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HAALDE H E T !

BETOGING
spijt alle verbod!
Een beslissende dag ligt achter de rug. Een dag waarop de definitieve
start gegeven werd tot het doorzetten en het uitvechten van de strijd voor
amnestie, ook in dit land. De Volksunie heeft die slag gewonnen. Omdat
ze vast besloten was die doorbraakslag te leveren en te winnen. Zij won
het omdat In de jaren die achter ons liggen de vastberaden mensen in
Vlaanderen zich geleidelijk rond onze partij georganiseerd hebben en
omdat wij beschikken over enkele duizenden nationalisten die bereid zijn
te marsj eren.
Gemakkelijk heeft men het ons niet gemaakt. Niet het zogenaamd
Verzet. We wisten dat het hier slechts om een handvol lawaaimakers ging.
Wij vreesden deze triestige profiteurs niet. Zij stappen immers slechts op
wanneer het om hun profijten gaat. Niemand heeft er enige achting voor.
De Antwerpse socialisten meenden zich echter eens te meer aan hun
zijde te moeten scharen. Zij kunnen thans over hun stommiteit nadenken.
Want hoe groot en rijk aan gevolgen de overwinning van de Volksunie is,
zo groot is ook de nederlaag van de Vlaamse socialisten. Zij hebben die
nederlaag dik verdiend. En zo ze zich verder willen blijven vastklampen
aan dit zielig kliekje anti-demokratische prostituees van de vaderlandsUefde zal de ene nederlaag na de andere volgen. De namen van de oudaktivisten burgemeester Craeybeckx en gouverneur De Clercq zullen samen
met die van de heer Detiège verbonden blijven aan dit enig schouwspel
van anti-demokratische drijverijen en machtsmisbruik.
Weinig moedig waren eveneens de CA'JP.-burgemeesters in het Antwerpse, noch senator Sledsens te Borgerhout die ons verzocht overal elders
te gaan maar niet in zijn gemeente, noch KiebOoms te Wilrijk van wie de
politiemacht vorige zondag uitermate vlijtig de anti-amnestieorde hielp
handhaven, noch de C.V.P.-burgemeester Degroot te Aartselaar die in brutaliteit de socialist Detiège probeerde te evenaren. Het verschil tussen de
enen en de anderen is zo groot niet. De socialisten zijn en blijven brutaaL
De C.V.P.-ers zijn brutaal tot aan de nederlaag, dan bellen ze om hen te
sparen, zoals burgemeester Degroot deed aan Mr. Schiltz, ons jong
Antwerps gemeenteraadslid, die In deze beslissende dagen bewees uit het
stevigste hout gesneden te zijn en die onze verwachtingen schitterend Inlost

De Volksunie stond alleen
Velen hebben op 5 april onze nederlaag gehoopt. Wij wisten het.
Velen ook voor wie het in de gegeven omstandigheden althans plicht
was geweest naast ons te staan. Zij
bewezen de eenvoudige mannenmoed te missen. En in Vlaanderens
harde strijd zijn ze niet groot genoeg om eenvoudig solidair te zijn.
Onnozele kleine overwegingen benevelen en verdringen vaak de idee,
die toch als lichtende wegwijzer
hun leven zou moeten richten. In
deze kenschetsende atmosfeer voor
Vlaanderen past dan ook een bizonder woord van lof voor Prof.
Van HimbeecK. Hij is geen lid van
de Volksunie. Hij zal ervaren hebben dat ook het gewone Volksunielid hem daarom niet minder genegenheid betoonde. Hij is een van de
zeldz£une intellektuelen in Vlaanderen die de moed hebben zuiver
Intellektueel en konsekwent te
denken en zich niet te storen aan
menselijk opzicht en vooroordelen.
Hij is een van de weinige professoren die leiding durven geven in
plaats van zich steeds te laten leiden. Te midden van zoveel ruggegraatlozen toonde hij een man te
zijn. Schonere lof kunnen we hem
niet brengen.
Ons alleen staan was echter voor
onze partij uiteindelijk een voordeel. Wij weten thans op wie wij
Ininnen rekenen. Het zijn er niet
weinigen. Het is onze trots en een
beloning en een aanmoediging voor
ons hard en onverpoosd werk.

Organisatieperikelen
De betoging en de meeting werden te Antwerpen verboden vijf

dagen voor de vastgestelde datum.
De manifestatie te Aartselaar werd
verboden twee dagen voordien. Het
is dan dat we het afleldingsmaneuver te Aartselaar begonnen zijn.
Wij belegden een zogezegde prlveevergadering te Aartselaar en we
hielden ze aangekondigd met het

domein te Hofstade dreven het zo
ver tot" drie uur dergelijke uitnodigingen op naam te laten invullen
door de deelnemers. De priveesamenkomst te Aartselaar zou wat
later beginnen...
Het hoofdbestuur had ondertussen beslist dat het stationsplein te
Lier de plaats van de samenkomst
zou zijn. Slechts de leiders van de
groepen bussen zouden zondag morgen op de hoogte gebracht worden.
De betogers die niet per bus of met
de daarrond gegroepeerde wagens
zouden reizen zouden opgeofferd
worden bij de afleldingsmaneuvers.
Langs de onbetrouwbare telefoon
zou het wachtwoord Aartselaar gelden en zo dit niet te bereiken viel
afwachten te Antwerpen.
Het was een prachtige zet van de
meesterlijke organisator Rudi van
der Paal en vax\- ^ J H rechterarm
Wim Maes om met hun tientallen
adressenschrijvers zaterdagmiddag
per dringend drukwerk nog duizenden in de Antwerpse agglomeratie
te verwittigen om per bus, per fiets
of te voet naar Aartselaar te gaan.
Terwijl het sekretariaat met Gilbert
Murrat en zijn helpers tot zondag
kwart voor vier telefonisch de komedie volhielden.
Ondertussen deden de gekste geruchten de ronde. Een gedeelte van
onze betogers zouden Prof. Daels
bevrijden te St. Niklaas. Het Ministerie voor Justitie hechtte daaraan
geloof. Voor een keer dat Merchiers
in Iets geloofde, wilden we hem niet
storen.
Toen na drie uur te Aartselaar
toch iets uitlekte over Lier lieten we
hier en daar geheimzinnig Brasschaat rondfluisteren. Het gemeentebestuur was ons daar niet slecht
gezind.
Aartselaar ? Antwerpen ? St. Niklaas ? BrassGhaat ? Lier ?
Terwijl het gros van de rijkswacht Aartselaar en omgeving In
staat van beleg hielden en honderden beletten daar te geraken zou
het Lier worden.
Wat te Aartselaar gebeurde wordt
beschreven in een afzonderlijk
stukje.

Lier Stationplein

RUDI VAN DER PAAL
De meesterlijke organisator

doel alle aandacht op de Are '58 te
koncentreren. Wij schenen te willen geloven dat men ons met rust
zou laten. De rijkswacht dacht ons
zo in de val te lokken. Wij lieten
haar zo wijs als ze was en drukten
duizenden uitnodigingen. De gewapende macht wreef zich de handen
en wij ook! De bussen uit het
Aalsterse, samengetrokken aan h e t

Het Belgabericht gaf voor Lier
3.000 betogers. Zo ook < Le Peuple »
en < De nieuwe Gids ». Belga Is
neutraal. De kranten die verslag
over onze meeting gaven behoren
tot de drie kleurpartijen. Voor hun
eigen samenkomsten verdubbelen
zij het aantal deelnemers, voor die
van de tegenpartijen delen zij ze.
Dat een paar kranten over enkele
honderden betogers spraken was
echter al te gek. Alleen te Lier en
vlak buiten de stad waren 37 bussen geconcentreerd. Er waren dan
nog de betogers die met tientallen
en tientallen auto's zich bij die bussen aangesloten hadden.
(lees door blz. 3)

Naar het plein van het voormalig tramstation.
Op de voorste rij o.m. F. Van der Eist en W. Jorissen, Van Malderen,
T. Van Overstraeten, K. DiUen.

