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NOG DE REPRESSIE 

HET 
Is er soms nog iemand die iets 

begrijpt van de liouding van de 
Vlaamse C.V.P.-ers ten overstaan 
van de repressiepolitiek van minis
t e r Merchiers ? Voor enkele weken 
werd op heftige toon zijn ontslag 
geëist en zijn voorstellen als ontoe
reikend en onaanvaardbaar beti
teld. Nu is Merchiers plots een goe
de minister geworden en van het 
verwerpen van zijn begroting is er 
geen spraak meer. 

Ellendige komedianten ! Wat is 
er veranderd ? Wie heeft toegevin
gen gedaan ? 

Het Verzet krijgt zijn zin : het 
sanhedrin samengesteld uit afge
vaardigden der verzetsgroeperingen 
zal als een opperste rechtbank oor
delen over al de gevallen van hen 
die nog aangehouden zijn, ook over 
de gevallen Daels en Elias. Onder
tussen wordt sedert weken niemand 
meer vrijgelaten. De gedetineerden 
werden daarenboven verzocht een 
smeekschrift te richten tot het be
rucht Comité van Advies en, wat 
de minister ook moge beweren, onr 
dubbelzinnig aangespoord om aan 
zelfbeschuldiging en zelfvernede
ring te doen ten overstaan van dit 
sanhedrin. Walen en fransspreken-
den, die zelfs geen woord Neder
lands kennen, laat staan iets afwe
ten van Vlaamse toestanden, zullen 
oordeel vellen over Daels en Elias 
en de overige Vlamingen die nog 
vast zitten. Misschien zullen zij ge
nadiger zijn dan de C.V.P.-er Har
mei die zelf verklaard heeft dat hij 
In tien gevallen de vrijlating ge
weigerd heeft niettegenstaande een 
gunstig advies van de Verzetslie
den-. De C.V.P. is dus slechter dan 
het Verzet. Dezelfde Harmei wei
gerde onder de homogene C.V.P.-
regering de vrijlating van Elias en 
de cplossing van de zaak Daels. 
Waarom werd Elias niet in vrijheid 
gesteld voor Kerstmis ? 

Het is zover gekomen dat uit de 
rangen der oppositie, bij monde van 
de Waalse socialist en verzetsman 
Hoyaux, een menselijke stem moet 
opgaan om de tragedie van het ge
val Elias te evokeren. Maar Elias 
blijft in de gevangenis opgesloten 
en Daels werd aangehouden. 

Er werd niets bekomen door de 
C.V.P.-ers. Thans verklaren zij dat 
de gedetineerden hen niet interes
seren. Zij zullen iets doen voor de 
massa der kleine incivieken. Wat ? 
Het wetsontwerp Lilar dat op 15 ja
nuari 1957 onder de linkse regering 
Van Acker ingediend werd, gaan 
zij nu, meer dan twee jaar later, 
opdiepen en dan nog als een over
winning voorstellen ! 

Wie houden zij voor den aap ? 
Was het daarom dat de C.V.P. aan 
het bewind moest komen ? 

Wat voorgesteld wordt is totaal 

Daels lerug 

ASKER AF 
ontoereikend ! Personen die niet 
veroordeeld werden of tot hoogstens 
5 jaar zullen hun rechten terug
krijgen (de meeste hebben ze reeds 
te rug! ) , maar zonder enig gevolg 
wat betreft pensioen, oorlogsschade, 
of wat dan ook. 

In verband met de veroordeelden 
van 5 tot 10 jaar heeft Merchiers 
niets beloofd, enkel verklaard dat 
de regering misschien zou kunnen 
overwegen door een wet een nieu
we termijn open te stellen om hen 
toe te laten aan de rechtbanken 
hun rechten terug te vragen. Ge
woonweg belachelijk wanneer men 
weet dat deze personen prak
tisch allemaal reeds in aan
merking komen om eerher
stel te vragen en dit dan ook 
krijgen, met het gevolg dat zij ook 
al hun rechten terug krijgen. Vol
gens Merchiers, die ook op dit punt 
niet verder wil gaan dan het wets
ontwerp Lilar van januari 1957, zou
den de veroordeelden van 5 tot 20 
Jaar enkele ekonomische rechten 
terugkrijgen. 

Dit beschamend programma, dat 
ver beneden alle verwachtingen 
blijft, wordt nu door de C.V.P.-pers 
op de koop toe als een sukses voor

gesteld f 
Och. ik vergat nog de Wet op de 

beteugeling van de verheerlijking 
van het verraad en de Hoge Raad 
voor Civisme, door « De Standaard » 
« dat wangedrocht van Merchiers » 
genoemd. Pardon ! dat wangedrocht 
van de C.V.P.-er Jean Van Houtte, 
want het ontwerp dateert van on
der de homogene C.V.P.-regering 
Van Houtte. 

En deze twee ontwerpen werden 
door de huidige regering, alle 
C.V.P.-ministers inbegrepen, goed
gekeurd. Ook heeft minister Mer
chiers er niet uitdrukkelijk aan 
verzaakt, maar er duidelijk op ge
zinspeeld op het einde van zijn uit
eenzetting in de Kamer. Indien de 
geestdrift voor deze ontwerpen wat 
bekoeld is, dan is dit te wijten aan 
de socialisten die hun mening over 
deze dwaze regeringsplannen niet 
verzwegen hebben. 

Kortom er is niets veranderd. Op 
het gebied der repressie is het se
dert 1 juni 1958 slechter dan ooit, 
door de schuld van de C.V.P. Dat 
is de naakte en nuchtere waarheid. 

Ruk de komedianten en volks-
bedriegèrt, het mf-^j^er af < 

Mr, F. Van der Eist. 

Nadat hij zich gedurende meer 
dan tien jaar schuil hield In Zwit
serland is Prof. Daels, bij verstek 
ter dood veroordeeld door een bel-
gische krijgsraad, In het vijftiende 
jaar na de oorlog eindelijk terugge
keerd in het land. De vernedering 
van een aanhouding is hem op zijn 
leeftijd niet gespaard gebleven : na 
jaren geaarzeld te hebben is hij 
teruggekeerd zonder voorafgaande
lijk genade gekregen te hebben, 
blijkbaar ingevolge de verklaring 
van de minister van justitie, Mer
chiers, in de Kamer dat er geen 
sprake kon zijn van gunstmaatre-
gelen ten voordele van voortvluchti-
gen zolang deze zich niet eerst 
zouden aangeven bij het gerecht. 
Gezien de hoge leeftijd en de ge
zondheidstoestand van Prof. Daels, 
die in het bezit was van attesten 
van Zwitserse geneesheren, was het 
praktisch onmogelijk hem in de ge
vangenis op te sluiten. Klaarblijke
lijk is hij onder aanhoudingsman
daat geïnterneerd in een of andere 
khniek. Zal Prof. Daels verzet aan
tekenen en zich desgevallend verde
digen ? Of zal hij er zich toe beper
ken een genadeverzoek in te die
nen ? Wij hebben het steeds be
treurd dat Prof. Daels niet veel 
vroeger reeds teruggekeerd is. 

Wij verheugen ons er over dat hij 
terug in Vlaanderen is en wij hopen 
nu ma.>r dat hij spoedig in vrijheid 
zal gesteld worden, zonder nieuwe 
vernederingen. 

DE TALENTELLIMG 
De senaatsfraktie van de C.V.P. 

heeft een vergadering gehouden on
der voorzitterschap van M. Pierre 
De Smet. waarop de kwestie van de 
talentelling ter sprake kwam, of 
liever : ter discussie. Want de ge
wezen C.V.P.-minister Duvieusart, 
de man die in 1947 als minister van 
ekonomische zaken de beruchte 
talentelling inrichtte en de vragen 
zo opstelde dat het op een referen
dum moest uitdraaien, ging onmid
dellijk tot de aanval over : hij ver
klaarde namens de Waalse C.V.P.-
ers dat zij de begroting van ekono
mische zaken niet zouden goed
keuren indien zij de zekerheid niet 
hadden dat de talentelling zou 
plaats hebben. Dat is klare en dui
delijke taal, zoals wij dat gewoon 
zijn van de Walen. 

Wat de lezers van « De Stan
daard » niet mochten vernemen, 
maar wat wel te lezen stond in « La 
Libre Belgique » dat was de inhoud 
van de brief die eerste minister Eys-
kens geschreven had naar de heren 
senatoren. De heer Eyskens ver
zocht hen dringend rekening te 
houden met de rangorde der waar
den : iedereen dient zich reken

schap te geven van het primordiaal 
belang van de ekonomische objek-
tieven van de regeringspolitiek en 
de zwaarwichtigheid van de Afri
kaanse problemen. « Qu'en conse
quence les sénateurs Chretiens 
soient assez sérieux pour enterrer, 
provisoirement du moins, la hache 
de guerre linguistique... » (dat bij
gevolg de C.V.P.-senatoren ernstig 
genoeg zouden zijn om de strijd
bijl van de talenkwestie, ten minste 
tijdelijk, te begraven). Waarschijn
lijk tot na de nieuwe talentelling 
en de nieuwe gebiedsroof ? 

Men zal toegeven dat dit een 
prachtig affront is de Vlaamse kul-
tuurverenigingen en hun leiders 
aangedaan : volgens de heer Eys
kens zijn zij dus niet ernstig, ver
mits zij de talenkwestie durven 
stellen, dan wanneer er zoveel gro
tere en belangrijker zaken aan de 
agenda staan. Ook dat hedje komt 
ons zeer bekend voor : « ie moment 
n'est pas opportun ». De Vlaamse 
C.V.P.-senatoren. die lafbekken, 
krabbelen al achteruit : zij betreu
ren het dat de Vlaamse kuituur-
verenigingen hun standpunt aan

gaande de talentelling bekend ge
maakt hebben zonder vooraf met de 
parlementsleden overleg te plegen ! 
Inderdaad, hoe spijtig toch dat zij 
die stap en die stellingname niet 
tijdig hebben kunnen verhinderen 
door valse beloften en duistere in
trigues. 

Ondertussen hebben zij zich reeds 
gedistanceerd van het standpunt 
der kultuurverenigingen. 

Zij vinden de boycot waarmee de
ze dreigen nadelig. Wij vinden hun 
laffe houding nog veel nadeliger en 
wij hopen maar dat de Vlaamse 
kultuurverenigingen deze keer voet 
bij stek zullen houden en zich niet 
zullen laten afschrikken of in de 
doeken doen, wat op het spel staat 
is belangrijk genoeg, te belangrijk 
van het standpunt van het Vlaam
se volksbelang om nog eens te kapi-
tuleren. Wat de heer Eyskens er 
ook mag over denken, v oor ons geldt 
een andere rangorde der waarden. 

Ook al is dat onaangenaam voor 
de heer Eyskens, die zijn eerste-
ministerschap waarschijnlijk in de 
rangorde der waarden boven alles 
stelt. 

STUDENTEN VONDEN JUISTE 

WEG 

De ruk naar het 

Radicalisme 
Het is dit jaar juist 20 jaar gele

den dat het laatste vooroorlogse 
studentenjaar afzwaaide. Zij slo
ten een periode van twintig jaar 
studentenleven af, die tot nog toe 
enig waren in de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging. Enig omwille 
van haar revolutionaire kracht. De 
studentengeneratie van tussen beide 
wereldoorlogen heeft een groot stuk 
van het Vlaams nationalisme ge
schreven. 

Het is naar deze studentengene
ratie dat de verzuchtingen van ou
dere en jongere radikalen gingen 
in de jongste jaren wanneer krach
tig stroomopwaarts diende geroeid. 

Tal van ouderen dachten dat die 
revolutionaire studentengeest voor 
goed tot het verleden behoorde. Wij 
behielden echter ons vertrouwen 
omdat we zagen hoe onder de druk 
van dezelfde feiten, de verwaarlo
zing en de achteruitstelling van 
Vlaanderen, de huidige jongeren 
tot hetzelfde inzicht kwamen als de 
jongeren van de vorige generatie. 

Men kan de jeugd niet blijven 
misleiden met valse voorstellingen 
en met zoetekoek. 

De leidende elementen bij elke 
generatie zoeken de bevrijdende 
waarheid. Zij zoeken die met het 
dinamisme dat de jeugd kenmerkt. 

De studenten hebben geaarzeld 
bij de schoolkwestie omdat de 
C.V.P. naast een oplossing op dat 
gebied ook de oplossing van de 
Vlaamse vraagstukken beloofde. 
Vrij vlug hebben zij echter inge
zien dat ze schandelijk bedrogen 
werden. Vandaar hun heftig protest' 
bij het vormen van de tweepartijen-
regering Eyskens met 4 Nederlands
sprekende ministers op 19. De onwil 
van Merchiers en de typische tegen
stelling Borinage-Kempen heeft de 
rest gedaan. 

De huidige aktie van de studen
ten is een nieuw feit. Ook een paar 
jaren terug braken de studenten 
straten op bij de schoolkwestie. Ze 
hadden toen echter de steun van 
de C.V.P. Thans hebben ze die niet. 
Thans gaat hun aktie tegen de 
C.V.P. in. Thans vechten ze volledig 
op eigen benen voor de oplossing 
van een Vlaams vraagstuk. Dat ia 
het nieuwe en het verheugende. De 
studenten vonden opnieuw hun ei
gen Vlaamse weg, los van de kleur-
partijenpohtiek, zelfs los van ons. 
Zij ontdekken opnieuw dat alleen 
de krachtdadige raetode de Vlaam
se Beweging uit haar stagnatie kan 
ledden. De gevolgen van dat inzicht 
en die houding zullen groot zijn. De 
radikale Vlaamse Beweging zal op
nieuw elk jaar gevoed worden met 
talrijke frisse intellektuële krach
ten. Slechts zo zal de Vlaamse Be
weging oprukken naar haar onver
mijdelijke overwinning. 

W. JORISSEN 
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JANUSKALENDEB 
Februari II 

16. Israel : te veel inwijking 
De laatste joodjes wegen het 
zwaarst. 

17. Shah : na Soraya, Gabriella van 
Savoia ? 
Daar kinderen uit Savooien ko
men... 

18. Gevechten te Brazzaville 
Nieuwe orde of N Joeloe k. 

19. Studenten breken te Leuven 
straten op 
Een steentje bijdragen tot de 
opruiming. 

20. Euromarkt kost België 1,5 mil
jard in 1959 
Met iemands oorden naar de 
markt gaan. 

22. Thieu Bollen redt eer van Wa
terschei 
die nog te kort bollen... 

23. V.BN. zal m Boiinag^ investe
ren 
Weer meer werk voor Vlamin
gen ! 

24. Geen enkele Volksuniekandi
daat tot burgemeester benoemd 
110.000 burgers zonder vader. 

25. Rijkswacht brutaal tegen .stu
denten te Leuven 
Repressie van de opruiming. 

26. Van Hemelrijck kent geen Vla
mingen in Kongo 
Eerst negeren, dan negeren ? 

27. Prol. Frans Daels terug 
Vergrijstl in ballingschap. 

28. Een Engels-Russisch kultureel 
akkoord ? 
Njet yet... 

Z . Em. Kard. Van Roey 
over de repressie 

< Wij denken echter ook aan het 
gewichtig probleem van de repres
sie. In geweten oordelen wij dat 
het de plicht is van de Regering 
daaraan eindelijk een oplossing te 
geven, die voldoet aan de eisen zo
wel van de liefde en de menselijk
heid, als van de rechtvaardigheid, 
en die daarbij ingegeven wordt 
door het algemeen welzijn en de 
nationale eendracht. 

Redelijkerwijze zou wel niemand 
durven beweren dat de repressie 
van de misstappen tijdens de be
zetting begaan, zoals die, in volle 
gisting van de gemoederen onmid
dellijk na de oorlog, in Belgié ge-
organizeerd werd, kan doorgaan 
als een werk van billijkheid en ge
matigdheid. Wordt het, na verloop 
van vijftien jaren, eindelijk geen 
tijd om dit pijnlijk probleem van 
de repressie te regelen en, in over
eenstemming trouwens met de 
geest van het Belgisch strafrecht, 
met edelmoedigheid genademaat-
regelen te treffen ten gunste van 
de schuldigen ? Zoniet, zou men 
moeten aannemen dat er in ons 
land, in bepaalde kringen althans, 
een gevoelen overheerst, dat met 
kristen-zijn, of met vaderlands
liefde niets gemeens heeft, en dat 
ingegeven wordt door lage lust op 
weerwraak. » 

JeVolksunie 

iVoor eigen aard 
Weer is de strijd hoog opgelaaid 

in Etschland of Zuid-Tirol. Deze 
225.000 Duitstalige Oostenrijkers 
voeren een harde af weerstri jd te
gen het Italiaans taalimperialisme 
gedragen vooral door de rechtse en 
fascistische stromingen. De leiders 
van de nationalistische Tiroolse 
beweging zijn bij hun volksgenoten 
In Oostenrijk om steun gaan aan
kloppen en worden daarvoor thans 
Jn Italië beschuldigd van hoogver
raad ! Typische staatsnationalisti-
sche verblindheid. De strijd van de 
Zuid-trolers is echter, hoe hard ook, 
niet hopeloos. Zowel Oostenrijk als 
Duitse verenigingen laten hun 
.volksgenoten niet in de steek. 

Hopen we dat uiteindelijk ook 
'daar het volk het zal halen op de 
titaat. 

