgde politiek van diskontovoetverlaging ? 
Staat de regering aldus zelf de ontwikkeling 
niet in de weg die ze wenselijk achï, name
lijk het goedkoper maken van het geld ? >, 
vroeg dr. Goemans? 

Minister Henrion liet een antwoord ge
ven dat, louter formeel gezien, niet onjuist 
was, maar dat de grond van de zaak ont
week. Lees en oordeel zelf : 

« Er bestaat noodzakelijkerwijze geen 
parallelisme tussen de evolutie van de door 
de Nationale Bank van België toegepaste 
diskontovoet en de rentevoorwaarden in
zake leningen op lange termijn. 

In het kader van de financiële politiek 
kan het diskontotarief van de Nationale 

Bank aangepasf en aldus een gelijklopende 
c^ohltie van de rentevoeten van de kort
lopende leningen in de hand geweikt wor
den. 

Hetgeen gpldt voor de leningen op korte 
termijn is echter niet zonder meer van toe
passing op de leningen op lange termijn. 
Voor het vaststellen van de voorwaarden 
der langlopende leningen moet indeidaad 
rekening worden gehouden met de toestand 
van de kapitaalmarkt en met de rentevoe
ten die op het ogenblik van de uitgiite op 
deze markt gelden. > 

Tot zover het ministeriële antwoord. 
Geen haar op ons hoofd denkt o aan het 
als dusdanig tegen te spreken. De diskonto
voet bepaalt in eerste instantie de piiis van 
het krediet dat verstrekt wordt op bazis van 
wissels, en bij uitbreiding van ander kort
lopend krediet, anders gezegd de prijs van 
geld en krediet op de geldmarkt. 

Er bestaat echter een voor de hand lig
gend verband tussen de markt van het kort, 
het half en het lang krediet, m.a.w. tussen 
de geld- en de kapitaalmarkt. Dat veiband 
is minister Henrion in zijn antwoord aan 
onze mandataris handig' uit de weg gegaan. 

Financiële ^ ortodoksie » 

spelletje 
met 
rentevoet 

(h. van altena) Men moet geen tinancied 
technicus zijn om twee zaken te verstaan. 

Ton eerste, dat de rentevoeten op de 
geldmarkt en op de kapitaalmarkt verschil
lend zijn. Een bank die een wissel verdis-
konteert staat een krediet toe van een paar 
maanden. Ze kan de wissel dadelijk laten 
herdiskonter«i (in de Nationale Bank o.m.) 
Ze beschikt over een aangepaste wetgeving 
ter verdediging van haar vordering, vorde
ring die haar oorsprong vindt in een kom-
merciële transaktie, enz. enz. We moeten 
het hier allemaal niet herhalen. Minister 
Henrion weet het zelf wel. 

Daarnaast verleent de kapitaalmarkt kre
dieten (en dat is punt 2 in on/e beschou
wingen) waarvan de terugbetaling /al plaats 
hebben na een min of meer lange looptijd, 
een looptijd van ettelijke jaren. Dat brengt 
eigen riziko's en eigen voordelen mee. De 
besteding van dat krediet zal meestal steeds 
(laten we het hopen) aanleiding geven tot 
een investering, tot een verrijking van het 
blijvend aktief van een onderneming. Ws 
moeten het hier niet allemaal herhalen. U 
leest het in gelijk welke goede inleiding 
tot de ekonomische wetenschap. 

Dat uit zo sterk verschillende voorwaar
den, omstandigheden, riziko's en ekonomi
sche doeleinden die tussen de geld- en de 
kapitaalmarkt bestaan — en natuurlijk ook 
wegens de verschillende manier waarop bei
den door geldgevers gevoed worden — ver
schillende rentevoeten voortvloeien, is van-
zeKsprekend. 

Maar er bestas^ een nieuw verband tus
sen beide. En hier staat het paard gebon
den. Indien, laten we zeggen, de geldmarkt 
tegen in verhouding veel lagere rentevoe» 
ten krediet toestaat, terwijl de kapitaal
markt zeer hoge rentevoeten aanrekent, 
tracht iedereen tenslotte cwk in zijn k r c 
dietbehoeften op lange termijn te voorzien 
langs de geldmarkt om. Of omgekeerd. 

M.a.w. een wanverhouding tussen de 
prijs van het kort- en het langlopende kre
diet leidt tot de scheeftrekking van de re
laties tussen de geld- en de kapitaalmarkt 

We herhalen het hier niet ten behoeve 
van minister Henrion. Die weet dat maar 
al te goed. Via de manipulaties van het 
heidiskonto grijpt de overheid ook in op 
de kapitaalmarkt. Om die reden was de op
merking van dr. Goemans zo steekhoudend. 
En een beetje insinuerend. Want hij weet 
zo goed als minister Henrion waar het 
zwakke punt ligt van het huidige financiële 
beleid. 

Wegens de strukturele deficits van de 
begroting moet de minister van financiën 
steeds maar méér ontlenen. Om het geld te 
vinden moet hij de hoge rente betalen die 
nu eenmaal van elke eeuwige ontlener ge
vraagd worden. Aldus vernietigt hij zelf 
het effekt van de verlaging van de diskonto-" 
voet en stoort hij tevens de- normale kring
loop van kapitalen op de geld- en op de 
kapitaalmarkt. 

- / ^ 

volksvert. dr. H. Goemans. 

De Belgische nationale feestdag 
wordt steeds meer en meer een dag 
van betaald dolce far niente of trip 
naar de kust. De defilees en de be-
vlagging dalen van jaar tot jaar ftua 
belangstelling en deelneming, tot 
droefenis van zogenaamde patrio-
tieke bladen a la Libre, die kroko-
dilletranen stort op het altaar des 
vaderlands. De dood van kardinaal 
Cardijn bracht enkele dagen later 
een andere gelegenheid tot demon
stratie van 's lands ouderwetse een
heid. Wij hebben volstrekt geen ci-
nische bijbedoelingen wanneer we 
deze vaststelling maken, doch ieder 
bewust Vlaming zal zich geërgerd 
hebben aan bepaalde aspekten van 
de uitvaart van de kardinaal, die 
van alle belgische kardinalen der 
laatste decennia wel de meest 
\ laamse is geweest, alle restrikties 
in acht genomen. Hij was trouwens 
geen belgiseh kardinaal in de strik
te zin van het woord, maar een uit
zonderlijke figuur, die op heel an
dere dan traditionele gronden tot 
deze waardigheid werd geroepen. 
Wat des te simpatieker stemde. 
Daarom deed het al te traditionele 
van deze uitvaart het minder goed. 
Het was meteen het einde van een 
tijdperk, het tijdperk waarin te
recht of ten onrechte, dat zal later 
blijken, ook de kristelijke sociale 
leer geestdrift kon doen ontvlam
men en waardoor ook het gezicht 
van deze welvaartt'jd (alle betrek
kelijkheid in acht genomen) ver
klaarbaar i.s, mede met de minder 
goede kanten ervan en o.a. deze van 
de onverdraagzaamheid, die zich in 
pijnliike periodes van onze recente' 
geschiedenis hebben geopenbaard. 

De twee hoofdbrokken van de 
voorbije dagen dragen de namen 
Kongo, Leuven en Brabant. De re
gering heeft de kongolese appel in 
twee gesneden, aan de financieel-
technische bijstand wordt voorlopig 
weinig of niets gewiizigd met dien 
verstande dat de regering er extra 
op gewezen heeft dat ze vastbera
den maar geleidelijk van koers wil 
veranderen indien Kongo zelf niet 
verandert. Deze bevct igins van de 
eigen kordaatheid zonder konkrete 
toepassingen ervan bewijst zeer 
weinig. Het is alsof de regering zou 
zeggen « Indien we geen redelijke 
Belgen waren zouden we roepen : 
hou ons tegen of we begaan onge
lukken ». De belgische regering 
vindt zeer weinig als antwoord op 

de politiek der voldongen feiten, 
waarmee Kinsjasja voortdurend be
wust en ook onbewust uitpakt. De 
reaktie uit Kinsjasja is dan ook na
venant. Bomboko acht tans alle hin
derpalen uit de weg geruimd voor 

i een bezoek van Vanden Boeynants 
aan Kongo. Naar de mening van 
deze playboy, spruit uit de stal 
Spaak — die enkele jaren geleden 
nog met weemoed over zijn « jon
gen » sprak, welke jongen intussen 
is geëvolueerd tot een dikke genie
ter — zal de kwestie in een hand
omdraai opgelost zijn. Intussen 
geeft VDB de voorkeur aan een ver
lof in Zuid-Frankrijk en is er geen 
sprake van een reis naar Kinsjasja. 
Sinds Harmei er affronten opliep is 
de reislust naar de Evenaar te Brus
sel danig gezakt. Niemand schijnt 
het in zijn hoofd te krijgen, dat 
Bomboko naar Brussel zou moeten 
komen, wil hij namens zijn rege-

niet langer mag verwikkeld zijn in 
militaire avonturen en dat België 
evenmin 60 magistraten ter beschik
king van het kongolees juridisch 
apparaat mag stellen nu dit appa
raat ontaard is in een politieke in-
kwizitiemachine. België wil niets te 
maken hebben met een <c justice de 
rois nègres ». Twintig jaar geleden 
wou het daarmee wel iets en zelfs 
veel te maken hebben. Tot op van
daag heeft het zelfs de gevolgen van 
deze justitie van negerkoningen niet 
ongedaan gemaakt, want er is nog 
altijd geen amnestie. Als zodanig 
werpen deze bedenkingen van brus-
selse zijde minder gewicht in de 
schaal dan wenselijk. 

De afbouw van de technische 
hulp en van het financieel hulppro
gramma blijft in het ijle hangen. 
Men weet trouwens niet eens hoe
veel die financiële hulp bedraagt 
Wel is de neiging groot »n» voor-

beroepsHALVE 
bekeken 

ring praten over waarborgen en zo. 
Aan de Evenaar schijnt iedereen het 
normaal te vinden, dat de voorma
lige voogd, die voorts elk jaar een 
goede twee miljard gewonnen ver
loren in de kongolese schatkist stort, 
zich verplaatst om met de kongo
lese upper ten te gaan praten. Pra
ten over wat ? Over waarborgen, 
waarvan iedereen weet, dat ze even 
buiten Kinsjasja niet meer teUen, 
omdat er in Kongo ontelbare plaat
selijke potentaten zijn, die Moboe-
toe alleen kennen, wanneer het er 
op aan komt zijn in Israël getrain
de paras ter hulp te roepen, telkens 
als blanke of zwarte kongolezen e«n 
private oorlog gaan voeren ? 

Het enige konkrete is de afschaf
fing van de militaire en juridische 
hulp. Men verantwoordt dat te Brus
sel met de opmerking, dat België 

taan de officieel geleide en gewaar
borgde zending van mensen naar 
Kongo geleidelijk te beperken en 
uiteindelijk over te stappen naar 
een politiek, waarbij Kongo-lief-
hebbers hun verblijf in dit land op 
eigen riziko moeten nemen. Er is 
het probleem van de herplaatsing 
Van hen die terugkomen en niet 
meer teruggaan naar Kongo, dat lost 
men inderdaad niet in een handom
draai op. Overigens is Brussel w d 
erg bescheiden, dat het niet eens de 
vrijlating eist van ten onrechte aan
gehouden (en~ verminkte) landgeno
ten eist. Tegenover andere groepen 
of belangen durft men te Brussel 
anders wel een grotere atond opzet
ten. 

Dat brengt ons bij de zoveelste 
loense streek van deze regering te
genover de Vlaamse gemeenschap : 

het openstellen van gans Brabant 
voor de expansie der twee vrije 
nniversiteiten, zonder enige waar
borg voor Vlaams Brabant en zon
der verplichting voor beide desge
vallend met hun franstalige afdelin
gen naar Waals Brabant uit te wij
ken resp. fakulteiten te vestigen. De 
regering heeft gedaan zoals de bis
schoppen verleden jaar : van de 
verlofperiode gebruik maken om te 
pogen, de Vlamingen voor een vol
dongen feit te stellen. Dat heeft ze 
nu gedaan op bazis van of parallel 
of beide met het plan Houben, die 
zich daarmee zoals reeds vroeger in 
deze krant vastgesteld, als een zeer 
kleine meneer heeft laten kennen. 
De Vlaamse CVP (die zogezegd van 
niets weet, doch er alles van af 
weet, nietwaar mijnheer Verroken) 
en de vlaamse ministers staan erbij 
als bedremmelde schooljongens, wie 
spreekverbod is opgelegd door 
« masseur » ! Het debat in het par
lement over dit onderwerp belooft 
We hopen dat er dan ten minste 
weer eens met wetboeken en inkt-
potten zal gegooid worden, want 
aan de brusselse onbeschaamdheid 
moet paal en perk gesteld worden. 
De IJzerbedevaart, de opening van 
het akademisch jaar en 5 november 
te Antwerpen zullen de gelegenhe
den ztjn om d« vlaamse CVP zoda
nig onder druk te zetten, dat ze 
moet kleur bekennen. Onze hoofd-
redakteur vroeg Z'ch reeds af. of de 
vlaamse BSP wellicht de vlaamse 
CVP ter zake zou voor zijn. Socia
listische reakties op dit regerings-
plan wijzen in die richting. 

De vierde trein volmachten bracht 
de bevestiging van de verdrukking 
van de zelfstandigen als soc'ale 
groep. De zelfstandigen beloven 
zich nu van het feit, dat zovelen on
der hen zich weer eens aan de PVV-
leu^ens lieten vangen. 

Wat ten slotte de Gaulle betreft, 
wiens eventueel bezoek de Libre in 
een hoofdartikel na Quebec « on
aanvaardbaar » acht (normaal moet 
de Gaulle nog op tegenbezoek ko
men na het staatsbezoek van Bau-
dhuin aan Parijs) : we laten er 
geen nacht slaap voor. We hebben 
er integendeel niets tegen dat _liij 
te Luik voor een « vrij Wallonië » 
zou pleiten. Wel te ver.staan in een 
federaal België, verrijkt — volgens 
gaullistische opvattingen — met 
Frans Vlaanderen. 

P.D. 



nazijn 
LOPER 

VOOR AVONTURIER 

De « franse ziekte » is inhe
rent bij brusselse machtheb
bers. Bij de aankomst van 
Georges Bidault die met zijn 
echtgenote asiel in België be
kwam, op Zaventem, lag de 
rode loper aan de valreep. Net 
alsof het een voorname perso
naliteit betrof die op officieel 
bezoek kwam. Snugger zijn ze 
niet in onze diplomatieke ont-
haaldiensten. De regering 
maakt in elk geval een slechte 
beurt met al dit omhaal voor 
Bidault, die door een neder-
landse krant « een avonturier, 
die heeft bewezen de misdaad 
niet te schuwen» werd ge
noemd. Zijn aankomst werd 
een kleine pro-franse manifes
tatie. De aankomst van vreem
de bannelingen in Parijs ver
loopt doorgaans niet met zo
veel blabla, voor zover Frank
rijk asiel verleent. Daar we
ten we van mee te spreken. 
O.a. toen Bidault het als eerste 
minister zelf voor het zeggen 
had en herhaaldelijk asiel aan 
politieke onfortuinlij ken wei
gerde, hen liet aanhouden en 
uitleverde... 

CARDIJN... 

Het overlijden van kardinaal 
Car dijn bracht een figuur in 
herinnering, die vooral op 
kristelijk-sociaal-vlak een dina-
mische en simpatieke rol heeft 
gespeeld, niet alleen in ons 
land doch in gans de wereld, 
hoe betrekkelijk ook de in
vloed van zijn beweging in het 
buitenland is, afgezien dan van 
Latijns-Amerika. Het kan ech
ter — met alle lof voor de vele 
goede bedoelingen en de kon-
krete rezultaten, die vooral op 
het vlak van de menselijkheid, 
de zedelijke normen en het so
ciaal besef liggen — niet ont
kend dat deze jeugdbeweging 
vaak in een kweekschool is 
ontaard voor partijpolitieke 
kreaturen. Ook dient gezegd 
dat Cardijn ondanks het 
Vlaams overwicht in zijn bewe
ging niet de sociale zin van de 
Vlaamse Beweging schijnt on
derkend te hebben. Desniette
min was hij ook in vlaamse 
ogen van alle leden van de ho
gere klerus verreweg de sim-
patiekste. We komen trouwens 
volgende week nader op zijn 
leven en betekenis terug^ 

. . .EN 

LE CONITE DE FLANDRE 

Intussen kan de overleden 
kardinaal het ook niet helpen 
dat zijn uitvaart een tikje te 
veel naar een frankofone ma
nifestatie overhelde. Onze on
verzettelijke dinastie zorgde 
— alweer — voor een misse
lijke taalwanklank. De on
langs met zijn gebedel naar de 
4 miljoen-dotatie terug in het 
nieuws gekomen «Charles, 
comte de Flandre » (niet ver
warren met Ie grand Charles 
zopas tot « roi de Québeq » ge
promoveerd en eveneens aan 
taalkompleksen lijdend, welis
waar « grote » taalkomplek
sen...) stuurde een krans met 
als opschrift « comte de Flan
dre ». Het koningspaar van 
zijn kant stuurde een krans 
met « Baudhuin et Fabiola ». 

Het woordje « en » kon er niet 
bij. Wettelijk en grondwette
lijk gesproken schijnt het dat 
de vorst zijn naam niet kan 
vernederlandsen omdat hij bij 
zijn geboorte onder de naam 
« Baudhouin » in de geboorte
registers en deze van de bur
gerlijke stand is ingeschreven. 
Zo luidde altans het ministeri
eel antwoord op een desbetref
fende vraag van onze senator 
Jorissen. Maar dat een ge
kroond hoofd op de begrafenis 
van een kardinaal tegenover de 
meerderheid van zijn volk en 
tegenover een beweging, waar
van de drie vierden door die 
meerderheid werd geleverd, 
zich als een boerenkinkel ge
draagt kan er bij ons toch niet 
in. Om Charles de Flandre ma
ken we ons niet meer druk, de 
man behoort tot de volmaakt 
verleden tijd. Hoogstens zijn 
we verbaasd dat niemand in 
het parlement een woordje 
uitleg naar de redenen van de 
aanvraag van Charles heeft ge
daan. 

« 

iiliiliiiiiiiiHliiiiÉii ItillÉi 

Toen pastoor Mertens van de antwerpse Sint Jakobskerk eens pluizen ging tussen oude en be
stofte dokumenten die zich in een verloren hoek van de sakristie bevonden, ontdekte hij een 
oude ebbenhouten doos. In de doos twee aangetekende brieven en een menselijk sleutelbeen. 
Uit het schrijven bleek dat dit sleutelbeen toebehoorde aan het stoffelijk overschot van P.P. 
Rubens. Inderdaad, toen de familiegrafzerk, die zich in hogervernoemde Sint Jakobskerk be
vindt, voor de laatste maal werd geopend in het jaar 1855, had een hollands souvenier jager die 
de officiële opening bijwoonde, niet aan de drang kunnen weerstaan om een souvenier van de 
bewonderde meester mee te nemen. In 't schrijven dat werd opgediept en dat dateert van 25 ja
nuari 1927, doet de « rover » via een tussenpersoon restitutie van het sleutelbeen. Bij sommi
gen rijst er echter twijfel omtrent de autenticiteit van het sleutelbeen. De enige manier om, er 
achter te komen of Rubens ja dan neen een sleutelbeen mist, is het graf nu na 120 jaar terug 
te openen. Maar de stedelijke diensten schijnen hiertoe niet geneigd, omdat men in 1855 vast
stelde dat door voortdurende heropeningen nieuwe zuurstof werd toegevoegd, die de staat van 

de dorre skeletten niet ten goede kwam. 