LIER 5 APRIL
'n Schone dag voor de amnestie- Vlaming zijn beleefden voor en t i j gedachte. Voor de eerste maal werd dens de oorlog, - en die om dia
een brede bres geslagen in de ves- schone hoedanigheid willekeurig
tingmuur van de tegenstanders_er werden gekraakt. In hun ongeluk
van. De spanning in de raoKCt- R e e p t e n z i l d u i z e n 4 « i eD<kilaen4en
gaande week — die tot uiting kwam vrouwen en kinderen mee uit onze
in de ganse pers en de radio — ten schoonste vlaamse gezinnen.
gevolge van de opeenvolgende verAMNESTIE wordt gevraagd, om
bodsbepalingen van de Burgemees- daardoor de duizenden bannelingen,
ters van Antwerpen en Aartselaar waar tussen zeer weinig « verraen van de Provinciegoeverneur — ders > zitten - de mogelijkheid te
stelde het probleem in het brand- geven terug naar hun vlaamse vapunt van de belangstelling.
dergrond te komen.
AMNESTIE ook voor onze kunsteDe Persverslagen n a de verrassende en welgeslaagde betogingen naars - geleerden - vooraanstaante Aartselaar en te Lier, klonken den die voor en tijdens de oorlog
eerder sympatlek, althans vrij ob- hun volk opbeurden - gezond maakjectief.
ten en voorgingen.
AMNESTIE omdat zoveel onrecht
Het probleem der Amnestie werd
aldus op een ruim forum geplaatst. geschiedde in het vlaamse land.
Al deze mensen hebben tijdens de
Dit was het doel d a t wij wilden
oorlog
dezelfde ontberingen gelebereiken, in deze eerste ronde.
den als de « anderen >. Maar velen
Nu moet verder gewerkt, In de
van hen hebben zich Ingezet, om
diepe lagen van onze vlaamse Verhet leven van allen drageUjker te
enigingen en van de vlaamse masmaken, - waar een veel kleiner gesa, om het duister onbegrip te doen
deelte de beest heeft uitgehangen, verdwijnen, dat rond die kwestie
maar die behoorden dan heel dikdoelbewust door haatdragende verwijls niet tot de oprechte strijdenzetsleiders en sommige politieke
de Vlaamse kringen van voor de oorleiders wordt onderhouden.
log.
De interpellatie van de socialisDe socialist Magé, weet dat duitische senator Magé, en Mr. Herzenden
van de socialistische kiezers
man Van der Poorten in de Lierse
gemeenteraad geven daarvan een vrijwillig werkten In de Duitse fabrieken. Zij kregen onvoorwaardestaaltje.
Mjk Amnestie. '
De socialist, stelt het voor alsof
De Liberaal Van der Poorten,
Amnestie alleen gevraagd wordt
weet dat de grote liberale industrië« voor de grote koppen — die al
len op volle toeren lieten draaien
lang hadden moeten gefuslljeerd
voor de duitse behoeften wani, er
worden ».
was maar één grote afnemer.
De liberaal, sprak van het uiteenHoeveel miljarden oorlogswinst,
ranselen van de betogers, voor de staan op de bankrekening van zijn
manifestatie, want :
politieke geldschieters ?
< Degene die bewust verraad geOok zij kregen onwaardelij ke Ampleegd hebben en'voor wie nu Am- nestie.
nestie gevraagd wordt, willen geen
Zij preken van verraad ! HOEBelg zijn en betrachten enkel de
VEEL
echte landverraders werden
materiële voordelen van de Amneser n a de oorlog gevonnist. Dat getie >.
tal is miniem. En waren gefusilj eerHet Is deze gewild vervormde
den als Vlndevogel - Defeyter voorstelling, die onze eenvoudige
Theo Brouns - Laureys - Borms Vlaamse mensen een vals beeld moet
enz., verraders ? Geen enkel strijgeven van de feiten EN hen afkedend Vlaming aanvaardt die uitrig moet maken van h e t begrip
spraak.
Amnestie.
DAAROM Is de belgische Staat
Voor die heren antwoorden wij : verplicht, eindelijk n a vijftien jaren
U speelt vals.
onrecht, over te gaan tot h e t verAMNESTIE wordt gevraagd voor lenen van AMNESTIE.
de
tienduizenden,
eenvoudige
Dr. Leo Wouters.
Vlaamse mensen, die bewust hun
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Elias vrij

,D
Maart n - April I
15. De Schrijver vraagt aan B.SP.
over Vlaams-Waalse verhoagen te praten.
Schrijven . a a n het verkeerd
adres.
17. Buset weigert.
Het « pakt » niet meer.
19. Franse Middellandse zeevloot
niet onder Nato bevel.
Schipper, maar niet naast NathUde.
21. Chinezen bezetten Tibet
De wereld op zijn dak zitten.
23. Tienjarige Nato
moeilijkheden
In de kwade tien zijn.
25. Janus met vacantie
Kalender te huur.
27. Dalai lama verdwenen
Weid mijne lammaren...
29. Top conferentie in a c h t
Als de nood ten t«p stijgt is de
conferentie nabij.
1. ï'ederalisme in C.V.P. programma
(Vis).
5. Amnestiebetoging te Lier geslaagd
Het ging als een lier !
7- C.V.P. jongeren : volks en unitair
Bedreigd door Volksunietarisme.
9. Kanselier Adenauer plots kandidaat-president
Zijn kans(el) wagen.
eAMENSTELING VAN HET
INRICHTEND KOMITEE
Het Inrichtend komitee van de
Amnestiebetoging van 6 april 1959
werd voorgezeten door onze algemene prqpagandalelder, Rudi Van
der Paal, en bestond uit Wlm Maes,
provinciaal leider Antwerpen van
de VMO, gemeenteraadslid Juul
Dillen, de Antwerpse arrondissementsvoorzitter Relmond Mattheys«ens, Herman Bosmans, Dirk Malcorps, Piet Vereecken en Peter Raeymaekers.

AMNESTIEFONDS
De Volksunie heeft bewezen dat
het haar ernst is bij de strijd Toor
amnestie.
Zij heeft de daad gesteld en met
een slag voor goed de strijd voor de
MBnestie ingezet.
Toon n a ook dat het Uw vil is
dat xij op de ingeslagen weg meet
volharden en stel haar daartoe ia
de gelegenheid.
Stort Uw steunbijdrage — klein
of groot — op haar amnestiefonds:
64.45.46 W. Jorissen - Brnssel.
Zaterdag, 25 april 1959 te 20 u. 30
In l a a l < Palladium >, Offerandefitraat, 42, Antwerpen :
TWEEDE AVONDPEBST VAN DE
VLAAMSE KRING - ANTWERPEN
met de medewerking van het radio- en amusementsorkest « Gerando >.
Eregasten : Meester en Mevrouw
Renaat Veremans.
Toegangsprijs : 30 F. Kaarten
kunnen aangevraagd worden bij
€ Kunsthandel 't Karveel », Kerkstraat, 57, Antwerpen (tel. 35.89.51)

Cuigoven
BEZOEKT HUIZE DRIE EIKEN
DIERENPARK - SPEELPLEIN
Halverwege de grote weg HasseltTongeren.
BEZOEKT HET GEZELLIG

Bierhuis Scala
BIJ LODE LAMOTÉ
Molenstraat 22A

Cenk Centrum
(tegenover de post)

DE TRIESTIGE I J L D E N VAN HET
« VERBOTEN »

Wij zijn de wiide
Witte Wacht...
Laten we de reeks openen met
hem die ging lopen zonder een beslissing te nemen : hij begaf zich
naar het land van Pontius Pilatus.
Lode Craeybeckx, kleine burgemeester van de grote stad Antwerpen. Hij
moest nochtans maar even terugblikken op zijn eigen verleden. Hij
die tijdens de oorlog 1914-18 figureerde onder de «pionieren», de eersten die zich als student hadden
laten inschrijven a a n de Vlaamse
Hogeschool te Gent (in patriotische
terminologie : de von Bissing universiteit). Hij die te Antwerpen de
leider werd van de Witte Wacht, de
activistische strijdformatie, met als
strijdlied : « Wij zijn de wilde Witte
Wacht... ». De wilde witte wachter
is sedert erg tam geworden. Hij
werd n a de oorlog wegens zijn aktivlstische bedrijvigheid veroordeeld
en werd dan ook in de periode tussen de-twee wereldoorlogen een vurig strijder voor... amnestie. Is het
omdat hij thans zelf geen amnestie
nodig heeft dat hij er nu even vurig tegen Is ? Is zijn verachting
voor de < zwarten > niet wat misplaatst voor iemand met zijn verleden ? Nu, schaamteloos zijn ze
wel deze mannen, gewezen katolieken, gewezen aktivLsten, gewezen
frontlsten, gewezen... socialisten, en
thans nog alleen gearriveerde bourgeois.