Dubbelzinnigheid 

Het is wel merkwaardig dat Mr. 
Van der Eist zijn rede waarin hij 
opkwam voor volledige amnestie in 
een betrekkelijke rust kon houden 
daar waar een Kiebooms moeilijk 
kon uitspreken. De verklaring ligt 
nochtans voor de hand. De dubbel
zinnigheid van de C.V.P. hangt alle 
partijen de keel uit. In Vlaanderen 
gebaren ze alsof ze amnestie of iets 
in die aard wensen. In Wallonië en 
te Brussel gedragen de Franstalige 
C.V.P.-ers zich als de heftigste te
genstanders van amnestie. Dit 
bleek nog eens ten overvloede uit 
de tussenkomst van hun kamerlid 
de Luikenaar Herbiet. Als dan uit 
Antwerpen Mertens de Wilmars ook 
nog meent zijn duit in het zak
je te moeten doen begrijpen wij dat 
velen hun zenuwen niet meer baas 
kunnen en dat de socialisten hem 
toeroepen dat « hij de zwarten in 
de bak heeft doen stoppen als sub
stituut ». De C.V.P. hoofdzakelijk 
heeft inderdaad de repressie opge
zet en doorgevoerd. Thans blaast zij 
koud en warm. 

Veel woorden en geen daden, 
tenzij dan negatieve. In elk geval 
een pracht van een beloning voor 
de meerderheid van de incivieken 
die het goed gedacht hadden C.V.P. 
te kiezen. Zullen ze thans eindelijk 
geleerd zijn ? 

wil behartigen moet oppassen niet 
uitgespuwd te worden of de doos in 
te draaien ! 

Huichelarij 

Wij hebben minister Ilarmel 
nooit in het hart gedragen. Te veel 
zalvende woorden wekken immer 
ons wantrouwen. De laatste maan
den werden we ter zake weer in het 
gelijk gesteld. Harmei heeft wel de 
tijd gevonden om het oud lid van 
de Belgicistische Legion nationale 
en van het verzet, nadien verklik
ker op grote schaal in vrijheid te 
stellen. Zijn « geweten » gaf hem 
dit in naar hij zelf verklaarde. Zijn 
geweten gaf hem eveneens in Dr. 
Elias, die geen verklikker is, maar 
een hoogstaand man, gevangen te 
houden om hem met een Pilatus-
gebaai- over te geven aan die an
dere vei-zetsman, O. P. hoofdman 
Oost-Vlaanderen, Merchiers. Zijn 
even hoogstaande gevoelens hebben 
daarbij ingegeven in de minister
raad voor Kerstmis de zijde van 
Merchiers te kiezen tegen de invrij-
heidsstelling van Dr. Elias terwijl 
de liberalen Lilar en ook van Au-
denhove welwillend waren ! 

Onze kultuurminister houdt sa
men met partijgenoot-gentleman 
Jan Boon nog een andere beslissing 
aan nl. verder de vrije politieke tri
bune te verienen aan de Vlaamse 
kommunisten die niet eens meer 
aan de verkiezingen deelnemen en 
die te weigeren aan de Volksunie. 
En verder maar van katoen geven 
tegen het goddeloos bolsjevisme ! 

O afschuwelijke schijnheiligheid. 

je moef- maar durven 

Ongeveer van het kaliber van 
Harmei is ook Moyersoen. Hoe die 
man het nog aandurft over repres
sie en over Vlaamse Beweging te 
schrijven begrijpen wij niet. In za
ke repressie was hij de duivelse uit
vinder van de gemotiveerde genade-
besluiten die voor de betreffende 
personen de wet Lejeune opheft en 
hen nog alleen het uitzicht laat in 
de gevangenis te sterven. Die man 
durft nog over de oplossing van de 
repressie schrijven en « De Stan
daard > weigert hem haar kolom
men niet. Soort bij soort. 

Wat de Vlaamse Beweging betreft 
is hij de man die weigerde de ver
valste talentellingen te vernietigen 
en zo (met Vermeylen) de schul
dige is van de jongste gebiedsroof 
op V4aanderen, die 200.000 van onze 
mensen als weerloze prooi goeide 
voor de Franskiljonse hongerige 
wolven. 

Dat hij zich nog durft vertonen 
Is onbegrijpelijk. Maar in Vlaande
ren mag men zich alles veroorloven. 
Slechts wie de belangen van dat volk 

Elias vrij 

De persoon van Dr. Elias is een 
stuk objektiever uit het debat over 
de justitie in de Kamer te voor
schijn gekomen dan tot hiertoe het 
geval was. Men heeft moeten toe
geven dat hij een zuiver politiek 
gevangene is. Het fabeltje van « al
lemaal bandieten die nog zitten » 
werd eindelijk opgedoekt. Tevens 
werd een schril licht geworpen op 
typisch Belgische toestanden. 

Getuigde de gemandateerde 
woordvoerder van de .socialisten, de 
Waalse verzetsman Hoyaux In het
zelfde debat niet over Elias : « Hij 
heeft in België 13 jaar gevangen ge
zeten. Het is dus oen bizonder dra
matische toetand : 13 jaar gevan
genis waarvan bijna zes jaar in af
wachting van de uitvoering van de 
doodstraf ». Hoyaux gleed verder 
over een mogelijke verbanning heen 
vermits onze wetten dit niet voor
zien en verklaarde dat Elias alleen 
de verzekering zou moeten geven 
aan geen politiek meer te zullen 
doen. 

Alsof Dr. Elias er nog zou aan 
denken aan politiek te doen, hij die 
geen rechten zal hebben en slechts 
voorwaardelijk vrij zal zijn ! 

Dat is dus het st;indpunt van de 
socialisten. Het duo Eyskens-Mer-
chiers laat de man echter niet los. 
De C.V.P.-kranten zullen toch wel 
schrijven dat hij zit door de schuld 
van de sociali'st'èh'! ' ' 

Ook iets geleerd 

De Vlaamse socialisten blijven 
ons ontgoochelen. Ondanks de 
280.000 Vlaamse werklozen en onze 
200.000 pendelarbeiders achten zij 
het — evenmin als het A.C.V. trou
wens — nodig iets te doe;Q, 

Kostelijk is het zelfs dat « De 
Volksgazet » thans rneent de 
Vlaamse werkloosheid te moeten 
verdoezelen. De J o n ^ ^ di'jfèrs wer
den slechts voor het gehele land ge
geven. De Vlaamse socialisten mo
gen niet meer weten dat 80 <^c er
van Vlamingen zijn. Er mag immers 
geen kritiek in eigen gelederen ont-
.staan! 

Dromer ? 

Hubert Leynen is niet alleen se
nator en lid van de beheerraad van 
Limburgse mijnen. 

Hij vult zijn schamel inkomen 
aan door hoofdredakteur te spelen 
voor « Het Belang van Limburg i. 
Zijn Franse, Brusselse ert Waalse 
vrienden uit het beheer van de Lim
burgse mijnen dient echter een hel
pende hand toegestoken. Voor wat, 
hoort wat. • • 

Hubert Leynen vindt het prettig 
dat wij opnieuw een flink stuk 
Vlaamse grond zullen mogen prijs
geven bij volgende talentelling in 
1960. De talentelling moet gehou
den worden volgens hem. De Vla
mingen moeten maar fierheid ge
noeg hebben om voor hun eigen 
taal uit te komen! De senator, 
hoofdredakteur en mijnbeheerder 
heeft nog nooit gehoord van zo iets 
als sociologische wetten. De gewone 
Vlaming is evenmin een held als de 
gewone Fransman, Duitser, Engels
man of Waal. Wanneer hij onder 
druk gezet wordt tracht de gewone 
man moeilijkheden te vermijden 
door zich naar de sterkere te schik
ken. En ekonomische en andere 
druk wordt er te Brussel en op de 
taalgrens genoeg uitgeoefend ! Wil 
Leynen ook dat ontkennen ? Hij 
moet nochtans weten wat ekonomi
sche druk is. Schikt hij zich niet 
naar de bevelen van de C.V.P.-lei-
ders van Teelen en van de tnijn-
taazen ? Het gaat nochtans niet eens 
om de eenvoudige boterham! 
Waarom verwacht hiji öan - meer 
van de gewone ipan d^fi,Jfa, z,^ch-
zelf, hlJ die een voorman Is? 

Waarom op die wijze ? 

De C.V.P.-volksvertegenwoordi-
gers Delwaide, Van den Berghe, 
Van den Daele, Verbist, Verroken 
en Lindemans hebben een wetsvoor-
.stel ingediend tot afschaffing van 
de transmutatieklassen. Goed zo, zal 
de politieke leek zeggen en inder
daad is het goed dat dit wetsvoor
stel er is. Waar we echter niet meer 
kunnen volgen is waar '< De Stan
daard » de hulp van de Vlaamse .so
cialisten vraagt. Zij bekennen dus 
eerst al dat ze op hun partijgeno
ten in de C.V.P. niet rekenen. Is 
een ! Goed maar waarom dan van 
meet af aan niet gevraagd aan be
paalde Vlaamse socialisten het 
wetsvoorstel te ondertekenen ? Wel 
betogen zij terecht dat de socialis
ten krachtens hun beginselen het 
verdwijnen van de asociale over
gangsklassen moeten eisen. Maar 
nog eens waarom die zaak niet be
ter voorbereid ? Thans zullen de 
socialisten er weer een klerikaal 
maneuver van maken en het af
wimpelen. Dit zou moeilijker ge
weest zijn zo een Huysmans, een 
Craeybeckx, een Spinoy of een 
Fayat het mede ondertekend had
den. Werd het hen gevraagd ? Op 
onze steun mogen die C.V.P.-ers 
rekenen ook al vroegen ze die niet. 
(Hoe heel anders handelde Mr. Van 
der Eist door Kiebooms, die overal 
over amnestie spreekt, te vragen 
mede een amnestiewetsvoorstel te 
ondertekenen. Hij kreeg nog geen 
officieel antwoord hoewel hij reeds 
twee maanden wacht !) Wij heb
ben sterk de indruk dat de indie
ners van het nieuwe wetsvoorstel 
slechts een goedkoop persoonlijk 
alibi zoeken om de argeloze flamin
gant eens te meer te bedotten. Zij
zelf vatten hun wetsoorstel niet 
ernstig op wat blijkt uit de gevolg

de metode. Jammer genoeg war^^^^^M 
dat vraagstuk is de strijd waard, ''•'"•"" 

Beleefd 

De uiteenzetting van minister 
Van Hemelrijck in de senaat over 
de Kongo politiek werd schuchter 
door een paar Vlaamse C.V.P.-ers 
onderbroken want de « Vlaamse > 
minister sprak uitsluitend Frans. 
Hooghartig antwoordde de minister 
hen dat hij diende beleefd te zijn 
tegen de Kongolezen die in de tri
bune zaten ! Tegenover de Vlaamse 
senatoren moest hij niet beleefd 
zijn. Vermits die toch niet in op
stand komen is beleefdheid tegen
over hen overbodig. Van Hemelrijck 
Is de man die zich vorig jaar heftig 
kantte tegen Nederlandstalige cur-
.sussen aan de Kongolese universi
teit. 

Ook uit beleefdheid tegenover de 
Kongolezen. Eveneens uit beleefd
heid tegenover onze Franstalige 
landgenoten heeft deze opgedirkte 
ondervoorzitter van de Vlaamse 
Boerenbond zijn enige dochter in 
het Frans opgevoed. Het is dezelfde 
man die door de Vlaamsgezinde 
C.V.P.-ers te Brussel tot senator 
verkozen werd en die door « De 
Standaard » twee maanden geleden 
tot •« de man van het jaar * werd 
uitgeroepen en die ze vorige week 
nog betitelde als een •̂  grote mijn
heer •> ! 

Bakongo 

In Kongo werd een nieuwe partij 
gesticht voor de hereniging van de 
Bakongo die thans leven in het 
kustgebied van Belgisch Kongo en 
ten noorden en ten zuiden ervan op 
Frans en Portugees gebied. Men ziet 
waar het heen gaat : volksnationa-
lisme. De franstaligen in ons land 
die er nog van dromen het frans 
aan de kongolezen op te dringen 
zullen vjij vlug uit hun kuituur-

imperialistische droom ontwaken ! 

Goedkope staatsinsfellingen 

Wij weten allen dat de krijgs
auditeurs van de repressie en hun 
trawanten mannen waren die de lo
gica eer aandeden en onder vele 
andere begaafdheden die van de 
stijl hadden. Wel schreven zij een 
aardig aantal fouten, maar dat is 
toegelaten tegenover incivieken. En 
als zij dan niet alleen naar de vrij
heid maar ook naar de portefeuille 
van hun patiënten tastten, dan be
reikten zij een verhevenheid waar
tegen die van Bossuet klein bier is. 

Velen onder ons hebben heel wat 
geld moeten betalen omdat zij de 
oorlog hadden verlengd. Een lid
maatschap van het V.N.V. was 
daartoe voldoende. Maar dat ie
mand met burgemeester te worden 
het Duitse leger in zijn geheel 
nieuwe moed schonk, moest toch 
wel een verrassing zijn geweest 

Hier volgt letterlijk de eis van de 
Belgische Staat tegenover de oor
logsburgemeester van een gemeente 
van een duizendtal inwoners. Lees 
en lach. Het is een meesterstuk van 
stijl en redeneerkracht. 

« ...Aangezien het ongetwijfeld 
> (sic) is dat het burgemeester-
» schap van geïntimeerde in zekere 
> mate het moreel der Duitse sol-
» daten heeft opgeheven (sic) en 
ï aldus bijgedragen tot de verlen-
> ging van de oorlog; dat daarin 
» voor appellant een materiële 
» schade gesproten is; 

» dat de morele schade namelijk 
» hierin bestaat dat geïntimeerde 
> met zijn kandidatuur te stellen 
» tot het' burgemeesterschap, de ^ 

» ondergang der deniokratische in-
» stellingen van appellant behas-
•» tigde (.sic) ». 

Stel u dat vOor : de Wehrmacht 
verneemt dat het dorp B. een bur
gemeester krijgt. Al de Duitse sol
daten heffen hart en handen en 
roepen « de Charel is burgemeester, 
nu kunnen wij niet verliezen ». 
Want daarop komt het toch neer 
« hij heeft het moreel der Duitse 
soldaten opgeheven ». Het is dan 
ook duidelijk en hoeft geen verder 
bewijs dat daardoor de oorlog lan
ger geduurd heeft. Wie daaraan 
durft twijfelen valt onder toepas
sing van de wet tot beteugeling van 
de lof van het incivisme. 

En als wij de zedelijke schade 
van deze misdaad bekijken, dan 
zien wij dat de demokratische in
stellingen van de Belgische Staat 
zijn om zeep gegaan. Lees en over
weeg : alleen het feit van zijn kan
didatuurstelling heeft onze demo
kratische instellingen doen ineen
storten. 

Dat is ten minste een straffe toer. 

Zedeles : voor het juridische ge
weten van onze repressie-magistra
ten was niets te zot, te dwaas, te 
absurd, te belachelijk. 

En weet gij hoe groot de schade 
is teweeg gebracht door het verlen
gen van de oorlog en het bewerken 
van de ondergang van de demokra
tische instellingen ? 

Vijf duizend frank. Geen cenj; 
meer. 

Zedeles : de demokratische in
stellingen van de Belgische Staaf 
zijn spotgoedkoop. 

y ><rt C i t 
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Rede van Nr. Van der Eist in de Kamer 

De Repressiekanker 
Uit de indrukwekkende rede die Mr. F. Van der Eist hield in de Kamer 

bij de bespreking van de begroting van justitie geven we hierbij onverkort 
het gedeelte dat handelt^over de repressie en over de amnestie. 

In een eerste gedeelte, dal wij later zullen publiceren, handelt Mr. Van 
der Eist over een reeks Vlaamse grieven waarvoor de minister van justitie 
.verantwoordelijk is. 

Mevrouwen, Mijne Heren, Ik heb 
hiermede het eerste deel van mijn 
tussenkomst beëindigd en ik zou 
thans willen overgaan tot het 
tweede gedeelte van mijn uiteen
zetting dat handelt over het re
pressieprobleem. (Ah ! Ah ! op de 
socialistische banken). 

Het probleem van de repressie is 
veel omvangrijker en veel ingewik
kelder dan de meeste onder ons 
bevroeden. Om U daarvan een idee 
te geven zou ik maar even wiUen 
aanstippen dat in een document, 
opgesteld door de diensten van het' 
ministerie van justitie ten behoeve 
van de h. Eerste Minister, in 1951, 
door deze diensten niet minder dan 
in de vijftig uitzonderingsbepalin
gen werden opgesomd die in onze 
wetgeving opgenomen werden In 
de Jaren na de oorlog. 

In de vijftig wetsbepalingen 
waardoor evenveel retroactieve 
straffen toegepast werden op de 
incivleken. Een deel daarvan zijn in 
onbruik gevallen, onder meer de be
palingen van de naoorlogse huls-
huurwet en pachtwet. Maar een 
groot deel van die bepalingen be
staan op dit ogenbUk nog en ik 
moet glimlachen wanneer ik hoor 
zeggen dat men het vraagstuk van 
de repressie wil oplossen uitsluitend 
door Individuele maatregelen. 

Mevrouwen, Mijne Heren, dat is 
een begoocheling, dat is iets wat on
mogelijk Is. 

Er wordt In verband met de de
pressie en rond dit vraagstuk veel 
verwarring gesticht. 

'Men spreekt ten onrechte van 
genademaatregelen waar het uit
sluitend gaat over de toepassing 
van bestaande wetten, waar het 
eenvoudig gaat om de toepassing 
van de wet Lejeune. 