W I J IN NEDERLAND 
(jeeveedee) Wat in deze weken van het « groot verlof > de thuis-
gebleven Nederlanders bezig houdt (naast de dingen van alledag 
die immers in de vakantie gewoon door gaan) ligt merkwaai diger-
wijze op het brede terrein van de rechtspraak. (Even tussen haak
jes : Nederland kent geen jury-rechtspraak en het is wel opvallend 
dat onlangs in een van de grote amsterdamse dagbladen de belgi-
sche jury-rechtspraak als voorbeeld werd gesteld). Het gerecht 
geldt in dit land als een onaantastbaar instituut en kritiek op 
vonnissen en op de behandeling van gestraften ts dan ook zeer 
schaars. Alleen in de tijd van de repressie, welke overigens lang 
niet de uitwassen en schanddaden heeft gekend als in Vlaanderen, 
kon men wel eens kritische geluiden vernemen op zekere wraak-
vonnissen. Maar normaliter worden de uitspraken van de gerech
telijke kolleges alsook de maatregelen waaraan veroordeelden zijn 
onderworpen, met een zekere eerbied be]egend. Van een gezags-
krizis, zoals die op andere terreinen wel te bespeuren valt, is in 
elk geval ten aanzien van de justitie nog geen sprake. 

Toch begint daarin kentering te komen. Het eerste geval dat 
wij op het oog hebben, betreft de 2'f-jarige Boudewijn Henny uit 
Baarn. In de nederlandse bladen zal men de achternaam van deze 
jongeman steeds aangeduid vinden met de letter H., want het is 
hier het gebruik een verdachte of veroordeelde nooit met volle 
naam te noemen. Zo sprak enige jaren geleden heel het land over 
de beruchte moord-zaak van dr. O. en waagde geen enkele kiant 
er zich aan, de — inmiddels tot levenslang veroordeelde — platte-
landsdokter bij zijn ware naam., Opdam, te noemen Dat zijn zo 
van die ingeburgerde gewoonten, die volgens ons toch meer met 
hypokrizie dan met objektieve berichtgeving te maken hebben. 
Maar allah! 

Boudewijn Henny dan werd vier jaar geleden tot negen jaar 
gevangenisstraf veroordeeld wegens moord op een 14-jarige jon
gen. Het wcLi een geruchtmakende kwestie waarbij drie jonge
mannen waren betrokken, van wie twee uit de zeer gegoede fami
lie Henny. Het slachtoffer daareritegen ivas een eenvoudige tim
mermanszoon. Onlangs nu werd plotseling hekend dat Boude
wijn Henny al sinds oktober 1966 de kolleges in de wis en na
tuurkunde volgt aan de universiteit van Utiecht. Nimmer had 
men in Nederland vernomen dat gevangenen kollege mochten 
lopen en omdat bekend was dat de familie Henny kapitnalkrarh 
tig was, werd onmiddellijk gesproken van « klasse-justitie ». 

Wij zouden dit grote woord zeker niet onmiddellijk willen 
overnemen. Uit het feit immers dat de veroordeelde jongeman 
negen jaar heeft gekregen, blijkt wel dat de i echter zich destijds 
niet door de financiële draagkracht van de Henny's heeft laten 
beïnvloeden. Maar iets anders is dat deze familie dank zij haar 
inkomen en relaties in staat is geweest de wegen te vinden langs 
waar een wettelijke uitzonderingspozitie voor de gevangene kon 
worden verkregen. Een veroordeelde uit eenvoudige familie is 
daartegenover niet bij machte, zijn rechten ten aanzien van stu
die e.d. te verwerven. Dat is zeer spijtig en daaidoor zijn de ge
voelens van het volk, dat onomxvonden sprak over bevoorrech
ting, klasse justitie, vriendjespolitiek, enz. zeer goed te verklaren. 
Het geval heeft dan ook heel wat deining in Nederland veroor
zaakt. 

Een txveede kwestie betreft het weekblad « Vrij Nederland >, 
dat tijdens en kort na de oorlog zowat gold als de draagstei van 

de ideeën van de « nieuwe tijd », maar dat de laatste jaren nogal 
eens koncessies doet aan de sensatiezxicht van het publiek, zodat 
het wel eens < de Telegraaf onder de weekbladen > wordt ge
noemd. Dit laatste is zeker overdreven, hoewel het blad wel her
haaldelijk processen aan de broek heeft gehad. De meeste daar
van werden gewonnen, maar zopas werd < Vrij Nederland » ver
oordeeld omdat het drie leden van de Boerenpartij in een dooi 
M. van Amerongen geschreven artikel had beschuldigd van fas
cisme, neo-nazisme en antisemitisme. Het is bekend dat Neder
land op dit gebied zeer gevoelig is, al staat ook vast dat de term 

< fascisme » zeer vaak te onpas wordt gebruikt. Kwestie van on 
genuanceerde uitspraken ! 

De veroordeling zelf buiten beschouwing gelaten, staat toch 
wel vast dat het vonnis, door de amsterdamse rechtbank aan 
< Vrij Nederland » opgelegd, een aanslag betekent op de in dit 
land altijd verdedigde persvrijheid. De bewuste rechter namelijk 
bepaalde dat het gewraakte weekblad binnen twee weken op de 
voorpagina opvallend de korte inhoud van het vonnis moet ver
melden met daarbij de verwijzing naar het volledige vonnis dat 
op een andere pagina moet woiden afgedrukt. Bovendien mag 
het blad geen bespreking of beschouwing naar aanleiding van 
het vonnis publiceren. 

Tegen deze bepaling is vrijwel de hete nedeilandse pers tn 
scherpe bewoordingen de rechtei te lijf gegaan. De kranten vra
gen zich af waar de rechtbank het recht vandaan haalt om te 
bepalen dat een vonnis in een blad wordt afgedrukt. Volgens de 
wel mag immers bekendmaking slechts geschieden door aanplak
king. En bovendien stifat het iedere krant vrij kommentaar te 
geven op een rechterlijk vonnis, zelfs wanneer het blad zelf de 
veroordeelde is. De eis van de amsterdamse rechtbank is dus vol
komen in tegenspraak met de persvrijheid, zoals die in de neder
landse grondwet (artikel 7) is vastgelegd. Ieder heeft het recht 
om zijn gedachten of gevoelens te openbaren en slechts na de pu-
blikatie kan een blad of redakteur verantwoordelijk worden ge 
steld. Het kan dan ook niet verbazen dat het bestuur van de 
nederlandse joernalisten-organizatie een piotestverklaring heelt 
uitgegeven waarin sprake is van : « onverdraaglijke en ongeoor
loofde beperking van de persvrijheid >. « Vrij Nederland » zelf 
gaf overigens het voorbeeld hoe wel te reageren en drukte wel 
degelijk een beschouwing over het vonnis af. Daarmee is een 
knuppel gegooid in het rustige hoenderhok van de nederlandse 
rechtspraak Ongetwijfeld zal men over dit geval de komende tijd 
nog meer horen. 

Een derde zaak wAarbij de justitie tn opspraak kwam, is van 
zeer trieste aard. Het betrof de mooid op een meisje van 19 jaar 
in Doetinchem door een pstchopaat die in een nabij gelegen in
richting in verpleging was. De al meer dan eens gestelde vraag of 
een patiënt niet te gauw mag profiteren van een zekere vrijheid 
klonk de afgelopen dagen in vele toonaarden. Minister Polak van 
Justitie zag zich verplicht in het publiek, onder andere voor de 
televisie, verklaringen af te leggen. De moeilijkheid in een geval 
als dit is altijd dat de wetenschap nooit absoluut zeker kan zeg
gen dat een psichopaat niet langer gevaarlijk is. Kiest men voor 
de moderne therapie door een veroordeelde mogelijkheden te 
scheppen om zich waar te maken in de vrije maatschappij, dan 
zal men diezelfde maatschappij ook moeten beschermen. Het is 
een zwaar vraagstuk, zeker als men in aanmerking neemt dat « die 
Mörder » nu eenmaal altijd « unter uns » zijn. De maatschappij 
is daardoor nu eenmaal nooit absoluut veilig te stellen. Maar 
voor de nederlandse justitie is het een piobleem te meer. Naast 
dat van Boudewijn H. en dat van het piocessen-blad « Vrij 
Nedeiland ». 
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EIN 
AL.TËR MARSCHIERER 

Prins Claus der Nederlanden 
en von Amsberg heeft de vier
daagse voetmars naar Nijme
gen tot de laatste druppel 
prinselijk zweet manhaftig 
en... vriendelijk « uitgedaan », 
om het op zijn vlaams te zeg
gen. Moesten we aan het be
kende moffenkompleks van 
onze noordnederlandse kon
fraters lijden dan zouden we 
zo zeggen : niet verwonderlijk, 
die prestatie, voor iemand die 
dan toch deel heeft uitgemaakt 
van de Wehrmacht en daar on
getwijfeld heeft leren « mar-
schieren ».-

KOMPENSATiE 

VOOR WAT 7 

De eigenwaan, de pretentie 
en de gulzigheid der frankofo-
nen kent nog minder grenzen 
dan de lamzakkigheid van de 
Vlamingen, vooral deze die tot 
de hoogste sporten van de so
ciale ladder zijn opgeklom
men. Vernemen we daar niet 
dat Leuven - Nederlands aan 
Leuven-Frans bij ontruiming 
door deze laatste van gebou
wen, daarvoor een kompensa-
tie zou moeten uitbetalen! 

Zou het niet veeleer andersom 
moeten zijn ? De vlaamse ge
meenschap heeft toch decennia 
lang vrijwillig en via belastin
gen voor het grootste deel bij
gedragen tot de financiering 
en het onderhoud van de ge
hele Alma Mater ? Een Alma 
Mater, die de vlaamse studen
ten tot 'i^reemddingen maakte 
aan hun katolieke universiteit 
en in hun bloedeigen vlaams 
Leuven. Een Alma Mater die 
door haar totale frankofone 
gerichtheid aan de vlaamse ge
meenschap hele generaties 
volksverbonden geleerden, 
technici, akademisch geschool
den, geneesheren (zie maar 
Brussel) heeft onthouden en 
integendeel een elite aan
kweekte, die vaak vlaams-vij-
andig was. Het zijn veeleer de 
mannen van Acapsul en de 
brusselse heethoofden aan wie 
zou moeten diets gemaakt 
worden, dat zij aan Leuven-
Nederlands een kompensatie 
moeten uitbetalen voor de 
misbruikte gelden, faciliteiten 
en het gebruik van gebouwen 
die hun rechtens misschien 
wel toebehoren doch die in 
feite door ons werden bekos
tigd. Redelijkheidshalve kvm-
nen wij zulk een eis niet stel
len, ons gezond verstand zegt 
ons dat we blij zullen zijn 
wanneer de brusselse univer

siteit uit Leuven vertrekt 
(want Leuven-Frans is Leuven-
Brussel). Maar de ervaring 
leert in België dat redelijkheid 
niet opbrengt!... 

EINDELIJK 

Het Staatsblad van 25 juli jl. 
publiceerde koudweg de sa
menstelling van de jury, die 
het taaiexamen voor diploma
ten zal moeten afnemen en de 
modaliteiten ervan. Er werd 
niet aan herinnerd dat tegen 
uiterlijk 1 september 1968 alle 
belgische ambassadeurs en 
topdiplomaten «blijk zullen 
moeten geven van de kennis 
der tweede landstaal». Om 
juist te zijn, het gaat om 31 
topmensen uit de diplomatie, 
w.o. de beruchte gewezen se-
kretaris-generaal van Buiten
landse Zaken, baron van den 
Bosch, tans ambassadeur van 
S.M. Ie roi Baudhuin bij Her 
Graceous (en tegenwoordig 
ook al fel berooide) Majesty 
the Queen. Andere baronnen 
die zullen moeten zweten op 
de moedertaal zijn Scheyven, 
Poswick en Beyens evenals de 
heren Iweins d'Eeckhout, 
Forthomme, Walravens enz. 
Indien de heren niet zouden 
slagen of zich niet aanbieden 
riskeren ze hun terugroeping. 
Dat zal wel niet gebeuren, ten
zij bij weigering van deelne
ming en dan nog maken we 
ons geen illuzies. Maar feit is 
dat eindelijk na 138 jaar wan
verhouding op 1 september 
1968 de belgische diplomatieke 
kaders een zeker (oh, nog zo 

HET UUR 
Het is een tamelijk hachelijke onderne-

ming in een tijd van het jaar waarin voor 
\ elen een hele periode lang zelfs de dagen 
geen betekenis meer hebben, over het uur 
te spreken. En toch is het noodzakeUjk. 
Zoals een oude wijze het eens zei : hoe 
moeilijker het is over iets te spreken, des 
te noodzakelijker is het meestal. Bereke
nen we de duur van ons leven met jaren, 
zelden met maanden en bijna nooit met 
dagen, het uur kan belangrijk of waarde
loos zijn. Maar men moet een Kierke
gaard zijn om een filozofisch tijdschrift 
te kunnen uitgeven onder de titel « Het 
Ogenblik >. 

Het onderscheid tussen de langere tijd
spannen en de kortere tijdverdelingen in 
ons leven is echter niet zo maar een luch
tig en o\erbodig spel. Het is even belang
rijk als het onderscheid tussen strategie 
en taktiek in een gewapend konflikt. Is 
het uur vlug voorbij en tellen alleen de 
jaren, er zijn geen jaren als er geen uren 
zijn. Tellen alleen de uiteindelijke doel
stellingen en zijn kleinere ondergeschikte 
doelwitten niet zo heel belangrijk, niets 
groots wordt ooit bereikt door wie geen 
eerbied en belangstelling heeft voor wat 
slechts een middel, een weg, voor wat iets 
bijkomstigs schijnt te zijn. 

Strategie kan in het Nederlands om
schreven worden als de kunst van het 
oorlogvoeren, en taktiek als de leer van 
de ge\ echts voering. In het le\en van de 
mens, in het leven van een volk dat zoals 
elke vorm van le\en een vorm van strijd 
is, geldt e\enzeer als in een echte, met 
welke wapens dan ook in de hand gevoer
de oorlog het plannen op lange termijn 
en het beslissen en uitvoeren in het nu 
beschikbare uur. Waar geen overzichtelij
ke plannen bestaan is de gevechtsvoering 
al van tevoren nutteloos, waar de ge
vechtsvoering ontbreekt kan de schitte
rendste strategie niets uithalen. Wie geen 
zin in zijn leven ziet kan zich door ogen
blikken laten verblinden, maar elk uur is 
krankzinnig omdat zijn jaren even over
bodig zijn als zijn gehele leven. Wie deel
neemt aan de strijd voor het bestaan van 

het eigen volk, maar geen wijduitgestrek-
te plannen heeft, kan geen plaats vinden 
voor de taak van elke dag. Maar grootse 
plannen hebben, zelfs een duidelijk in
zicht en een grote toewijding, beveiligt 
niet tegen het hopeloos laten voorbijgaan 
van hét uur I 

De tijd waarin het hoogste doel van de 
Vlaamse Beweging het goedkeuren van 
een of andere taalwet leek te zijn is al 
vele tientallen jaren voorbij. Wij hebben 
strategen gehad — wellicht hebben we er 
nog ; in elk geval is er een duidelijke stra
tegie. Wij willen de normale, vanzelfspre
kende voorwaarden voor ons volksbe
staan — wij willen zonder meer onszelf 
zijn. Hebben we echter ook voldoende 
leiders voor de gevechtsvoering ? Voor de 
slag van dit ene bepaalde uur, voor de 
gelegenheid die ons enkel in dit ene uur 
gegeven wordt ? 

Dit is geen twijfel aan het bestaan van 
een aantal taktici in de Vlaamse Bewe
ging. Wel een ernstige twijfel of er vol
doende samen wei king zal zijn en vooral 
bereidwilligheid om van eikaars taktische 
inzichten te leren — ze eventueel weder
kerig te steunen. Onze vijanden hebben 
een langdurige ervaring in dit opzicht, en 
telkens weer hebben ze hun slag thuisge
haald. Zo handig zijn ze dat wat in feite 
voor hen een overwinning werd durven 
voorstellen als een geweldige toegeving. 
Denk maar aan Hertoginnedal I Rond de 
universiteiten en rond Brussel en Leuven 
wordt weer eens op htin uur hun zet uit
gevoerd : vorig jaar meenden ze dat 15 
mei een uur was dat laat genoeg was ; nü 
hebben ze gewacht tot in de volledige 
vakantieperiode... 

Zal er voldoende inzicht zijn in de 
waarde van het uur om niets, absoluut 
niets goed te keuren in het parlement 
zonder dat tegelijkertijd ook de armzalige 
bestaande taalwetgeving toepasselijk 
wordt gemaakt op het hoger onderwijs ? 

Gaat dit uur voorbij, dan komt er wel
licht nog eens een kans. Maar dit uur 
komt nooit terug. 

NEMROD. 

bescheiden) taalevenwicht 
zullen vertonen. We gunnen 
intussen de 31 degendragers 
hun taaistudie. Ze zouden 
trouwens de eerste moeten ge
weest zijn om het zonder 
dwang te doen, gedachtig de 
spreuk : men is elke keer zo
veel meer man als men talen 
spreekt. Om van ministers 
maar te zwijgen. Wanneer ook 
voor hen taaiexamens ?... 

KOUD EN WARM 

Lode Craeybeckx die op 11 
juli jl. te Brussel in het PVSK 
een goede beurt maakte (dat 
de TV vlaamse emblemen en 
de Vlaamse Leeuw wegscha-
mateerde is niet zijn schuld) 
deed het te Antwerpen op 21 
juli zodanig andersom, dat hij 
een pluim kreeg in de Pour-' 
quoi-Pas ? die anders niet van 
liefde overloopt voor « eet é-
nergumène flamingant». Hij 
zong de lof van Antwerpens in
dustriële expansie «die alle 
Belgen en gans het vaderland 
ten goede komt». Over het 
steeds nijpender wordend 
Schelde- en havenprobleem 
zweeg de antwerpse burgerva
der wijsheidshalve. Intussen 
had hij toch weer zijn «gul-
densporenmisstap » goedge
maakt en komt hij straks in 
aanmerking om een lint of me
daille bij de reeks te steken, 
die reeds op zijn borst prijkt. 
Zo weten wij meteen dat we 
Lode's uitlatingen en flamin-
gantische « uitspattingen » met 
een flinke greep zout moeten 

nemen. Zoals van alle kleuipo-
litiekers. 

STAD ZONDER GEZICHT 

De brosjure «Brussel, stad 
zonder gezicht» kende een 
gunstig onthaal. Om de stel
ling van de auteur ook aan de 
politici bekend te maken, 
stuurden we een eksemplaar 
aan alle vlaamse parlementari
ërs en aan alle vlaamse minis
ters. 

Sommigen hebben ze klaar
blijkelijk goed gelezen want 
minister Van Elslande stuurde 
ons een brief met dank en kri
tiek. 

In de inleiding werd minis
ter Van Elslande aangevallen 
omdat ook hij als adjunkt-mi-
nister voor nationale opvoe
ding •̂ le hand niet hield aan de 
toepassing van de taalwet i.z. 
de jaarlijkse oprichting van de 
tien nederlandse lagere scho
len te Brussel. 

Hij schrijft ons dat dit 
Rijkslagere scholen geldt en 
dat hij geen enkele bevoegd
heid had over het Rijksonder-
wijs. 

Wij vermelden graag zijn 
rechtzetting, hoewel hij er niet 
om vraagt. 