Leve Borms !
De waarnemende burgemeester,
Qoia De Tiège, die moedig het verbod uitvaardigde, herinnerde zich
vermoedelijk ook zijn eigen verleden^ niet meer. Zijn verleden van
extremistisch flamingant, lid van de
N,S.K. (Nederlandse
Studentenkring), spreker op de herberg-meetings voor Borms en voor amnestie,
manifestant in de grote Bormsbetoging. Dat was zijn heldentijd...
Nu tg hij maar de knecht van de
Roelsen, Louette's en De Moor's.
Triestig einde voor wie eens een
Vlaamse Leeuw was...

De gewezen sekretaris van
de Frontpartij te Brugge
Wie wij niet mogen vergeten is de
gedistingeerde en zeer vaderlandslievende en civieke gouverneur der
provincie Antwerpen die niet wilde
ten achter blijven en ook nog vlug
zijn < Verordnung > uitvaardigde :
« Verboten... ».
De heer Richard De Clerck weet
er nochtans ook wat van uit eigen
ervaring.
Hij ook was student a a n de von
Bissing-universiteit, lid van het aktivistisch « Gents Studentencorps >.
Na de oorlog koene strijder in de
gelederen van de Frontpartij, gaf
ook hij meetings voor... amnestie.

De C.V.P.-burgemeester
van Aartselaar
De Oskarprijs in gans deze geschiedenis verdient de C.V.P.-burgemeester van Aartselaar.
Deze moedige man, die waarschijnlijk ook voor amnestie is wanneer het past, verbood niet alleen
onze openbare vergadering, maar
zelfs een private vergadering.
Dit belette hem niet ons achteraf
op te bellen om ons te vragen « hem
te ijparen ».
Gaarne nemen we nota van zijn
verzoek.
Die zondag vijfde april 1959 is
een uitstekende dag geweest voor
de C.V.P. en men zal in de leiding
aldaar hopen dat de socialisten volharden.
« Feiten en Beschouwingen »
De Standaard 7 april.

Een miljard is zoek
Voor de verk^ezifigen toen de
C.V.P. schrik , h a d boerenstemmen aan de Voliusunie te verliezen
beloofden ze de l?oeren een miljard
Indien zij a a n het bewind kwamen.
Eens te meer lieten de boeren zich
vangen ondanks onze uitdrukkelijke
waarschuwing dat zij niets zouden
krijgen zo zij fc|ewezen dat ze bij
de C.V.P. bleven.
Hun politieke" domheid betalen
zij thans zwaar.' Hopen we dat eindelijk hun ogen zallen opengaan.
De C.V.P. doet n a eenmaal niets
voor de kiezeris waarvan ze zeker
meent te zijn. En ' met braaf zijn
en in de kudde te lopen krijgt men
in dit land niets. Wie dat nog niet
weet moet betalen. Die les kost de
boeren een milj^rcf. Hopen we dat
het bij hen ipolitieke interest opbrengt. Dan is nog niet alles voor
hen verloren. Andi^rs wel.

Rood licht

f

Voor gemeenheid, bedrog en vooral voor farizeérstreken moet men
bij de C V P . zijn.

werd op dinsdag 7 april aangetekend
«poedbestelling verstuurd te 18 uur
en is tot op heden vrijdag nog
niet verschenen. Zo het nog niet
zou verschenen zijn wanneer dit
nummer gedrukt wordt dan zal de
lezer het in dit blad vinden.
Wim Jorissen heeft er de houding
van de christelijke Vlaamse pers
vergeleken met die van « La Libre
Belgique » en gezegd dat « La Libre
Belgique» als enig blad zonder
nevenbeschouwingen, zo typerend
voor de kleinzielige Vlaamse C.V.P.pers, zuiver en konsekwent het
recht op vergaderen en betogen verdedigd heeft. « La libre Belgique *
heeft dit gedeelte van de toespraak
aangehaald en gezegd d a t dit luid
toegejuicht werd. Het door Wim J o rissen aangehaalde feit is juist en de
toejuichingen voor « La libre Belgique » waren verdiend ook! Men
moet een tegenstander de waarheid
kunnen toegeven. En wij houden nu
eenmaal meer van een radikale
tegenstander, die werkelijk principes heeft, dan van een schijnbare
vriend, die zijn beginselen vandaag
rondtrompet en morgen verloochent.
Dat «De Standaard» groen van
nijd ziet raakt ons niet. Dat ze hun
leven beteren !

De C.V.P. heeft de huichelachtige
gewoonte van alles op de nek van
de B.S.P. te schuiven.
Het geval van Dr. Elias komt hun
komedie Joel anders wel netjes storen. In de Kamer heeft de woordvoerder van de socialisten de heer
Hoyaux
uitdrukkelijk
verklaard
dat de socialisten zich niet verzetten tegen zijn invrijheidstelling.
' Dr. Elias zit reeds 14 jaar in de
Belgische gevangenis dan wanneer
door alle deskundigen 12 jaar opsluiting als de uiterste grens van
de fisische en zedelijke weerstand
beschouwen. Vinden de cipiers
Eyskens-Merchiers dat hun slachtoffer nog niet genoeg kapot is ?
Hier laten de socialisten de C.V.P.
en hun huidige boezemvrienden,
de liberale vrijmetselaars, nu eens
vrij spel.
In dit geval pakt het C.V.Phuichelaarsspelletje nu eens niet.