Men spreekt van moordenaars en 
van verklikkers, van gevallen van 
gemeen recht, waar er alleen spra
ke Is van politieke dellnkwenten. 
Men spreekt ten onrechte van ge
nademaatregelen waar het alleen 
gaat over de afschaffing van de re
troactieve strafbepalingen die in 
onze wetgeving In de jaren na de 
oorlog Ingelast werden. 

Mijnheer de Minister, geloof mij, 
het vraagstuk van de repressie is 
van die aard, dat men het niet zal 
oplossen met allerlei kleine maat
regelen. Het moet trouwens gezegd 
dat de toestand op het gebied van 
de repressie op dit ogenblik en on
der de huidige regering slechter is 
dan onder de Unkse regering van de 
h. Van Acker. Dat zal o. m. blij
ken uit de statistieken van het aan
tal vrijstellingen dat plaats gehad 
heeft de laatste tijd. (Uitroepingen 
links). De laatste zes weken werd 
niemand meer In vrijheid gesteld. 
Op dit ogenblik wordt de wet Le
jeune niet meer toegepast. 

(Dhr. De Sweemer : Er is maar 
een grote moordenaar vrijgelaten.) 

Kri t iek op het 

regeringsprogramma 

Wat is het regeringsprograjiima 
Inzake repressie ? Wanneer Ik het 
regeringsprogramma overloop, dan 
stel Ik mij de vraag op welk punt 
de eisen van het Verzet, zelfs de 
meest onredelijke eisen, niet inge
willigd werden. Mijnheer Van Ac
ker heeft dan ten minste de ver
dienste dat hij gedurende vier jaar 
neen gezegd heeft ten overstaan 
van sommige onredelijke eisen, nl. 
In verband met de Hoge Raad voor 
Civisme en de beteugeling van de 
verheerlijking van het verraad. 
Maar het Is de regering Eyskens die 
deze twee punten op het regerings
programma genomen heeft. 

•Mevrouwen, Mijne Heren, men 
kan het draaien of keren zoals men 
wil, de goedkeuring van de begro
ting van het departement van jus
titie, behelst de goedkeuring van 
het regeringsprogramma en dus ook 
de goedkeuring van die twee pun
ten : de Hoge Raad voor Civisme 
en de beteugeling van de zgz. ver
heerlijking van het verraad. (Een 
stem links : Zeer juist.) En diege
nen die er hun goedkeuring zullen 
aan hechten, zullen die ook hechten 
aan die twee punten. 

Welke algemene maatregelen 
kondigt de regering aan ? 

Een wetsontwerp tot regeling van 
het probleem van de schadevergoe
dingen aan de Belgische Staat. Het 
is een probfeem dat reeds aansleept 
sedert meer dan tien jaar en wij 
wachten nog altijd op het wets
ontwerp dat aangekondigd is, maar 
niet komt. En dan is er ook het 
wetsontwerp tot wijziging van arti
kel 123 sexles. Ik zal daar vandaag 
niet veel tijd aan besteden want 
wij kennen het ontwerp nog niet, 
alleen zekere verklaringen die daar
enboven op sommige punten tegen
strijdig zijn. Maar ik heb nu reeds 
de overtuiging dat hetgeen men 
gaat voorstellen ten eerste veel te 
laat komt, ten tweede totaal on
toereikend Is. Ik ben overtuigd dat 
op dit ogenblik een wetsvoorstel 
dat misschien nog zin en reden van 
bestaan had vijf jaar geleden, vijf 
jaar terug, door de feiten achter
haald Is en dat wij thans voor een 
dergelijke toestand staan dat vele 
kategorieén van personen, aan wie 
men hun rechten wil terugschen
ken, (fsze reeds sedert lang terug
gekregen hebben en dat een hele 
kategorie van veroordeelden op dit 
ogenblik reeds In aanmerking komt 
om eerherstel te bekomen en eer
herstel heeft bekomen, waardoor 
zij in het bezit van de integralitelt 
van hun rechten hersteld werden. 

Afschaff ing van 

art ikel 123 sexies 

enige oplossing 

Ik heb een wetsvoorstel inge
diend om artikel 123 sexies af te 
schaffen en dat is naar mijn over
tuiging de enige oplossing, omdat 
wij hier staan voor een strafbepa
ling die men in onze wetgeving in
gelast heeft In september 1944, op 
het einde van de oorlog, en omdat 
men deze wet toegepast heeft op 
feiten en gedragingen die zich 
voorgedaan hadden vóór de uit
vaardiging, vóór het tot stand ko
men van die wet. 

Ik vraag U, Mijnheer de Minister, 
of het uw plicht niet Is het Parle
ment in te lichten over het drei
gend gevaar van een veroordehng 
van België door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens we
gens dit artikel 123 sexies. Men 
zwijgt daarover. Maar volgens de 
inlichtingen die men mij van uit 
Straatsburg bezorgd heeft, is het 
een feit dat op dit ogenblik de Bel
gische Staat, na een voorafgaande
lijk onderzoek, In beschuldiging 
werd gesteld en het zou mij Inte
resseren het advies te kennen van 
de advocaat van de Belgische Staat, 
Mr. Van Rijn, over deze aangele
genheid en over de mogelijkheid 
die er bestaat, of over de waar
schijnlijkheid zelfs, dat de Belgi
sche Staat ten overstaan van de 
wereldopinie het eerste Europees 
land zal zijn dat door het Euro
pees Hof voor de Rechten van de 
Mens in gebreke zal gesteld wor
den, veroordeeld zal worden, om de 

Universele Verkidi-ing van de Rech
ten van de Mens, die ons land 
plechtig ondertekend heeft, niet na 
te leven. 

(De h. De Sweemer : Denk aan 
liet proces van Nürenberg.) 

Mijnheer de Minister, het is mijn 
overtuiging dat het uw plicht Is het 
Parlement daarover in te lichten 
vooraleer het te laat is. 

Het p i jn l i jk probleem 

der gedetineerden. 

Waarom Dirckx ? 

Ik wil dan spreken, in de tweede 
plaats, over de gedetineerden, die 
op dit ogenblik nog in de gevan
genissen verblijven Wat deze ge
vallen betreft, weet Ik zeer goed 
dat er zeer zware gevallen onder 
zijn, gevallen die weerzinwekkend 
zijn. Maar er zijn ook andere ge
vallen. Er zijn gevallen die op verre 
na niet zo hatelijk en zo erg zijn als 
het geval Dirckx. Ik beschouw het 
geval Dirckx als een van de zwaar
ste en ik ga niet akkoord met het 
feit dat Dirckx in vrijheid gesteld is 
dan wanneer nog zoveel anderen 
gevangen zitten die veel minder ge
daan hebben. Ik ben akkoord dat 
wij hier te doen hebben met Iemand 
die zich schuldig heeft gemaakt aan 
daden tegen het gemeen recht, die 
met politieke collalporatie niets te 
maken hebben, iemand die- tot 1943 
In de rangen van het verzet heeft 
gestaan. 

Maar wanneer wij de kwestie 
onderzoeken van de vrijlating van 
Dirckx dan moeten wij vooraf
gaandelijk de vraag stellen — en 
Mr. Pierson zal dit zeker doen ter 
gelegenheid van zijn interpellatie 
— hoe het komt dat Dirckx zijn 
straf omgezet werd door een gewoon 
genadebesluit en niet door een ge
motiveerd genadebeslult. 

Ik vraag mij ^^ q^^er vv^[ke mi
nister van justitie de doodstraf van 
Dirckx omgezet is 

Ik vraag mij af welk advies op 
dat ogenblik door het Consultatief 
Comité der Weerstanders werd ge
geven. 

Het is onbegrijpelijk en onaan
vaardbaar dat men iemand als 
Dirckx in vrijheid stelt wanneer er 
nog zuiver politieke gevallen zijn 
en tientallen gemengde gevallen, 
ook onder diegenen die een gemo
tiveerd genadebesluit kregen, die 
veel minder erg zijn. 

Hetgeen echter ook interessant 
zou zijn om weten is welke invloe
den en tussenkomsten tot de vrij
lating van Dirckx geleld hebben. Ik 
zou Minister Harmei, die hier aan
wezig is, willen verzoeken ons te 
zeggen wie de hoge functionaris is 
die hem verzocht heeft Dirckx In 
Vrijheid te stellen. 

De h. Van Eynde. — Het Is dus 
een hoge functionaris ? 

De h. Van der Eist. — ik zou 
graag de Minister de naam horen 
zeggen... 

De k. Van Eynde. — Wij hebben 
geen ver antwoorden jkheld te schui
ven op om het even welke hoge 
functionaris. Het is tenslotte de Mi
nister die ondertekent. 

De h. Van der Eist. — ...van de 
functionaris die tussenkwam om de 
invrijheidstelling, te bekomen, om 
het gezicht te zien van de heer 
Pierson en zijn vrienden. 

(Samenspraken. De Voorzitter 
hamert) . 

De h. Dupont. — Mijnheer Van 
Eynde, maak toch geen ruzie on
der vrienden. 

De h. Van Eynde. — Mijnheer 
Dupont, ga liever In Limburg beto
gen tegen Eyskens... 

De h. De Sweemer. — Verkoop 
geen kolen, verkoop kaas. 

(lees door blz. 4^ 

De C.V.P..-flaminganten en hun Vlaamse Leeuw : 
Zij houden hem goed vast ! 

De Volksunie en de werkloosheid 

MOTIE VAN HET HOOFDBESTUUR 
De arrondissementele afgevaar

digden der Volksunie in hoofdbe
stuur vergaderd te Brussel op zater
dag 21 februari, 1959 : 

— stellen vast hoe de woelingen in 
de Borinage ter gelegenheid van 
zekere mijnsluitingen, die noch
tans slechts 4.000 arbeiders ter 
plaatse bedreigen, het land op 
stelten zet en verregaande nieu
we toegevingen afdwingt, zo van 
de regering als van het georga
niseerd bedrijfsleven; 

— stellen vast dat zelfs een discri
minatoir regüiie van werklozen
steun wordt verleend dat hoger 
ligt dan de werkvergoedlng in de 
Limburgse mijnen, in afwachting 
van prioritaire werkverschaffing; 

— vragen zich af waartoe de 50 mil
jard aan steun voor de Waalse 

' mijnen hebben gediend en eisen 
meer aandacht voor de kritiek 
der E.G.K.S, die de geldverspil
ling en misbruik van toelagen en 
kompensatiegelden aanklaagt; 

— herinneren er aan dat de Waalse 
mijnen jarenlang hogere lonen 
hebben betaald en volle tewerk
stelling hebben verzekerd op de 
rug van de Limburgse mijnen en 
arbeidsbevolking, ten nadele van 
de economische ontwikkeling van 
Limburg en het ganse land; 

— kanten zich scherp tegen de 
nieuwe voorrang toegekend aan 
de Borinage, dan wanneer een 
wijk te Gent alleen meer werk
lozen telt dan gans de Borinage 
en West-Vlaanderen alleen meer 
dan gans Wallonië ^erwijl daar
enboven 4 0 . 0 0 0 Westvlaamse 
grensarbeiders moeten genoegen 
nemen met een ontwaarde en 
onzekere toekomst terwijl Oost-
Vlaanderen in de laatste jaren 
meer dan 20.000 arbeiders zag 
afdanken door sluiting van be
drijven; 

— klagen de halfslachtige Belgische 
politiek aan van alle zgn natio 
nale partijen er in bestaande in 
tijden van hoog-conjunktuur 
50 miljard te verkwanselen aan 
de Waalse mijnen en de 20 mil
jard aan een bluff-wereldten
toonstelling, om in tijden van 
teruggang opnieuw voorrang te 
geven aan Wallonië boven de 
chronische maatschappelijke en 
economische plagen die het 
Vlaamse land teisteren; 

— klagen de huichelachtigheid aan 
die er in bestaat de liberale eco
nomie met al haar nadelen te la
ten voortbestaan In het nadeel 
van Vlaanderen en tegelijk mil
jarden te laten afvloeien naar 
de Waalse grootindustrie; 

— vergeten niet dat de Waalse ni j 
verheid herhaaldelijk de vesti
ging van grote Amerikaanse be
drijven In het Vlaamse land 
heeft verhinderd" (zo de zaak van 
Good Year banden) teneinde 
meester te Wijven van het 
Vlaamse arbeidsreservaat; 

«- wijzen op de onredelijke tekort
komingen ten aanzien van de in

dustrialisatie der Vlaamse gewes
ten en havengebieden, die schril 
afsteken met wat te Rotterdam, 
Nederlands Limburg, Duinkerke 
en het Rljselse gedaan wordt 
door onze buurlanden,; 

—- wijzen op de noodlottige terug
slag van de werkloosheid en pen-
delarbeid op de ganse sociaal-
economische toestand van het! 
Vlaamse land; 

— roepen de ganse Vlaamse ge
meenschap op om zich te spiege
len aan het doeltreffend voor
beeld van de Borinage en zien 
hierin na de herrie rond de ko
ningskwestie een nieuw bewlja 
dat gewelddadige a f d r e i g i n g 
blijkbaar het enige middel is om 
een doeltreffende economische 
politiek voor het Vlaamse land af 
te dwingen; 

— eisen dat een officiële controle 
zou worden uitgeoefend op hetj 
gebruik der fondsen aan de 
Waalse mijnen toegekend en een 
onderzoekscommissie Ingesteld 
om het gebruik der toekenningen 
in het verleden na te gaan; 

— klagen aan dat van de 29 cokes
ovens geen enkele in Limburg 
gevestigd Is noch enig ander 
steenkool verwerkend bedrijf (ala 
stikstof binding of enig ander), 
eisen gelijke behandeling van 
Limburg door een politiek van 
nevenbedrijven om werk te ver
schaffen aan de groeiende be
volking aldaar; 

— hebben geen bezwaar tegen de 
nationalisatle per bekken der 
steenkoolmijnen die wat Lim
burg betreft thans in handen 
zijn van volksvreemden, vo.ak 
buitenlanders, opdat deze natio
nale rijkdom zou ontgonnen wor
den ten bate van gans de ge
meenschap ; 

— eisen dat de steenkolenraad 
paritair zou samengesteld wor
den uit vertegenwoordigers van 
de Zuiderbekkens en van Lim
burg, dat straks ongeveer de 
helft der Belgische kolen opdelft 
- noemen de huidige vertegen
woordiging van Limburg een be
spotting; 

— eisen bij voorrang gelijke toe
zeggingen voor alle slachtoffers 

van bedrijfssluitingen en ge
lijke Inspanningen voor tewerk
stelling en industriële ontwikke
ling in Vlaanderen voor de 
300.000 Vlaamse werklozen en de 
200.000 mobielen naar Nederland» 
Noord-Frankrijk en Wallonië; 

— steunen ten volle alle initiatie
ven van streekontwikkeling in 
Vlaanderen en bezweren de syn-
dlkaten en beroepsverenigingen 
een grotere weerbaarheid aan de 
dag te leggen en het algemeen 
belang der Vlaamse streken naar 
het Waalse voorbeeld met daden 
na te treven in plaats van met 
woorden en zich in geen geval 
te laten manoeuvreren of in 
slaap wiegen door Waalse afdrei
ging of de sirenenzang der natio
nale verzoening waarachter de 
duistere belangengroepen schuil
gaan. 
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De flepressiekanker 
(vervolg van blz. 3) •^^' ' '"1 

De h. Van der Eist. — Wij bespre-
' ken hier het geval Dirckx. 

De h. Van Eynde. — Gij doet het, 
want de h. Pierson heeft daarover 
nog niet gesproken. 

De h. Van der Eist. — Ik zou aan 
de huidige minister van Justitie 

I * willen vragen of hij niet meent dat 
' het geval van een ander individu 

dat hij voor zes weken in vrijheid 
heeft gesteld niet even hatelijk of 
misschien nog hatelijker is. 

De h. De Sweemer, — Wie is het? 
' Wij luisteren. 

De h. Van der Eist. — Ik ken het 
dossier van die man niet, maar, op 
grond van de inlichtingen waarover 
ik beschik, is dat geval naar mijn 
mening even hatelijk als het geval 
Dirckx, 

De h. De Sweemer. — Wie is het? 

De h. Van der Eist. — Ik kan niet 
aanvaarden dat men zuiver politieke 
dellnkwenten in de gevangenis laat 
zitten, terwijl men aan dergelijke 
gevallen voorrang verleent. 

De h. De Sweemer. — Zeg ons 
maar wie het is. 

Een stem rechts ; Geef ons de 
naam. 

De h. Van der Eist. — Het betreft 
hier het geval van een zekere Warzé. 

De h. Van Eynde. — Wij gaan 
daarover dus uitleg horen. 

De h. Verboven. — De uitleg van 
do h. Van Acker waarschijnlijk. 

De h. Van Eynde. — Was de h. 
Van Acker mlschlen minister van 
Justitie ? Spreek maar tegen het 
hazenhart, de h. Merchlers. 

De h. De Sweemer. — Haast U om 
55ijn begroting goed te keuren. 
(Samenspraken - De Voorzitter 
hamert) . 

VLAMINGEN EN 

FRANSTALICEN 
De h. Van der Eist. — Ik heb reeds 

vroeger het feit aangeklaagd dat de 
meeste gedetineerden wegens oor-
logsfeiten Vlamingen zijn. Schijn
baar werd ik in het ongelijk 
gesteld door het antwoord van de 

I Minister van Justitie op een parle
mentaire vraag. Dit antwoord was 
behendig maar misleidend. 