Evenwel moeten we toch op
merken dat de ministeriële so* 
lidariteit eveneens geldt. De 
vlaamse ministers mogen niet 
dulden dat hun kollega's de 
taalwetten aan hun zolen lap
pen. Wij hebben terzake nooit 
enig protest van minister Van 
Elslande gehoord. Jammer! 

lliiiï'Hr 
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Voor de 19e maal werd in de argentijnse hoofdstad Buenos 
Aires de Guldensporenslag herdacht. Omringd door een talrijke 
groep Vlamingen legde Albert Tritsmans, voorzitter van V.i.A. 
(Vlaanderen in Argentinië) een grote bloemenkrans neer aan 
het ruit er standbeeld van generaal San Martin, de argentijnse 
vader des vaderlands, om aldus uiting te geven aan de verbon
denheid van de hier verblijvende Vlamingen met het gastland, 
's Namiddags had een geslaagd zangfeest plaats met de Vlaamse 
Leeuw en het Wilhelmus. Het podium was versierd met een 
reuze leeuwewimpel, geflankeerd door de vlaggen van Benelux 
en Argentinië. Aanwezig was ook de sekretaris van de ambassa
de van Zuid-Afrika. De vertegenwoordigers van België en Neder

land hadden zich verontschuldigd... 
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TEKSTIEL 

Het nieuws dat de tekstiel-
fabriek Filature du Canal te 
Aalst met sluiting bedreigd 
wordt, is in de Denderstad in
geslagen als 'n bom. Bijna 400 
arbeiders en arbeidsters we
ten, dat hen het zwaard van 
Damocles boven het hoofd 
hangt. 

De teloorgang van de aal-
sterse tekstiel is een drama. 
De tans met sluiting bedreigde 
Filature is er trouwens een 
voorbeeld van : nog niet zo 
heel lang geleden stelde dit be
drijf nog meer dan 800 mensen 
te werk. Na-een lange reeks 
van sluitingen (sommigen lou
ter spekulatief, nietwaar mijn
heer Moyersoen ?) is er tans 
te Aalst slechts nog één enkel 
belangrijk tekstielbedrijf dat 
(voorlopig ?) nog niet de weer
slag van de neergang in de 
tekstielsektor voelt : de FFR. 
Fabclta, eens een reusachtige 
fabriek, is nog slechts de 
schim van wat het geweest is. 

DRAMA VAN DE P E N D E L 

Ondanks alle beloften van 
de plaatselijke kleurpolitie-
kers is het te Aalst met de te
werkstelling maar steeds berg
af gegaan. Het gemeentebe

stuur blaast er bij iedere ge
meenteverkiezing hoog van de 
toren met de nieuwe industri
ële vestigingen, maar uit de 
statistieken kan iedereen afle
zen dat er in heel de streek 
werkplaatsen verloren gingen 
i.p.v. bij te komen. De Dender
streek met Aalst als centrum 
is het pendelgebied bij uit
stek : niet minder dan 45.000 
arbeiders moeten iedere dag 
de trein op om elders werk te 
gaan zoeken. Een stadje zoals 
Geeraardbergen ziet van jaar 
tot jaar zijn bevolking vermin
deren. Aalst, met bijna 50.000 
inwoners en met een omme
land van meer dan 100.000 in
woners, heeft hoop en al nog 
twee middelgrote bedrijven, 
waarvan een dan nog be
dreigd wordt door een kon-
centratie op europees vlak! 

T E G E N S P R A A K BIJ 

ACV. . . 

De kwestie van het bedien
denpensioen geeft nog steeds 
aanleiding tot tamelijk scher
pe tegenstellingen. Vooral in 
de schoot van het ACV is er 
iets losgekomen dat de leiders 
ongraag zuilen horen. Deze lei
ders zijn momenteel begaan 
met de opvolging van Cool, na

dat de gentenaar Van Steen
bergen had bedankt voor de 
eer, omdat de grote ACV-baas 
alle bij-mandaten wil behou
den en feitelijk van achter de 
schermen het ACV wil blijven 
leiden. Dat verklaart mis
schien waarom de ACV-leiding 
de indruk verwekt, akkoord te 
gaan met de jongste wijzigin
gen op ondergeschikt vlak i.z. 
bediendenpensioenen, terwijl 
de landelijke bediendencentra-
Ie (LBC) kategorisch de aan
slag op het fonds der bedien
denpensioenen blijft afwijzen. 
Een maand geleden dreigde de 
LBC zelfs met aktie tegen de 
beslaglegging van het fonds 
door de regering en tegen de 
verhoging der afhoudingen. 
Daarop krabbelde minister De 
Paepe ietwat achteruit en mil
derde hij het tempo, waarin 
deze verhoging zou toegepast 
worden. 

...BLIJVEND VERZET 

Dat belet niet dat weinig be
dienden daarmee genoegen ne
men, omdat de minister zo 
sluw was de jaarlijkse bepa
ling aan de bevoegde minister 
over te laten, wat op willekeur 
neerkomt. Men heeft trouwens 
reeds uitgerekend dat in een 
goede drie jaar tij ds de bij

dragen zullen verdubbelen 
zonder dat de pensioenaanpas
sing deze beweging zou vol
gen. We weten dat de versmel
ting der pensioenfondsen de 
pensioenaanpassing der be
dienden gevoelig vertraagt. Dit 
verzet van de bazis verplicht 
de leiding van de LBC kordate 
verzetstaal te spreken. Nu 
eerst zien of daarop ook ver
zetsdaden zullen volgen. Te 
oordelen naar de slappe hou
ding van het ACV, waarbij het 
LBC aanleunt, valt te vrezen 
dat daarvan niets in huis zal 
komen. Het ACV krijgt de 
ziekte van de vlaamse CVP : 
slap tot en me] .̂ 

DE JONGSTE 
Onze lieve waalse landgeno

ten hebben aan de lange lijst 
van anti-menapische moppen 
nog een prachtexemplaar bij
gevoegd. Oordeel zelf! 

Vraag : Waarom zijn er aan 
de lijkkist van een Waal vier 
en aan die van een Vlaming 
maar twee handvatten ? 

Antwoord : Heb je al ooit 'n 
vuilbak met vier handvatten 
gezien ? 

Subliem, niet ? En echt deli-
kaat-Latijns, gelijk hun hele 
waals « kuituur ». 

MILD OF VREKKIG ? 

De hulpaktie voor Oostmalle 
heeft tot nog toe een slordige 
17 miljoen opgebracht. Dat is 
niet veel en schijnt er op te 
wjzen, dat solidariteit in ons 
land nu precies niet het eerste 
woord in het woordenboek is. 

Het zou echter al te gemak
kelijk zijn, met de vinger te 
wijzen naar de miljoenen 
waarde landgenoten die blijk
baar niet diep in hun zak ge
schoten zijn. Het komt ons 
voor dat die landgenoten wei
nig hebben gegeven, omdat zij 
met de ellebogen aanvoelen 
dat er met heel dat geval Oost
malle iets fundamenteels ver
keerd is : de overheid, de re
gering heeft zich van heel de 
tornado-ramp afgemaakt met 
een goedkoop woord en een 
nog veel goedkoper gebaar. De 
waarde landgenoten zijn blijk
baar (en zeer terecht) van me
ning, dat de rekening van 
Oostmalle door heel het land 
via de regering diende veref
fend te worden. De waarde 
landgenoten gaan uit van de 
veronderstelling, dat er voor 
de sukkelaars te Oostmalle ge

makkelijk iets kon gedaan 
worden, vermits de ministers 
unaniem en krachdadig beslo
ten hebben, hun pree te verho
gen tot het slordige sommetje 
van 100.000 fr per maand. 

EEN BEHEERDER 
PER TWEE WONINGEN 

Ons land telt een goede 300 
maatschappijen voor goedkope 
(sociale, als ge pogrressief 
zijdt) woningen die gemiddeld 
20 woningen elk bouwen of 
6000 in totaal per jaar. Uit een 
ministerieel antwoord op een 
desbetreffende vraag van een 
senator is ook gebleken dat 
deze maatschappijen in totaal 
... 3.452 beheerders tellen, dat 
is 10 per maatschappij en 2 
per gebouwde woning ! Op de 
3.452 beheerders zijn er slechts 
79 vrouwen. We stellen voor 
evenveel vrouwelijke als man
nelijke beheerders te benoe
men, dan zal elke sociale wo
ning in ons land zijn eigen be
heerder of beheerster hebben i 

OP HOL GESLAGEN 

Herhaaldelijk hebben we al 
geschreven dat sinds de ziekte 
van Jos Van Eynde de hoofd
artikels van Volksgazet dat 
niet meer zijn. Blijkbaar be
grijpt men ons op de redak-
tie in de Somersstraat ver
keerd, want het gaat van 
kwaad tot erger. In een hoofd
artikel in het nummer van 19 
juli verscheen onder de titel 
« Herrie in extremistische ka
pellen » een «beschouwing» 
over de toestand bij de belgi-
sche koramunisten en in de... 
Volksunie. De schrijver had 
evenwel niet de moed, zijn ar
tikel met zijn naam te onder
tekenen. Hij tekende (?) met 
drie sterren; misschien is hij 
lid van de Loge. Hoe dan ook, 
alleen al de vergelijking tus
sen beide bewegingen was pot
sierlijk, want zo er inderdaad 
tans 5 soorten kommunisten 
bestaan, dan bestaat er nog al
tijd maar één Volksunie. Gans 
deze « analyse » kwam neer op 
een wensdroom. De geschetste 
en onbestaande verdeeldhed 
en ruzie in de VU bestaat al
leen in de verbeelding van de 
drie-sterren-schrijver. De man 
had zijn gewrocht met heel 
wat meer sterren moeten te
kenen, want alleen zij die een 
slag van de molen krijgen zieu 
sterren. 

i 

BRUSSEL, STAD ZONDER GEZICHT 
Deze brosjiire werd uitgegeven onder 

de vcrantw üordeliiUlieul \an .scn;)tor 
Jorissen, die een uitstekend' gedokuiiien-
leerde inleiding schreef. Uit deze inlei
ding blijlvt dui(1eliik het in gebreke l)lij-
ven van de staat, maai nog meer de sabo
tage van de taahveften door de gemeente
besturen. 

De ciifers zelf, die de auteur van de 
brosjurt geeft, zullen bevreemdend schij
nen voor wie Urussel niet kent. Voor wie 
Brussel grondig kent, zullen ze niet ver
bazen. Hoeveel Vlainingcn weten dat zelfs 
te Aarlen de volksincns nog in sterke mate 
zijn duits dialekt praal ? Hoeveel Vla
mingen weten dat in de Platdietse streek, 
hoewel uiterUik even verfransf als Brus
sel, nog meer dan 90 % van de bevolking 
limburgs praat ? Denkt de oppervlakkige 
bezoeker van Noord-Franknik niet dat 
het west%laams dialekt er uitgestor\en is? 

Iedereen die Andeilecht en Molenbeek 
grondig kent, zal het echter met de schrij
ver eens zijn dat in 7 op de 10 gezinnen 
nog Nederlands of het brussels dialekt 

gesproken wordt. Zelfs de kenners van de 
< oasis francophone » Eisene weten, dat 
de volkswijken aldaar nog sterk vlaams 
zipi en dat in de rijkere wijken het aan
tal nederlandstaligen allesbehalve gering 
is. 

Al te lang heeft Vlaanderen zich door 
dwangstatistieken over Brussel laten dro
geren en er het aantal nederlandstaligen 
onderschat. 

.Als in de brosjure 'n kleine leemte zou 
zijn, dan is dit het feit dat, behalve in de 
inleiding van senator Jorissen, er geen 
sprake is over het aantal buitenlan<lers 
dat tans 10 % van de brusselse bevolking 
uitmaakt. Lezen we immers niet in het 
bulletin van Vragen en Antwoorden — 
Senaat van 2Ü juni il. (blz. *).Si)) als ant
woord op een vraag van senator Jorissen 
dat er te Brussel-Hoofdstad in het lager 
onderwils 68.125 belgische kinderen in 
het frans studeren, naast H).(S(>6 buiten
landse ; in het nederlands taalstelsel 
15.333 belgische kinderen naast 227 bui
tenlandse? In de Vlaamse ijroxincies lo))en 

deze buitenlandse kinderen naar neder-
landse scholen. Het is een faktor waar
mee rekening dient gehouden. 

Bepaald roos is de vizie van de schrij
ver dat het beeld van Brussel bepaald 
wordt door de lü % sociaal-ekonomisch 
sterke laag van het kaderpersoneel dat 
zijn taaldwang — bespotteliik genoeg in 
naam van de taalvrijheid — oplegt aan de 
vlaamse dialektsprekers waarvan Kei ver-
weerrefleks na decennia pro-franse en 
anti-ncderlandse kampanje afgebot of 
verdwenen is. Het « Vlaams » heeft zich 
bij deze mensen teruggetrokken als de 
huistaal, de gezellige taal van onder-ons. 
Eens buitenhuis wordt de overall van het 
vlaams dialekt geruild voor het beter zit
tend franse pak. Zelfs wanneer de deur 
geopend wordt voor een onbekende, wordt 
vlug de vlaamse voorschoot geruild voor 
een franse jurk. De gewone Brusselaar 
wil deftig verschijnen voor onbekenden 
en zijn vlaams plunje is maar zijn werk-
plunje. 

Het nederlands dialekt gaat echter tra-
gei achteruit dan algemeen aanvaard. 
Slechts 15 % op twee generaties. Nog 
steeds is de gewone huistaal van de meer 
derheid te lïrussel het vlaamse dialekt. 
De tweetaligheid van de Brusselaar ver
andert eveneens. Steeds minder wordt dit 
vloms-frans, steeds meer nederlands-frans. 

Het is deze ontwikkeling die de brusselse 
verfransers verontrust. Dit noemen zij 
« de vervlaamsing van Brussel > ; van
daar hun scherpe reakties, vandaar het 
F;D.F. 

Brussel is oppervlakkig verfranst door 
sociaal-ekonomische faktoren en door op
portunisme. Veranderen de sociaal-ekono
mische faktoren morgen, dan krijgt het 
Nederlands te Brussel nieuwe kansen. 

Vandaar de gepaste waarschuwing van 
de schrijver voor vlaams defaitisme. Het 
Nederlands heeft te Brussel een ern.stige 
kans wanneer Vlaanderen en het Neder
lands sterker worden in het belgisch ka
der. Het gehuil van de fransdollen mag de 
Vlamingen niet mystificeren. Het is een 
kunstmatig mistgordijn. 

Een uitstekende brosjure, waarin Brus
sel, voor de eerste maal na de jongste oor
log, sociogiafsch en sociologisch doorge
licht wordt. Een brosjure die prachtig op 
haar tijd komt om het beginnend defaitis
me in Vlaanderen tegenover Brussel te 
kortwieken en om aan te tonen dat de 
vlaamse kansen te Brussel veel groter zijn 
dan de Vlamingen, zelfs de radikale, alge
meen aanvaarden. 

Te bestellen door storting van 30 fr. op 
giro 171131 van « WIJ > VI. Nationaal, 
Brussel 1. 

vv.v. 
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Met en rond de elfde juli heeft het gegonsd in aiie dor

pen en steden over het Gulden Sporenmotief. Hen is op 

de podiums allerlei dingen komen vertellen over het 

verleden van Vlaanderen en over de viaamse politiek. 

VAN 11 JULI T O T . . . 
Er werd veeivuldiger gevlagd, zo zegt men mij toch. Als 

ik mijn eigen stede Gent overschouw, ga ik er aan twij

felen, want op de Kouter hingen er minder ieeuwevlag-

gen dan verleden jaar. 

Eén ding is zeker : de beruchte bur
gemeester van Impe bij Aalst heeft 
geen Gulden Sporenfeest meer verbo
den in zijn dorp. De rijkswachters zijn 
met hun waterkanonnen thuisgebleven 
en er werd rustig een pintje gedronken 
op de gezondheid van het belachelijke 
en onvindbare burgemeestertje, dat in 
1966 door de even belachelijke minis
ter van Binnenlandse Zaken in be
scherming werd genomen. 

De burgemeester van Antwerpen 
heeft opnieuw beloofd dat hij Brussel 
niet zou loslaten. En voorts werd de 
oude huik naar de oude wind gehan
gen; er werd zelfs geen nieuwe wijn 
in oude vaten te koop geboden. 

Men komt tot de vaststelling dat de 
mot in de Elf Julivieringen zit. De 
mensen zijn overal met vakantie, onze 
steden zijn leeggelopen, wat niet belet 
heeft dat tot driemaal toe de Elfde 
Juli op één week gevierd werd, zoals 
het te Gent gebeurde. Naieve Vlamin
gen ! 

Het is niet te verwonderen dat er 
sleet op het tema komt. Men wordt 
er zich bewust van dat de viaamse 
strijd niet met redevoeringen en ge
zang zal gewonnen worden, dat men 
harder zal moeten toeslaan, meer spek-
takulair van zich moet afbijten, op ra
tioneler en ruimer schaal viaamse 
machtsontplooimg moet beginnen hou
den. 

Daartoe biedt de jaarlijkse IJzerbe
devaart een uitstekende gelegenheid. 
Elf Julifeesten zijn opwellingen van 
Vlaamse lyriek, die zich drapeert in 
het kleed van de kunst en van een ver
valste geschiedenis. Zij halen niets uit, 
daar kan een bon Beige zelfs zonder* 
gevaar aan meedoen, er zit geen op
standigheid in en daar komen de mi
nisters van het unitaire vaderland de 
feestrede kouden. 

Met de IJzerbedevaart ligt het, god
dank, anders. De ministers blijven weg, 
het fenomeen is hun boven het hoofd 
gegroeid, ze kunnen zich met de woor
den die er gesproken worden niet ver
enigen, de organizatie zit in de handen 
van « onbetrouwbare elementen », de 
hele zaak wordt gedragen door « echte 
of verkapte Volksuniemannen ». 

Des te beter dat zij er zo over den
ken. De IJzerbedevaart wortelt in de 
recente geschiedenis, een met vlaams 
bloed en met veel vlaams leed geteken
de geschiedenis. Zij heeft recht van be
staan en recht van spreken. Na een 
halve eeuw is ze gegroeid tot de top-
manifestatie van de eensgezinde viaam
se wil. 

Die wil is en blijft ongebroken en 
wordt met de jaren sterker. Daar 
treedt het zo gesmade extremisme op 
de voorgrond. Zo men in de officiële 
kringen met een viaamse pad in de 
korf zit, dan is de IJzerbedevaart wel 

een moederpad. Elf Julimanifestaties 
hinderen de belgische regeerders niet, 
de IJzerbedevaart daarentegen is hun 
bestendig een doorn in het vlees en 
een balk in het oog. Zo moet het zijn! 

En dat is de hoofdreden waarom alle 
Volksuniemensen, dat allen die met 
hun hart en met hun overtuiging bij 
de Volksunie zijn, naar Diksmuide-
Kaaskerke gaan en de anderen de weg 
erheen leren "kennen. Het moet daar, 
meer dan ooit, hardop gedacht en 

de verenigde drukking van alles wat 
met het vlaams extremisme op zijn 
neus zit. 

Vlaams Brabant zal niet vlaams be
waard worden door de verenigde 
krachten van de drie nationale partij
en. Die zijn weerom, voor de zoveelste 
keer, aan het knoeien, met of zonder 
of tegen Jan Verroken. Zijn intenties 
zijn zuiver, niemand twijfelt er aan, 
doch hij wordt in de doeken gedaan 
omdat zijn zweep niet kan losknallen. 

weerom te Diksmuide zijn op 20 au
gustus 1967. Niet hun politieke Yaan-
dels, maar in levende lijve, ten einde 
met de massa en in de massa te ge
tuigen voor de zweep. 