Daarbij ook het verslag van «La
Het nieuwe regeringsplan om "Libre Belgique » van onze betoging
toch een talent?lling te houden — was beter, uitvoeriger en minder
zonder gevolgen ! voor wie het stekelig dan dat van «De Stanslikt ! — en tenzelfdertijd de taal- daard». Ook deze waarheid dient
grens vast te leggen is er het zo- erkend.
veelste bewijs voor. Wie zal immers
geloven dat die taalgrens zal vast«De Standaard» schijnt het ten
gelegd worden zonder rekening te andere maar moeilijk te kunnen verhouden met de' uitslagen van de kroppen dat wij ondanks alles in
talentelling? Al de franstaligen ons opzet slaagden want op dinszullen nogal een keel opzetten om dag 7 dezer lazen we in « Feiten en
de vervalste uitslagen te laten mee- Beschouwingen » dat het sukses te
tellen. En zoals altijd — wij ken- Lier eigenlijk te danken was aan de
WIM MAES
nen toch onze Pappenheimers — C.V.P.-burgemeester aldaar en dat
met Rudi van der Faal
5 april een grote dag werd voor de
zullen zij hun zin krijgen.
C.V.P.
!
«
De
Standaard
zal
hiervoor
^'
^ft r«-de man van l i e r »
Op de nieuwe handige handelswijze van de'regering Eyskens met de instemming hebben van de *""
de vastlegging van de taalgrens te C.VP.-burgemeester van Aartselaar!
lokken — en dan toch niet te geven ! — om de tïtlentelllng te kunnen houden moet men bij ons niet
aankomen. Die vastlegging van de
taalgrens en het statuut Brussel
heeft de C.V.P. vast beloofd aan al
h a a r kiezers. Ook de Walen en
Brusselaars weten dat. Dat ze die
belofte maar uitvoert en zo vlug
mogelijk !
EEN
BIJBELS
VERHAAL
Wat de talentelling betreft zegEn Camille, de lange met de adamsappel, sprak :
gen we : N e e n ! De traditionele
«Laat ons gaan n a a r het land van melk en honing, waar mijn
diefstal van Vlaams grondgebied
onder ekonomische druk zijn wc vriend Ben Gourion zorgt voor liet heil van het uitverkoren volk. En als
beu als koude pap. Geen voet ik zal opgenomen zijn in het rijk der schimmen, zal mijn naam daar
Vlaamse grond meer voor onze voortleven want daar heb ik met mijn h a r t geleefd ».
franstalige imperialisten. Wij vraEn hij ging naar de stad waar de Man het kruis droeg omdat hij het
gen hen toch niet in onze Vlaamse staatsbestel van de Pharizeërs had tot wankelen gebracht.
dorpen te komen wonen. Dat ze
En Elizabeth, die de leiding heeft van de vriendschappelijke betreknaar Wallonië gaan.
kingen met de heidenen die Sovjets worden genoemd, zegde : «Laat ons
Q k e talentelling zullen we ge- gaan n a a r h e t land van mijn vriend Ben Gourion. Va Moskou, Jeruzalem.
nadeloos boycotten. Met alle mid- Daaruit zal blijken hoe mijn genegenheid objectief is verdeeld. Want de
zonen van het uitverkoren volk spelen voortreffelijk zoals wijlen David
delen.
met de haip. En d a t ia alles voor mij >,
Elk volk, met een greintje zelfEn Camille met de adamsappel en Elizabeth, die oud is maar taal,
eerbied, verdedigt zijn eigen grond.
stonden met hun beste kleren aan voor Ben Gourion en dronken een h a r Wij zullen niet anders handelen.
tige teug waarin vooral de vermelde Camille grote verdiensten verzamelde.
En Lode, die tracht de danskunst zwierig te beoefenen en het goede
werk van de dorstigen te laven In ruime mate beoefent, zegde : « Laat ons
Plomp
gaan n a a r het land van Israël, want de stad die aan mijn hoede Is toeverPlomp is de aanval van Pater trouwd, kan zijn belangen verbinden met het volk dat zijn zonen uitzendt
Wildiers (Scrutator) in t>e Stan- met een neus die op het gewin is gericht»,
En hij ging n a a r het land van melk en honing, maar aangezien hij
daard op Wlm Jorissen.
geen
melk lust, leed hij er grote ontbering.
Pater Wildiers, die te Aartselaar
Terwijl nu deze drie hun aandacht wijdden aan de vruchten die appelwas, kwam te laat toe te Lier om de
rake, meeslepende toespraak van sienen worden genoemd, en aan de woestijn, de kamelen en de ezels en
Wim Jorissen, bij herhaliüg en lang- aan de stad van geseling, doornenkroon en kruis, was er in hun land van
durig toegejuicht, te kunnen horen. herkomst grote opschudding.
Nochtans heeft -de eerwaarde het
Talrijk waren zij die zegden : « Geseling en dood en kerker hebben
over een «domme toespraak 9. De nu lang genoeg geregeerd, laat armoede en wrede gestrengheid nu gedaan
pater heeft dus de toespraak niet zijn >.
gehoord. Wie heeft hem ingelicht ?
Maar daar was in de grote stad aan de stroom, de stad van Camille
Heeft hij zijn bronnen kritisch on- en van Lode, een man Major genaamd. Hij voelde zich groter dan zijn
derzocht ? En wat was in die rede naam en deed alsof hij generaal was. Hij was sterk in het brullen en in
verkeerd ? Zo vele vragen zonder platte taal. En hij zegde : « Men wil een einde maken aan de heerschappij
antwoord.
van mijn vrienden die decoraties en platte mutsen dragen en hun verZijn handelwijze kunnen we dan diensten als een kapitaai beschouwen dat interesten moet verwekken. Ik
ook niet anders dan als onverant- zal dat beletten ».
woord betitelen.
En daar was in deze stad iemand die het ambt uitoefende dat destijds
door Pilatus was bekleed. Hij was vergeten dat hij, evenals Lode de dorstige, de zonde had bedreven en getracht de heerschappij van de Pharizeërs
Kwade trouw
aan het wankelen te brengen. En hij keerde de rug naar zijn eigen leven
en deed wat de man Major hem vroeg.
Een andere medewerker van «De
En de dag waarop de Barmhartige Samaritaan zich wilde bukken over
Standaard > aarzelt zelfs niet onze
sekretaris van «kwade trouw> te het lijden, werd hij verjaagd door de wapenlieden van Pilatus.
En alles wat deugdzaam was, zweeg.
beschuldigen. Het heeft die krant
een recht op antwoord in rechtClt.
streekse militaire stijl bezorgd. Het
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BETOGIHS SPIIT ALLE VERBOD
*. Nooit zullen we wijken voor de af(vervolg van blz. 1)
^
Een paar honderd kaderleden ïö" dreiging, vervolgde hij, en in ons
Antwerpen
verzameld
kwamen eigen land zullen we betogen voor
eveneens toe en. later een gedeelte amnestie waar en wanneer wij wilvan de 400 aanwezigen in de Are len. Wij zullen de strijd voor am'58. In de vroege namiddag waren nestie voeren tot aan de uiteindeonze bussen en wagens op verschei- lijke overwinning. Hij vroeg dan
dene plaatsen in de provincie Ant- de stad Lier, die ons gastvrijheid
werpen geconcentreerd. Om vier betoond had te belonen door bedaard te blijven en zich niet te lauur moesten ze te Lier zijn. En ze
ten verleiden tot baldadigheden.
waren er.
De kineasten van de televisie en Op een vijftal minuten was hij er in
de dertien journalisten die te Aart- geslaagd onze opgewonden jongeselaar waren werden pas om kwart ren tot bedaren te brengen en
voor vier verwittigd dat ze n a a r tuchtvol In de lijn van de p a r t i j taktiek terug te leiden. De Volksl i e r konden gaan.
Het was een schoon publiek te unievolgelingen weten dat ze verLier. Het waren onze best georga- trouwen in hun Jonge partijvoorniseerde mensen. Ze waren geko- mannen kunnen stellen en zij luismen met de vaste wil zich niet terden. Dit kan het gezag van de
te laten schaakmat zetten door de Volksimievoormannen naar buiten
anti - demokratische maatregelen uit slechts versterken.
van de overheid. Zij zouden betogen voor amnestie of zij zouden zich
met hand en tand verdedigen. Bel- Leo Wouters
gië zou op 5 april weten dat de
amnestiegedachte op straat geNa hem beklom Dr. Leo Wouters
bracht werd. Zij wachten af tot het podium. Is Mr. Van der Eist
alle groepen er zouden zijn. Die bezadigd en onverstoorbaar. Dr. Leo
kalme beslistheid stond op hun ge- Wuoters is haast vaderlijk. Hij
zichten te lezen. Tientallen jonge- heeft een verleden van veertig jaar
ren waren echter niet zo bedaard. trouw aan onze volkse gedachte
Zij werden luidruchtig en wilden achter de rug. Nooit heeft hij de
aan de slag.
strijd opgegeven, ook in de zwaarDe plaatselijke politiekommissa- ste ogenblikken niet. Vandaar de
ris, toen hij bemerkte wat er gaan- achting en de bewondering die iede was, nam ondertussen voeling dereen deze hardnekkige Kempemet ons en onze volksvertegenwoor- naar toedraagt. Om zijn rostvaste
diger reed met hem mee naar de overtuigde toon en zijn geestige
burgemeester.
zetten is hij een gevierde redenaar.
Ondertussen groeide het ongeduld Leo Wouters vroeg zich af wie er in
bij onze Jongeren. Op dat ogenblik dit land baas is, daar we telkens en
werd Wim Jorissen op de schouders telkens weer zien dat het wettelijk
geheven en zette hij het plan dat gezag kapltuleert voor een kliekje
de dag voordien opgemaakt was misbruikers van het Verzet. Hij
uiteen. Hij spoorde aan tot kalm
legde nadruk op de noodzakelijkwachten tot alle bussen er zouden heid van zelfbestuur om in Vlaanidjn.
deren eindelijk tot gezonde toestanOm kwart n a vier kwam onder den te komen. Hij verheugde zich
ooverdovend gehuil een ganse ko- over de grote belangstelling van de
lonne rijkswachters van Aartselaar Jeugd, vooral bij de kinderen van
aangereden. Zij reden aan het sta- de beproefde nationalisten die het
tionsplein tegen grote snelheid werk van hun ouders zullen voortvoorbij.
zetten.
Toen werden de eerste stenen
opgebroken.
De toestand dreigde kritiek te Wim Jorissen
worden.
Ondertussen viel het de burgeEén hartstochtelijke bewogenheid
meester van Lier moeilijk een be- was de toespraak van Wim Jorissen.
slissing te treffen. Hij kwam er Hij is een kind van zijn streek : het
taaar steeds op terug dat de beto- driftige, strijdlustige Haspengouw,
ging niet aangevraagd was. Mr. strijdlust die zich bij Wim Jorissen
Van der Eist, aan wie de humor van echter uit op het gebied van de
deze uitspraak niet ontging, be- Vlaamse Beweging. Iedereen weet
toogde dat de toestand zo was dat hoe meeslepend onze sekretaris kan
rde burgemeester de keuze had tus- zijn als hij er in Is. En zondag was
sen een meeting voor amnestie of- hij er weer in. De geestdrift bij de
wel straatgevechten met waar- toehoorders steeg dan ook ten top.
schijnlijk heftige incidenten. Na
Heftig viel hij de Vlaamse socialang aarzelen nam de burgemeester
zijn verantwoordelijkheid op en gaf listen aan, die de belangen van onze
volksvertegenwoordiger Van der Eist Vlaamse werklozen en mobielen
de toelating om de betogers toe te verwaarlozen of ze oproepen tot
spreken en beloofde hij geen be- solidariteit met de Waalse arbeiders
roep te zullen doen qp de Rijks- die het heel wat beter hebben dan
zij en die zich niet om hen bekomwacht.
meren. Diezelfde socialisten die
th-^ns do r.rb Iders meenden te
De openluchtvergadering
moeten oproepen vooi een strijd
tegen de amnestie. In de Volksunie
F. Van der Eist
zal er echter voor gezorgd worden
dat de socialisten ons op straat met
Onze volksvertegenwoordiger nam rust laten. Daarna stelde hij de
de leiding van onze betogers n a a r christelijke Vlaamse C.V.P.-pers aan
het plein van het voormalige t r a m - de kaak, die, zo ze al protesteerde
station. Daar lag een groot stuk be- tegen vergaderings- en betogingston, enkele autobanden en een reeks verbod meende dit protest te moekasseistenen. In minder dan geen ten ontkrachten door de opportutijd hadden een paar propagandis- niteit van de betoging te betwisten,
ten een spreekgestoelte geïmprovi- wat met het principe niets te maken
seerd : op de grote steen de auto- had. Hij stelde daar tegenover de
banden, vastgelegd door kleinere houding van «La libre Belgique»,
stenen en een deksteen er boven op. een dagblad dat de Vlaamse jongeTerwijl Frans van der Eist sprak ren niet meer lezen, als enige k r a n t
werd in een bestelwagen een mikro- zuiver en konsekwent het grondInstallatie in elkaar gestoken en wettelijk demokratlsch beginsel vervijf minuten later hadden we een dedigde. Hij wees op het onzinnige
mlkro ter beschikking. Onze flinke van het verbod gebruik te maken
groep propagandisten uit Asse wa- van onze demokratische vrijheden
ren ondertussen op het dak van een en stelde de vraag of men van de
bergplaats geklauterd en vormden Vlaams-nationalisten fascisten wilmet hun spandoek «Asse eist Wies de maken.
Moens terug > een passende achtergrond.
Spreker trok een scherpe lijn
Ons kamerlid ziet er altijd even tussen die Vlaamsgezinden die beonverstoorbaar uit. Hij was het ook reid zijn tot de daad en degenen die
zondag. Zo onverstoorbaar hij ech- onze simbolen en onze ideeën mister is, evenzo vastberaden is tiij in bruiken door ze alleen in schijn
woord en optreden.
voor te staan.
Zijn eerste vaststelling dat wij
voorspeld hadden dat we zouden
De Vlaamse Beweging heeft sinds
betogen en dat we ons woord gehou- 1830 perioden van bloei en van verden hadden werd op donderend a p - val gezien. Deze naoorlogse periode
plaus onthaald.
was een periode van diep verval.