Op een vraag hoeveel Vlaamsspre-
> kenden en Franssprekenden veroor
deeld wegens oorlogsfeiten nog in 
de gevangenissen verblijven, gaf de 

' Minister een antwoord steunend op 
'" de taal van de rechtspleging. Welnu, 
' het is een feit dat een aantal Vla-

• mingen, dikwijls tegen wil en dank, 
. In bepaalde gevallen voor fransta-

Uge krijgsraden gebracht werden, 
omdat zlJ In een groep voor de 
Jirijgsraad gebracht werden, groep 
waarin de franssprekenden de 
meerderheid vormden, hetzij voor 
feiten die zich in Wallonië hadden 
voorgedaan. Aldus stellen wij vast 
dat er onder de huidige gedetineer
den 16 gevallen zijn van personen 
die onbetwistbaar Vlamingen zijn, 
nederlandstaligen afkomstig uit het 
Vlaamse land maar die op grond 
van de taal der rechtspleging, in de 
omstandigheden die ik gesignaleerd 
heb, door de Minister gevoegd wor
den bij de franssprekenden. Daar
naast zijn er onder de gedetineerden 
ook enkele personen van vreemde 
nationaliteit, maar die eveneens 
door de minister op grond van de 
taal der procedure gevoegd werden 
bij de franssprekenden. 

Wanneer wij een juist beeld willen 
schetsen van de toestand, dan moe
ten wij om te beginnen abstraktie 
maken van een tiental gevallen van 
personen die voortvluchtig geweest 
izijn, en die nog niet zolang geleden 
aangehouden werden, zoals b.v. de 

•gevallen die in het verslag van de 
Commissie gesignaleerd worden van 
personen die minder dan 2 jaar aan
gehouden zijn. In feite blijven er 
118 ernstige gevallen over en hier
onder bevinden zich 71 Vlamingen, 
43 Walen of franssprekende Brusse
laars en 4 vreemdelingen. Maar ook 
die cijfers laten niet toe een oordeel 
te vellen over de toepassing van de 
wet Lejeune gedurende de laatste 
Jaren en hier gaat het over : voor 
de toepassing van de wet ïiCjeune 
moeten wij abstraktie maken van de 

gevallen van gemotiveerde genade-
besluiten omdat die gevallen niet in 
aanmerking kwamen voor de toe
passing van deze wet, daar de op
eenvolgende ministers a priori wei
gerden die dossiers aan de bevoegde 
commissies over te maken voor ad
vies of zelfs te onderzoeken. Wan
neer wij de 57 gevallen aftrekken 
van de gemotiveerde genadebeslui-
ten dan blijven er 52 gevallen over 
van personen waarvan ik de toe
stand heb kunnen nagaan en die in 
aanmerking kwamen en komen voor 
de toepassing van de wet Lejeune. 

Welnu, van deze 52 gevallen zijn 
er op dit ogenblik slechts 13 Walen 
of franssprekende Brusselaars te
genover 39 Vlamingen en hiervan 
zijn er niet minder dan 19 uit Ant
werpen. Hoe komt het dat er zoveel 
Vlamingen in de gevangenis zitten 
in die kategorie van personen? En 
hoe komt het, dat bijna de helft er
van Antwerpenaren zijn? Ik prote
steer tegen de discriminatie waar
van de Vlamingen en meer bepaald 
de Antwerpenaren ontegenspreke
lijk het slachtoffer zijn. Deze dis
criminatie is des te onaannemelijker 
daar iedereen weet en het door de 
statistieken bewezen Is, dat de ge
vallen van gemeenrecht zich vooral 
in Wallonië voorgedaan hebben. Het 
is des te onrechtvaardiger daar het 
de Walen zijn die telkens proteste
ren wanneer er sprake is van de 
likwldatie van de repressie. 

ZIJ DIE BESLISSEN 
Waaraan is deze toestand te wij

ten? Geachte collega's, ik kan U 
daarover uitleg geven. Dat zoveel 
Vlamingen gedetineerd blijven is 
vooreerst te wijten aan de samen
stelling van de administratieve com
missie bij de gevangenis van Sint-
Gilles, die advies moet uitbrengen 
over al deze gevallen. Ik geef U de 
samenstelling van deze commissie : 

Voorzitter : de h. Koekelenberg 
Onder-voorzitters : Monseigneur 

Boone, J. Hanse. 
Leden : Comtesse Lippens, 

Mme Verheven, 
Melle Plissart, 
Comte de Kerckhove de 

Denterghem, 
Chevalier de Theux de 

Monjardln, 
Chevalier de Formanoir 

de la Cazerie, 
Melle Wielemans, 
Mme Boucqueau, 
Mme Jadot, 
Mr Anne de Molina, 
Pierre en Ceuppens. 

De h. Van Eynde. — Het zijn alle
maal socialisten! (Gelach op de so
cialistische banken). 

Zijn er misschien een paar vrij
zinnigen bij? 

De h. Van der Eist. — Mevrouwen, 
mijne heren, ik zou willen weten 
hoeveel personen daar tussen zijn 
die Nederlands kennen... 

De h. Van Eynde. — Vraag dat 
aan baron De Vleeschauwer! 

De h. Van der Eist. — . . en dat 
zijn de mensen die dus over de ge
vallen van die Vlaamse gedetineer
den moeten advies uitbrengen. 

De h. Van Eynde. — Is dat mis
schien de Almanach van Gotha? 

Mr Nazé. — Est-ce que ce sont les 
128 qui restent lè, en prison qui mé-
ritent votre sollicltude? 

De h. Van der Eist. — Er stelt 
zich, ten tweede, de vraag hoe het 
komt dat er zo abnormaal veel per
sonen uit het Antwerpse voorkomen 
onder de gedetineerden. (Onderbre
kingen op de socialistische banken). 

Mevrouwen, mijne heren, het ant
woord op die vraag luidt : dat er in 
Antwerpen twee of drie personen 
zijn, verzetslieden, die sedert jaren 
een echte ukase uitoefenen. (Onder
brekingen op de socialistische ban
ken). 

De h. Van Eynde. — Wie? 
De h. Van der Eist. — Ge kent ze. 
Mr Nazé. — Voua n'avez pas le 

droit de parlez de cela. 

De h. Van der Kist. — En thans 
kondigt de heer Minister aan... 

De h. Van Eynde. — Wie? Het is 
toch niet de heer Kamlel Huysmans 

De h. Van der Eist. — ...dat hlJ de 
Vlaamse afdeling van het consulta
tief comité, of het comité voor ad
vies, zoals men het noemen wil, dat 

"hij dat zal samensmelten met het 
Franse comité, of met de Franse af
deling en dat die twee samenge
voegde comité's over die gevallen 
gaan beslissen. 

De h. Spinoy. — Mijnheer Van der 
Eist, het comité waarvan U ons de 
namen hebt voorgelezen, is dat een 
Vlaams comité? 

De h. Van der Eist. — Er is maar 
één comité... 

De h. Van der Eist. — Het is het 
Verbond der Nobelen, 

De h. Van Eynde. — Het is Ver
bond der Nobelen. 

De h. Van der Eist. — Voor de toe
passing van de wet Lejeune wordt 
eerst advies gegeven door het per
soneelscomité van de gevangenis 
dat bestaat uit de directeur en de 
voornaamste leden van het perso
neel. Dit zijn de enige mensen die 
met kennis van zaken een advies 
kunnen geven, omdat het de enigen 
zijn die met de gedetineerden in 
aanraking komen. 

Er is dan het admmistratief comi
té van de gevangenis, waarvan ik 
daar juist de samenstelling gegeven 
heb. Die mensen geven ook hun ad
vies, en God weet op grond waar
van, want zij kennen de gedetineer
den meestal niet. 

Ten derde, is er dan het Consul
tatief Comité, of het Comité voor 
Advies, dat opgericht geworden ia 
door de heer Struye, en samenge
steld uit verzetslieden en dat tot nog 
toe twee afdelingen had, een frans-
talige en een vlaamstalige. 

Nu kondigt Öe heer minister aan 
dat hij die twee comité's zal samen
smelten, zodoende dat personen die 
geen woord nederlands kennen ea 
die in dat franstalig comité zetelen 
hun oordeel zullen moeten geven 
over de dossiers van de Vlamingen 
die nog gedetineerd zijn. Zij moeten 
dus hun advie*>Wt!bff8ngen over een 
dossier dat zij niet kunnen verstaan. 

Wat is die reden van die samen
smelting? Waarom is dat gebeurd? 
De heer minister zal het ons kunnen 
zeggen. Is het niet omdat de heer 
minister er op rekent dat de leden 
van het franstalig comité, de leden 
van het vlaamstalig comité tot een 
beetje redelijker gevoelens zullen 
brengen? 

, Mevrouwen, mijne heren, in ver
band met de gedetineerden, is er op 
dit ogenblik geen sprake van gena-
demaatregelen. Wij moeten elkaar 
goed verstaan. Er is sprake van de 
toepassing van de wet Lejeune. Deze 
wordt inderdaad niet automatisch 
toegepast, maar zij moet toegepast 
worden wanneer de voorwaarden 
vervuld zijn. 

De wet Lejeune voorziet in de eer
ste plaats dat een gedeelte van de 
straf, en wel een derde van de straf, 
moet uitgeboet zijn. 

Voor de criminele recidivisten, 
mevrouwen, mijne heren,- ik hoop 
dat U begrijpt wat dat betekent -
voorziet de wet Lejeune dat zij in 
vrijheid kunnen gesteld worden na 
14 jaar. 

Er zijn op dit ogenbhk in de ge
vangenis politieke dellnkwenten, die 
geen misdadigers van gemeen recht 
zijn, geen criminele recidivisten, 
maar die reeds meer dan veertien 
jaar gevangenisstraf hebben uitge
boet. 

Er is een tweede voorwaarde die 
gesteld wordt door de wet Lejeune 
en dat is de « verbetering » of de 
« amendering ». 

Wat betekent « verbetering» of 
« amendering»? 

Wel dat betekent dat de bevoegc'fc 
personen die over de eventuele toe
passing van de wet Lejeune te oor
delen hebben, de overtuiging moe
ten hebben dat de delinkwent, n a 
zijn invrijheidsstelling, niet In zijn 
misdadigheid zal hervallen. D i t Is 
de beteken!^ .yaji de i amendering >. 

De « amendering » betekent dus 
niet de zelfbeschuldiging naar com
munistisch recept. 

M. Dejace Th. — Parlez de ce que 
vous connalssez. 

ZOALS IN RUSLAND 
De h. Van der Eist. — En, mevrou

wen, mijne heren, de heer minister 
van Justitie heeft zo pas aan al de 
gedetineerde incivleken een circu
laire laten overhandigen, die ik U 
wil voorlezen, omdat het een mijl
paal zal zijn in de geschiedenis van 
ons strafwezen, omdat, voor het 
eerst in ons land, de zelfbeschuldi
ging naar zuiver communistisch mo
del ingevoerd wordt. 

M. Dejace T h — Je vous le répète-
parlez de ce que vous connalssez. 

De h. Van der Eist Ziehier dus 
die circulaire : « Het staat U vrij, 
voor 28 februari 1959, aan de heer 
minister van justitie een nota te 
doen toekomen, die door Uzelf of 
door uw raadsman is opgesteld en 
aan de hierna vermelde voorwaar
den beantwoordt. Ge kunt er een 
uiteenzetting in geven van uw 
standpunt en al de nuttige elemen
ten betreffende uw « amendering »... 

Die mensen die reeds tien jaar in 
de gevangenis zitten of meer, moe
ten, volgens de heer minister, zelf 
een verklaring afleggen of zij menen 
« geamendeerd » te zijn, ja of neen. 
Verwacht de heer minister mis
schien dat sommigen onder hen zul
len antwoorden : « neen, ik ben nog 
niet « geamendeerd », laat mij als 
't U beliefd nog een paar jaar zit
ten? » 

De h. Van Eynde. — Wie weet! 
De h. Van der Eist. — « ...uw fami

liale en sociale toestand, en in voor
komend geval, uw inzichten ten 
overstaan van de slachtoffers en 
van de vooruitzichten aangaande 
uw toekomst en herklassering in de 
maatschappij. Dit document mag In 
geen geval een pleidooi zijn nopens 
de grond van de zaak, want het ge
zag van het In kracht van gewijsde 
gegane dient geëerbiedigd. Elke nota 
zal ingestudeerd worden door het 
Comité van advies van de gevange
nissen, in het kader van een globaal 
nieuw onderzoek van de toestand 
van de veroordeelden wegens inci-
visme, die nog gedetineerd zijn. » 

Dat betekent dus dat men hier, 
vijftien jaar na de oorlog, de repres
sie nog eens opnieuw wil herbegin
nen. 

Maar ik zou een vraag willen stel
len aan de heer minister. Ik lees In 
die circulaire dat de betrokkenen 
dus alleen maar schuldbekentenis
sen mogen afleggen, dat zij alleen 
maar zichzelf mogen beschuldigen, 
maar de grond van hun veroorde
ling niet mogen betwisten. 

Wat moet dan de gedetineerde 
doen, mijnheer de minister, die van 
een college van advokaten bij het 
Hof van Beroep hier te Brussel, aan
gesteld door de strafhouder, een ge
motiveerd advies gekregen heeft 
waaruit blijkt dat hij ten onrechte 
veroordeeld geweest is voor de feiten 
die ten zijne laste weerhouden zijn. 

Wat moet die gedetineerde doen, 
die in het bezit is van een dergelijk 
dokument uitgaande van die juris
ten aangesteld door de stafhouder 
van de Orde der advokaten bij het 
Hof van Beroep te Brussel? De man 
heeft een gemotiveerd genadebesluit 
gekregen en sedert jaren weigert 
men zijn geval zelfs maar te onder
zoeken, omdat hij behoort tot die 
kategorie van « motive's J>. 

Velen onder U kennen die man. 
De h. De Sweemer. — Wie is dat? 
De h. Van der Eist. — Welnu, het 

is Hendrik De Weze. Mag die ook 
niet betwisten dat hij ten onrechte 
veroordeeld is geweest? 

Mijnheer de minister, de inhoud 
van die onazendbrief is een be
schaafd land onwaardig en al wie 
uw begroting goedkeurt, keurt ook 
dergelijke procédé's goed. Ik hoop 
dat die circulaire zal ingetrokken 
worden. 

De h. Van Eynde. — Wij hopen 
dat de minister zal ingetrokken 
worden. 

De h. Van der Eist. — Want Ik 
aanvaard niet dat men op 'dit ogen
blik in dit land het stelsel van zelf
beschuldiging - want daar komt het 
op neer - zou invoeren. 

DE ONWETTIGE 
KOMITEES 

Mijnheer de voorzitter, geachte 
vergadering, reeds herhaaldelijk is 
geprotesteerd geworden tegen dat 
comité van advies en tegen het be
staan van dat comité. 

Jaren geleden reeds konden wij in 
La Libre Belgique lezen in verband' 
met dit comité : « ...cette commis-' 
sion dont l'existence ne repose sur 
aucune base legale », die dus geen 
enkel wettelijke basis heeft, •<; Il est 
temps de rentrer dans la légalité. 
Cette intervention abusive d'organi-
sations dites '< de la resistance > 
fausse le jeu de la democratie. La 
repression et ses séquelles sont unl-
quement de la competence des ma-
gistrats et du mlnistre responsable 
devant les Chambres. » 

Inderdaad daarover gaat het. 
Welk is de taak en welk is de rol van 
dat comité van advies. 

Staatsminister Rolin heeft U des-
aangaande in de commissie voor da 
justitie van de Senaat ondervraagd, 
mijnheer de Minister. Het antwoord 
dat U aan de heer Rolin gegeven 
hebt was erg onbevredigend. Moet 
dit comité misschien oordelen over 
de amendering van de dellnkwen
ten dan wanneer de leden van dat 
comité de personen in kwestie niet 
eens kennen? Moet dit com'té de 
emanatie zijn van de openbare opi
nie? Zo ja waartoe dient dan nog 
het Parlement? 

Moet dat comité een krijgsraad 
zijn die een nieuw vonnis, na ge
heime procedure, moet vellen en 
waarvan meteen de Inhoud geheim 
is? Want het « advies » van dit co
mité is geheim. 

Mijnheer de minister, geachte 
dames en heren, er is in de loop van 
dit debat ook gesproken geweest 
over inclvisme, maar men spreekt 
hier over een incivlsme - laat me 
toe het te zeggen-, dat reeds tot het 
verre verleden behoort. Een incivls
me dat misschien nog voortleeft blJ 
enkele ongevaarlijke dromers, die 
nog niet weten dat het Derde ïlijte 
dood en begraven is, 

De h. Bracops. — Dit dank zij de 
weerstand! 

De h. Van der Eist. — Niet het 
incivlsme van gisteren, maar het 
Incivlsme van vandaag en van mor
gen is uw aandacht waard. 

Dat men een radikale Vlaamsge-
zindheid of Vlaams nationalisme wil 
doen doorgaan voor incivlsme, dat 
is dwaasheid. 

De h. Bracops. — Dat is uw schuld, 

AMNESTIE 
De h. Van der Eist. — En dat de 

kommunisten hierin de toon aange
ven zou voor alle verstandige men
sen een waarschuwing moeten zijn. 

En ten slotte een woord over het 
vraagstuk dat hier in het Parlement 
zo gemakkelijk de passies oproept. 