Al de raaskallerij van politieke mis
leiding is afleiding van het hoofddoel. 
Men speelt te Brussel met onze viaam
se voeten. Het is een uitdrukking, ge
plukt uit de beeldrijke taal van de 
piotten 1914-1918, en ze geeft zeer goed 
de mening weer van de koelredeneren-
de viaamse man die ziet waar het heen
gaat. 

We worden in de luren gelegd, sis-
tematisch en programmatisch, door al 
wie en al wat gezag uitoefent. We moe
ten reageren met onze aanwezigheid te 
Diksmuide-Kaaskerke om hen te Brus
sel, een week lang onrustige nachten te 
bezorgen. 

Al wat men inroept om niet naar de 
IJzerbedevaart te gaan zijn drogrede
nen. Moest er één man minder zijn dan 
verleden jaar, het zou in alle belgische 
kranten te lezen zijn en het zou ons 
duur te staan komen. Want zo zal het 
luiden : het viaamse extremisme brok
kelt af, Vlaanderen krijgt zijn traditio
neel gezond verstand terug. 

Daarom : als één man naar de IJzer
bedevaart, naar de weide van Kaasker-
ke. Zorgt ervoor dat gij te 11 uur op 
post zijt. Komt niet te laat, berekent 
goed uw reis. Bedilt niet af op de or
ganizatie; een massa van meer daa 
50.000 man samenbrengen, doen bid
den, doen luisteren, doen zingen is geen 
kleine zaak. 

Maakt geen min of meer gezochte 
aanmerkingen op wat er zal gezegd 
worden, maar zijt aanwezig. Al wat 
krantenvegers in sommige belgische of 
buitenlandse kranten zullen schrijven, 
moet op voorhand gelogenstraft wor
den door de massa die er zijn zal, als 
één verbeten stuk wil dat de machtigen 
van de belgische politiek in de maag 
zit en op de lever ligt. 

De IJzerbedevaart moet telkens op-

. . . I J Z E R B E D E V A A R T 
zonder omwegen gezegd worden, dat 
zonder de zweep er voor Vlaanderen 
in dit land niets zal bereikt worden. 

Wie gelooft nog dat het anders kan ? 
De zogenoemde geleidelijkheid die al
les zou overrompelen in België ten ba
te van het viaamse streven, wordt af
geremd en op zijpaden geloodst door 

omdat zij met haar snoer tussen de 
scharnieren van een unitaire C.V.P. 
blijft zitten. Meyers, Vanden Boey-
nants en Houben spelen met Jan Ver
roken als de kat met de muis. 

Omdat de IJzerbedevaart alle poli
tieke unitairen dwarszit, zullen de 
Volksunieleden en —simpatizanten 

nieuw ten aanschouwe van eenieder 
bewijzen dat zij de grootste, de immer 
groeiende, de sterkste publieke beto
ging is in West-Europa. 

Om dat te bewijzen zijn alle Volks
uniemensen op post te Diksmuide-
Kaaskerke op 20 augustus 1967 

SENATOR L. ELAUT 



De idee der nederlandse volhseenheid is reeds van in het begin de bazis 
geweest van onze volksstrijd. Zonder deze idee, die de werkelijkheid — de 
etnische, taalkundige, kulturele, psychische — van ons volksbestaan tot 
vertrekpunt neemt (en niet een of ander historische herinnering, roman
tisch sentiment, voluntaristisch konceptof voorbijaande struktuur!), zonder 
dit volks realisme, mondt elke Vlaamse « beweging » uit in de troebele 
wateren der taalwetterij of in een — overigens noodzakelijke maar be
grensde — struktuurwijziging. 
Onze strijd is meer dan een streven naar taalwetgeving of struktuurhervor-
ming. Wij hebben in deze rubriek de meest verscheiden figuren uit onze 
beweging geschetst. Zij kwamen uit diverse milieus en werkten op diverse 
terreinen. Bij allen echter treedt naar voren : de opvatting dat onze strijd 
om het hele volk gaat en diens hele bevrijding. 
Eén van diegenen, die reeds zéér vroeg en zéér zuiver tot de kern van ons 
nederlands nationalisme doordrongen, was Jozef Alberdingk Thijm. 

Troost vind hij in het feit dat zijn 
zoon Jan priester gewijd werd. Schaep' 
man, die met de jongen bevriend was 
en met hem samen had gestudeerd, 
kwam veel bij de Thijms aan huis, en 
de jongste zoon (beter bekend onder zijn 
schrijversnaam Lodewijk Van Deysel) 
herinnerde zich nog dat hij als kleine 
jongen op Schaepmans rug paardje 
reed... 

Thijm bleef werkzaam tot de laatste 
dagen : twee maanden voor zijn dood 
werkte hij nog 15 uren per dag. Hij 
overleed op zondag 17 maart 1889. 

« Eclessiae » - « voor de Kerk » wa
ren zijn laatste woorden I 

DE KUNSTENAAR 

De veelzijdige belangstejlling, rijke er
varing en grondige kennis van Thijm als 
kunstenaar en kunstkenner staan weer
spiegeld in een werk dat door zijn om
vang alleen al indrukwekkend is. Reeds 
vroeg zette de jonge Thijm zich aan het 
dichten. Toen hij dertien jaar was, 
schreef hij een vlammend patrjlottiek 
vers tegen de belgische muiters. De poë
tische school die hij doorliep was die 
van Tollens en Bilderdijk, maar ook 
buitenlandse romantici, zoals Byron en 
Lamartine oefenden invloed uit op hem. 
Zijn vriendschap met Kanunnik David 
werd o.m. door hun wederzijdse bewon
dering voor Bilderdijk, die door David 
uitvoerig en geleerd werd gekommenta-
rieerd, nog verstevigd. In de jaren vol
gend op zijn terugkeer uit Italië was 
Thijm als dichter het vruchtbaarste. De 
lyricus ging echter weldra naar de epiek 
over. 

Over Bilderdijk heen zal hij weldra in 
Hollands gouden eeuw, bij Vondel en 
Hooft, belanden. Zijn studie en kennis 

schrijft. 
Thijm schreef echter niet alleen gt 

dichten en verhalend proza, maar ook 
belangrijke studies over taalkunde, ütc. 
ratuur, schilder- en beeldhouwkunst ea 
architektuur. Zijn kunstopvattingen evo. 
lueerden mettertijd naar een beter 1» 
grip van de renaissance-kunst. Zij wer. 
den van verscheidene zijden aangevallen 
en vaak scherp bestreden, o.m. door Veth 
en door Van Eeden. 

De prozaist Thijm overtreft artistiek 
de dichter. Al vertoont zijn proza sterk- '1 
didaktische trekken, het beste ervan 
blijft ook artistiek nog belangrijk. Van 
Duinkerken beweert o.m. door Thijmi 
« Portretten » tot belangstelling en 
waardering van Vondel gekomen te zijn. 

DE KATOLIEK | 

Thijm die zichzel « catholique avant 
'tout » noemde en wiens leuze was i \ 

JOZEF ALBERDINd 

II' 

ZIJN LEVEN 

In zijn « Nederlandsche Letterkunde 
in de 19de eeuw » citeert dr. J. ten 
Brink de franse archeoloog Bidon Ainé 
en diens verslag over een bezoek in 1856 
aan een amsterdamse koopmanssfamilie, 
die woonde in een deftig herenhuis aan 
de Singel, bij de Warmoesgracht. In dat 
verslag, verschenen in de « Annales Ar-
chéologiques » legt de Fransman de na
druk op de kulturele standing van de 
koopmansfamilie waar hij te gast was, op 
het kunstzinnige en van een kulturele 
belangstelling getuigende klimaat dat er 
heerste. Hij zegt dat er gemuziceerd 
werd : de dochter zong liederen, op tekst 
van de ene en getoonzet idoor de^ande-
re zoon. 

Het gezin Alberdingk Thijm — want 
daar was het dat de franse archeoloog 
verbleef — omvatte naast de vader en 
diens tweede vrouw Catharina de zoon 
Theodoor, uit het eerste huwelijk/" Jozef 
Albert, de dichter, Peter-Paul, de latere 
leuvense hoogleraar, de dochters Doro
thea en Antoinette. Deze laatste was een 
begaafde zangeres; zij huwde later de be
kende architect P.J.H. Cuppers. 

De familie Alberdingk kwam uit West-
falen, maar was sedert de 17de eeuw 
reeds in Nederland gevestigd. Mettertijd 
werd de op zijn amsterdams uitgespro
ken naam Alberdingk geschreven en va
der Alberdingk kreeg de toelating om 
de naam van zijn vrouw eraan toe te 
voegen. 

De moeder, Catharina Thijm, had een 
uitstekende opvoeding genoten; haar va
der was zeer muzikaal en komponeerde 
verscheidene muziekstukken, o.m. twee 
missen. Antoinette, zuster van Jozef, was 
zoals reeds gezegd, een begaafde zangeres 
en heeft zelfs eens samen met Jenny 

Lind opgetreden. Het is in deze kring 
dat Jozef Albertus Alberdingk Thijm op
groeide en er de invloeden van onder
ging. Zijn vader zette hem echter al 
vroeg aan het werk : met zijn 15 jaar 
kwam hij aan het hoofd van een zaak 
in verduurzaamde levensmiddelen. Hoe
wel hij dus alleen maar lager onderwijs 
had genoten, studeerde hij zelfstandig 
voort, leerde Frans, Engels en Duits 
daarna ook Italiaans en wat Latijn, en 
gaf op 24-jarige leeftijd een werkje uit 
« Over de Spelling der Bastaartwoorden 
in het Nederduitsch » waarin hij — toen 
reeds — voorstelde de c door k en de 
ph door f te vervangen ! Hij werd ziek, 
ging op vakantie naar Italië, leerde bij 
zijn terugkeer een meisje kennen dat een 
nicht was van de beeldhouwer Royer 
die uit Mechelen stamde. 

Zijn literaire aktiviteit nam nu gesta
dig uitbreiding. Hij stichtte met Wil
lem Cramer « De Spektator » en was 
van 1847 tot 1852 hoofdredakteur van 
dit blad. Hij publiceerde o.m. in « De 
Tijd » en in de door hem in 1852 ge
stichte « Volksalmanak voor Nederland
sche Katholieken ». In 1855 stichtte hij 
« Dietsche Warande » dat in 1887 door 
zijn broer Paul, hoofleraar te Leuven, 
zou overgenomen worden en dat later 
met « Het Belfort » zou samensmelten. 
In 1863 ging Thijn naar de boekhandel 
over : dat lag ook meer in de lijn van 
zijn kulturele bestrevingen. In 1868 
werd hij benoemd tot hoogleraar in de 
estetika aan de Akademie : een erken
ning van zijn grote verdiensten én van 
zijn kennis en kunde op dat gebied. In 
de komende jaren zouden tegenslag en 
beproeving hem niet sparen. Een van 
zijn zoons ging faljiet en een groot ge
deelte van Thijms vermogen ging zo ver
loren. 

van de tijd geven hem inspiratie tot de 
kultuurhistorische verhalen en portret
ten, en zijn « Portretten van Vondel » 
zijn in dit genre in onze literatuur klas
siek geworden. Thijm was een romanti
cus in de literatuur, een der zeldzame 
werkelijke romantici in het Noorden. 
De Romantiek als algemene europese 
geestesstroming vond in het Noorden 
maar een beperkte weerklank. Het Zui
den stond open voor de Romantiek, niet 
alleen als literaire beweging maar ook 
als een algemene geestesstroming : de 
nationale aspekten der Romantiek kre
gen in Vlaanderen een nederlands uit
zicht. De terugkeer, over de Renaissance 
heen, naar literatuur, kunst, geschiede
nis en religie, naar gemeenschapszin en 
universaliteit der Middeleeuwen was een 
der kenmerken van de Romantiek. Het 
Noorden, wiens kulturele geschiedenis 
pas begonnen was in de 17de eeuw, kon 
in de katolieke Middeleeuwen geen be
zieling vinden, stond er'onwennig en 
zelfs vijandig tegenover, ook al om reli
gieuze motieven. Thijm zou. mede on
der invloed van Vlamingen als Snellaert 
en Van Duyse, de rijkdom van de mid
deleeuwse taal en kunst ontdekken in 
de bloeiperiode van Vlaanderen en Bra
bant, evenals hij de diepe rijkdom van 
het middeleeuswe geloof ontdekte in 
zijn katolicisme. Hij werd een ijverig 
en onvermoeibaar propagandist voor 
beide. De ontdekking van de oorsprong 
en de eerste bloei der nederlandse kui
tuur maken hem tot Grootnederlander. 
Duitse filologen eerst, daarna vlaamse 
als Snellaert, Willems, Van Duyse heb
ben de belangstelling voor de oudste 
bronnen dezer kuituur bewekt. Het is 
onder impuls daarvan, dat Thijm zijn 
« Oude en Nieuwe Kerstliederen » uit
geeft, en zijn « Karolingische Verhalen » 

« Nil nisi per Christum », stelde zija 
kunstenaarschap ten dienste van zijn Ie-
vensideaal. Twee grote ideeën dragen 
het : zijn diepgeworteld en onwrikbaar 
katolicisme, zijn even diep-gewortelde 
grootnederlandse overtuiging. 

Over dit laatste spreken wij seffenj, 
Zijn strijd voor zijn geloofsovertuiging 
richtte zich niet naar prozelitisme en 
politieke macht, al besefte hij heel goed 
het nut van de politiek als faktor in de 
gelijkberechtiging. 

Twee eeuwen hadden de katolieken 
geen aandeel gehad in het openbaar le
ven in Noord nederland. Hun religieuze 
afzondering en politieke verworpenheid 
had ook een kulturele achterstand \oot 
gevolg. Thijms aktiviteit nu bereidde 
de weg voor het katoliek renou^cau, 
voor Schaepman en dr. Moller, Poellick-
ke en een pleiade van katolieke kunste
naars, politici, leidende figuren op ieder 
gebied. De emancipatie die sedert 1810 
inzette en die na 1848 krachtig ^̂ ê '̂  
doorgezet, met liberale steun, werd â" 
uit het kleinhollands kalvinisme ver
dacht gemaakt en aangevallen. Katoliet 
betekende zuiders, vlaams, en (-M^ 
grootnederlandse verbroedering "̂ * 
daarom uit den boze. Thijm ging tot 
de tegenaanval over : « Wij zijn geen 
onvrijen, geen slaven, maar vrije Neder
landers. Wij trekken wel geen tweevijf
den uit de schatkist, want wij v*'eten 
genoeg in wiens handen de ambten zijn. 
maar wij betalen toch twee vijfden e" 
leveren meer dan de twee vijfden vaU 
het leger ». 

Thijms strijd was echter niet gericht 
op partijpolitiek of op het veroveren 
van mandaten, hoewel hij het belang ef' 
van niet ontkende. Hij is wel eens k»"!' 
didaat geweest bij de verkiezingen, maa' 
daarbij bleef het. Toch nam hij geregeW 
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deel aan vergaderingen waar de partij
politiek werd uitgestippeld en hij was 
het vaak roerend oneens met zijn vrien
den uit de katolieke partij. 

Zijn katolicisme was zo open en uni
verseel als het diep en beginselvast was. 

Openheid en « dialoog » betekenden 
Toor hem niet het prijsgeven van stand
punten of het verdoezelen van principes. 
Op bijeenkomsten en kongressen in 
Vlaanderen waar vaak een sterk liberaal-
getint klimaat heerste, beklemtoonde hij 
bet katolieke standpunt en trok van leer 
o.m. tegen Kats en tegen anti-katolieke 
uitlatingen van een C.J. Hansen. Niet
tegenstaande het uitzonderlijk-scherp 
anti-katolicisme der 40, en de Aprilbe
weging tegen het herstel der bisschop
pelijke hiërarchie in Nederland, slaagde 
hij erin op betrekkelijk korte tijd de ba
lls te leggen voor een katoleike dietse 
kuituur, in een vruchtbare samenwer
king tussen Noord en Zuid. Hij was het. 

aktiviteit zal leiding geven. Deze aktivi-
teit gaat in verscheidene richtingen. 

Een eerste verdienste van Thijm is zijn 
beklemtoning van de grootnederlandse 
vizie inzake geschiedenis. Tientallen en 
tientallen artikels bevestigden deze ge
schiedkundige opvattingen, « Een hol-
landse natie tegen een vlaamse stellen 
is even dwaas als een hollandse tegen 
een gelderse, brabantse enz. » 

In « De Vlaams Hollandse beweging 
van 1860 » klaagt hij zowel de belgische 
verdrukking als de noordnederlandse 
kortzichtigheid aan. 

Maar niet slechts door een besef van 
volkse, etnische eenheid vindt hij het 
Zuiden, dit onbevrijde Nederland. Door 
familiebanden en vriendschapsbetrek
kingen met vele vooraanstaanden uit de 
vlaamse beweging is hij sterk met het 
zuiden verbonden en is er een der hef
tigste voorvechters van in het Noorden, 
maar hij is ook een der verdedigers van 
het Noorden tegen kleinvlaamse of bel
gische argumentatie. 

Conscience, die hem eens ontving met 
schimpscheuten op de « Ollanders », zou 
het ondervinden. Met David onderhield 
hij een stevige, op gelijklopende be
langstelling gebazeerde, vriendschap. 
Maar vooral met Snellaert, de Groot
nederlander der vlaamse beweging na 
Willems dood, en met Delecourt, de 
Waalse flamingant en uitvinder der al-
dietse spelling, was hij bevriend. Snel
laert en Thijm schreven elkaar vaak en 
bij de Delecourts was Thijm meermaals 
te gast. 

De « flamingantische » aktiviteit van 
Thijm in engere zin lag vooreerst op 
het gebied der pers. Zijn artikels in zud-
cn noordnederlandse bladen en tijd
schriften, in zijn eigen « Dietsche Wa-

THIJM 

loyauteit der eerste flaminganten t.o.v. 
de jonge staat. Ook Thijm beklemtoon
de wel eens de « loyauteit » van flamin
ganten als Conscience. Maar dit belette 
hem niet vanuit zijn grootnederlandse 
nationaliteits-opvatting, scherpe kritiek 
uit te oefenen op de staat die het dietse 
volkswezen aantastte en op diegenen die 
daarin de hand hadden. « In zo'n land 
zou ik me moeilijk vrij kunnen voelen, 
al had ik honderdmaal « Fife Ie Rwa » 
leren schreeuwen. Al was Filips geen 
Nederlander, hij vroeg de Staten toch 
om verontschuldiging dat hij geen Ne
derlands kon. Leopold maakt zoveel 
komplimenten niet tegenover de dietse 
nationaliteit, maar daar is hij dan ook 
een liberale koning voor. De kracht... 
van alles wat goed en onvervalst is huist 
niet slechts te Gent en te Antwerpen 
maar ook te Brussel nog bij de vlaam
se, niet bij de slecht-frans-sprekende be
volking ». Dat zijn slechts enkele zinnen 
uit zijn vaak scherp anti-belgische uitla
tingen. 