Telkens echter weet de Vlaamse gedachte opnieuw jongeren aan te
trekken uit alle kringen. Ook nu
doet zij dat. De huidige Jongeren
zullen er opnieuw de vlam doen
inslaan. 5 april 1959 zal een kenteringsdatum blijven. Ook in dit
land zal amnestie veroverd worden
net zoals in zovele andere landen.
De Vlaams-nationalisten
zullen
hierbij de drijvende kracht zijn.

Prof. Van Himbeeck
Prof, Ir, Van Himbeeck besteeg
niet het geïmproviseerd podium.
Hij deed beter, HIJ kroop op heti
dak van een bestelwagen en sprak
Bonder mikro I Hij verklaarde te
spreken met de instemming van de
akademische overheid.
Hij deed beroep op de christelijke
charitas, verwees naar de werken
van barmhartigheid en vroeg de
C.V.P. de moed te hebben christelijk
te zijn, vroeg dat de socialisten zich
h u n humanistische traditie zouden
herinneren en deed beroep op de zin
voor < evenwicht » bij de liberalen.
De professor wees erop dat de
Duitsers onze huidige bondgenoten
zijn en dat het dus niet meer opgaat de voormalige kollaborateurs
te blijven vervolgen. Hij vergeleek
daarbij de houding van de regering
tegenover een Kasa Vubu die in
Kongo bloedige relletjes uitlokte en
tegenover een Idealist als Dr. Elias,
die zij un reeds meer dan 14 jaar
gevangen houdt
Hij eindigde met de hoop uit te
spreken dat eindelijk in dit land
de repressiegevolgen zouden opgedoekt worden.

Karel Dillen
Karel Dillen komt uit de radikale
Antwerpse JoD?er«";ikringen en werd
bekend om zijn onbuigzaamheid,
zijn intellekt en om zijn redevoeringen van een klassieke bewogenheid. Hij was de Benjamin van
onze sprekers en oogstte verdiende
bijval.
Hij hekelde de huichelachtigheid
van de naoorlog wanneer de vervaardiger van de VI en de V2 Werner von Braun Amerikaans staatsburger gemaakt werd en alle eerbewijzen kreeg terwijl hiei^ in België
nog steeds incivieken oiJgesloten
blijven. Ook pakte hij geducht Jos
van Eynde aan die wou meewerken
aan het ene grote dagblad van de
kollaboratie maar thans als grote
patriot de kleine Inclviek in de ellende wil gedompeld houden.

Het slot
De openluchtvergadering eindigde met een Vlaamse Leeuw waarna
de deelnemers zingend door de
straten van Lier optrokken n a a r de
Grote Markt. Daar werden de groepen gesplitst. Sommigen reden n a a r
huis, andere bleven te Lier, nog a n deren gingen door naar Antwerpen
waar de honderd verzetslieden en
A.B.V.V.-ers, buiten de verboden
zone, de ganse namiddag waakzaam
de demokratische rechten van de
Belgische staatsburgers verdedigd
hadden tot de politie hen a a n m a a n de hun vaderlandse dorst te gaan
lessen.
Men heeft ons belet een zes tot
tienduizend betogers te Antwerpen
samen te trekken en te laten opstappen voor amnestie. Men heeft
ons niet kunnen beletten het amnestievraagstuk voor de openbare
mening te stellen. Wel integendeeL
Men heeft de aandacht van iedereen op het vraagstuk en op ons gevestigd. Ondanks alle demokratische «verboden » zijn wij voor de
amnestie op straat gekomen. Het
definitief startschot voor de amnestiestrijd is gelost. De kampanje zal
t h a n s in hevigheid toenemen. De
bres is immers geslagen. Weldra zal
de amnestie vloedgolf er doorheen
slaan.

Op de markt te Lier : 300 betogers volgens De Volksgazet,
Mr. F, VAN DER ELST

ONZE VERBODEN VERGADERING
Zowel onze betoging als onze vergadering in de zaal Majestic te Antwerpen werden dus verboden. Ook
te Aartselaar werd onze vergadering verboden. De gouverneur der
provincie breidde het verbod nog
uit tot een ganse reeks gemeenten.
Een leger rijkswachters werd gemobiliseerd, straten afgesloten, verkeer verboden. Alles werd er op gezet om de amnestie-manifestatie
op touw gezet door de Volksunie te
doen mislukken, om te beletten dat
wij zouden gebruik maken van een
grondwettelijk gewaarborgd recht,
een door de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens gewaarborgd recht, het demokratlsch recht een vreedzame vergadering te houden.
Daartoe werd een beproefde faclstische metode aangewend : de Verzetsgroepen eisten het verbod van
onze betoging en vergadering onder
bedreiging met tegenbetogingen en
gC'velddaden. ZIJ waren het die de
openbare orde dreigden te verstoren en geweld te gebruiken.
Zij zijn de slechte demokraten
die de vrije meningsuiting willen
beletten en zien verbieden.
Het lijdt voor ons geen twijfel
dat deze verzetslieden, bewust of
onbewust, een rol spelen in de kommunistische taktiek, dat zij gema»
neuvreerd worden door kommunisten die hun spel spelen. De kommunlsten hebben er alle belang bij
dat er geen amnestie en geen verzoening komt, dat de myte in het
leven gehouden wordt van een incivlsme dat in werkelijkheid reeds
lang tot het verleden en de geschiedenis behoort, dat geen zin meer
heeft In de totaal gewijzigde verhoudingen waarin wij leven (WestDuitsland is onze officiële bondgenoot in Nato-verband !), om de
aandacht af te leiden van het feit
dat zij de echte incivieken zijn van
gisteren, van vandaag en van morgen. In de kommunistische terminologie spreekt men in dit verband
van t de Club der Idioten >, idioten zijnde zij die zich laten misbruiken in dienst van de kommunistische taktiek.
Het A.B.V.V, vond het nodig de
verzetslieden ter hulp te snellen :
zij zouden wellicht te weinig talrijk geweest zijn. Deze bekentenis
van onmacht van het Verzet in
Vlaanderen (bevestigd door het
feit dat Verzet en A.B.V.V. samen
er verleden zondag nauwelijks in
slaagden honderd man samen te
brengen !) dient aangestipt.
Maar waarom snelt het A.B.V.V,
h e t Verzet ter hulp ? Brengt amnestie soms de belangen van de
arbeiders in 't gevaar ? Wat zeggen de 100.000 socialistische arbeiders en kiezers daarvan die vier
Jaar vrijwillig naar Duitsland gingen werken en die wellicht, samen
met de ekonomische kollaborateurs
die evenmin gestraft werden, een
groter bijdrage leverden tot de
oorlogsinspanning van Duitsland
dan alle politieke kollaborateurs
samen voor wie thans amnestie
gevraagd wordt ?
Voelen zij zich niet solidair met
die massa van kleine incivieken,
van de armste fabriekswachter tot
de eenvoudige volksjongen die uit
overtuiging naar het Oostfront ging
en er zijn leven op 't spel zette,
voor wie toch in de eerste plaats
amnestie gevraagd wordt ?
Pijnlijk is het te moeten vaststellen d a t zovele vooraanstaande