Dat is de amnestie. Men zegt a 
priori : Amnestie nooit ! Amnestie 
jamais! 

Maar waarom dan in alle andere 
landen die wij kennen, ook in 
Frankrijk, wel amnestie en waarom 
alleen in België geen amnestie? 

Mijne Heren, het is mijne per
soonlijke overtuiging dat amnestie 
de enige uitweg is uit het imbroglio 
van de repressie en dat het een aan 
te bevelen maatregel is. Wij moeten 
het probleem in zijn geheel durven 
zien. Wij moeten niet alleen denken 
aan degenen die door de repressie 
getroffen geweest zijn, maar wij 
moeten ook denken aan degenen die 
er aan ontsnapt zijn. Wij moeten dit 
doen om rechtvaardig te kunnen 
oordelen. Afgezien van de gevallen 
van louter gemeen recht, waar ik 
het hier niet over heb, en die buiten 
beschouwing vallen, werd in ona 
land maar een vorm van collabora
tie zwaar gestraft : dat is de poli-
t'ieke kollaboratie, de kollaboratie 
die ingegeven was door een overtui
ging. Daartegenover staat dat de 
economische kollaboratie praktisch 
niet bestraft geworden Is. 

(lees door op blz. 6) 
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Pij onzs Vlaamse boeren 

En onze kinderen! 
Ter gelegenheid van hel Nieuwe Jaar las de oude pastoor op onze ge

meente van op de preekstoel zoals ieder jaar het aantal geboorten en sterf-
ten voor en hij maakte zich kwaad : « Waar is de tijd van vóór de eerste 
oorlog, zei hij, dat er hier op ons parochie 50 en meer borelingen per jaar 
waren. 

En nu... ? « Nog 15 ». 
En het scheelde niet veel of wij boeren voelden ons diep beschaamd : 

« Was het niet weeral ONZE SCHULD ? » 

Na de Hoogmis gaan wij naar ou
de gewoonte ons eerste pintje ne
men in onze café, wij drinken op 
het Nieuwe jaar, klappen over 
koetjes en kalfkes en ledere Zon
dag wisselen wij ook een woorde
ken over de preek van onze Pas
toor, 

Ter attentie van onze pastoor 
geef ik hier een relaas van onze ge-
dachtenwisseling. 

is k inderr i jkdom 

nog een zegen ? 

Waarom zouden wij Vlaamse 
boeren nog kinderen grootbrengen? 

Er werd ons altijd wijsgemaakt 
dat kinderrijkdom een grote zegen 
Is en wij hebben dat altijd geloofd. 
In de zand- en zandlemige streken 
van Vlaanderen hadden ook onze 
kleinste boeren en onze landarbei
ders meestal boven de zes of zeven 
kinderen. 

W a t is er van onze 

boérenjeugd geworden ? 

Wel, laten wij eens kijken wat er 
van al die kinderen van ons dorp 
In de loop der geschiedenis terecht
gekomen is en wat er nu, op het 
huidig ogenblik, van terechtkomt. 

Gij zijt al oud, Mijnheer Pastoor, 
gij hebt zelf al veel gezien eh ook 
géhoord van de tijd vóór U. 

Gij hebt nog gehoofd vail' de tijd 
dat jongens van onze streek, kleine 
boerenzoons en landarbeiders, voor 5 
k 6 maanden naar Noord-Frankrijk, 
Parijs, Duitsland en Holland trok
ken. 

Hoe zij als grondgravers naar Pa
rijs trokken om er in de metro te 
werken, hoe zij daar met zes op een 
klein vunzig kamerke sliepen. 

Hoe zij als grondgravers naar 
Holland gingen om de polders te 
helpen droogleggen : hoe zij daar 
met 20 op een hooizolder sliepen : 
de vrouwen al de ene kant en de 
mannen al de andere kant. Hoe zij 
dan nog geregeld slagen kregen van 
de Hollandse arbeiders omdat zij 
als onderkruipers werden be
schouwd. 

Hoeveel van ons boerenvolk zijn 
Walewerkers geworden? 

Het is nog maar 30 jaar geleden 
dat zij op kleine triestige kamerkes 
voor zes uur een matras konden hu
ren. De polk bleef de ganse dag 
warm : de ene eruit en de andere 
erin. 

En nu vraag ik U : wat is er van 
al die jongens van on dorp gewor
den. Hoeveel van die brave jongens 
zouden nog hun Vlaamse katolie-
ken aard en hun geloof hebben ? 

WIJ BRENGEN KINDEREN GROOT 

VOOR WALLONIË EN FRANKRIJK 

Het is misschien hard gezegd 
maar wij hebben kinderen gekweekt 
voor Wallonië en Frankrijk. Die 
toestand duurt nu al 120 jaar en 
hebt gij. Mijnheer Pastoor, al een 
voetje verzet opdat de kinderen, die 
wij grootbrengen, in Vlaanderen 
zouden kunnen leven en sterven ? 
De Kerk deelt toch in het staats
gezag ? Of niet ? 

En dat spelletje gaat maar door. 

De Minister van Landbouw 
meent — hij zegt het misschien niet 
luidop — dat er weer een hoop boe
renzoons te veel. zijn. 

Hij wil de melk- en varkensprij-
zen juist zo hoog zetten dat alleen 
een boer met 6 ha. zonder zoons er
op kan leven. 

En de rest van ons boerenvolk ? 

Een pennetrek van de Minister. . en 
allemaal de straat op. 

Mijnheer Pastoor, toen ze onze 
glorieuze Wereldtentoonstelling op
bouwden, moest ge daar eens een 
maand in het slijk gestaan hebben, 
alleen maar om te kijken hoe ons 
boerenvolk daar geronseld werd. 

Hoe die jongens, die gewoon wa
ren met ploeg en hark te werken, 
op een goeie morgen met een schof 
moortel de stellingen Ingejaagd 
werden. 

En er zijn veel ongelukken ge
beurd op de W.T. en men stak het 
altijd op de dommigheid van die 
mancevers. Dat kan ik geloven dat 
er ongelukken gebeurden : moes
ten ze U zo van de ene dag op de 
andere op een werf zetten. 

De boeren van achter hun ploeg 
halen en zonder vakmanschap in 
de koolmijnen en de bouwnijverheid 
overplaatsen dat doet men zelfs in 
Rusland niet. Wel In ons katoliek 
democratisch Vlaanderen. Het ruikt 
hier kwalijk in ons katoliek Vlaan
deren naar de groot-financies en 
naar machtsmisbruik. 

Is dat rechtvaardig ? 
De Walen mogen revolutie hou

den zoveel ze willen. 
Maar wij in Vlaanderen mogen 

met 400.000 annoehjden, er is geen 
haan die er over kraait. 

Integendeel, als er ergens een 
Vlaamsgezinde zijn tong roert, 
wordt hij geëxcommuniceerd lijk 
de duivels. 

Wie zUft'^'oe •këtlei-s' èn de geu
zen... ? - • ; . • 

• en ; 'S' 
Maar Ja, Mijnheer Pas'toor, ie

dere maand krijgt gij Uw cheque. 
En ik heb daar in het geheel niets 
op tegen. Maar Ik verwed er mijn 
hoofd op, dat op de rand van die 
cheque gedrukt staat : Banque de 
la Société Générale de Belgique. En 
daar hebben wij wel iets tegen. Kan 
de Société een slechte holding zijn 
als zij de kaspositie van ons epis
copaat verzorgt en haar financies 
beheert ? Niet de bankiers, maar 
WIJ zijnidöultfitt^ïs »n de geuzen, 
wij, die uit liefde voor ons volk te
gen die schande opstaan. Quousque 
tandem ? 

Studenten en Amnestie 

5.000 legen 200 
Zowel het K.V.H.V, Leuven als Gent spraken zich uit amnestie. Samen 

2ljn dit 5.000 Vlaamse studenten. 200 Vlaamse studenten schijnen niet 
akkoord. Een Vlaams student schreef ons hierover zijn bedenkingen : 

Geef ze de pint ! 

De studenten van de « Vrije » 
universiteit van Brussel en de en
kele kliekjes, die uit dezelfde deeg 
gekneed zijn hebben een motie ge
stemd tegen amnestie. Hoed af 
voor die broekventen en geef ze de 
p i n t ! 

Het wijze voorbeeld van staats-
minlster Soudan, van senator Ro-
lin, een deskundige van internatio
naal formaat, laat hen koud; ze lo
pen liever zottekens na, die in 1944, 
hadden ze maar de kans gekregen 
ons land in de armen van het kom-
munisme wilden werpen, zottekens 
als Demany en zijn nasleep. 

Uit goede bron vernemen we ech
ter dat het hier maar gaat om een 
paar dozijn onnozele tafelspringers, 
die bij de studenten geen aanhang 
vinden, maar die hopen op die ma
nier in een gunstig daglicht ge
plaatst te worden. 

Hun motie hangt als een hoop 
lappen met een rotte driegdraad 
aaneen. Men voelt zeer goed de 
hand van oudere politiekers achter 
die kerels, omdat die oudere politie
kers zeer goed voelen dat ze het 

gros der studenten volledig kwijt 
zijn, behalve in Brussel, waar 
enkelen zich dan ook zo dwaas 
hebben aangesteld om moties te 
stemmen, die zouden passen in een 
diktatuurstaat, maar niet in een 
land waar kristelijke, humanis
tische en sociale moraal overheer
sen. 

Wetende dat er buiten onze 
Vlaamse idealisten nog een hele 
resem WaaJse verklikkers en moor
denaars in de gevangenis zitten, 
willen ze de eersten treffen door 
vooral de aandacht op de anderen 
te vestigen. Dergelijke trukjes pak
ken echter niet en we ijveren 
krachtdadig voor amnestie omdat 
we niet langer mogen dulden dat 
eerlijke Vlamingen opgesloten of 
verbannen blijven. Als die eerlijke 
Vlamingen gezondigd hebben tegen 
het Belgicisme, dan is dat aan de 
grove fouten van de Belgische staat 
te wijten en als de Vlaamse studen
ten van de « Vrije » universiteit 
thans het geluk hebben in het Ne
derlands te kunnen studeren, zodat 
ze niet meer verplicht zullen zijn 
later vertaalslaaf jes te worden, dan 
hebben ze dat te danken aan de 
strijd van het soort Vlamingen dat 

thans nog in kerker of buitenland 
verblijft. 

Het is een phcht van dankbaar
heid voor amnestie te ijveren om
dat deze amnestie zal ten goede ko
men aan durvers, die niet gewerkt 
hebben met natte vinger of met 
ellebogen, maar die eerlijk en met 
goede bedoelingen de weg zijn op
gegaan, die zij in zeer moeilijke 
omstandigheden hebben aanzien 
als de echte weg. 

Het past niet dat Vlaamse stu
denten zich tegen amnestie verzet-

• ten en de overgrote meerderheid 
doet het dan ook niet, wat blijkt 
uit de motie van die enkele Brus-
sele tafelspingers, waar ze zich be
klagen over de neutrale studenten
verenigingen. De Vlaming die zich 
tegen amnestie verzet is een sadis
tische lafaard of een onverant
woordelijke dwaas; hij speelt de 
verradersrol hem toegedeeld door 
Demany en enkele fanatieke poli
tiekers van tweede rang. 

Voor zo iemand kunnen we enkel 
de schouders ophalen en we reke
nen er op dat zij, die goed weten 
welke grote belangen er op het spel 
staan op 5 april met ons door Ant
werpen zullen trekken om te roe
pen : Foert gij Demany ! Wij eisen 
amnestie ! 

yijfoikkel - .Ukkel. 

Alle hens aan dek ! 

jDriel uit ^^ederland 

De nieuwe verkiezingen 
Nederlanders zijn sinds jaar en 

dag gewend aan een politiek van 
uiterste stabiliteit : de kabinetten 
zitten er doorgaans jaren achter el
kaar en de mannen, die eerste mi
nister geweest zijn, kan men nog 
op de vingers van een hand tellen. 
Dit strookt volkomen met de stugge 
en kalme degelijkheid van het bo-
ven-Moerdijkse deel der bevolking, 
dat vrijwel altijd de politieke voor
gangers van het land geleverd 
heeft. 

De grote massa laat zich aan ver
kiezingen en dgl. weinig gelegen 
liggen. De Nederlander gaat op zijn 
fiets ter stembus — alsof hij op weg 
naar het kantoor een boodschap 
moest doen voor zijn vrouw. Het re
sultaat van zijn stem en van die 
zijner landgenoten kan hem even
min opwinden : « het raakt zijn 
kouwe kleren niet » zegt hij, en het 
komt toch altijd op hetzelfde neer. 
Hij vergeet, dat deze onverschillig
heid hem. in de laatste decennia 
zeer veel gekost heeft. 

Op 12 maart a.s. zullen we de zeer 
ongewone gebeurtenis beleven van 
vervroegde verkiezingen. Zo op het 
oog is alles rustig. De uiterlijke pro
paganda is van een voorbeeldige en 
voorname degelijkheid. Voor een 
paar ramen in mijn straat hangen 
bescheiden plakblljetten ter op
wekking tot stemmen op de Partij 
van de Arbeid; voor een paar an
dere, voor de zogenaamde christe
lijke partijen en één voor de Partij 
voor Vrijheid en Democratie, de 
vermoedelijke winnaar der verkie
zingen. Het is een rustige, degelijke 
nederlandse straat, waar 20 jaar 
geleden waarschijnlijk niemand op 
de Socialisten stemde. 

In de brievenbus vind ik minder 
pamfletten dan bij vorige gelegen
heden. Alleen de partij-bladen en 
de radio maken wat lawaai. De li
beralen verzekeren in alle toon
aarden, dat ze in niets te vergelij
ken zijn met hun anticlericale en 
franskiljonse geestesgenoten in Bel
gië, ZIJ zweren, dat ze niet met de 
Socialisten zullen samenwerken, 
maar de volgende dag trachten ze 
te verduidelijken dat dit « niet > 
daarom nog niet noodzakelijk 
« nooit > betekent. De Katholieken 
schipperen ruggegraatloos als 
nooit tevoren en alsof er nooit een 
Mandement van de bisschoppen is 
geweest. Zij leverden de zacht-
rose-compromis Beel aan het romp
kabinet, en hun leider Prof. Rom-
nie bedelt, nu al, om een kabinet 
met brede basis — (leest : met de 
socialisten). Alleen de aardige en 
vriendelijke minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, Mejuf
frouw Klompé is, één keer, héél erg 
boos geworden omdat de socialis
ten zo hard liegen. 

Het ziet er alles zeer, zeer rustij 
uit en den Haag blijft het vredig
ste dorp van Europa. Maar een ding 
is me opgevallen : de socialisten 
hebben hun vuurrode dassen weei 
omgedaan. En dat zou v;eleens de 
grote verrassing kunnen blijken 
Hun woordvoerders spreken op d« 
onaangename en krakelig-agres-
sieve toon van lieden, die geen op
bouwend programma hebben en 
alleen maar willen afbreken : om 
te beginnen Nieuw-Guinea. Het 
zijn dezelfde kif-beginselen — 
(waarom hij wel, en ik niet) — die 
tot het verlies van Indié geleid heb
ben en tot de saaie vervlakking van 
het Nederlandse Volk, en die in fei
te ten grondslag ligt aan Winkel-
sluiting-wet, progressieve belasting 
en beperking der bouw-vergunnin
gen, enz. 

Wat de talrijke ambtenaren, bur
gemeesters en professoren van 
conservatieven huize, die geleide
lijk in de Partij van de Arbeid te
recht kwamen — en uit dien hoof
de vaak aan hun funktie — nu 
denken en straks doen is een van 
die grappige aangelegenheden 
waaruit de ironie blijkt van politiek 
opportunisme. 

Laat zich daarom niemand in de 
huidige politieke rust vergissen } 
Het extreme element is terug In het 
nederlandse socialisme; en Vlaan
deren zal er goed aandoen hiermede 
rekening te houden. Als de socia
listen hier meer dan twee of drie 
zetels verliezen dan komt ook de 
hele santekraam van gebroken ge-
weertjes, stakingen en arbeiders-
jeugd-centrales terug. Reeds nu la 
van de zogenaamde doorbraak niets 
meer te merken, behalve misschien 
in Limburg. 

De strijdbare en vinnige Jacques 
Gans schrijft, elke dag, waar
schuwt, bijt en spot, tegen de 
.schandaaltjes (die nu heus niet 
meer alleen bezuiden de Moerdijk 
voorkomen), tegen de doctorandi 
van het voortwoekerend ambtena
ren-dom en tegen de saaiheid der 
vervlakking. Of het helpen zal ? Ik 
betwijfel het vooralsnog. 

Nederland slaapt. 
En voor Vlaanderen zal, ook na 

12 maart, de Nederlander onver
schillig, een beetje hautain en soms 
zeer arrogant blijven. Hij fietst ter 
stembus en vandaar naar kantoor 
of naar huis. Elke dag. 

In een groot avondblad las ik dat 
de Nederlandse film « Fanfare » 
ook in België zou vertoond worden. 
Ik heb overigens niets dan goeds 
gehoord over dit produkt van den 
cineast Bert Haanstra. Maar het' 
blad kondigde aan dat de film eerst 
in het Vlaaijis moest na-gesynchro
niseerd worden. Als dit waar is, dan 
is dit een grove belediging en dan 
hoop ik dat « Fanfare » in Vlaan
deren voor lege zalen mag draalen. 