Met Gezelle verbond hem een trouwe 
vriendschap en waardering. Thijm voor
zag als het ware, met de opkomst van 
Gezelle, dit westvlaamse wonder dat de 
vlaamse beweging zou vernieuwen. Lang 
voor men in het Zuiden tot waardering 
van Gezelle kwam, zou hij de west
vlaamse dichter in het Noorden bekend 
maken. Tegenover het westvlaams parti-
kularisme nam hij een grootnederlands 
maar toch genuanceerd en tegemoetko
mend standpunt in, wat hem vanwege 
Caesar Gezelle het verwijt bezorgde zo
wel de enen als de anderen gelijk te ge
ven : « Laten wij weerzijds gematigd zijn 
en door niets de grote zaak der een-
heidshandhaving onzer dietse nationali
teit benadelen. Ik weet niet waarom die 
westvlaamse schrijvers veroordeeld moe
ten worden en niet Klaus Groth en Fritz 
Reuter ». 

Thijm bekloeg zich wel eens over het 
tekort aan noordnederlandse krachten 
om de grootnederlandse — en dus ook 
vlaamse — zaak te helpen. Tot op het 
einde van zijn leven stond hij bijvoor
beeld voor zijn « Dietsche Warande » 
praktisch alleen : alleen zijn broer Paul, 
de leuvense hoogleraar, en zijn zoon 
Karel (Lodewijk van Deysel) hielpen 
hem. Een andere moeilijkheid — waar
over hij zich terecht bekloeg — was het 
gebrek aan belangstelling in Vlaanderen 

en in het Noorden, en het eigenaardige 
is wel dat tweederde van zijn lezerspu
bliek protestants was 1 Het zwakke 
« Dietsche Warande » zou dan ook la
ter met « Het Belfort » van Gent sa
mensmelten en met wisselend literair en 
geestelijk uitzicht tot op heden stand
houden. 

Thijm schierf op een ogenblik dat de 
strijd voor de taalwetten reeds op weg 
was de vlaamse beweging haar algemeen 
nationaal doel uit het oog te doen fer» 
liezen. Gelukkig was daar nog het « west
vlaamse wonder » en braken Rodenbach 
en de studentenbeweging de partijpoli
tieke inkapseliiig, wierpen de ramen 
open naar het noorden, droegen dietse 
levenswil aan in een beweging die ge
vaar liep zich in partijpolitiek piovin-
cialisme te verliezen. Na Thijm zouden 
wij>nog lang moeten wachten, eer er in 
het Noorden iemand van zijn formaat 
en met zijn diets bewustzijn zou op
staan. Prof. Brom schreef over hem i 
« Omdat hij een overgetelijk-groot Ne
derlander was, daarom kon hi] ook onze 
eerste Groot-Nederlander zijn. Door de 
taak en de ^aard en de geschiedenis van 
zijn stam kwam hij vanzelf tot zijn ge
tuigenis, en zo dikwijls het nodig was 
tot zijn ridderlijke strijd voor de een
heid van onnatuurlijk gescheiden groe
pen ». 

« Hij laat een breed lichtend spoot 
achter zich n, zou een redenaar bij zijn 
begrafenis zeggen. In dit spoor zijn in 
het Noorden na hem Gerretson en Geyl 
gegaan. Thijms verdienste is het ge
weest, als eerste in het Noorden de weg 
te zijn gegaan die geen hollandse of, 
vlaamse, maar een dietse weg was. 
« Wat de politiek verkorven heeft, moe
ten taal, letterkunde en kunst herstel
len » ; dat was de grondslag van zijn 
kultureel-groot-nederlandse idee. Na 
hem zouden er anderen komen, die kon-
sekwent zijn opvattingen zouden door
denken en op het grootnederlandse vlak 
poneren, wat op het kleinvlaamse reeds 
aanvaard werd : « wat de politiek ver
korven heeft, moet de politiek herstel
len ». 

Van hun testament, zowel als van dat 
van Thijm, is het vlaamsnationalisme de 
erfgenaam, gisteren, vandaag en morgen, 
hoe ook zijn tijdsgezicht weze, wat ook 
zijn momentele verschijningsvorm zij. 

JOS DIERICRX, 

die voor Gezelle de weg naar het Noor
den effende en de westvlaamse dichter 
lou hem een van zijn bundels opdragen, 
uit erkentelijkheid. 

Thijms katolicisme belette hem niet, 
nauwe vriendschap te sluiten met pro
testanten en vrijzinnigen. Hij was o.m. 
bevriend met ds. ten Kate en zelfs de 
koningin interesseerde zich voor zijn ak-
tiviteiten en vroeg hem om inlichtingen 
zowel over zijn literaire bedrijvigheid 
als over de situatie der katolieke bevol
king. 

GROOTNEDERLANDER 

Thijms verbondenheid met het Zui
den, zijn belangstelling voor en zijn rol 
in de vlaamse beweging werden bepaald 
door een drietal belangrijke faktoren. 

Vooreerst was er al zijn katolicisme 
dat hem met zijn geloofsgenoten in 
Vlaanderen verbond. In de tweede plaats 
speelde de romantiek, de liefde die zij 
verwekte voor en het inzicht dat zij ver
schafte in de bloeiperiode der dietse 
kuituur in het Zuiden, een voorname 
rol. En tenslotte, en dat was wel het 
primordiale, was er zijn volksopvatting. 
Hij begrondde de nationaliteit op na
tuurlijke grondslagen. « Uit afkomst, 
bloed en taal ontlenen wij onze neder-
landse nationaliteit » en « de volkstaal 
IS het sprekendste kenmerk der nationa
liteit » zijn slechts twee uitlatingen van 
Thijm in dit verband. 

Thijms grootnederlandse nationali
teitsopvatting, zijn diets besef, doen hem 
de kleinhollandse en kleinvlaamse (bel
gische) natie opvattingen afwijzen. Het 
'S zijn diets nationaal bewustzijn, dat 
hem zulk een belangrijke plaats in onze 
beweging verschaft en dat ook aan zijn 

rande » vooral, waren van een dergelijk 
gehalte dat prof. Geyl o.m. zei : « 1 hijm 
was een overtuigd en helderziend Groot
nederlander. Geen betere uiteenzettin
gen van zijn grootnederlands nationa
lisme zijn denkbaar dat wat hij in «Diet
sche Waranda» herhaaldelijk schreef ». 

Een tweede « aktieterrein » was dat 
der nederlandse kongressen, die volgens 
Snellaert « dienden de middelen aan te 
wijzen opdat de verschillende delen der 
Nederlanden niet van elkander ver
vreemd wierden ». Thijm was medestich
ter en -inrichter ervan, zoals o.m. van 
het tweede kongres te Amsterdam, waar
van hij het sekretariaat waarnam. Thijm 
verdedigde daar — en ook elders, op 
vergaderingen en bijeenkomsten — met 
klem zijn grootnederlands standpunt. 
Hij kritizeerde scherp en onverbiddellijk 
al wat naar zijn mening de nederlandse 
eenheid kon schaden en ging tot de te
genaanval over wanneer bv. Kats of 
Hansen standpunten of ideëen verdedig
den die zowel zijn katoliek als neder-
lands ideaal in het gedrang brachten. 
Vanuit dit standpunt dienen wij dan 
ook zijn afweer te zien tegen bepaalde 
pangermanistische bestrevingen in 
Vlaanderen (« Der Pangermane » ver
scheen te Brussel!) en van alduitse en 
nederduitse bestrevingen. Dat hij de 
vlaams-duitse kulturele betrekkingen 
(o.m. Van Duyse's « Zangverbond », de 
Schillerfeesten enz.) nogal wantrouwig 
bekeek, kan ook gedeeltelijk dooreen per
soonlijke voorkeur voor de franse kui
tuur ingegeven zijn, maar toch lag er 
wel een echte bezorgdheid om de kultu
rele zelfstandigheid \an de dietse ge
meenschap ten grond aan deze houding. 

Men heeft steeds met een zeker wel
gevallen alle uitlatingen geciteeid die 
enig bewijs kunnen leveren van de 
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BOT-SING 
AAN DE 
SCHELDE 

Niet alleen wegens de puike organizatie, het dreigende maar toch droge weer, 
de goede gehudsinstallaties en h&t vele volk mag het festival te St Amands-aan-
de-Schelde een sukses genoemd worden, maar ook en vooral door de sfeer die 
er heerste. Geen Comblainkermissfeer en toch jeugdig en modern genoeg om er 
zich onmiddellijk thuis te voelen. De onvermijdelijke bolhoeden, beatniks en 
snobs waren op het appèl. Maar zij zorgden voor de folkloristische noot en met 
voor vakarme zoals op andere festivals te dikwijls voorkomt. Misschien was er 
in het eerste deel wat te weinig jazz, maar dat werd in het tweede deel goedge 
maakt door de Jeggpap New Orleans Jazz-band, het Pete Grimston kwartet. Jack 
Sels en Jan Eardly en Nathan Davis. Een goede dozering van gekende kunste
naars met beginnende groepen en zangers heeft het geheel niet geschaad. 

Origineel was de idee om vanuit 
Antwerpen een muziekboot te laten 
vertrekken naar St Amands. Het vroe
ge vertrekuur was er misschien de oor
zaak van dat het schip niet bezet raak
te, maar dat hinderde de aanwezigen 
niet om er een sfeervolle trip van te 
maken op de tonen van de Jeggpap 
New-Orleans Jazz-Band, Pol Van Mos-
selvelde en zijn Skiffle-groep en de 
Sorm Folk Singers, die spijtig genoeg 
de strijd in geluidsvolume tegen de 
ronkende scheepsmotoren niet konden 
halen. 

Toen langs de rondom het plein op
gestelde luidsprekers een welkom
woord klonk, waren een goede vijfhon
derd toeschouwers op het terrein. Dat 
aantal groeide vlug aan tot ongeveer 
tweeduizend. Als eerste groep bracht 
de Jeggpap New-Orleans Jazz-Band 
drie nummers die door het publiek, 
dat nog even moest wennen aan de 
omgevmg, blijkbaar niet voldoende op 
prijs werden gesteld. 

De onvermijdelijke kommerciële 
o hits » werden gebracht door de La
yabouts, die in hun genre knap werk 
presteerden. Knappe vondsten in be
geleiding en arrangementen stonden 
borg voor sukses bij de liefhebbers 
van beatmuziek. Men kan zich afvra
gen of dat genre wel thuishoort bij 
folksongs, protestsongs of jazz. Geluk
kig werd het op dat gebied geen her
uitgave van het Folk- en Bluesfestival 
te Deurne. 

De William White Set bracht goede 
folksongs in goede vertolking. Deze 
groep, waar weinig over geweten is, 
werd op het laatste ogenblik gekon-
trakteerd. 

Opmerkelijk waren de Sorm Folk 
Singers. Willy en Hubert Reijniers ziin 
twee broers die zich toegelegd hebben 
op angelsaksische folksongs. Hoewel 
zij nog niet zo lang op de planken 
staan, konden zij bij kenners van folk
songs een goede indruk verwekken. 
Vooral bun gitaarspel dwong bewonde
ring af. 

Pol Van Mosselvelde en zn Skilfle-
groep brachten in een optreden dat 
naar onze mening iets te lang was, een 
koktail van engelse, vlaamse en indone-
zische songs. Hoewel er nog een en 
ander kan verbeterd worden aan zang 
en spel van muziekinstrumenten, is 
deze groep aardig op weg om van zich 
te laten spreken. 

Lode De Ceuster, die zich de « Zin
gende Dokwerker » laat noemen, heeft 
veel kapaciteiten. Een goede stem en 
een steeds verbeterend gitaarspel zul
len hem waarschijnlijk nog ver bien-
gen. Het moet ons echter van het hart 
dat wij zijn ongenuanceerde teksten 
soms met alleen hinderhjk, maar zelfs 
kassant vinden. Het houdt o.i geen 
steek slechts in éen richting te protes
teren bv. als het over Vietnam gaat. 

Als grote ster trad Boudewijn De 
Groot op. Zijn optreden was zoals ge
woon)] |k af. De manier waarop hij het 
publiek op zijn hand kreeg was mees-
terl|f<t Wat wij vooral in hem appreci

ëren, ondanks zijn teksten die soms 
iets negatief zijn, is zijn eerlijkheid en 
zijn kommerciële non-kommercialiteit. 
Als hij bv vertelde dat hij slechts lie
deren in het nederlands zong « omdat 
ik geen engels ken, en in het frans, nou 
dat mag hier niet », kan dat worden 
aanvaard. Van iemand anders zou het 
sterk ruiken naar suksesjagerij. 

Zonder een beoordeling te willen ge
ven van de muzikale kwaliteiten van 
Ferre Grignard, waren wij op een ma
nier blij dat het publiek vrij apatisch 
bleef bij zijn optreden, hoewel de in
richters voor hem heel wat schrik heb
ben uitgestaan. Misschien dringt het 
stilaan tot de jongeren door dat Ferre 
Grignard als mens weinig te bieden 
heeft. 

Tijdens de avondvoorstelling werden 
ook nog Miek, Raoul en Roland, het 
Pete Grimston Kwartet (dat puik werk 
leverde), Endatteme, Jack Sels, Jan 
Eardly en het Sadi-kwartet geapplau
disseerd. Ook Nathan Davis was, zoals 
men van hem mocht verwachten, in 
goede konditie en kon het publiek ge
makkelijk overtuigen. 

Alles bijeen was de Bot-Sing een 
festival dat veel te bieden had voor 
wie geïnteresseerd is in de hedendaag
se zang en muziek van verschillende 
genres. Wij verwachten het volgend 
jaar dan ook een heruitgave waar 
kleine fouten, die onvermijdelijk zijn 
als men voor de eerste maal zulke zaak 
lanceert, zullen ontbreken. 

Bert Steenhoefs 

VOLKSDANS 
IN DE 

VOORKEMPEN 
Hier in enkele woorden het belang en de waarde van volksdans als een deel van 

volkskultuur willen verdedigen heeft weinig zin. Volksdans is in Vlaanderen, 

dank zij de toegewijde en volgehouden inspanningen van vele volksdansgroepen 

en dito verenigingen, tot een begrip gegroeid. Thans worden volksdansen aange-

leerd in scholen en jeugdbewegingen allerhande. De belangstelling die een festi

val als dat van Schoten geniet, spreekt boekdelen. 

Het Internationaal Volksdansfestival 
van Schoten trekt jaarlijks duizende 
toeschouwers. Op zichzelf een bewijs 
dat de belangstelling voor deze \olks-
kultuuruiting in Vlaanderen groot is. 
Maar ook een bewijs voor de inrich
ters dat zij, dank zij een goede propa
ganda, puike programmering en vlotte 
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organizatie, er in geslaagd zijn het fes
tival op internationaal niveau te plaat
sen en dit niet alleen wegens het feit 
dat er buitenlandse groepen deelne
men. 

Het negende festival, dat per uit
zondering « droog » was (daar Schoten 
berucht is om regenachtig weer als er 
iets in openlucht wordt georganizeerd) 
voldeed met geheel aan bepaalde ver
wachtingen. Dat bleek o m . duidelijk 
uit de persverslagen. Als voornaamste 
punten werden o.m. volgende zaken 
aangehaald : te lange duur van de 
voorstelling, te traag n tme en timing 
die te wensen overliet. Hetgeen de aan
wezigen tijdens een van de voorstellin
gen gezien en gehoord hebben, was 
echter drie uur stilzitten en koude 
voeten overwaard. n 

De inrichters beogen méér dan drie 
uur dansspektakel alleen. Zij willen de 
gelegenheid met beide handen aanne
men dat vreemde groepen in Vlaande
ren zijn en richten verbroedermgs-
avonden in. Tijdens deze avonden, 
waar Hongaren langs Duitsers en een 
Vlaming met een Fransman spreken 
over allerlei onderwerpen, werden heel 
wat vriendschapsbanden gesmeed. Het 
pleit dan ook voor de inrichters dat 
velen voornamelijk naar Schoten ko
men om in kontakt te kunnen komen 
met vreemdelingen die ergens dezelf
de belangstellingspunten als zij hebben. 
Talloze dansen werden door vreemde
lingen aan Vlamingen aangeleerd en 
omgekeerd, zodat het volksdansfesti
val, mede door een tentoonstelling 
over een bepaald land en een volks-
dansdiskoteek, een niet te onderschat
ten invloed heeft op de Vlaamse Volks-
danskultuur. 

Bert Steenhoets 
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de wereld 

Het ontbreekt in deze hete zomer 
niet aan lieet nieuws : de steeds scher
per wordende blank-zwart-tcgcnstelhng 
in de USA, de voor tdurende machts-
«trijd in China, de balanspoHtiek tus
sen Moskou en Washington met Viet
nam en het Midden-Oosten als gewich
ten, de zaak Tsjombé en ten slotte de 
«zaak de GauUe». We hebben dus 
geen mons ter van Loch Ness nodig in 
deze letterlijk en figuurlijk lange hete 
zomer. 

We hebben wel de Gaulle, die voet 
bij stek houdt (hij doet niet ander s 
en het is zelfs zijn kunst , bepaalde fou
ten op een elegante manie r te hand
haven) welke houding uiteindeli jk 
toch neerkomt op een vervreemding 
van het Westen en een vertraging van 
de westeuropese machtsopbouw in een 
wereld, die de europese macht als der
de faktor noch tans best zou kunnen 
gebruiken. De prezident-zonneschijn 
(roi-soleil) schijnt niet te beseffen, dat 
hij reeds t i jdens zijn leven achter en 
naast zich een politiek luchtledige a a n 
het scheppen is, dat zijn opvolging des 
te moeilijker zal maken en als een hi-
poteek gaat wegen op de europese toe
komst. 

Veel zwaarder zorgen heeft Johnson, 
tegen wie in eigen par t i j s t emmen zijn 
opgegaan, opdat hij zich niet meer 
kandidaat zou stellen voor het prezi-
dentschap, afgaande op de jongste opi
niepeilingen die een snelle stijging van 
de republikeinse kansen aantonen. De 
ervaring heeft echter geleerd dat opi
niepeilingen niet alt i jd erg betrouw
baar zijn. Johnson is e r ook de m a n 
niet naar om het op te geven, al is 

« the whi te man ' s bu rden » (de last 
van de blanke m a n ) met de rassente
genstelling en de bi jna zeker slechte 
afloop in Vietnam zoveel zwaarder ge-
(Jtrorden.^ Het amer ikaans rassenpro-
bleem evolueert in zgn. extremist ische 
negerkr ingen naar een optie voor de... 
apartheidspoli t iek, min of meer naa r 
het zuidafrikaans pa t roon ! Is nu al be
wezen, da t zwar t en blank niet hon
derd ten honderd in één samenleving 
kunnen geïntegreerd worden ? E r zijn 
er die dit betwisten, omdat , zo zeggen 
ze, de neger sociaal-ekonomisch gezien 
nog geen geli jkheidskansen in de USA 
heeft gehad. Deze kans zou er geko
men zijn, indien de amer ikaanse s t aa t 
niet verplicht was geweest, he t daar
voor voorziene geld af te leiden naar 
de oorlog in Vietnam. 

We beleven overigens de beperking 
van de mach t der grote mogendheden, 
omda t ze m e k a a r neutral izeren. In 
Vietnam kan Amerika niet de grote 
middelen aanwenden zonder een groot 
konflikt te r iskeren, net zomin als des
t i jds Rusland in Kuba zijn aanvalsba-
zes kon in s t andhouden zonder een 
openli jke bots ing met Washington. Pre
cies te Havana houden tans de castris-
tische bewegingen van Latijns Amerika 
kongres, me t als vedette de geheimzin
nige Che Guevara, revolutonair uit 
roeping en van beroep. Dit kongres 
schijnt niet de ins temming van Mos
kou te genieten, waa r Kosygin ook ten 
opzichte van Castro op matiging aan
drong. In hoever is dat een gevolg van 
het « akkoord van Glassboro » ? E n is 
het er wel een gevolg van of is he t een 
schi jnmaneuver ? 