Vlaamse socialisten zelf in de r a n gen van het activisme gestaan
hebben gedurende de eerste wereldoorlog en dat zij in de strijd voor
amnestie tussen de twee wereldoorlogen een grote rol gespeeld hebben. Was het alleen omdat meerdere onder hen er toen zelf profijt
bij hadden ?
Het is een beschamend schouwspel, maar wellicht kennen zij dl»
de idealen van hun jeugd verloochenden uit eigenbelang
geen
schaamtegevoel meer.
Wat de socIaUsten, in de eerst*
plaats de Vlaamse socialisten, met
deze dwaze politiek denken te bereiken is een raadsel voor al wi«
nog wat politiek doorzicht bezit.
Denken zij dat deze afgetakelde
en uitstervende verzetsgroepj es een
macht voor de toekomst zijn
waaraan zij zich moeten binden ?
Denken zij zich sympatiek te m a ken door deze ultra-patriotlsche en
haatdragende houding die vloekt
met gans de traditie van het waarachtig socialisme ? Denken zij dat
het getuigt van politieke wijsheid
aldus onrechtstreeks hun sterkste
tegenstander, de C.V.P., te versterken ? Wat een aberatie in vergelijking met hun politiek na de
eerste wereldoorlog !
De B.S.P. verwekt de indruk van
een partij zonder stuurman, zonder
leiding, dus zonder overlegde politiek. Het woord en de daad is er
aan de dwazen en de kortzichtlgen...
Het lijdt voor ons geen twijfel
dat de C.V.P. met veel genoegen de
verbodsmaatregelen
vernomen
heeft en wat graag zou gezien hebben dat de Volksunie zich in dit
avontuur de nek brak. Wat deden
de C.V.P.-schepenen in het Antwerps schqpencollege om de dwaze
verbodsmaatregel te voorkomen?
De C.V.P.-burgemeester van Borgerhout, senator Sledsens, weigerde onze vergadering in zijn gemeente te laten doorgaan. De
C.V.P.-burgemeester van Aartselaar
aarzelde geen ogenblik om op zijn
beurt onze vergadering te verbieden.
Men verzekerde mij dat de politie van burgemeester Kieboonis t*
Wilrijk bizonder ijverig was om het
verkeer naar Aartselaar tegen t*.
houden en te beletten
De zuur-zoete kommentaar in de
C.V.P.-per-» zegt genoeg. Er moet
ook van deze zijde klare wijn geschonken worden. Geen dubbelzinnigheid. Op het C.V.P.-kongres
te leper werd iedere motie in verband met de repressie die verder
ging dan de voorstellen van Merchiers afgewezen. WIJ zullen de
C.V.P, verplichten kleur te bekennen : de amnestiegedachte zal zich
nu definitief doorzetten in Vlaanderen. Tot spijt van vele C.V.P.heerschappen die de amnestie een
zeer vervelende kwestie vinden.
Het pijnlijkst is het voor ons geweest in een beslissend ogenblik
alleen te staan en uitsluitend op
ons zelf aangewezen. Gelukkig
m a a r is dit ook onze sterkte geweest. Het is zonder bitterheid dat
wij betreuren dat geen Vlaamse
kultuurvereniging, waarvan vele
beweren ook de amnestie-gedachte voor te staan, de moed gehad
heeft te protesteren tegen de verbodsmaatregelen.
Nochtans
had
hen « La Libre Belgique > hierin
het voorbeeld gegeven.
(lees door blz, 6)
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TUSSENKOMST Mr. VAN DER ELST BIJ BEGROTING LANDSVERDEDIGING

DE RECHTEN VAN DE VLAAMSE OUDSTRIIDERS
Bij de begroting: voor Landsverdediging kwam onze volksvertegenwoordiger op voor de rechten van de Vlaamse oodstrijders. Zijn tussenkomst
werd in « De Vlaamse Oudstrijder » orgaan van het V.O.S. In haar geheel
opgenomen. Ook hier drukken we de volledige teiist af.
De Heer Van der Eist (op het
spreekgestoelte). — Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister,
geachte collega's, ik zou ter gelegenheid van de bespreking van de
begroting van het departement
Landsverdediging, in de eerste
plaats een woord willen zeggen
over de Vlaamse oudstrijders en de
plagerijen en kleingeestige vervolgingen waarvan zij het voorwerp
geweest zijn in de na-oorlogse periode, door toedoen van het departement van Landsverdediging.
Wanneer ik spreek over de
Vlaamse oudstrijders, is het wellicht nodig deze term, dit begrip,
even toe te lichten.
In het Vlaamse land is in de periode tussen de twee Wereldoorlogen een specifiek begrip ontstaan,
dat van < de Vlaamse oudstrijders ».
Wanneer men in het Vlaamse
Jand spreekt over de Vlaamse oudstrijders, dan denkt men daarbij
aan < de Vossen », de leden van het
Vlaams Verbond der Oudstrijders
(V.O.S.).

De loopgrachtenstrijd
Om U enig begrip bij te brengen
over het vraagstuk dat ik hier wens
fe situeren, is het beslist nodig dat
ik U enkele woorden zou zeggen
ever de achtergrond, over de voorgeschiedenis van deze kwestie.
/ U zult het mij niet kwalijk neInen wanneer ik daarbij opklim tot
Jde periode van de eerste Wereld'
^rlog. In 1914 werd de Vlaamse
jleugd opgeroepen door Koning AU
|)ert met een beroep op hun natio«
Haal verleden, op het Vlaams na)Jonaal verleden. Inderdaad, Kojüng Albert richtte zich toen tot de
lYlaamse jeugd met de woorden :
< Vlamingen, gedenkt de Slag der
Gulden Sporen ». Deze oproep van
Koning Albert vond toen een grote
.weerklank In het Vlaamse land.
Ook bij de toenmalige VlaamsgeBlnden ontstond er een grote weerklank en geestdrift. Tal van strijjdende Vlaamsgezinden hebben zich
[leen als vrijwilliger gemeld, onder
meer een man als Staf De Clercq.
'Sk heb zelfs ooit een brief in handden gehad, in 1914 geschreven door
Etaf De Clercq, waarin hij aan een
yrlend meedeelde dat hij zich had
gemeld als vrijwilliger voor het
Belgisch leger. En deze brief ehi'digde met de woorden : « Leve
België! >
Dat was de geestestoestand
•waarin de Vlaamsgezinden zich op
'dat ogenblik bevonden. Maar deze
geestdrift werd vrij vlug afgekoeld
toen spoedig bleek dat er een pijnlijk misverstand In het spel was.
De Vlaamse Jongens werden wel
als Vlaming opgeroepen tot de
strijd maar in het leger mochten
tij geen Vlaming zijn. ZIJ werden
miskend en vernederd In hun Vlamingzijn.

Ik zal niet uitweiden over wat
men later genoemd heeft : de
Vlaamse tragedie aan de Uzer. Het
Is alleen te betreuren dat men
nooit in de officiële Belgische kringen een eerlijk en oprecht begrip
heeft kunnen of willen opbrengen
voor die tragische situatie waarin
de Vlaamse frontsoldaten zich bevonden hebben.