Op 5 april naar Aniwerpen 
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In het Parlement 

{Beschamende slavenrol 
Een beschamende slavenrol krij

gen onze Vlaamse parlementsleden 
[van al de unitaire partijen tussen
door toegekend. 

Van Eynde van Antwerpen, maar 
die sukkelaar beschikt feitelijk over 
niet voldoende hersenen om te we
ten hoe gemeen hij zich aanstelt, 
moet om zijn Waalse bazen, Buset 
en Collard, te behagen In de kolen-
kwestie, onze Vlaamse arbeiders in 
de rug schieten. 

Zelfs Spinoy moest zijn woordje 
plaatsen en ging, nadat het ge
plaatst was, beschaamd heen. 

In de partij, die omzeggens volle
dig steunt op haar Vlaamse kiezers, 
de C.V.P., mogen de volksvertegen
woordigers ook zo nu en dan eens 
een vlammende Volksunieredevoe
ring afsteken. De laatste weken 
kregen we zo de redevoering van 
Dries Claeys, de West-Vlaming en 
van M. Dewulf, de Oost-Vlaming. 

Hun redevoeringen, die zo afge
schreven schijnen uit ons partij
blad, werden met veel gloed in de 
Kamer afgelezen en om de brave 
Vlamingen te paaien werden ze 
volledig afgedrukt in de C.V.P.-
bladen. 

De door de katolieke partij sedert 
tientallen jaren gevolgde laktiek 
ligt er dik op : woorden en nog eens 
woorden uitkramen opdat de arge-
lozen zouden instemmend knikken 
en vergeten dat er moeten daden 
geëist worden. 

Die slaafse onderworpenheid van 
onze politiekers steekt schril af te
gen de houding van de Waalse po
litiekers. Deze laatsten kennen de 
noden van hun volk en staan er 
moedig voor' in de bres, zelfs al is 
vader Buset of Theo Lefèvre daar
over niet tevreden. Terwijl de 
Vlaamse politieke, slndikale en 
geestelljl 3 leiders met liefde een 
uitvlucht zoeken om niets te moe
ten DOEN, schrikken de Waalse 
nooit terug om onafhankelijke stel-
linge 1 in te nemen. 

Mr. F. van der Eist spreekt over 
Vlaamse Problemen 

Wanneer, In 's hemelsnaam wan
neer, zal dat bij ons ook gebeuren ? 

G. W. - Kortrijk. 

Salus Walloniae, 
suprema lex l 

Dat er in de Borinage heel wat 
herrie zou ontstaan omtrent het 
sluiten van een paar oude « doden-
trechters » (cfr. Pèturages, Marci-
nelle, enz.) daar had ledereen zich 
min of meer aan verwacht; men 
moet echter een tijd lang in het 
Walenland gewoond hebben, of 
veel met onze zuidelijke landgeno
ten omgegaan zijn om te begrijpen 
hoe ze met hand en tand kunnen 
vechten voor een verloren zaak, als 
die maar iets met « noss Wallo-
nèye » of met « la douce France > 
te maken heeft. 

We kunnen ons niet van de in
druk ontdoen dat het hier gaat om 
c much ado about nothing ». Want 
door het sluiten van die mijnen 
worden enkele honderden Walen 
rechtstreeks getroffen. Behalve de 
bureelbaantjes en ondergronds — 
de postjes van ingenieur, chef-po-
rion en porion zijn de mijnwerkers 
vast allen Italianen, Polen, Duit
sers . e 1 Vlaamse pendelkoelies. 
Waar zu hem dan de knoop dat 
heel de rode Borinage op stelten ge
zet wordt ? De machtspositie van 
het A.B.V.V. en de neringdoeners 
die van en rond deze bedrijven zich 
vetmesten... met miljarden aan 
schaamteloze toelagen, zonder kon-
trole. 

Wij bewonderen de ijver van het 
A.B.V.V., vooral van de Vlaamse tak, 
kop Van Eynde vooraan, In deze 
onverkwikkelijke stankpoel. Wij be
wonderen ook zijn ijver (sic) voor 
de sociaal-ekonomische belatlgen 
In Vlaanderen, zijn strijd tegen de 
mobiliteit, tegen het sluiten van de 
tekstlelfabrieken, tegen de sabotage 
van de industrialisatie van Lim
burg, tegen de chronische werkloos
heid in onze gewesten. 

DE REPRESSIEKANKER 
(vervolg van blz. 4) 

Amnestie 
De h. Van der Eist : De h. Bohy 

fraktievoorzitter van de socialis
tische Kamergroep, die, spijtig, hier 
niet aanwezig is, verklaarde in de 
zitting van 17 juni 1947 van deze 
Kamer : Je dis mol que la forme 
d'incivisme la plus odieuse après 
celle des tueurs et des dénonciateurs 
est celle de la collaboration écono-
mique. Elle n'est basée que sur Ie 
gout de l'argent, pour l'argent et elle 
devrait être Ie plus durement con-
damnée.» 

Welnu, Mijne Heren, ziehier de 
juiste cijfers. Er waren 77.335 dos
siers uit hoofde van economische 
koUaboratie. Er werden er 73.800 ge
klasseerd zonder gevolg, waarvan 
53.190 van augustus 1945 tot mei 
1946, dus onder linkse regeringen. 
En uiteindelijk werden voor gans 
het land 1.371 personen tegenspsre-
kelijk veroordeeld uit hoofde van 
economische koUaboratie. Daarte
genover staat dat het aantal veroor
deelden op grond van artikel 118 bis, 
plus eventueel andere artikelen, dus 
voor politieke koUaboratie alleen 
voor het Vlaamse landsgedeelte, 
27.974 bedraagt. Ge kunt een verge
lijking maken met de gevallen van 
economische koUaboratie die be
straft geworden zijn. 

Zo mild werd in dit land «la for
me d'incivisme la plus odieuse» 
behandeld, en zo zwaar de politieke 
koUaboratie. Ik zou andere feiten en 
omstandigheden kunnen aanhalen, 
ïk zou oordelen en meningen kun
nen aanhalen vaa vooraanstaande 
|en hoogstaande personen van ult-

eenlopenHë politieke overtuiging en 
herhalen wat ze gezegd hebben over 
de repressie en de wijze waarop ze 
gevoerd werd. Ik zou er kunnen en 
moeten op wijzen dat in het Vlaam
se land de schuld niet uitsluitend 
en alleen aan de ene kant moet ge
zocht worden en dat de Belgische 
Staat nog iets goed te maken heeft. 
En daarom heb ik nog een greintje 
hoop dat edelmoedigheid, recht
vaardigheid en rechtschapenheid 
het zullen halen op haat en wraak. 
Ik spreek hier niet voor Wallonië. 
Ik ken de toestand niet in Wallonië. 
U weet het ik ben een federalist en 
het is niet mijn schuld dat wij leven 
in een unitaire Belgische Staat. Ik 
spreek als Vlaming, voor Vlaande
ren, en ik weet dat de meerderheid 
van het Vlaamse volk de repressie 
en de nasleep ervan reeds lang beu 
is en dat de gedachte van verzoe
ning en de gedachte van amnestie 
in Vlaanderen in ruime kringen 
aanvaard wordt ook door mensen 
van links. 

Ik hoop. Mevrouwen, Mijne Heren, 
dat wij in de toekomst die weg zul
len kunnen opgaan en dat wij die 
weg zullen opgaan, om aan deza 
vraagstukken, die een nasleep zijn 
van een oorlog die reeds zo ver in 
het verleden ligt, dan wanneer wij 
leven in een wereld die volledig ver
anderd is, in een wereld waar de vij
and van gisteren een bondgenoot 
van vandaag geworden is, een oplos
sing te kunnen geven. 

Ik geloof niet dat het land daar
door slecht gediend zou zijn. 

Ife dank U. 

. In het Antwerpse hebben ze door 
hun onverzoenlijke houding een 
der bloeiendste (en meest winst
gevende) takken van de haven
bedrijvigheid lam gelegd : de 
scheepsherstelling. Het aantal te-
werkgestelden daalde tussen mei 
1957 en januari 1959 van 9.711 tot 
2.024. Zijn dat minder of meer 
werklozen dan in de Borinage ? 

Krijgen deze bedrijven ook wel
dra een deel van het regerlngs-
manna ? 

Is de samenleving in dit land 
symbiose of parasitisme ? U geeft 
zelf het antwoord, lezer. En heb de 
moed de enige oplossing ter vernie
tiging van dit parasitisn\e te steu
nen : zelfbestuur vah Vlaanderen 
door de Volksunie ! 

Zannekin - Schoten. 

Een klein 
moedig volk huldigt 
een groot man 

Monseigneur Makarios, de geeste
lijke leider van zijn klein volk, dat 
in uiterst moeihjke omstandighe
den de strijd aanbond tegen Go
liath Engeland, werd uitbundig ge
vierd. 

Daarin ligt niet alleen voor onze 
leiders, maar ook voor ons volk, een 
grote les. 

Voor onze leiders : opdat ze kra
nig en oprecht, taa^ er̂  jolhoudend 
hun macht en A'un Invloed izouden 
gebruiken voor hun volk. 

Voor onze mensen : opdat ze niet 
klelnmoedig zouden zijn, maar al
tijd en overal zouden ijveren voor 
de algemene, Vlaamse belangen. 
Opdat ze verder zoî den kijken dan 
hun onmiddellijk eprsoonlijk belang 
en, met klare kijk op de toekomst, 
moedig die politieke beslissing zou
den durven nemen, die alleen red
ding brengen kan : ijveren met ons 
voor Vlaamse macht. 

Hugo - Peer. 

Naar aanleiding van de bespre
king van de begroting van binnen
landse zaken heeft onze volksver
tegenwoordiger een belangrijke rede 
uitgesproken in de kamer die wij 
wegens plaatsgebrek niet kunnen 
publiceren in dit nummer. Hij be
handelde eerst een reeks uiteenlo
pende kwesties die onder de be
voegdheid vallen van de minister 
van binnenlandse zaken : de ver
houding Vlamlngen-Fransspreken-
den in het departement, (hij wees 
er op dat onder de homogene C.V.P.-
regering Eyskens minister Heger 
niets deed om de toestand te ver
beteren, integendeel); het statuut 
voor het provincie- en gemeente-
personeel waardoor paal en perk 
moet gesteld worden aan de wille
keur en het favoritisme bij benoe
mingen en bevorderingen; de bur
gemeestersbenoemingen (de Minis
ter gaf te kennen dat hij generlei 
bezwaar heeft tegen het benoemen 
van Volksunie-mensen tot burge
meester) ; de noodtoestand van de 
gemeentelijke en aangenomen open
bare blblioteken; de verdeling der 
gelden van het Fonds der gemeen
ten (o.a. werden in 1958 aan de 
Waalse gemeenten 208 miljoen 
frank hulpgelden uitgekeerd, aan» 
de gemeenten der brusselse agglo
meratie bij de 58 miljoen, aan al de 
Vlaamse gemeenten samen... nog 
geen 53 miljoen frank). Hij ver
wittigde de Minister dat hij een 
onderzoek zou instellen naar de 
werking van dit Fonds en de even
tuele (en zelfs waarschijnlijke) be
nadeling der Vlaamse gemeenten in 
andere sektoren. 

Na dit eerste gedeelte van zijn 
tussenkomst ging Mr. Van der Eist 
over tot de behandeling van de zeer 
belangrijke problemen van de taal
grens, de talentelling, het probleem 
Brussel, de zetelaanpassing. Hij 
zette met grote bevoegdheid de al
gemene beginselen uiteen die het 
Vlaamse standpunt ter zake bepa
len : de erkenning van de twee 
volksgemeenschappen en de afbake

ning van hun volksgebied; de eer
biediging van de Nederlandse inte
griteit van Vlaanderen, wat insluit 
de vernederlandsing van al wat bij 
Vlaanderen hoort en de afwijzing 
van iedere vorm van tweetaligheid 
in Vlaanderen. Hij verzette zich 
scherp tegen ieder regime van 
tweetaligheid of van faciliteiten 
voor franssprekende inwijkelingen 
in Vlaamse gemeenten. Hij wees er 
op dat het lot van de taalgrensge
meenten en van de bedreigde 
Vlaamse gemeenten der brusselse 
agglomeratie niet alleen de inwo
ners van deze gemeenten aangaat, 
maar gans het Vlaamse volk dat 
geen gebiedsroof kan dulden. 

Daarom ook geen talentelling 
meer. Vlaanderen zal zich met alle 
middelen te weer stellen. 

Wat de zetelaanpassing aan h(̂ t 
bevolkingscijfer betreft zet het wets
ontwerp Heger, van tijdens de ho
mogene C.V.P.-regering Eyskens, 
het ongrondwettelijke bedrog ten 
nadele van de Vlamingen voort, 
door de onaanvaardbare theorie van 
de verworven rechten of prioritaire 
overschotten. Spreker begrijpt de 
onrust van de Walen : daar hij fe
deralist is heeft hij geen bezwaar 
tegen de hervorming van de staat 
op federalistische grondslag. Zolang 
wij echter leven in een unitaire 
staat moet het grondwettelijk en 
demokratisch recht der Vlamingen 
op een evenredige vertegenwoordi
ging In het parlement volgens het 
bevolkingscijfer geëerbiedigd wor
den. 

Wij hopen in een volgend num
mer minstens enkele belangrijke 
uittreksel^ i4t,(deze.rede te kunnen 
opnemen en verwijzen belangstel
lenden naar het Beknopt Verslag, of 
veel beter : naar de « Parlementaire 
Handelingen», zitting van dinsdag 
24 februari 1958, waariij de steno
grafische opname volledig gepubli
ceerd is. 

TEGEN MERCHIERS 
De studenten in Leuven zetten 

hun aktie voort. Geweld en bagarre 
was beloofd aan Merchiers en hij 
heeft er gekregen en hij zal er nog 
krijgen. Op 20 februari is een groep 
uit Leuven gaan betogen voor het 
parlement om de Vlaamse parle
mentairen aan te sporen om tegen 
de begroting van Merchiers te stem
men. En 's nachts had dan een meer 
radikale aktie plaats. Een 70-tal 
studenten ingedeeld in verschillen
de groepen, braken alle belangrijke 
toegangswegen tot Leuven op. Dit 
was zo maar geen onberedeneerde 
zaak of een plezierig avontuurke. 

Neen, het plan was grondig uit
gewerkt en alles was voorzien, 
vooral de veiligheid van de nach
telijke chauffeurs, zodat niemand 
op de barrikades kon rijden. Deze 
aktie stond In het teken van pro
test : protest tegen de onvoldoende 
maatregelen voorgesteld door Mer
chiers, protest tegen de Vlaamse 
CVP. parlementairen die voorge
nomen hadden voor de begroting 
van Merchiers te stemmen. En ook 
omdat men het nodig achtte dat er 
bagarre kwam, omdat er al genoeg 
papier verspild werd aan moties en 
uiteenzettingen van ons standpunt. 

omdat deze taal duidelijker spreekt 
dan op papier geschreven eisen en 
omdat in geen geval de repressie 
en de toch zo zeer nodige amnestie 
mag doodgezwegen worden. 

OP STRAAT... 

komen was het enige dat nog niet 
geprobeerd was. Vijftien jaar na de 
oorlog bleef er niets anders meer te 
proberen. De studenten zijn dan ook 
niet verantwoordelijk voor de ba
garre wel zij die de spons niet wil
len vinden of ze niet willen hante
ren. De kwade wil bij hen is nu toch 
duidelijk genoeg. Met 800 man kwa
men de studenten dan ook op straat 
op woensdag namiddag, 25 februari. 
Natuurlijk niet om een waardige 
betoging te houden rtaar wel om te 
laten zien dat er In Vlaanderen nog 
mensen zijn die voor amnestie des
noods willen vechten, om te laten 
zien dat een massa-betoging voor 
amnestie nog mogelijk is. Dat zal 
men vooral kunnen waarnemen in 
Antwerpen op 5 april. Te Leuven 
waren er van zelf sprekend inciden
ten, zelfs zware botsingen tussen 
rijkswacht en studenten die voort
duurden tot twee uur 's nachts. Men 
kan echter de studenten hierover 
niets verwijten. Het enige dat men 
hen kan verwijten Is dat ze niet 
veel vroeger begonnen zijn en dat 
het niet nog veel heviger was. 

Maar ja, er zijn er altijd zoveel 
die spreken over opportuniteit. 

Ze zullen daar wel altijd blijven 
over spreken. Maar met hun oppor
tuniteit hebben ze nog niet veel be
reikt. « Ons Leven », het studenten-
weekblad van het Verbond, schreef 
verleden week : « Amnestie zal men 
tenslotte met geweld verkrijgen, 
omdat de anderen het ons in vrede 
niet willen schenken ». Geweld is er 
geweest en zal er nog komen, want 
we hebben gezien dat er In onze 
jeugd, ook in de anders zo onver
schillige studentenwereld, nog ve
len te vinden zijn die willen strij
den, niet voor holle leuzen en ledige 
begrippen, maar wel voor tastbare 
realiteiten tegen het onrecht dat 
ons arm volk reeds zo lang moet 
verduren, niet alleen in verband 
met de repressie, maar ook op nog 
zoveel andere gebieden. Als slot wil 
ik nog « Ons Leven » citeren : « Wij 
Vlamingen zullen marsjeren zonder 
veel komitees en moties, maar op 
straat ». 

Met waardigheid en kalmte zullen 
we trouwens ook niet veel bereiken. 

Dat heeft het verleden en het he
den (Borinage - Limburg) genoeg 
bewezen. 