Men kan evenmin u i tmaken hoe he t 
n u me t de krizis in het Midden-Oosten 
s taat . De arabische leiders gaan n u 
toch in topkonferent ie bi jeenkomen, 
nada t de sovjets duidelijk hebben la
ten verstaan, dat de operat ie hen te 
veel geld kost. Niet alleen wat verloren 
oorlogsmater iaal betreft doch ook door 
de gevolgen van de sluiting van het 
Suez-kanaal, da t voorlopig t rouwens 
niet langer zuiver egyptisch bezit is. 
De omleiding van de ca 1500 sovj et-
schepen kost Moskou s tukken van 
mensen .Van zijn kant begint het tot 
Israël door te dringen, dat het met een 
overwinning opgescheept zit die ook 
niet alles (en zelfs zeer weinig) op
lost : een probleem van overbevolking, 
van een gedeeltelijk vijandig gezinde 
bevolking (met eerste uitingen van on
dergronds verzet) , een probleem ook 
van een onzeker gebleven toekomst 
zolang er geen erkenning van de s taat 
Israël komt. Militaire en diplomatieke 
overwinningen hebben in dit konflikt 
geen beslissing gebracht en het ziet er 
niet naa r uit , dat men spoedig aan de 
konferentietafel gaat zitten, tenzij de 
Sovjets en de Amerikanen hun weder
zijdse beschermelingen daar toe min of 
meer zouden dwingen. Wat ze kunnen 
als ze willen, maar wat dan weer af
hangt van wijziging der s t andpunten in 
het tegengewicht, dat Vietnam heet. 

In China is er ernstig sprake van de 
voorlopige vervanging van prezident Li 
door premier Tsoe En Lai, m a a r ook 
van een nederlaag der regeringsgezinde 
t roepen in de sleutelprovincie Woehan, 
die de verbinding naar Vietnam be
heers t en waardoor de hulp aan Noord-
Vietnam momenteel stagneert . Deze 
hulp kwam zo al in het gedrang door 
de moeil i jkheden die de Chinezen de 
Russen in de weg leggen bij hun trans
p o r t e n naar Hanoi. Mao schijnt het e r 
anderzi jds op aan te leggen door rand-
moeil i jkheden de aandacht van het 
fundamenteel gezagsprobleem af te lei
den. 

In de zaak Tsjombé scheen de be
slissing meer en meer ten nadele van 
monsieur « tiroir-caisse » ui t te vallen. 
Een uitlevering aan Kongo zou echter 
be tekenen dat Kongo het anti-Israël-
k a m p moet vervoegen en anderzi jds 
verscheidene tans gunstig ges temde 
afr ikaanse s ta ten van zich vervreemdt 
zonder de weerslag van een terechtstel
ling in eigen land en in het bui tenland 
in overweging te nemen. Het s taat zo
veel als vast da t een exekutie van 

Tsjombé Moboetoe's krediet in het bui
tenland zwaar zal aantas ten en het is 
uiteindelijk qua rezultaat de vraag of 
de winst die hij daarmee in het zwakste 
gedeelte van de wereld zal boeken op
weegt tegen het verlies in het s terks te 
gedeelte. Indien Tsjombé's leven aan 
een draadje bengelt, Moboetoe's car
rière en desnoods leven dan evenzeer... 

'"I'S If 

Op 60-jarige leeftijd overleed te Essen, 
«zijn» hoofdstad, de duitse staalkeizer, 
Alfried Krupp von Bohlen und Hal-
bach, de ietwat misterieuze laatste 
telg in funktie van de Krupp-dinastie. 
Hij werd na de oorlog door een inter
nationale rechtbank als medeplichtige 
aan oorlogsmisdaden tot 10 jaar hech
tenis veroordeeld doch na 3 jaar zitten 
in vrijheid gesteld. De voorgestelde 
ontmanteling van zijn reuzenkoncern 
ging niet door, daar de westelijke 
machten vrij spoedig tot het inzicht 
kwamen, dat ze zonder de duitse staal
industrie geen stand konden houden 
tegen de russische druk op West-Euro
pa. Essen dat van Krupp leeft bereid
de zijn « koning » een indrukwekkende 
uitvaart. Kapitaal en arbeid waren ver
enigd in een soort nationalistische re-
fleks, die haar naam niet durft zeggen. 
De laatste jaren van zijn leven sleet 
Krupp op zijn jacht, waarmee hij de 
wereldzeeën doorkruiste en op foto
safari ging. Er zijn nog andere illuste
re vrijwillige ballingen die hetzelfde 
doen (cfr. ex-koning Leopold III)... 

Tegelijker tijd hebben op wereldpoli
tiek vlak twee rei7en de aandacht van 
de wereld gewekt : deze \an Paulus VI 
naar Turkije en deze van de Gaulle naar 
Canada. Beide reizen hebben dit gemeen 
dat ze \erbroken banden wilden heraan-
knopen, of altans een poging daartoe 
doen, de ene op het religieuze vlak, de 
andere op het kulturele, zonder even
wei de politieke weerslag daarvan te 
kunnen negeren. 

De Gaulle heeft zich in Canada op een 
« nationalistisch ?• standpunt geplaatst. 
Wat men doorgaans in de wereldpers, 
die cjua informatie vaak beneden de ver
wachtingen blijft, « vergeet » te onder
strepen, is dat hij qua ontvoogdings-
drang niet alleen de franstalige doch 
ook de engelssprekende kanadezen uit
nodigde, zich in te spannen om aan de 
ekonomische (en later politieke) inlij
ving bij de Verenigde Staten te ontsnap
pen. Wie de ekonouiisch-financiele in
vloed van de Verenigde Staten in Cana
da kent zal begrijpen, waarom zowel in 
franstalige als in engelstalige kanadese 
middens de oproep van de generaal zor-
genrimpels in het voorhoofd trok. 

Kr zi|n anders v\ el tegenstrijdige be
denkingen bij deze reis te maken. Men 
moet echter het standpunt aanvaarden, 
dat wie wil hervormen, onrust verwekt 
bij hen die zich in een bepaalde toe
stand, ook als die scheef staat, knus 
hebben ingeburgerd. Zulk een onrust
stoker bij uitstek is de Gaulle, uiteraard 
niet altijd omwille van het onrust-effekt, 
doch ook en vooral omwille van de na
gestreefde hervorming. De Gaulle verzet 
zich tegen het anglo-ani^rikaans over
wicht in de westerse wereld maar is dan 
in die zin onlogisch, dat hij het sterkste 
wapen tegen dit verzet voorlopig onino-
geliik maakt. nl. de politieke vereniging 
van Europa. Men kan daarop ant
woorden met de bemerking, dat de Gaul
le in dit verenigd Europa Engeland 
slechts op europese (vooral franse) 
voorwaarden wil binnen laten en niet 
andersom. Deze twee tegengestelde argu
menten laten dus niet toe, nu reeds een 

konkluzie te maken over het incident 
Canada en de gevolgen ervan. Veel zwak
ker staat de GauUe met zijn kultureel-
volkse solidariteit en met het zelfbe
schikkingsrecht der volkeren (waar 
hebben we dat nog gehoord, en werke
lijk niet alleen tussen 1930 en 1945 !) 
wanneer men, voortbouwend op wat de 
Gaulle te Quebec heeft gezegd, vraagt 
waarom Parijs geen autonomie verleent 
aan Frans-Vlaanderen, Bretanje, Bas
kenland en Elzas-Lotaringen ! Wat hij 
in Canada als norm voorhoudt, weigert 
hij in eigen land toe te passen. Dat is 
een ontogika die de Gaulle negeert, zo-

verdedigen die hij thuis veroordeelt) 
verklaart door het argument : ik voer 
een politiek op lange termijn. In de 
Gaulle's vizie slaat die lange termijn op 
een europees tegengewicht tegenover de 
grote mogendheden van het moment, 
door de totstandkoming van een Groot-
Europa, vanzelfsprekend onder franse 
leiding, die de huidige verhoudingen om
keert en in plaats van amerikaanse en 
russische invloeden in Europa te dulden, 
de europese invloed laat uitstralen lot 
aan de Oeral resp. tot aan de St. Lau-
rensstroom. 

Men kan struikelen over wat de 

TWEE REIZIGERS 
als hij alles wat hem niet past, negeert. 
Aldus zal hij op 10 augustus a.s. wan
neer hij zich via de TV en de radio tot 
het franse volk zal richten, slechts ter
loops de kanadese tribulaties bespreken 
en zich vooral er op toeleggen, het fran
se volk uit te leggen waarom zijn rege
ring volmachten nodig heeft. Dat is een 
tipisch gaullistische reaktie op het ka
baal dat zowel in de wereld als in de 
franse pers en opinie is opgegaan na de 
brandstichtende redevoeringen in Cana
da. Het is een konsekwente inkonse-
kwentie, die de bazis uitmaakt van de 
Gaulle's politiek, die de inkonse-
kwentie en het omvergooien van 
heilige huisjes (geen rekening houdend 
met « goede manieren » als gast in een 
vreemd land en principes en stellingen 

Gaulle < details > noemt — wat ze in
derdaad zijn in een grootse vizie — en 
men kan zelfs twijfelen aan de verwe
zenlijkbaarheid van dit groots opgezet 
plan (alleen reeds door de biologische 
grens die aan het werk van de Gaulle is 
gesteld), men kan niet ontkennen dat 
de man (niet het min.st dank zij de... 
EEG !) zich dingen kan permitteren, die 
geen enkele europese staatsman sinds 
bijna 30 jaar straffeloos had kunnen 
doen. Zo zou men tot de para-
doksale konkluzie moeten komen dat de 
Gaulle zich reeds als europees leider 
gedraagt zonder daarvan de investituur 
te hebben en waarbij hij zelf van het 
ontbreken van deze in\cstituur de oor
zaak is (met die beperking dan weer, dat 
hij wel Europa wenst, maar dan het 

zijne, zoals indertijd een Napoleon en 
Hitler het hunne nastreefden...). 

Op een ander vlak en veel beminnelij
ker is Paulus VI ook bezig in de wereld 
een zekere onrust te veroorzaken, de re
ligieuze wereld dan waarvan de invloed 
op de « gewone wereld » nochtans on
betwistbaar is. Deze postkonciliaire paus 
die de opheffing van het priestercelibaat 
-weigert en daardoor een rem op de ceku-
menische praktijk stelt, gaat niettemin 
onverminderd met uitgestoken hand 
voort naar de niet-roomse kristelijke 
kerken, zopas weer in Turkije, waar hij 
zijn tweede ontmoeting met patriarch 
Antenagoras had. Door het feit van de 
geografische ligging van deze ontmoe
tingsplaats kwam de paus ook in onmid
dellijk kontakt 'met de moslemwereld, 
die nog steeds niet het begrip van « hei
lige oorlog » heeft afgezworen als mid
del tot bekering van alle mensen tot de 
mohammedaanse gods<iienst. Zijn gebed 
in de Aya Sofia heeft de moslems geër
gerd. Misschien hebben ze dit gebed al
leen in het historisch perspektief gezien: 
een paus van Rome die in een moskee 
komt bidden, die 9 eeiiwen geleden een 
kristelijke kerk was. Misschien hebben 
ie daarbij uit het oog verloren, dat dit 
gebed werd opgedragen aan de toekomst 
en niet aan het verleden. Hoe dan ook, 
indien er in de kerkeliike leidingen over 
de wereld een variabel begrip voor her
eniging bestaat en bij de niet-kristelijke 
kerken een begin van algemeen begrip 
dan stellen we toch vast dat de massa 
der gewone gelovigen deze beweging 
nog niet kan volgen. Daaruit volgt dat 
de oekumeni.s;;he beweging en de her
nieuwingen in kerkelijk opzicht trager 
verlopen dan uit gewone gedachtcnwis-
selingen zou blijken. In hoever de wis
selwerking van hoog naar laag en van 
laag naar hoog er in dit verband al is, 
valt eerder te betwijfelen. De feiten be
wijzen het en het is aldus ook niet ver
wonderlijk dat heel wat hervormingen 
voorlopig nog dode letter zullen blijven, 
vermoedelijk voor lange lijd. 

file:///erbroken


12 

S:P:O r:t 
nationaal I 

G E E N P R O B L E M E N 

Evenals de wielersport en de 
voetbalsport wordt de basket-
sport meer om meer door de 
publici tei tsmikrobe gebeten. 

In ruil voor min of meer 
milde geldelijke s teun verlan
gen de firma's dat de speler 
publiciteit zou voeren voor 
hen. Tot dusver mocht dat ge
beuren op de t rainingspakken. 

Verschillende klubs hadden 
er nu wat op gevonden. Zij 

1 zouden de klubnaam doen ^ver
gezeld gaan van de f i rmanaam. 
Maar omdat zulks verboden is, 
onderging die naam eerst de 

, nodige (belachelijke) wijzigin
gen, bij voorbeeld door hem in 
te korten, door er puntjes in 
te plaatsen of door er enkele 
le t ters uit te nemen, zodanig 
da t er officieel geen naam 
stond, maar een groep letters, 
teoret isch zonder betekenis , 
waar in de f i rmanaam echter 
gemakkeli jk te herkennen is. 

Tijdens de laatste algemene 
vergadering van de basketbal
bond werd voorgesteld de 
klubs gewoon toe te laten een 
f i rmanaam toe te voegen aan 
hun k lubnaam en die ook op 
;de t ruien te dragen, om eens 
en voorgoed klare wijn te 
ischenken. Dat voorstel werd 
afgewezen. We gaan dus ver
der met het zoeken van 
naampjes waarover de bond 
niet kan struikelen, maar die 
alle anderen goed herkennen. 
E n zo zijn er weer geen pro
blemen. Wat zei vader Joost 
weer van dat schouwtoneel ? 

KOMAAN, FRED... 

Sommige kranten breken het 
werk van Fred de Bruyne voor 
de TV af tot op de grond. De 
m a n kan niets meer goed doen. 
Hij kan geen behoorlijke zin 
meer aan elkaar knopen, hij 
weet niks te vertellen, hij sta
pelt de s tommitei ten op, hij 
zoekt nog naar de namen van 
de renners als de kijkers zelf 
die al lang kennen, hij sticht 
verwarring, zijn interviews 
zijn onbenullig, hij is onzeker, 
hij raakt de draad kwijt, hij 
springt van de os op de ezel, 
in één woord : het is allemaal 
van mijn klak. 

Omdat wij zelf maar begin 
nelmgen zijn en ha rd moeten 
werken voor ons boterhamme-
ke met wat bij , ontkennen 
wij onszelf het recht de arbeid 
van iemand af te keuren. Maar 
wat de kranten zeggen over 

Fred, lijkt ons wel een beetje 
gegrond. 

En toch kan Fred het . Toen 
hij voor de TV begon, nu al en
kele j a ren geleden, heeft hi j 
het bewezen. Wij denken ech
ter dat hi j , in plaats van bij te 
leren, heeft a^e l ee rd . En wij 
denken dat het een kwestie is 
van mentale voorbereiding, in
stelling en inspanning. Om te 
improvizeren, zoals in de TV 
helaas veel te veel word t ge

daan, is Fred (alt i jd volgens 
onze bescheiden mening) wat 
te weinig geschoold. Maar hi j 
moet dat , me t zijn kennis van 
de wielrenneri j , gemakkel i jk 
kunnen goedmaken door zorg, 
voorbereiding en werklus t . Wij 
zijn er zeker van da t hij op
nieuw p r ima word t als hi j die, 
zoals in het begin, weer zal 
kunnen opbrengen en zich niet 
laat leiden door de schi jnbaar 
gemakkeli jke improvizatie van 

sommige kollega's die trou
wens die gave ook m a a r door 
h a r d werken hebben verwor
ven. 

O M G E K E E R D 

E V E N R E D I G 

Men weet da t in Denemarken 
overwogen word t de geldboe
ten aan te passen aan he t inko
men, zodanig da t iedereen 
voor eenzelfde feit op onge
veer dezelfde wijze de straf 
zou aanvoelen. Wat tot dusver 
niet he t geval was , wan t dui
zend frank is ' niet hetzelfde 
voor een bankier als voor een 
schoolmeester bijvoorbeeld. 

In verband daa rmee vraagt 
Jacques Lecoq zich af of dit 
ook niet voor de straffen in de 
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voetbalsport kan toegepast 
worden : geldboeten voor de 
grote k lubs zwaarder m a k e n 
dan voor de kleine, en ander
zijds inzien da t me t gesloten 
deuren spelen voor de gro te 
k lub een veel zwaardere straf 
is dan voor de kleine. 

I n pr incipe zouden wij daai> 
mee kunnen akkoord gaan, a l 
vrezen wij dat he t zeer moei
lijk op rechtvaardige wijze zal 
te verwezenli jken zijn. E n a l 
r i js t onmiddel l i jk bi j ons de 
zure bedenking dat he t s is teem 
in de KBVB al lang in zwang 
is. De straffen in evenredig
heid me t de groot te van d e 
klub, m a a r omgekeerd even
redig dan vaak. En dan zeker 
als he t een... Nee, la ten w e 
geen ruzie zoeken, n u e r pa^ 
een nieuwe voorzi t ter is die 
Neder lands kent . 

VOOR GEEN MILJOEN 
Ge hebt gij daar onlangs, zegt ons 

de sekretaris van de plaatselijke voet-
balklub, zo'n beetje de vijf minuutjes 
gehouden met al wat transferten aan
gaat, maar daar komen soms serieuze 
zaken bij te pas. Ik zal u tot uw stich
ting zo'n geval vertellen. 

En hi] vertelt... 

Onze klub heeft twee scholieren 
lopen die, als alles normaal verloopt, 
binnen een paar jaar grote spelers 
zullen zijn. Daarover gaat iedereen 
akkoord. Het zijn jongens van zestien 
en zeventien jaar en ze gaan nog naar 
school. Zowel op de schoolbanken als 
op het sportveld staan ze meer dan 
behootlijk hun mqn. 

Op zekere dag nu spelen vnze scho-
lieren op het terrein van een eerste-
afdelingsklub een vriendenwedstrijd 
en onze iwee kerels maken er zo'n 
daverend vertoon van, dat men m die 
grote klub besluit van die tivee te 
« kopen >. 

Men komt bij ons met volgend 
voorstel : die twee spelers kopen met 
een optie van een half miljoen ieder. 
Dat betekent dat zij die spelers het 
eerste jaar krijgen voor enkele dui
zenden, het tweede jaar voor wat 
meer, en dat zij zich verbinden het 
derde jaar, als zij ze kopen, een half 
miljoen te betalen aan onze klub. 

Voor ons was dat dus een zaakje 
van één miljoen en enkele duizenden 
dadelijk. Ge zult akkoord gaan : heel 
wat voor een klenie klub. 

WIJ hebben daai met ons bestuurtje 
eens goed over nagedacht, het voor 
en het tegen afgewogen en d' ouders 
hun mening gevraagd. Dat moesten 
WIJ met doen, want volgens de bonds
reglementen hebben de ouders daar 
niks mee te maken maar wij vonden 

dal, menselijk en moreel gezien, die 
vaders het recht hadden over die 
kwestie mee te praten. 

Na lange gedachtenwissetingen be
sloten wij de jongens niet te laten 
gaan, onder meer omdat wij dach
ten dat die spelers later nog kunnen 
verkocht worden, dat wij toch een 
beetje plezier aan onze eigen 
« kweek > moeten beleven, dat wij in 
onze klub ook goede spelers kunnen 
gebruiken en dat de jongens nog jong 
genoeg zijn. Wij hebben niet alleen 
aan de klub gedacht, want wij maak
ten de bedenking dat die mannen, 
als ze drie of vier maal per week zo 
ver moesten gaan trainen, zouden ge
hinderd worden in hun studie. En 
daarbij nog, dat jonge spelers in 
kleine klubs beter kunnen gevolgd en 
geleid worden dan in grote, waar heel 
wat jonge spelers (en wij hebben 
zelf die ondervinding opgedaan) ver
loren lopen. 