Verguizing en grafschennis
Na de oorlog werden zl], die dan
toch Jarenlang in de bloed- en
sUJkgrachten van het LFzerfront
gelegen hadden en dl« tot 80 %
van het veldleger. van het front-

leger gevormd hadden, gehoond en
vervolgd in hun dierbaarste sjrmbolen en idealen inbegrepen de vernieling van de grafzerken, die zij
met hun eigen spaarcenten opgericht hadden op de graven van hun
gesneuvelde makkers.
De wijze, waarop de Vlaamse
oudstrijders, die zich na de oorlog
gegroepeerd hebben in het Verbond
der Vlaamse Oudstrijders, — verbond, dat ongetwijfeld de grote
meerderheid van de Vlaamse Oudstrijders groepeerde — van officiële zijde behandeld zijn geworden, is verre van fraai.
In een geest van waarachtig idealisme hebben deze Vlaamse oudstrijders zich Ingezet voor de verwezenlijking van, wat zij noemden,
het testament van hun gesneuvelde
kameraden.
Wat zij geëist hebben in de periode tussen de twee Wereldoorlogen, was ten slotte niets anders
dan de Inlosslng van een koninklijke belofte, van een plechtige belofte van gelijkheid in rechte en
feite voor de Vlamingen.
Aan wie hgt dan de schuld dat
deze Vlaamse oudstrijders in de
periode tussen de twee Wereldoorlogen de weg ingeslagen zijn
van het Vlaams radicalisme en van
het Vlaams extremisme ?
Er zou veel gezegd Vt;imen worden over het fet* aat zl], door verbitterin.s en ontgoocheling gedrev^ii, het officiële België de rug hebben toegekeerd.

De afrekening
Na de tweede wereldoorlog is de
In sommige kringen Jarenlang opgekropte haat en nijd tegen deze
Vlaamse oudstrijders, tegen het
Verbond van Vlaamse Oudstrijders, losgebarsten en toen bood de
repressie de gelegenheid voor een
afrekening.
Ik zal hier niet in blzonderheden
treden, maar ik kan het getuigen,
omdat ik als advokaat vele zittingen van de krijgsgerechten bijgewoond heb, dat tegen alle redelijkheid en tegen alle bllUjkheid in,
het feit Vlaams oudstrijder 19141918 geweest te zijn, door de krijgsgerechten als een bezwarende omstandigheid beschouwd werd. Vele
Vlaamse oudstrijders werden zeer
zwaar getroffen door de repressie
en niet steeds voor wat zl] tijdens
de bezettingsjaren hadden gedaan.
Maar in de krijgsgerechten, zoals die samengesteld waren, zetelden Juist die mensen met wie zij
het vóór de oorlog aan de stok hadden gehad : de leden van de fraternellen en van de N.S.B. bonden.

tement van Landsverdediging er
zich op toe gelegd hee^t de Vlaam- Tijdverlies...
se oudstrijders op alle mogelijke
M. Gilson, M.D.N. — Monsfteur
manieren te plagen en te vervolgen, en enkele van de talrijke Van der Eist, vous me prenez & parmaatregelen die tegefa hen geno- tle sur un problème qui m'intémen werden waren Vooreerst het téresse beaucoup, mals auquel Je
niet meer uitbetalen van hun in- ne puls donner que ma meilleure
validiteitspensioen, het ontnemen attention. En effet, je ne suis pas
van de kaart, vuurkaart en de mi- responsable en la matière,
litaire eretekens, het ontnemen
Vous devez, & ce sujet, interroger
van de kaart voor vermindering op Ie mhiistre des Finances, cette
het spoor. Dat alles Is toen gebeurd question étant absolument en deop een volslagen willekeurige wij- hors de ma competence et de mon
ze, in het blinde weg zonder dat budget.
men zelfs afgewacht heeft of de
Je suis oblige de vous Ie dire, parbetrokkene veroordeeld werd of ce que vous perdez votre temps. Je
niet.
vous écoute volontlers, mais ne puls
résoudre votre problème.
De h. Van der Eist. — Mijnheer
de
Minister, dat probleem van de
Blijvende vervolging
militaire pensioenen belangt de h.
Minister van Financiën aan, dat
Ik ken op dit ogenblik nog ge- weet ik, maar Ik weet ook dat er
vallen van oudstrijders, die nooit geen oplossing aan kan gegeven
veroordeeld zijn geweest, die zelfs worden zonder dat het departement
nooit beroofd zijn geweest van hun van Landsverdediging In die aanrechten, op wiens gedrag tijdens de gelegenheid zijn woord zal meeoorlogsjaren blijkbaar niets of al- gesproken hebben.
thans zeer weinig aan te merken
Het staat ook vast dat de houwas en die thans nog beroofd zijn
van hun militaire eretekens omdat ding, die in uw departement aanhet departement op een totaal genomen wordt, waar het de oudwillekeurige en moedwillige wijze strijdersbelangen betreft, beslisweigert aan die mensen hun ere- send is voor de houding die de Minister van Financiën eveneens zal
tekens terug te geven.
aannemen.
Wij zijn in het vijftiende jaar
Het is klaar en duldeUjk dat de
na de oorlog en deze oudstrijders oudstrijdersbelangen — en daarover
van de oorlog 1914-1918 worden gaat het hier Juist — traditioneel
steeds kleiner in aantal, van jaar ressorteren onder de bevoegdheid
tot jaar wordt hup aantal geringer van het Departement van Landswan» het zijn nu allen oude men- verdediging. Dat is ook de reden
sen geworden, en die oudstrijders waarom ik hier op dat vraagstuk
moeten nu nog steeds vechten te- aandring.
gen deze plagerijen en tegen deze
onrechtvaardigheden waar zij het
Juristerij
slachtoffer van zijn.
Ik heb, Mljijheer de minister,
hierover reeds eokele parlementaire vragen gesteld. Ik was overigens niet de eerste, want andere
collega's hier en ook in de Senaat,
hebben vorige jaren reeds herhaaldelijk hierover parlementaire
vragen gesteld. Maar deze vragen
hebben het ontmoedigend resultaat gehad dat er nooit een klaar
en duidelijk antwoord op gegeven

werd, dat men steeds een ontwijkend en nietszeggend antwoord
krijgt : de zaak is in onderzoek,
men houdt er zich mee bezig, enz.
Maar dat kan toch niet blijven duren. Indien het in de bedoeling
ligt van de huidige regering, zoals
het in de regeringsverklaring aangekondigd werd, van humaan te
zijn, menselijk ten overstaan van
de gevolgen van de repressie, dat
men dan in Godsnaam beginne
met menselijk te zijn tegenover
deze oudstrijders, die op dit ogenblik oude mensen zijn. Wanneer
men nog jaren gaat wachten om
aan dit vraagstuk een oplossing te
geven, dan zal het te laat zijn,
want de meesten zullen misschien
gestorven zijn.

De algemene secretaris van het
Verbond der Vlaamse Oudstrijders.
Karel de Feyter, werd na de oorlog
gefusilleerd, op dezelfde dag als
Leo Vindevogel. Als jong advokaat
Ik kan niet aanvaarden, om louheb ik deze executie bijgewoond.
Dergelijke gebeurtenissen laten in- ter menselijke redenen, dat grootdrukken na, die men zijn leven lang invaliden van de oorlog 1914-1918
niet meer kan uit de geest bannen, In de diepste ellende gedompeld
die men zijn leven lang met zich zijn. omdat ze sedert 15 jaar geen
invaliditeitspensioen meer ontvanmeedraagt.
gen. Ze mogen dan fout geweest
Ik weet dat de executie van een zijn tijdens de laatste oorlog, ze
man, zoals De Feyter. het gevolg mogen zelfs veroordeeld geweest
van een wraakneming is geweest. zijn, maar zo tets doet men toch
Wanneer De Feyter bij de bevrij- niet tegenover mens^i die voor
ding naar Duitsland zou gevlucht gans hun leven verminkt, en soms
zijn en zich aldaar enkele Jaren zwaar verminkt werden in een oorhad schuilgehouden, wanneer zijn log waarin zij hun plicht gedaan
proces enkele jaren later zou hebben aan het front in de ranvoorgekomen zijn, dan zou deze gen van het Belgisch leger.
man. die thans gefusilleerd is,
misschien tot tien jaar veroordeeld
Ik ken gevallen, schrijnende gezijn geworden.
vallen, waarin zware, grote oorlogsinvaliden In de grootste ellenHet is In die tijdsomstandigheden de leven. Ik meen dat hier een open In die atmosfeer dat het depar- lossing moet komen-