Sagltta. 

^'•'^ . . i -
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Kanfon Neerpcit 

Tijdens de voorbije gemeentever
kiezingen werden te Overpelt, Lom
mei en Achel naamloze strooibrief-
jes verspreid. In de 2 laatstver-
noemde dorpen werden de daders 
ontmaskerd. Het baart natuurlijk 
geen verwondering dat het om 
C.VP.-ers ging. Dit is maar nor
maal, en ons zou het verwonderd 
hebben moest het iemand anders 
gedaan hebben. In één van deze 
dorpen was het zelfs een A.C.V.-
proost die zich tot deze praktijken 
leende... Ook normaal, gezien de 
houding van sommige van onze 
bisschoppen. Te Overpelt werden de 
daders (nog) niet ontmaskerd, maar 
ook hier wijst alles er op dat ze in 
de ware C.V.P. schaapstal thuis
horen. 

Te Achel en Overpelt kreeg men 
een burgemeester die het tegen de 
zin van de C.V.P. werd. Het is een 
publiek geheMu dat de C.V.P. te 
Overpelt bepaalde mensen, die hun 
woord gegeven hadden de huidige 
burgemeester te steunen, op alle 
mogelijke manieren heeft lastig ge
vallen om hen nog van gedacht te 
doen veranderen en om zodoende 
een ander burgemeester te krijgen. 
De C.V.P. was van oordeel : « Lie
ver een ander burgemeester, om het 
even wie, dan de huidige > Tever
geefs echter, de voorgedragen kan
didaat van de meerderheid werd 
benoemd. Wat deden de C.V.P. ver
antwoordelijken toen ze zagen dat 
hun loense middelen geen bijval 
kenden ? Zij waren de eersten om 
de (tegen hun zin benoemde) bur
gemeester geluk te wensen, en lie
ten hom tevens weten dat ze ach
ter hem stonden en hem volledig 
steunden. i ,, ' • ; 

Eerlijke menöeri^?'^^'^leiMizi'eïigé 

Binnenkort zal er weer met kalk
en plaktochten begonnen worden. 
Als de C.V.P. wil mag ze ons werk 
vernielen. Maar dan is ze ook ver-
tigd : wie ons belet de straat te 
gebruiken, verplicht ons onze toe
vlucht te nemen tot het blad. En 
daarin kan op een kleinere plaats 
héél wat meer gezegd en geschre
ven worden... 

0-VUANDEREN 

komedianten ? ' 

Te Overpelt werd Loui's^'irahft'^1- ' 
den, onze kandidaat bij de wet
gevende verkiezingen, 1ste schepen. 
Hij behaalde een massa voorkeur
stemmen, en tijdens de enkele we
ken dat hij dd. burgemeester was 
trof hij reeds verschillende gunstige 
maatregelen, o.a. ten voordele van 
de werklozen van Fabriek en Lin-
del-Hoeven, maatregelen waarop 
deze mensen reeds vele jaren ge
wacht hadden maar die ze niet 
kregen van de C.V.P., die zich noch
tans te pas en te onpas als de par
tij van de arbeiders en de gewone 
mensen wil doen doorgaan. Het zal 
een zware pil betekenen voor de 
C.V.P. - hakenkruisschilders, dat 
Louis nu schepen is. 

Enkele lezers vroegen ons ook of 
iemand van de door ons in een vo
rig artikel terechtgewezen personen 
bij de politie klacht had ingediend. 
Het spijt ons dat we ontkennend 
moeten antwoorden; we hadden 
niets liever verlangd (het is nog 
niet te laat !), maar « moed ^ en 
« C.V.P. » passen niet bij mekaar. 
De C.V.P. houdt meer van kruipe-
righeid en gluiperigheid. En klacht 
indienen is gevaarlijker dan ha
kenkruisen schilderen ! Deze mond-
helden hebben het druk als ze ver 
van ons verwijderd zijn; als ze bij 
ons staan zijn ze het voorbeeld van 
de kalmte en deemoed. Bang voor 
wat we nog allemaal, ongestraft en 
zonder afbreuk te doen aan de 
waarheid, van hen zouden kunnen 
vertellen ? 

De « professor » die ons heel 
braafjes en schuchter verweet dat 
we er zijn ganse school niet moes
ten doortrekken (Nota : dat heb
ben we niet gedaan, maar het is niet 
iedereen gegeven te kunnen le
zen...) omdat er enkelen verkeerd 
gehandeld hadden tijdens de ver
kiezingen, moet ons eens laten we
ten waarom hij, toen bijna gans 
zijn school in de gevoerde kiesstrijd 
tegen ons stond (past dat wel voor 
'n school ?), waarom hij toen niet 
geprotesteerd heeft bij de C.V.P. ?, 
Is het misschien omdat de wegen 1 
der politiek ondoorgrondelijk zijn;-
voor onze houtbewerker ? 

GENT 
Vlaams-nationaal jeugdfeest. 

Op zateidag 14 maart te 19 u. 30 
in de feestzaal Roeland, Korte 
Kruisstraat, 3, Gent, geeft het ven
del '< Artevelde », van het Verbond 
van Blauwvoetvendels zijn 12de 
jaarlijks jeugdteest, onder het 
motto '< Wij gaan saam die toe
komst in ». 

UIT GENT 
Door het arrondissementsbestuur 

van de Volksunie werd van week 
een manifest uitgegeven van de ar
beiders en bedienden nopens de 
tragische werkloosheid in het 
Gentse. 

26.500 werklozen zijn er aldaar, 
waaronder alleen in de tekstiel-
sector meer dan 16.000. 

Deze nijverheid wordt ter dode 
gedoemd en geen mens spreekt er 
van nieuwe nijverheden op te rich
ten voor de dompelaars. 

Aan de Gentenaars, werd de 
vergelijking voor gehouden met 
Wallonië. 

Het manifest wordt in werkers
kringen druk besproken. 

AALST 
Uit Aalst kwamen tientallen 

abonnementen binnen. 
De pionier uit het Aaisterse, de 

i^irySS"»* <»)««»<'door en door eerlijke, toegewijde en 
dinamische sekrelaris, heeft zich 
opnieuw aan de spits gehesen bij 
de wervers. 

AALST 
Zaterdag 14 maart — 20 uur 

Zaal Madelon 
Sprekers : Mr. F. Van der Eist 

over amnestie; 
Drs. W. Jorissen over ;)Ociaal-

rkonomische vraagstukken. 
Voorzitter Ir. Jan Van den 

Berghe. 

SINT NIKLAAS 
In de kapel van de Arme Klaren 

had alhier een rouwdienst plaats 
ter nagedachtenis van wijlen nota
ris Gerard de Bock, Paul de Kem
peneer en Pater van Caeneghem. 

Het hoofdbestuur van de Volks
unie was vertegenwoordigd door 
Rudi Van der Paal. 

BRABANT 

LEUVEN 
Sociaal Dienstbetoon 

Alle dinsdagen van 20 u. tot 22 u. 
Alle zondagen van 11 u. tot 13 u. 
Lokaal « Cristal », Parijsstraat, 

12, Leuven. 
Sluit aan bij de Vlaamse zieken

kas « Opstanding ». 
Men kan in dit lokaal ook in

schrijven voor de autobus naar 
Antwerpen Amnestiebetoging van 
5 april a. s. 

Reiskosten : 40 F. 

SCHAARBEEK 
Maandag 16 maart te 20 u. 
Spreken : 
Mr. F. Van der Eist, volksver

tegenwoordiger. 
Mr. D. De Coninck, 

in het lokaal « L'Amitié •», Liedts-

plein, 35. 
Allen op post. 

DWORP 
Zaterdag 14 maai't te 19 ü. 30 
Spreken : ' ,'1 i-'^Jifmiti 
Wim Jorissen, " ' ^ ""^-^^^'r^^* 
Achiel Van Malderent''-'-:''^»-'^^'^^ 
Daniel De Coninck, 
« In den VlaamscheoiJLÊeuw », 

Kring, Dworp. f.i.tr)Tfe"\/;(.vl 
GOOIK 

Zondag 8 maart te 10 u. 30 
Spreken : 
Wim Jorissen, •;^>A-
Achiel Van Malderen, ••'-•' 
Steegmans. 

in Café Gustaaf Sorgeloos, Sfry-
lant. 

ilNiWERPEi 
AMNESTIEBETOGING 

Koortsachtig wordt gewerkt aan 
de organisatie van de Amnestiebe
toging van 5 april. 

Ononderbroken zijn onze V.M.O.-
mannen aan het werk . ledere za
terdag en zondag zijn zij met de 
mikrowagen met gloednieuwe sterke 
mikro's op de baan. De kolportages 
kennen ee i groot sukses. In ver
schillende gemeenten trokken onze 
V.M.O.-mannen doorheen de straten 
gewapend met .spandoeken waarop 
de eisen van de Volksunie vermeld 
stonden. 

KENAAT VEREMANS «i» JAAR 
De Vlaams-Nalionalistische toon-

dichter Renaat Veremans, de kom-
ponist van het wondermooie lied 
<̂ Vlaanderen >, vierde op 2 maart 

zijn 65e verjadrdag." ' '•" ' "^ 
Namens het arrondissement Ant

werpen werd door Reimond Mat-
theyssens en Rudi Van der Paal een 
huldeteiegram gezonden. 

ZITDAGEN 
Onze gekozenen houden voortaan 

zitdag iedere eerste en derde vrij
dag van de maand in het lokaal 
.. Egmont», van Ertbornstraat, 3, 
Antwerpen (tel. 32.66.82). Nu vrij
dag, 6 maart heeft een zitdag plaats. 
De volgende heeft dus plaats op 
20 maart. 

VLAAMS-NATIOX \Li: 
GEMEENTERAADSLEDEN 

De Vlaams-Nalionalistische ge
meenteraadsleden vaa groot-Ant-
werpen hielden op 6 maart een eer
ste kontaktvergadering in aanwezig
heid van volksvertegenwoordiger 
Frans van der Eist, Reimond Mat-
theyssens en Rudi Van der Paal. 

ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE V.M.O. 

Op vrijdag, 6 maart houden de 
aktieve propagandisten een alge
mene vergadering ter voorbereiding 
va nde amnestiebetoging van 5 
april. Hier wordt het woord gevoerd 
door Wun Maes, provinciaal V.M.O.-
leider. Bob Maes, algemeen V.M.O.-
leider en Rudi Van der Paal, alge
meen propagandaleider. 

PROPAGANDATOCHT 
DOORHEEN ANTWERPEN 

Een kleine autokaravaan trekt op 
zaterdag, 7 maart, doorheen de 
voornaamste straten van Antwer
pen, dit ter voorbereiding van de 
amnestiebstoging van 5 april. 

ALGEMEN KOLPORTAGE 
In samenwerking met de V.M.O.-

Gent en Brussel houden ohze V.M.O. 
mannen een algemene kolportage te 
Antwerpen op zondag, 8 maart. 

AMNESTIE-AVOND TE BERCHEM 
Wij vernemen dat de Bercherase 

verenigingen een Amnestie-avond 
inrichten op dinsdag, 10 maart te 
20 uur in. het parochiaal lokaal 
« Vrede », Vredestraat, 20. Sprekers 
zijn Pater Prof. dr. N.M. Wildiers en 
de studentenleider Wilfried Mar-
tsn.s. 

ALGEMENE KADERDAG BRUSSEL 
zondag 15 maart te 15 uur St Michiels, Grote Markt 24 

Agenda : 
Mr. F. Van der Eist : Politieke Toestand, 
Drs. W. Jorissen : Uitbouw van de org:anisatie, 
Rudi Van der Pael : Amnestiebetoging-, 
Dr Leo Wouters : Slotwoord. '•^Ü .,11 

.' Oil f («,^/- 1.0-

ARRONDISSEMENTSRAAD 
VAN .\NTWERPEN 

De Antwerpse arrcndissements-
raad vergadert op 13 maart onder 
voorzitterschap van Reimond Mat-
theyssens. De agenda voorziet o.a. 
het overzicht van de politieke toe
stand, de amnestiebetoging e. a. 
Daar de flink werkende afdeling 
Borgerhout, die heerlijk werk ver
richt onder het impuls van Ferdi
nand Geerts en gemeenteraadslid 
Juul Dillen, een voldoend aantal be
talende leden om niet én, maar wel 
twee vertegenwoordigers in de ar-
rondissementsraad te tellen, zal t i j 
dens die bijeenkomst de tweede ver
tegenwoordiger namens Borgerhout 
verkozen worden. 

KADERSCIIOOL 
De derde les van de Kaderschool 

wordt gegeven op zaterdag, 14 maart 
te 15 uur, op de Groenplaats, 9, 
Antwerpen. Lesgevers zijn Reimond 
Mattheyssens en Karel Dillen. 

NATIONALE KADERDAG 
Het arrondissement Antwerpen 

zal flink vertegenwoordigd zijn op 
de nationale kaderdag van 15 maart 
te 15 uur te Brussel. 

« DE VLAAMS-NATIONALIST » 
Op 10 maart verschijnt het eerste 

nummer van het maandblad «De 
Vlaams-Nationahst >, een blad ver
zorgd door onze propagandisten. Dit 
blad wordt gratis verspreid op zes
entwintigduizend exemplaren in de 
provincie Antwerpen. Het eerste 
nummer bevat o.a. een biografie van 
Mr Frans van der Eist en zijn on
vergetelijke tu.ssenkomst in het 
parlement in november 11. 

PERSONALIA 
Wij vernemen met genoegen dat 

in de gezinnen van onze vrienden 
dr. SC. Bert Hermans-van Roos-
broeck, Frans Verhoeven-Mertens, 
en Jef Bosmans-Wijters, een blijde 
gebeurtenis heeft plaats gehad. 

Onze hartelijke gelukwensen aan 
deze goede vrienden en medewer
kers. 

(JEZELLIG S.IMENZIJN 
Op zaterdag, 21 maart te 19 uur, 

heeft een gezellig samenzijn met 
maaltijd plaats, aangeboden door 
de Antwerpse propagandisten aan 
volksvertegenwoordiger en Mevrouw 
Frans van der Eist. 

Als tafelredenaars zullen gevraagd 
worden arrondissementsvoorzitter 
Reimond Mattheyssens, algemeen 
propagandaleider Rudi Van der 
Paal, provinciaal propagandaleider 
Wim Maes, Ingenieur Frans Broos, 
en Dr. Rik Ballet. 

Het aantal plaatsen is strikt be
perkt tot honderd. De bijdrage in 
de onkosten bedraagt 40 F. per per
soon. Men kan inschrijve bij Wim 
Maes, Lanteernhofstraat, 28, Bor
gerhout (tel. 33.85.65). 

NATIONALE ROUWDAG 
Op de jaarlijkse nationale rouw-

dag van 12 april, dag waarop in 1956 
Dr Borms vermoord werd, zal een 
plechtige H. Mis opgedragen worden 
te Antwerpen op initiatief van de 
<> Pallieters ^. 

VLAAMSE KRING - ANTWERPEN 
Het tweede avondfeest van de 

«Vlaamse Kring - Antwerpen» heeft 
plaats op zaterdag, 25 april in de 
zalen Palladium, Offerandestraat, 
42, Antwerpen. 

AMNESTIEBETOGING 
Honderdduizenden strooibiljetten 

zullen in groot-Antwerpen verspreid 
worden rond 10 maart, om de Vla
mingen op te roepen voor de Am
nestiebetoging van 5 april. 

DE VOORNAAMSTE TAAK 
V.\N EEN PROPAGANDIST 

In een uitvoerige omzendbrief dd. 
28 februari 11. heeft Rudi Van der 
Paal, onze algemene propaganda
leider, als voornaamste taak voor de 
aktieve propagandisten gestipu
leerd : de Abonnementenwerving en 
de Ledenwerving:. 

BORGERHOUT 
Door het schepencollege van Bor

gerhout werd op voorstel van onze 
gekozene Juul Dillen het Initiatief 

'genomen om aan de heer Minister ', 
alsook aan de heren voorzitters van 

kamer e.n Senaat een motie voor 
amnestie te richten, waartegen de 
socialisten en de liberaal gekozenen 

De inhoud van deze motie waar-
zich eenparig verzetten, 
van de juiste tekst nog niet is ge
kend, drukt de wens uit, om einde
lijk na vijftien jaren amnestie te 
verlenen aan alle politiek gestraf
ten en bannelingen. 

Hierdoor heeft het kristehjk Bor
gerhout bewezen dat het vrede en 
verzoening wenst, en dat de fouten 
die in beide kampen werden bedre
ven, nu eindelijk, na vijftien jaar, 
tot het verleden moeten behoren; 
het is alleen jammer dat de zich 
humaan noemende linkse partijen 
zich niet over hun bezwaren (of is 
het partijtucht) konden heen zet
ten, opdat uit geheel Borgerhout de 
roep naar verzoening zou weer
klinken. 

DAGELIJKS BESTUUR 
In de schoot van de Antwerpse 

arrondissementsraad werd een da
gelijks bestuur verkozen, bestaande 
uit voorzitter Mattheyssens, sekre-
taris Rudi Van der Paal, propagan
daleider Wim Maes, organisatielei-' 
der Piet Vereecken, en penning
meester Jeroom van Besien. 

LIMBURG I 
ABONNEMENTENSLAG ] 

B.j de aanwinst van abonnenten' 
komen de kantons Hasselt en Maas
eik vooraan. Te Hasselt zelf en te 
Neeroeteien - Opoeteren werd een 
1 linke inspanning geleverd. 