De vaders hebben onze argumen
ten aanhoord, de hunne gezegd en 
het antwoord dat we aan die grote 
klub stuurden was dus : neen. 

Wat we verwacht hadden, gebeur
de. Er kwam een afgevaardigde bij de 
ouders en we zullen het hem niet 
eens kwalijk nemen dat hij in feite 
probeerde de jonge geesten tegen hun 
klub op te ruien. Onze argumenten 
werden natuurlijk omver gekegeld en 
onze voornaamste beweegreden — dat 
wij er wilden voor zorgen dat de 
sport de studie van de jongens niet 
zou in de weg staan — werd slordig 
over boord gegooid Dat studeren be
tekende helemaal niets, want de grote 
klub zou die jongens, wat ze ook ken
den of niet kenden, dadelijk een job 
bezorgen aan 12.500 fr. per maand. 

Dat is voor mensen van hun ouder
dom een heel dikke pree. 

Begrijpelijk dus dat de ouders, ten
slotte ook werkende mensen, wensten 
dat alles nog eens goed overdacht 
werd. Opnieuw hebben wij, bestuur 
en ouders, alles nog eens gewikt en 
gewogen. Wat moest zwaarst wegen : 
het mogelijke miljoen binnen twee 
jaar voor de klub, en de onmiddel
lijke job en de voldoening in een 
grote klub te spelen voor de ouders 
en de jongens, ofwel voor de klub 
misschien niets (met de dreiging van 
het wetsvoorstel de Clercq bij voor
beeld) en voor de ouders en kinde
ren de grotere kans de studie tot een 
goed einde te brengen en onze belofte 
dat ze later toch zouden mogen over
gaan naar een grote klub ? 

Wij hebben samen met de ouders 
de tweede oplossing gekozen. 

Geen verkoop. 

De klub heeft dus de kans op het 
miljoen uitgesteld, opgeofferd mis
schien. 

De vaders hebben de (dikke) wed
de laten vallen. 

Klub en ouders hebben eerlijk ge
dacht zo te moeten handelen tn het 
belang van de jongens. Maar velen 
zijn het daarmee niet eens. 

En zo zien onze supporters volgend 
jaar bij onze scholieren twee jon
gens die een kapitaal vertegenwoor
digen van één miljoen. Wij zijn er 
zeker van dat ze alleen zullen opval
len door hun knap spel. 

En de sekretaris besluit : was deze 
transfertkwestie een lolleke, en wat 
zoudt gij gedaan hebben ? 

Wij hebben, meneer de sekretaris, 
lang nagedacht en pas nu willen wij 
onze mening kort zeggen : bravo voor 
de klub om het weigeren van die 
verkoop. Bravo voor de ouders die de 
studie hoger aanslaan dan de sport. 

Bravo voor de jongens dat ze daar
voor begrip opbrengen. En de wens 
dat ZIJ binnen enkele jaren aan de 
top van de voetballadder zullen slaan. 
En dan vooral die goeie, kleine klub 
niet zullen vergeten. 

• TV -TV -TV .TV -TV TV TV -TV -TV -TV -
Op de Vlaamse TV 
ZONDAG 6 AUGUSTUS 
Tussen 16 00 en 17 45 afwisselend : 
- Zwemmen, reportage van de Belgische 
zwemkampioenschoppen - At le t iek , re
portage van de Belgische o t le t iekkam-
pioenschoppen — 17 45 Internat ionaal 
Folklorefestival te Middelkerke — 18 45 • 
Klem klem kleutert ie — 19 05 • Avon
turen onder zee 3e a f l • a De robot » 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 1 5 Sporf-
weekend — 20 40 : Zomercarrousel Van
avond ziet u de bijdrage van Tsiechoslo-
woki/e — 21 40 Sterren stralen niet 2e 
o f l : Sterke zenuwen — 22 40 : TV-
nieuws 

MAANDAG 7 AUGUSTUS 
19 30 Poly of het geheim van het kas
teel (9o a f l ) — 19 45 • Openbaar 
kuns tben t oc Retabel > rn de kerk van 
o L Vrouw Lomtieek — 19 55 • De 

Weermon — 20 00 : TV-nieuws ' — 

20 25 : De vluchtel ing 9e o f l : De 
nochtel i ike ontmoet ing — 21 15 
Ethiopië vandaag — 22 10 : Gastpro-
grarrima De Liberale gedachte en actie 
— 22 40 TV-nieuws. 

DINSDAG 8 AUGUSTUS 
" ^ ? „ A „ ' ' " ^ " ' ' ° " > ' — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 • Dossier Chelsea Street TV-
spel door Walter Weideli — 21 30 : Óp 
het zonnescherm, ui tzending voor do 
vrouw en haar gezin — 22 00 : Medium 
— 22 30 • TV-nieuws 

WOENSDAG 9 AUG. 
19 30 Televisum — 19 55 . D e Weer
man — 20 00 : TV nieuws — 20 20 • 
Speel een woord — 20 50 • Avonturen
f i lms van vroeger en nu Operatie A m 
sterdam Film van M McCarthy met 
Petet Finch, Alexander Knox en Eva Bar-
tok — 22 30 : TV nieuws 

DONDERDAG 10 AUG. 
19 30 : Velvet 35e of l • De kleine schel-
kundige — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 

Dr Kildare. 7e a f l . • Helende handen 
(deel 1) — 20 45 : Der Rosenkavalier, 
opera in drie bedriiven van Richard 
Strauss Ui tzending von het eerste be-
dr i | f — 21 55 Wie is w ie bi j de longe 
Belgische fi lmers Vanovond : Louis Celis 
en Roland Lethem — 22 30 : TV-nieuws. 

VRIJDAG I t AUGUSTUS 
19 30 : Ti id voor u — 19 45 : Zoekl icht 
— 19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Jeroom en Benzamren. 
Vierde a f l — 21 25 Der Rosenkavalier 
Ui tzending van het tweede en het derde 
bedni f — 23 15 : TV-nieuws. 

Onze selektie 
ZATERDAG 5 AUGUSTUS 
20 u 45 Brussel Ned. 
Van nu tot morgen (Klein-

kunstprogramma opgenomen 
in de Humorhal te Heist-Duin-
bergen). 

ZONDAG 6 AUGUSTUS 
20 u 30 F r a n k r i j k 
L'esclave libre (Film van Ra-
oul Walsh met o.a. Clark Ga
ble, Yvonne de Carlo). 

MAANDAG 7 AUGUSTUS 
21 u 15 Brussel Ned. 
Ethiopië (Spring in Ethiopia • 
Een dokumentaire van Denis 
Mitchell). 

DINSDAG 8 AUGUSTUS 
20 u 20 Brussel Ned. 

Dossier Chelseastreet (TV-spel 
door Walter Weideli • Neder
landse vertaling : Jef Anthie-
rens). 
21 u 50 Neder l and I 
Too hot to handle (Dokumen
taire film). 

DONDERDAG 10 AUG. 
21 u 30 Neder l and I 
De meiden (Teaterstuk van 
Jean Genet). 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 
21 u 30 F r a n k r i j k I 
Boudu sauve des eaux (Film 
van Jean Renoir met Michel 
Simon). 



SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMAÏRASSEN 
(Brevet ; 529738)' 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MHT 
6PECIAA1. 
BREVET 

„STAK' 
(Brevet : 512767) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en wa 
de dichtst bijgelegen ver
zenden V het adres van 
koper Star Zele. 

te 10S 

Hotel Ruitershof 
BREDENE AAN ZEE 

Kapellestraat 153 - Tel (059)76936 

• 
Voor een 

IDEALE VAKANTIE 

• 
Vol pension en restaurant 

d. la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAO 
HOVEN 

AI de grote cektnae Dnltse en Belgische 
orkesten znllen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen Is er altUd i originele 
Brengellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bediening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.R Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Balj • Banketten • Ver
gaderingen. enz.M 

^ LEtrvEN I 1.000 plaatsen. 
— AALST I 1.000 plaatsen. 
~ HULSTE • KORTRIJK i 1.000 pL 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAÜ 

lAIFORT A B T B 
Hensesteenweg 1S8, Eorbcek-tA 

TeL t <01f) 483.11. 

Toortvfertcopen worden tevraagd 
^ Dortmnnder Thler. 
— Tonistelner f̂ .jrndel 
-• BUnwUnen St JACOBS-KILUBBl 

Oan-Algeshelm. 

DORTMUNDER THIER BRAÜ 

koopt — Donwt en hnnrt cafés la tam het 
land. — Uedewerken worden irvraagd 

tB 103 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering C D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V C 1 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ O Q R 
Zeer lichte bediening. ^ O V/ »7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
vveierstraat, 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.36 

CB 108 

finU I tu i : 
GlA2tN «n MONTUREM, j ^ 
0r»li( voor veneUrdcn. 
H«nlellin9«n in eig«n wtrttmi. 

Walter ROLAND 
• . • CnliplomMtd Optiikw >• 
Ktrltlr*»», 58 — A.itwerp«|i 
| U I «'U.b. op h«( huitni«nm«r I| 

T<U(oo«>)S-ti.iI 
it% lerlmj ep vtiloon tfo»'. 

LB 102 

nii'i-Mii=i(4=iH f l"'-2-"en 3" RANG 
TOT 100% DIK BAARDE VAN 5 TOT 30 JAAR 
BeHOePSKRBDIBTEN >oor ZILFSTANDIGEN 
UITBII.ZAAK-AANKOOP MAT • STOCK eni. 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
• WUKOMEN THUIS • TIL'VSS W 71-«"/53I S3 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

Wi (decoratie 
Telefoon ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 . 7 9 wooninrichting 

meubelen — 10 % 
vloerbekleding 
zonneblinden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAT 30, R U P E L M O N D E 

K W A L I T E I T S B E N Z i N E EN -6AS0LIE TANKT U OOK NU NOG BIJ 

B E C O 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS! 
Steeds en altijd 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

Hebt U er reeds aan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu af 
over te maken op ons adres • 

p.v.b.a. B E C O . Krijgsbaan 236. Zwljndrecht 
T e l . : 03/52.81.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 
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bewegings^Jzer 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
FINANCIËLE BIJDRAGE 

O m het hoofd te kunnen bieden 
aan eigen propagandawerking en 
• a n de hulp voor andere in nood 
verkerende afdelingen zoals b.v. 
Brussel hoopt onze afdeling op de 
medewerking van allen. Stuur ons 
maandelijks onder omslag uw vrij
willige bijdrage. Te richten aan het 
«ekretariaat of aan het adres van 
Dr. Delahaye, S t Jansvliet 16, Ant-
werpen. Er kan ook gestort wor
den op postrek. van Bergers G., 
Antw. 1 postrek. nr 6175.11. 

Antwerpen-Stad 
VAKANTIE 

Het sekretariaat der afd. is ge
sloten van 24 juli tot en met 13 
augustus. 

Borgerhout 
IJZERBEDEVAART 

Wij verwachten al onze leden en 
simpatizanten op de 40ste IJzerbe
devaart van zondag 20 augustus. 

Wij leggen een autobus in met 
als vertrekpunten : hoek. Diksmui-
delaan - Gitschotellei en Moorkens-
plein (Gemeentehuis). 115 fr., inbe
grepen het toegangsbewijs. 

Gelegenheid tot middagmalen te 
Alveringem. 

Terugtocht langs de Vlaamse Ar
dennen over Tiegem waar een kort 
oponthoud is. 

Inschrijven : Juul Dillen ; 
Buurtspoorweglei 87, tel. 33.09.28. 

Frans Dirks : Karel Van den Oe-
verstr. 26, tel. 3638.94. 

Bert Verbeelen : Jozef Posenaers-
str. 37, tel. 35.57.08. 
NAKLANKEN 11 JULI 

Het ordewoord de huizen te be-
vlaggen werd flink opgevolgd al 
moet het volgend jaar nog veel be
ter. Toch zeggen wij dank aan onze 
leden en simpatizanten. Een bijzon
der woordje van lof voor hen >Me 
een vrij beroep uitoefenen; gunnen 
wij, als liet past, de penning 1 

Deurne 
LEDENWERVING 

Stuur naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr, naar : de heer Hilven, 
Gen. Slingeneyerlaan 117 Deurne. 
Enkele dagen later ontvangt U uw 
Itdkaart thuis onder gesloten om-

IJZERBEDEVAART 
Inschrij\en voor autobus die ver

trekt van uit Deurne bij de heer 
Van Den Abeele, lokaal Plaza, hoek 
Gallifortlei en De Montereystraat te 
Deurne. Prijs : volwassenen : 110 
Ir.; kinderen : 70 fr. 

FINANCIËLE 
MOBILIZATIE 

Ongeveer 750 simpatizanten wer
den reeds bezocht ter gelegenheid 
van de financiële mobilizatïe. In 
september zullen er nog 250 simpa
tizanten bezocht worden. Wie ons 
wenst te helpen kan zijn steun be
zorgen op volgende wijze : «onder 
gesloten omslag naar : HIK en. Gen 
Slingeneyerjaan ÜT, Deirme, of 
storten op P.R. 161.64 Kredietbank 
Venneborg Deurne met vermeldini» 
op strook a N'oor rek. 959 van VSAK 
- VU ». 

Merksem 
11 JULIHERDENKING 

De 11 juli-herdenking in onze af
deling is op een schitterende wijze 
verlopen. 

Kok Freddy haalde alle eer van 
zijn werk. Volksvertegenwoordiger 
Raymond Mattheyssens hield de 
gelegenheidsrede en wees o.a. op 
harde strijd die ons nog te wachten 
s t aa t 

On/e vriend Jos. Leysen had het 
ontspanningsgedeelte van de avond 
voor zijn rekening genomen. En 
hier voelde men de hand van de 
toneelnian. 

Onze dank aan allen. Mevrouwen 
A. Leys-De Bie, I. Leysen-Arnould 
en onze oude vriend Jef Bas-
tiaens, onze jongeren enz. 

Leo Michielsen hield de zaal meer 
^dan een uur in spanning met een 

prachtige en fijn uitgedachte kwis 
in een heel nieuwe vorm. 

IJZERBEDEVAART 1967 

Een inschrijvingslijst voor de reis 
naar Diksmuide hangt in Tijl. 

Prijs per deelnemer 125 fr. Men 
kan inschrijven telefonisch op het 
sekretariaat, Em. Lemineurstraat 
33, tel. 4557.77. 

Vertrekuur half zeven. 

Turnhout 
NAAR DIKSMUIDE 

20 augustus wordt een autocar in
gelegd naar de IJzerbedevaart. 150 
fr. Inschrijvingen voor 13 augustus 
op het sekretariaat, de Zwarte Rui
ter, Zegeplein, waar ook he t ver
trek wordt vastgesteld om 6 uur. 

LEDENSLAG 
Het ledenaantal verzevenvoudig-

d e ! Onze beste dank aan allen die 
hieraan hebben meegewerkt. Maar 
de slag is nog niet ten einde. Graag 
de medewerking van allen om van 
de afdeling Turnhout de sterkste 
afdeling van de Kempen te maken. 

Kapellen - Antwerpen 
NAAR DIKSMUIDE 

Vlaamse Vriendenkring Kapellen 
richt op 20 augustus zijn jaarlijk

se reis in naar de IJzerbedevaart 
te Diksmuide. Deelname in de on
kosten 140 fr. Kenteken bedevaart 
inbegrepen. Reisleider Willem L u c 

Geel 
NAAR DIKSMUIDE 

On/e afdeling legt in samenwer
king met andere Geelse vei«nigin-
gen een autocar in naar de IJ/.er-
bedesaart op 20 augustus. Deelname 
150 fr., vertrek NCarkt om 5 uur 30 
Inschrijvingen uiterlijk op donder
dag, 17 dezer op volgende adres
sen : 

Jo Belmans, Pbssonsdries 7 (Ane
moonstraat), tel. 58.5S. 

Gust Raeymaekers, Sluisstraat 1 
(Aard), tel. 58.134. 

Fons Tubbeck.x, Kemeldijk 17 
(Winkelomheide), tel. 58.391. 

BRABANT 

BRUSSEL EN OMGEVING NAAR 
40ste IJZERBEDEVAART 

Het Koördinatiekomitee voor 
Vlaamse sociaal-kulturele manifes
taties-Brussel en omgeving, sekt ie : 
bede\aar t naar de graven van de 
IJzer, legt opnieuw verschillende 
busdiensten in met bediening in de 
Brusselse agglomeratie en omge
ving. 

Datum : zondag, 20-8-1967. 
Vei trek : a) bushalte : door U te 

kiezen. 
a) uur : tussen 7 en 7 uur 30, vol

gens de gekozen bushalte. 
Terugreizen : meer dan één te

rugrit stelden wij voor U samen. 
AankoiTist te Brussel : a) rond 

21 uur (iedereen wordt aan zijn ge
kozen bushalte terug afgezet 

b) rond 23 uur. 
• Deenemingsprljs- : 140 fr. (kinde-
len van 3 tot 12 jaar : 70 fr.)„ 

IniiclidngeD en inschrijvingen : 
voor uw bushalte : voor de terug
reizen: voor de dokumentatie : op 
het sekretariaat : Koekelberglaan 
6. Brussel 8. TeL 25.7633 (van 9 
tol 22 uur). 

Belangrijk : 7 bussen vertrokken 
cp 28-5-1967 uit het Brusselse naar 
het zangfeest. 10 bussen wordt het 
zeker voor de a.s. IJzerbedevaart 
wanneer U ook mederijdt 

Asse 
NAAR DIKSMUIDE 

Gezien het sukses van voorgaan
de jaren wordt ook dit jaar een 
bus ingelegd te Asse. Vertrek 20 
aug. om 7 uur stipt op het Gemeen
teplein te Asse. Terug om 21 uur. 

Prijs : 120 fr. 
Inschrijvingen, : Florent De Cos-

ter, Budastraat 13, Asse-Krokegem, 
Frans Van Ransbeeck, stw. op 

Edingen 51, Xsse-Koudertaveern, 
Leo De Koninck, Tuinwijkstraat 11 
(Marlier), Asse, « Kummelshof », 
Stationsstraat, Asse. 

Dilbeek - Itterbeek 
OPERATIE OLIEVLEK 

Als een olievlek breiden de onte
vredenheid en de sociale onrust 
zich uit. Bijzonder in de vlaamse 
gewesten. Als een olievlek breiden 
de vlaamse akties zich uit, m a a r 
niet in alle rangen van de bevolking. 
Waarom kunnen de vlamingen 
him eigen problemen niet aan ? 
Waarom zijn zij steeds toeschou
wers ? Omdat de Volksuniegelede-
ren nog te dun bleven al verandert 
dat nu snel. 

Ook de Vujo kan en zal rezulta-
ten hebben, in de mate van uw 
medewerking. Zij moet in 1967 ds 
honderd leden in Dilbeek over
schrijden ! 

Intussen staat zij nochtans niet 
stil. Wie daaromtrent meer wenst 
te vernemen komt naar de stich
tingsvergadering op vrijdag 25 au
gustus 1967, van 20 tot 22 uur 30 
in de zaal Ravenstein Ninoofse-
steenweg. 