HASSELT 
Honderden banden <' Ehas vrij » 

werden te- Hasselt aangebracht. De 
daders zouden voortgaan tot de re
gering Eyskens Dr. Elias zal vrij
laten. 

Tal van deelnemers meldden zich 
hier voor de Amnestievergadei'ing 
en -optocht te Antwerpen op 
5 april. 

K I W-VLAANDEREN 

Op 3 september e.k. wordt Jan de 
Bondt 75 jaar. 

Een aanbevelingskomitee werd 
opgericht onder voorzitterschap van 
Dr. Leo Wouters. 

Hier volgt een eerste lijst van 
Vlamingen, die toetraden tot helj 
huldekomitee : volksvertegenwoor
diger Frans van der Eist, Drs Wim 
Jorissen, Reimond Mattheyssens, 
advokaat Daniel de Coninck, Rudi 
Van der Paal, Ludo Sels, provincie
raadslid Ward Rolus, provincie-
laadslid Benoit Ceuppens, Dr Robert 
van Leemputten, Emiel Steenhaut, 
Jcs de Moor, Frans Rens, Ingenieur 
Clem Colemont, Karel Dillen, de 
heer en Mevrouw August Peeters-
Nicasie, advokaat Jef Libens, Bob 
Maes, Wim Maes, Achiel van Mal
deren, Dr. de Voldere, Ingenieur 
Guido de Roo, Rik Nachtergaele, Dr 
Rik Ballet, Dr Juul van Boxelaer, 
Jaak Steegmans, Viktor Bouckaert, 
Frans Wymeersch, Mark Pelgrims, 
Jozef Heylen, Carpentier, Arthur 
Heylen, Adolf Lefevre, René Evers, 
Jan Kauffmann. 

IIALF-VASTENBAL VOOR STEUN 
AAN VLAAMSE BEHOEFTIGE 
GEZINNEN 

De Volksunieërs en simpathisan-
ten met hun familie worden nog 
eens en met aandrang verzocht om, 
op 7 maart eenwezig te willen zijn 
op bovenvernoemd liefdadigheids-
feest in het feestpleis « De Engel », 
te Ichtegem, om 20 u. 30. 

De opbrengst van dit feest dient 
tot steun aan Vlaamse behoeftige 
gezinnen. 

Het gekende orkest « De Melo-
rythmers » in Tirolerkledij zal de 
aanwezigen in « een avond en 
nacht in Tirol * wegtoveren. 

Sketch, zang en dans tot in de 
kleine morgenuurtjes. 

PROPAGANDA 
Gewesten : Diksmuide - Veurne -\ 

Adinkerke. 
Huisbezoeken - Kontakten van 

man tot man - Verspreiden van 
propagandanummers. 

Gewesten : Oostende - Gistel -
Kortemark. 

., Verspreiden van propaganda 
nummers. 

file:///NTWERPEN


DE VOLKSUNIE - 7 MAART 1959 -r N^ 5 

Parlementaire Werking 

NAAR ANTWERPEN 5 APRIL 

AMNESTIEBETOGING 
OP ONDERSTAANDE ADRESSEN 

KAN MEN INLICHTINGEN KRIJ
GEN BETREFFENDE DE REIS
MOGELIJKHEDEN NAAR ANT
WERPEN (inleggen van autokars 
en pirrtikuliere wagens) : 

PROVINCIE ANTWERPEN : 
— Fons van de Werf, Caputsteen-

straat, 67, Mechelen. 
— Ludo Sels, Muggenberg. 3, Duf

fel. 
— Ingenieur Alfred Stevens, Mo

lenstraat, Duffel. 
— Remi Maes, St. Gummarusstraat, 

5, Lier. 
— Karel Mens, Verbindingstraat, 

20, Vosselaar. 
— Jan van Oosten, Lode de Ko-

ninckstraat, 58, Turnhout. 
— Gerard de Cuyper, Moorstraat, 

11, Broechem. 
— Tersago, Liezele. 
_ Renaat Bosmans, Vrouwvliet-

straat, 9, Mechelen. 
— Gebroeders Jozef en Arthur Hey-

len, Markt, Herenthout. 
— Hendrik van de Moortel, Weert-

straat, 1, Mariekerke bij Puurs. 
— Hippoliet Peeters, Molenstraat, 1, 

Puurs. 
— Jef Bosmans, Korte Heuvel

straat, 7, Kalmthout. 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN : 
ARR. GENT-EEKLO 

Alle kaderleden en propagandis
ten worden dringend verzocht aan
wezig te zijn op de arrondissemen-
tele kaderdag van 15 maart a. s. 
om 10 uur In de bovenzaal van het 
Vlaams Huis Roeland. 

Volgende schikkingen werden ge
troffen voor de amnestiebetoging 
van 5 april te Antwerpen : vertrek 
van de autobussen uit Deinze om 
12 uur, uit Gent, Roeland, om 12.45, 
gezamenlijk vertrek aan het ge
meentehuis van Sint-Amandsberg 
om 13 u. 
Private wagens verzamelen in Gent, 
Roeland, om 12.30. Vertrek om 12.45 
om in karavaan aan te sluiten bij 
de autobussen in St Amandsberg. 

Dringend verzoek, aan diegenen 
welke in de verkiezingskaravaan 
meegereden hebben, ook thans aan
wezig te zijn en hun auto's te voor
zien van leeuwenvlag en amnestie 
wimpel. Prijs voor de autobussen 
40 F. Inschrijvingen per distrikt bij 
volgende personen : 

Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, tel. 23.28.28. 

Rubenshof, Borluutstraat. 
Jan Sleurs, Struif straat 5. 
G. De Keyser, Onderbergen 59, 

tel. 25.09.08. 
Deinze : 

M. Onderbeke, Van Eeckhoute-
straat 46. 

Beirlan, Staatsbaan 168, Zulte, 
tel. 76.86.91 Olsene. ^ 

O. Mortier, Kerrebroek 36, Neve-
le. 

O. Van de Kerckhove, Brugstr. 
3, Aalter. 
Evergem : 

Ir. Jan Ritsen, Grondwetlaan 99, 
St Amandsberg, tel. 81.08.33. 

Adv. Mare Stals, Toekomstraat 49, 
St Amandsberg, tel. 28.13.21. 

Jan Andries, Maria-Hendrikastr., 
110, St Amandsberg, tel. 28.17.32. 
Ledeberg : 

Josse De Moor, Hundelgemsestw. 
147, Merelbeke tel. 82.70.11. 

Arm. Thienpont, Th. De Jaegher-
straat 11, Gentbrugge. 
ARRONDISSEMENT 
DENDERMONDE 
Distrikt Hamme-Zele : 

Zopas werd door de afdeling 
Hamme een bibliotheek opgericht; 
alsook een degelijke sociale orga
nisatie, die mits verdere uitbouw, 
onze beste propaganda zal worden. 
Distrikt Dendermonde-Wetteren : 

Kalken : Op donderdag 26 fe
bruari waren een groepje getrou
wen samengekomen om met de ar
rondissementsvoorzitter Mark Pel
grims, de plaatselijke toestand en 
mogelijkheden te bespreken, die na 
een eerste kontaktname in gunstige 
zin evolueerden. Enkele nieuwe le
den en abonnenten kwamen ons 
versterken. We hopen dat het be
gonnen werk ijverig zal voortgezet 
worden, om van Kalken terug te 
maken wat het vroeger was, een 
burcht van het vlaams nationalis
me. 

5 april, amnestiebetoging te Ant
werpen. 

Verschillende bussen zullen uit' 
ons arrondissement vertrekken, 
naar deze betoging (de bus inge
legd door de afdeling Hamme is 
reeds volzet), op de volgende adres
sen kan men inschrijven : 

Buggenhout, Ringstraat, 35, Ham
me; 

Dr Van Boxelaer, Margote, Wi
chelen, tel. (052) 434.03; 

Mark Pelgrims, Dendermonde-
steenweg, N. H., Schellebelle. 

Prijs : 40 F. Allen naar Antwer
pen ! 

ARRONDISSEMENT AALST 

Zich melden bij : 
Miei Steenhaut, Vooruitzicht

straat 86, Aalst. 
— Dr. R. van Leemputten, genees

heer, Velzeke-Ruddersvoorde. 
— Rik Nachtergaele, Markt. 54, 

Oudenaarde. 
— Gies Cosyns, Doip, Kwaremont. 

LIMBURG NAAR ANTWERPEN 

De prijs voor de bussen uit Lim
burg naar de grote amnestiebeto
ging te Antwerpen op zondag 5 april 
werd eenvormig vastgesteld op 
50 F. 

Men kan zich door betaling van 
die som laten inschrijven bij : 

Esters Marcel, Boerenkrijgsingel 
55. Hasselt. 

Désiré Dy 1st, Spoorwegstraat 72, 
Hasselt. 

Jef Jacobs, St Hubertusstraat 44, 
Hasselt. 

Mr. Jef Libens, Tiensepoort 38, 
St Truiden. 

Manu Brans, St Trudostraat 7, 
St Truiden. 

Fr. Clem Colemont Diestsesteen-
weg, Nieuwerkerken. 

Cuppens J.. Kerkstraat 8, Neer-
oeteren. 

René Evers, Dorpsstraat 152, 
Overpelt. 

Louis Van Helden, Dorpsstraat 
150, Overpelt. 

Emiel Theelen, Leeuwerik, Alde-
neik. Maaseik. 

Hugo Teelen, Bospoort 11, Maas
eik. 

Frank Joris, Berken 46, Gellik. 
Pol Jorissen, Bloer, 33, Tongeren. 
Jef Usé, Tongersesteenweg 5, Ko-

ninksem. 
Leon Duchateau, Daalstraat 15, 

Riemst. 
Nikel Mereken, Daalstraat 16, 

Herderen. 
Collas Bertie, Hanesteeg 7, Eigen

bilzen. 
Lode Lamote, Molenstraat 22a, 

Genk. 
Drs. De Graeve, Niel-bij-As. 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN : 

Inschrijvingen voor de autobus
reis tegen 50 F. per persoon, bij : 
MM. Jan De Bondt, Diksmuide; 

tel. 521). 
Café « De Basemil >, Diks
muide, Statieplein, tel. 1. 
Bultinek - Pervljse. 
H. Nymy, Adlnkerke, Duin
hoekstraat 17. 
J . Haezebaert, Adlnkerke -

Garzebekeveld (tel. De Panne 
413.82). 
Devisscher, Vladslo, Werken-
straat (tel. Diksmuide 384). 
Baeckelandt. Middelkerke, 
Oostende steenweg 12, tel 
Oostende 202.93. 
Zwaenepoel, Gistel, Pieter Bor-
tierlaan, 27. 
Dr Devoldere, Westkerke, Ou-
denburgstraat, 12, tel. Oos
tende 280 11. 
Provoost, Oostende, Dr Mo-

ii reauxlaan, 89, tel. Oostende 
72.603. 

— Viktor Bouckaert, Kokelarestr., 
13, Roeselare. 

— Rik Talpe, Koornstraat, 13, Roe
selare. 

— Carpentier, Lombaardstraat, 18, 
leper. 

— Paul Roelof, Lange Vesting, 3, 
Sint Andries-Brugge. 

— Ingenieur De Roo, Generaal Le-
manstraat, 72, Brugge. 

— Adolf Lefevre, Doornikstraat, 
103, Bellegem. 

Deelnemers worden verzocht zich 
zo spoedig mogelijk te laten in
schrijven. 

BRUSSEL 

Een autocar vertrekt van het 
groot parkeerterrein aan de St-
Katelijnekerk (Vismarkt) zondag 
morgen te 10 u. 30 stipt, om over 
Vilvoorde en Mechelen Antwerpen 
te bereiken . 

Personenwagens vullen de kara
vaan aan. 

Dadelijk inschrijven en bedrag 
van 40 F storten op het hoofdsekre-
tanaat , Kartuizersstraat, 58, Brus
sel. 

Z O E K E R S 
ZOEKEN WERK : 
IN VLAANDEREN : 300.000 werklo
zen, waaronder : 

Draaier - gereedschapsmaker, ge
specialiseerd in het vervaardigen 
van matrijzen voor dieptrekwerk. 
Eveneens bedreven in onderhoud en 
nieuwbouw van werktuigmachines 
Deed lager middelb. technisch on
derwijs en vaktekenschool. Wonend 
omgeving Brussel. Grote gezinslast. 
Zoekt bij voorkeur werk dat in zijn 
technische bevoegdheid ligt. Wil 
echter alle werk aanvaarden. Wie 
helpt. Schrijven blad. 

Zwaar beproefde, zeer ervaren boek
houder zoekt plaats in binnen- of 
buitenland, ook goede noties En
gels en Duits. Perfekt tweetalig, als 
vertegenwoordiger, hulpboekhouder 
of bediende. Schr. Bureel blad. 

Bericht 
Door de vele kopij werden enkele 

artikels naar een volgend nummer 
verschoven o. m. Nieuws uit Frans-
Vlaanderen, het vervolg van ons 
Kongoartikel van vorig nummer, 
artikels van Dr. Leo Wouters over 
amnestie en van Reimond Mat-
theyssens over mobiliteit en werk
loosheid en verder een bespreking 
van het zo pas verschenen boek van 
Marcel Matthys « Onder de toren K 

De kopij voor volgend nummer 
dient gezonden naar Mr. F. Van der 
Eist die de eindopmaak zal verzor
gen daar Wim Jorissen niet te 
Brussel zal zijn, maar in Limburg, 

Naar aanleiding van de interpel
latie Toubeau-CoUard over de Bo-
rinage heeft onze volksvertegen
woordiger. Mr. F. Van der Eist, zich 
onthouden bij de stemming over de 
vertrouwensmotie. Hij legde vol
gende verklaring af : 

« Ik heb mij onthouden omdat ik 
enerzijds geen vertrouwen stel in de 
politiek van deze regering, doch an
derzijds niet akkoord kan gaan met 
de interpellanten Toubeau en Col-
lard, die vergeten dat de sociaal-
economische toestand in het 
Vlaamse land sedert jaren oneindig 
veel erger is dan de bedreiging die 
in de toekomst misschien de Bori-
nage zou kunnen treffen. 

Ik sta op het standpunt dat de 
inspanning van de Staat in de eer
ste plaats moet gericht zijn op de 
hulp aan die gewesten die sedert 
lang, onafgebroken het grootst 
aantal werklozen en mobiele arbei
ders tellen in verhouding tot het 
bevolkingscijfer. » 

Naar aanleiding van de interpel
latie Pierson over de vrijlating van 
de gewezen verzetsman Dirckx heeft 
Mr. Van der Eist zijn onthouding 
als volgt gemotiveerd : 

« Ik heb mij onthouden omdat 
ik wel akkoord ga met de theore
tische uiteenzetting die de heer 
Harmei hier in de Kamer gegeven 
heeft over de toepassing van de wet 
Lejeune, maar niet met de wijze 
waarop hij deze wet in de praktijk 
toegepast of niet toegepast heeft. 

Ik aanvaard niet dat in feite een 
voorrang verleend wordt aan de 
zwaarste en hatelijkste gevallen 
van gemeen recht ten overstaan 
van de zuiver politieke gevallen, de 
gevallen van zwaar zieke personen, 
minderjarigen en ouderlingen. 

Ik aanvaard ook niet dat de mi
nister zich strenger toont dan de 
vertegenwoordigers van de Verzets
groeperingen, en niettegenstaande 

hun gunstig advies weigert de wet 
Lejeune toe te passen, zoals de heer 
Harmei naar zijn eigen verklaring 
in tien gevallen gedaan heeft. » 

PARLEMENTAIRE VRAAG AAN DE 
HEER MINISTER VAN JUSTITIE 

De Heer Minister van Justitie ge
lieve mij volgende inlichtingen te 
geven : 

I. — Hoeveel magistraten (voor
zitter, ondervoorzitters, rechters, 
kinderrechters en onderzoeksrech
ters) bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel zijn respectieve
lijk drager van een Nederlands ot 
van een Frans diploma van doktor 
in de rechten ? Hoeveel magist' a-
ten, dragers van een Frans diplo
ma van doctor in de rechten, zete
len in Vlaamse zaken ? (Vlaarr^^e 
of gemengde kamers van de recht
bank). 

II. — Hoeveel magistraten bij het 
parket van de Heer Prokureur d^s 
Konings te Brussel zijn drager vrn 
een Nederlands, respectievel'' ': 
Frans diploma van doktor in ^s 
rechten ? Hoeveel magistraten, dra
gers van een Frans diploma, zete'.e i 
in Vlaamse of gemengde kamers 
van de Rechtbank ? 

III. — Hoeveel bijgevoegde rech
ters (juges suppléants) bij c'3 
rechtbank van Eerste Aanleg t3 
Brussel zijn drager van een Neder
lands, respectievelijk Frans dip'o-
ma van doktor in de rechten? Hoe
veel bijgevoegde rechters, jdragers 
van een Frans diploma, zetelen ui 
Vlaamse of gemengde kamers ? 

Brussel, 8 januari 1959. 
Mr. F. Van der Els.. 

ANTWOORD : 
Inlichtingen werden bij de be

voegde rechterlijke overheden in
gewonnen. 

Een volledig antwoord zal aan 
het achtbaar lid verstrekt worden 
zodra deze inlichtingen in ons be-
?it üultert'zijn.''"" 
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mnesTieponDS 
Help ons de strijd voor amnestie voeren ! 
Stort uw bijdrage voor het fonds op 
Postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brussel. 
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