Kandidaturen voor een bestuur-
funktie worden ingewacht bij J an 
De Schuytener, de Thirimontlaan 
1, Dilbeek tot en met 18 augustus 
1967. 

Hofstade 
40e IJZERBEDEVAART 

Onze V.U.-afdeling legt in samen
werking met de afdeling Weerde 
een autobus in naar Dilcsmuide. In
schrijvingen bij Jos Neveux, Am-
broossesteenweg, 161, Hofstade (Br.) 
Voor Weerde bij de h. W. Claes-
sens, Bloemenstraat, 8, Weerde. 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
40ste I JZERBEDEVAART! 

V.O.G. (Vlaams Ontspannings 
Gezelschap) Gent richt een toer-
autoreis in naar Diksmuide, zon
dag 20 augustus a.s. Prijs, fooi 
chauffeur inbegrepen : 90 fr. Ver
trek aan de Roeland te 7 uur 30. 
Na de plechtigheid terugreis over 
Het Zoute met bezoek aan het na
tuurreservaat « Het Zwin ». Terug 
te Gent rond 20 uur. Inschrijven in 
de Roeland bij K. De Clercq. Reis
leiders : Lode Raman en K. Bug-
genhout 

KOLPORTAGE 
MAAND AUGUSTUS 

Zondag 6 oogst, Merelbeke, bij
eenkomst 9 uur Vlaams huis Roe
land, 9 uur 20, café IJzeren Hek
ken, Hundelgemsestr. Merelbeke. 

Zondag 13 oogst. Zwijnaarde, bij
eenkomst 9 uur Vlaams huis Roe
land, 9 uur 20, Vlaams huis Zwijn
aarde, Heirweg Noord, Zwijnaarde. 

Zaterdag 19 oogst, Veldstraat, 
Gent, bijeenkomst Vlaams huis 
Roeland 14 uur 38. 

Zondag 27 oogsal̂  St. Denijs-Wes-
trem, bijeenkomst, Vlaams huis 
Roeland 9 uur 15. 
IJZERBEDEVAART 

Reisgelegenheid met autobus, 
\er t rekkende op 20 oogst om 7 uur 
30 aan het « Rubenshof », Bor-
luutstr. 13. Prijs 75 fr. Inschrij\en 
in voornoemd lokaal. Terug te 
Gent om 20 uur 30. 

Merelbeke 
AANDACHT K O L P O R T E U R S 

Zondag 6 wgus tus . Bijeen
komst aan het café « IJzerhek-
ken », Heemdelgemse s tw . 

QostaMto* 
IJZERBEDEVAART 

Op 20 augustus gaan we met een 
autocar naar d e IJzerbedevaart. 
Vertrek om 7 uur 30 te Oostakker 
aan het Kerkplein en om 8 uur 
stipt te Sint-Amaadsberg aan « ca
fé Sint-Amand ». 

Terug rond 22 uur. 
Inschrijvingen bij al onze be

stuursleden. Prijs : 95 fr. 

St. Amandd)erg 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
GELUKWENSEN 

Reeds vorig jaar, in het heet van 
de strijd rond het bisschoppelijk 
mandement nopens Leuven, kwam 
te Brugge een overlegcentrum van 
\laams-nationale verenigingen tot 
stand o.a. om een eigen 11 juli feest 
in te richten. Dit jaar is het stad.s-
bestuur onder de druk van deze 
verenigingen gezwicht en werd het 
11 juli-feest in vlaams-radikale geest 
geplaatst. Deze verenigingen, en 
niet in het minst de hh. Vande-
moortel, Van de Voorde, Vonck, 
Boey en zovele andere, verdienen 
in dit verband onze gelukwensen. 

Brugge - Torhout 
ARRONDISSEMENTEEL 
KONTAKTBLAD 

Technische moeilijkheden en, niet 
in het minst, de laattijdigheid waar
mee plaatselijke korrespondenten 
plegen te antwfjorden, hebben de 
ledaktie verplicht de eerste uitgave 
te verdagen tot september a.s. 
V.U.-JONGEREN 
LEIDEN DE DANS 

Tijdens de verlofmaanden wordt 
elke zaterdagvoormiddag (vanaf 10 
uur : Breydelhof, Suveestr.) door 
de V.U.-jongeren druk gewerkt om, 
per gemeente, volledige lijsten van 
betrouwbare adressen op te maken. 
De afd. besturen gelieven er voor te 
zorgen dat hun sekretariaat zich op 
deze inspanningen afstemt o.a. door 
minstens één zaterdag de kontrole-
werkzaamheden mee te maken. 
ZEETRIP 

Op 15 oogst, dag van de zeewij-
ding te Heist, zal wellicht de gele
genheid worden geboden om deze 
wijding vanuit zee mee te maken 
en daarbij nog een trip te maken 
op de Noordzee. 

Jabbeke 
ONTSPANNINGSCENTRUM 

Op de eigendom van V.U. provin
cieraadslid Adrien Devriendt zal 
zondag 20 aug. a.s. (namiddag van 
de IJzerbedevaart) te 15 uur een 
rekreatie-vijver worden geopend 
met een spektakulaire auto-rodeo 
en de niet minder spektakulaire 
esbattementen van Hollywood-
stuntman Roland Van de Put te . 

Wervik • Geluwe 
IJZERBEDEVAART 

Voor de afdelingen Menen, Ge-
luwe-Wervik wordt een luksecar 
ingelegd. Inschrijvingen : Wervik : 
Magdalenastraat 75; Menen : Wa-
hisstraat 70 en Graaf van Vlaande-
renstraat 39; Geluwe : 3de Lan-
siersstraat 8. Prijs 60 fr. 

ZOEKERTJES 

Ik stel mij gratis ter beschikking 
voor alle Vlamingen die zich wen
sen te vestigen in of rond Brussel, 
als voor het huren of aankopen 
van bouwgronden, appartementen, 
huizen, villas, enz. Voor inlichtingen 
teL 229315 - T 150. 

Gezin wil vofct kinderen tussen 
4 en 10 jaar zorgen in augustus. 
Niet ver van zee met grote speeltuin. 
Adres : Gemene Dijk 49 2Iandvoor-
de (Oostende). 

HUWELIJK 
Op 10 augustus stappen onze pen

ningmeester met zijn verloofde in 
het huwelijksbootje, wij bieden het 
jonge paar onze beste gelukwensen. 

Vlaming te Brussel die bloedge
ver was voor de C O O wenst koste
loos bloed te geven aan Vlaamse 
instelling. Mijn bloedgroep is : O. 
T 160. 

Vlaming te Brussel in het leven 
zwaar beproefd, wenst kontaktna-
me met meisje of dame uit gensk. 
korps bv verpleegster vroedv kindvz 
voor vriendschap en vervolg huwl 
tus 27-45 j . Gescheiden of wed zelfs 
m kind gn hinder. Ik ben 44 ij 
blond bg. kaallif vriendel eenv. 
deftig, int peil, begrijpd; foto gew en 
terug. T 161. 

Vlaams-Nationalist 47 j . grondig 
belde landstalen, goed Duits en En
gels, organizatie, boekhouding, 29 
jaar ervaring kantoorwerk. Zoekt 
nieuwe werkkring Brussel of daar
omtrent. 

Schr. bureel blad nr T 162. 

Uoofdredakteur : 
T. van Overstraeten. 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan, 
110, Brus. 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - TeL : 11.82.16. 
Alle klachten- voor niet ont
vangen van blad op dit 
Adres. 

Jaarabonnement : ZSIT R -> 
Halfjaarlijks : 160 F. 
Driemaandelijks ; 90 F. 
.\bonnement buitenland : 

450 F 
Steunabonnement ; 750 F. 

(minimum) 
Losse nnmmers : 8 F. 

M\t stortingen voor bet blad 
op postrekening : 171139 
c WIJ > - Vlaams-nationaal 
weekblad. 

Verantw. uilg. Mr. F. Van der 
Eist. Beizegemstr. 20, Brus. 12. 

Aanbevolen 
Huizen 
«PIET POT» 

Antwerpen's gezelligste 
Bierkelder 

Grote Pieter Potstraat 4 
(bij Suikerrui) 

Open van af 8 uur 's avonds» 
Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.T. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

Bexoek « De veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman». 

. LB «10 
BIEREN ATLAS 

Alle specialiteiten 
Fruitsap Pufri 
CARPENTIER 

Guide Gezellestraat 39 
ZVVIJNDRECHT. T. 52.70.7» 
—— — LB H2 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne i . 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.1T 
Agent : De Coene Kortrijk 

— LB 113 
ElRO-DOMl 

Moderne wooninrichting 
Kruidtuiniaan 6 

(tussen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 

Tel. . 02/18.17.17 
LB l « 

BLANKENBERGE 
c Rubenshof » 

VVeststr. 79 T, : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

LB MS 
« Vlaams Huls > Knokke 

Kamers • vol pens ion 
gezellige sfeer . 

Verminder ing voor g roepen . 
El isabethl . 105. TeL 632.70. 

LB t i6 
Breydelhof BRUGGE 

Jozef Suveestraat V 
C'elagzaal • 120 plaatsen. 

Tel. : 050/350.67 
LB 117 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
&LAETS 

Dewiuterstr. 11 - Oudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr. 35. 
10 % korting V. leden V.U. 

LB 118 

DESIGN SHOF 
Geschenken 

en moderne juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

Tel. : !)2/18.62.62 
LB 119 

Fr PARQUIN P.v.b.a. 

Lg Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen ; zakken, vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 

file:///ertrekkende
file:///laams-nationale
file:///bonnement
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ZON... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN UW EIGENDOM.:. 
OOK IN VW. BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

UW RESIDENTIELE 
MEESTERWONING 

I vanaf 655.000 fr. 
Standingvot en luxueus. Ma-
jestueuse hall, prachtige ruime 
eetkamer, living, geïnstalleerde 
keuken en badkamer, garage, 

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF.» 
EEN GEZELLIG HOEVEKE 

vanaf 625.000 fr. 
een authentieke Vlaamse stift » 
brengt u sfeer, warmte • eiken 
balken, staldeur, rode franse te-
gels en toch zeer konfortabeU 

GEEN PROBLEMEN MEER : 
— vooraf volledige financiële raming op bazis van de duizende realizaties. 
— gratis financieringsdienst die U op de voordeligste manier aan geld helpt. 
— honderde ontwerpen ter inzage — een architektenbureel tot uw dienst. 
— technisch bestudeerde uitvoering — specialisten met jarenlange ervaring staan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projekt : uiting van uw eigen persoonlijkheid. 
— kimstenaars staan U Jbij voor dekoratie en sierschouw. 

Kom eens kijken naar onze realizaties 
die kwaliteit en matige prijzen vindt u nergens 

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 
03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel ï 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Tot uw 
dienst»»» 

... te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
te EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG. MORTSEL, EDEGEM, KON-
TICH, enz... 

eOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... te GENT : 
met een reeks teer re/idenfiële 
villagronden te DRONGEN. MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL-
BERGEN, WONDELGEM, GENT
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogelijkheden in appartemen
ten roet 1.2 of 3 slaapkamers vaaaf 
590.000 fr. 

.... t e GENK 1 
de streek der uitzonderlijke beTeg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van alle maten en 
liggingen. 
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbuiten 
unieke prestige - appartementen, 
hoogste lukse en toch voordelig. 

Voor détails ; vraag gratis onze 
brosjure « BOUWTIJDINGEN >, 
editie april 1967. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanf... 

... ik koop bij 

MATTHIëWS BiOPENBBPniJF 
T U Ü N H O U T S E t A A N 1 0 2 , • O R G E R H O U T - TEL. 35.17.83 

•UHUIZEM: D i M X ' r u ' •*-**.'Anrw. T.l.'3t.6l.1* 
•«Sitnensl'O.t 39-41, Antw.'tel. 33.47.J4 - 0. l l i ( . r l le i éO, D.ürn», t . l . 36.25.22 
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'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstrukti» 

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

SLECHT 2 . 9 9 5 FH. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen tel. : (03)32.4430 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

W I M M A S S 
vraagt D cf]n militanten in -moei
lijke ogeob'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort in-
verwijld aw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van trw gemeente : 
— rek. ar. 1100/37.305 van het 

VJVLO. • Antwerpen ol 
- rek. ar. 1100/36.971 van het 

Vlaams Solidariteitsfonds 
ALLEEN DEZE CWEE rekeningen 
staan ^nder mijn persoon lijk toe
zicht 

ATK 
v.z.w. 

Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B. v. 22/2/62. 

Het 
VLAAMS KEURINGSORGANISME 
voor de officiële kontroles van ; 

— uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d j 
»— uw zwierder ; 
— nw elektrische mstallatie. 

RIJMENAMSESTEKNVVEG 109, 
BONHEIDEN - Bij Mechelen 
Telefoon : (015) "126.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
te 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraal 12 

IGemeentepIelnl 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB KM 

VERSE ZEEVIS 
yisverdelen «n diep-
mrieshotrden. irraagt 
Inlichtiiven «• pri]»-
UjsL 

FIRMA DEPREZ 
Yismljn 104 
O O S T E N D E 
T e l . : 05» 717 IS 

a JOS 

HERMES 
SOH«eL 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnieriaan 
rel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SLKlïli'lAlUAAT-
K.L'llSLS LN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylograTle 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne talen. 
Handels 
correspoudienUSi 

Bos- «n «vondlcsaen. 
De school waar VlamingeB 
cicb thuia voelen. 

Beter en voordeliger. 
LB loe 

http://33.47.J4
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J^nRS^cn ZIET KONGO 

Tvë7?as77 
— ...is zeker in kongolese handen geweest ? Racisme in Kongo. 

BE GAULLE EN KANADA 
Ottawa que je m'y mette! 

FRANSE PREZIDENT ZETTE... 
...de grote Quebec open. 

DOOD OP DE VENTOUX : DOPING... 
...en geen Simpsonneslag. 

WESTDUITS MINISTER DREIGDE 
MET ONTSLAG 
Schroder bijna uit Pentabonn. 

HULPAKTIE MET MAGERE REZULTATEN 
België op zijn Oostsmalst. 

DE INTELLEKTUEEL 

ongel feldl... 

NEGERLEIDER PREEKT REVOLUTIE 
Vuurtjestokeley Carmichael. 

NIEUWE SPELLING TOCH VERWORPEN ? 
Regeling met een bastaartje. 

OPSTAND IN NEGERGETTO'S 
Detroitentikkerij. 

KOMMISSIE VAN KARDINALEN... 
...bindt nederlandse katechismus de bel aan. 

WELDRA KOMPROMIS IN CHINA? 
Chinees Woehandeltje. 

ARABISCHE TOPKONFERENTIE 
Kartoemver en er overt 

Voor het eerst sinds vele jaren 
ben ik deze lente naar Madrid ge
trokken, naar de feesten van San 
Isidro die de hoofdstad omtoveren 
tot de vrolijkste kermis die men 
zich kan voorstellen. Nou, eigenlijk 
ging ik niet zozeer omvt'ille van die 
kermis ; of, juister gezegd : ik ging 
— zoals vroeger — omvrille van de 
veertien corrida's die mekaar can 
een ritme van tvree per dag in de 
Arena Monumental opvolgen. 

Het was zes jaar geleden dat ik 
de arena had betreden. Ik vî as er 
weggebleven sinds het ogenblik dat 
ik, in het diepst van mijn gevoelige 
afficionado-ziel, getroffen werd 
door het walgelijk schouvrspel dat 
geboden vv̂ erd door een jonge dies-
tro die sindsdien wereldberoemd 
geworden is, de genaamde Manolo 
Benitez die zichzelf « El Cordobez » 
noemt. 

Ook als je niets van corrida's af
weet en geen manso van een toro 
kunt onderscheiden : de naam El 
Cordobez heb je stellig al gehoord. 

[ De knaap is wereldberoemd, maar 
die roem — dat zal iedere afficio-
nado je bevestigen — is een schande 

I voor de arena. Dat de grond die 
ooit een Manolete heeft gedragen, 
jarenlang onteerd is geworden door 
een clown die iedere temporada 
verlaagde tot een belachelijk 
schouwspel van kikkersprongen, is 
een zwarte bladzijde in de geschie
denis van de corrida. Sinds Manolo 
Benitez de wet stelde tussen de rode 
planken, was er op de banken geen 

I plaats meer yoor hen die van stie-

renvechten vî at anders verwachten 
dan bloed en goedkope sensatie. 

Wat bleef er over van een faena 7 
Niets, zo goed als niets ! Geen oog
strelende veronicas, geen verrukke
lijke naturelles gelijk ze door een 
Manolete gracieus met de capa ge
tekend werden in het schuine licht 
van de late namiddag. Maar ruwe 
en onbeholpen sprongen en passen, 
lomp en zonder enige elegantie, al
leen er op berekend om sensatie te 
verwekken en een rilling van laag 
genot te jagen door de massa van 
onwetenden, kermisgasten, toeris
ten en dagjesmensen. 

O, het verschrikkelijk schouwspel 
in de Monumental. Histerische vrou
wen juichten op de grens van een 
zenuwtoeval, handige handelaars 
verkochten levende duiven die door 
engelse en amerikaanse lady's (de 
dorre oude vrijsters die naar een 
temporada afzakken om hun sexuele 
frustraties kwijt te geraken) losge
laten werden op het ogenblik van 
de estocada. De afficionado die zich 
in die heksenketel waagde en ook 
maar één woord van kritiek over 
de lippen liet komen, kreeg enkele 
meppen van het een of andere da
mestasje rond de oren. 

Dit jaar ben ik teruggegaan. Mijn 
vriend, de dichter Rodriguez Blas-
quez, had me geschreven over de 
nieuwe diestro die er eindelijk in 
geslaagd was, El Cordobez te over
klassen en de naam van de kermis-
klown te doen verbleken tot een 
kwade herinnering. Benjamino 
Roca I 

Roca komt uit Sevilla, waar hij ge
boren vi^erd in de wijk el Arenal. 
Dat was reeds een goed voorteken : 
de sevillaanse school heeft altijd 
geschitterd door stijl, klasse en tra
ditie. Roca, zo schreef me Blasquez, 
paarde de natuurlijke gratie van de 
sevillaanse school aan de « appro-
chada », de moed in het benaderen 
van de toro die het enige attribuut 
van de man uit Cordoba was ge-
w^eest. De spaanse arena had weer 
een grote klassieke meester. Uit de 
krantenverslagen die Blasquez me 
opstuurde, las ik de geestdriftige 
bevestiging van deze beweringen en 
vernam ik, dat Roca in heel Spanje 
« de intellektueel van de arena » 
werd genoemd. 

Nou, Blasquez had niet overdre
ven ! Ik zag het op San Isidro, tij
dens de laatste grote corrida : Roca 
is fenomenaal. Een gratie, een na
tuurlijke elegantie, een empagnada 
die de hele grote klassieker, de 
Meester verraadt. Een diskretie die 
volkomen de faam van « intellek
tueel der arena » scheen te wetti
gen. Die dag sneed Roca vier oren 
en een staart en — toppunt van 
roem — de salida triomphal door 
de grote poort. 

's Avonds vierden we de triomf 
in de kleine kring van vertrouwde 
vrienden. Roca zat er bij, voornaam, 
ernstig, zwijgend en intellektueel. 

Blasquez was vreselijk opgetogen. 
Na enkele wijnglazen vroeg hij pen 
en papier en daar, temidden van de 
vrienden, schreef hij een onverge
telijke vierregelige copla ter ere van 
de Sevillaan. Ik keek toe toen Roca 
zijn handtekening zette onder het 
gedicht. Hij greep de pennehouder 
onhandig vast en tekende. Met het 
kruis der analfabeten. 

Idt 