Ik heb daarover een parlementaire vraag gesteld om te weten
volgens welke criteria die geneesheren en die apothekers in de verschillende gewesten en arrondissementen van ons land worden aangeduid. Volgens het bekomen antwoord zou rekening worden gehouden met hun vroegere militaire
prestaties, met hun activiteiten
gedurende de oorlog en dergelijke
criteria meer.
Ik heb nochtans de indruk dat
deze criteria — minstens in het
verleden — op een vrij subjectieve
wijze werden toegepast. Men signaleert mij b.v. dat in het arrondissement Turnhout, In de Kempen
dus, de geranten van twee socialistische mutualiteitsapotheken de
apothekers zijn, die door het departement van Landsverdediging
werden aangesteld. Een van die geranten Is een Indonesische dame.
Ik weet niet welke militaire prestaties die Indonesische dame op
haar actief heeft. Ik heb niets tegen de socialistische mutualiteiten
of de apothekers van de socialistische mutualiteiten, maar ik vind
het onaanvaardbaar dat men In
een arrondissement der Kempen,
hier in dit geval het arrondissement Turnhout, de oudstrijders
verplicht zich te wenden tot een
socialistische apotheek.
Die mensen moet de vrijheid van
keuze worden gelaten en, volgen»
mij, bestaan er geen ernstige redenen om die vrijheid van keuze uit
te sluiten, zoals werd gedaan.
Destijds heeft men als argument ingeroepen dat de uitgaven
In uitvoering van de wet geraamd
werden op 80 miljoen per jaar.
Mijnheer de Minister, het la op
dit ogenblik bewezen dat die raming fantastisch werd overdreven
en gelukkig maar. Voor 1958, vanaf de inwerkingtreding van de wet
van 24 februari 1958 — voor tien
maanden van vorig jaar — bedroegen de uitgaven, in uitvoering van
de wet, 1.800.000 F, voor geneeskundige zorgen en 2.650.000 P,
voor farmaceutische zorgen. Deze
cijfers liggen zeer ver verwijderd
van het voorzien bedcag van 80
miljoen.
Steunend op het voorgaande
meen Ik dat men, zonder grote bezwaren, de verplichte aanduiding
van geneesheren en apothekers
kan uitschakelen om aan de betrokken personen, om aan de oudstrijders, de vrijheid te laten zich
te wenden tot de geneesheer en de
apotheker van hun keus,

Ik zou hier nu als jurist uitvoerig kunnen uitweiden over de
kwestie van de vermlnderingskaarten op het spoor, de vuurkaarten en de militaire eretekens.
Ik weet op welke erbarmelijke wijze daarbij aan « Juristerij » gedaan wordt om dat alles goed te
praten. Ik ben niet van plan mij
te begeven op het pad van de byzantijnse discussies, omdat dit geheel naast de kwestie is. Men zoekt
langs beide kanten naar argumenten en ik geloof dat de oudstrijders
degelijke
argumenten
hebben,
want het staat vast dat o m. de
Raad van State in een arrest, dat
dateert van 1949 — een arrest dat
dus tien jaar oud is — zegt : wat
het departement van Landsverdediging doet is onwettig; men mag
die kaarten voor vermindering op
het spoor zo maar niet ontnemen
omdat er daartoe geen wettelijke Taalfoestanden in het leger
grondslag is.
Mijnheer de Minister, Mevrouwen,
Heren, om te eindigen
Maar niettegenstaande die uit- zou ikMijne
moeten
spreken over de taaispraak van de Raad van State,
toestanden
in
het leger en in het
stellen wij vast dat op dit ogenblik
departement
van Landsverdedi— tien jaar later — de discussie
ging.
Ik
moet
nochtans
zeggen dat
nog altijd voortgezet wordt en dat
het probleem — dat op zichzelf Ik die term « taaitoestanden » niet
tenslotte een zeer klein vraagstuk graag hoor, want die uitdrukking
la — geen oplossing gekregen Is onjuist. Het gaat, wat mij betreft, niet om taaitoestanden; het
heeft.
gaat om iets anders, om iets meer.
Ik vraag mij dan ook af wat de Het gaat om Vlamingen, die de
h. Minister zinnens is te doen In plaatsen moeten bekomen die hen
deze aangelegenheid. Ik meen dat rechtmatig toekomen. Het gaat om
het ogenblik gekomen is om eens normale en gezonde toestanden In
en voorgoed dit vraagstuk een op- onze departementen en in ons lelossing te geven en dat het zeer ger.
wenselijk zal zijn dat de h. Minister in die aangelegenheid klaar
en duidelijk zijn politiek zou bekendmaken.

Wanneer een oplossing ?
In verband nog altijd met de
oudstrijders is er een laatste punt
dat ik even wens aan te halen.
Door de wet van 24 februari 1958
werd kosteloze geneeskundige en
farmaceutische verzorging toegekend aan de oudstrijders, dragers
van een vuurkaart, doch tevens
werd de vrije keuze van geneesheer en apotheker uitgesloten.
De oudstrijders moeten zich
wenden tot een geneesheer of een
apotheker die door het Departement van Landsverdediging wordt
aangeduid.

Wat het leger en het departement van Landsverdediging aangaat zijn wij nog zover van de normale en gezonde toestanden verwijderd, dat men zich afvraagt of
het wel zin heeft er over te spreken.
Wat meer bepaald het departement betreft, konden wij nog voor
een paar dagen In de Vlaamse
C.VP.-pers lezen dat de Minister
geen blijk geeft van goede wlL w y
lazen Inderdaad In voormelde pers
wat volgt :
(lees door blz, 6)
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Begroting
Landsverdediging

Brief uit Nederland

laalfoesianden in het
leger
(vervolg van blz. 4)
« Bij het departement van Landsverdediging vormt het burgerlijk
personeel een zeer kleine minderheid, zodat er slechts zeven ambtenaren, van de rang van directeur af, in dienst zijn. Op de taalrol worden die ambtenaren als
volgt Ingedeeld : één burgerlijk
administrateur - generaal op de
franse taalrol, één directeur juridisch-adviseur op de franse taalrol, vier directeurs op de franse
taalrol, één directeur op de nederlandse taal rol. Het zijn dus zes
ambtenaren van de franse en één
ambtenaar van de nederlandse rol.
Minister Gilson werd de gelegenheid gegeven, overeenkomstig de
onderrichtingen van de eerste minister, enigszins naar een evenwicht t€ streven door een gepensioneerd directeur van de franse
taalrol te vervangen door een nederlandstalig directeur. De minister
gaf er echter de voorkeur aan opnieuw een franstalig directeur te
benoemen, die niet eens door de directieraad werd voorgedragen, terwijl de enige nederlandstalige k a n didaat, die om zijn kristelijke opvattingen door oud-minister Spinoy
werd geweerd, thans ook door de
C.V.P.-minlst€r terzijde wordt geBCt. »
Ziedaar wat wij te lezen krijgen
In de C.V.P.-pers. Dat wijst erop
dat öe goede wil om verbeteringen
te brengen aan toestanden waarover men zich m Vlaamse kringen
sedert Jaren en Jaren beklaagt —
en waarover men telken jare opnieuw klaagt niet voorhanden is.
Wat het leger betreft, moet ik
Eeggen dat er mlJ een eigenaardig
avontuur overkomen Is : Verleden
Jaar, toen Ik nog maar pas In het
Parlement was, heb Ik een zeer
goed gefundeerde klacht Ingediend
t i j de taaicommissie voor het leger.
I n mijn naïviteit — Ik moet het
bekennen — vroeg Ik mij af wat
men wel zou antwoorden op een
klacht die zo goed gefundeerd en
bewezen was. Het antwoord dat ik
bekwam, deed mlJ eenvoudigweg
perplex staan.
Inderdaad, de legerleiding geeft
rich niet eens de moeite om de nletnalevlng van de taalwet te o n t kennen. Er wordt eenvoudigweg geantwoord, dat men In het leger
de taalwet niet kan toepassen. Er
werd mlJ een nota overgemaakt
van de generaal-majoor van het
leger, waarin deze uiteenzet waarom men in het leger de taalwet
niet kan toepassen.
HIJ geeft volgende cijfers voor de
samenstelling van het officierenkorps : wat betreft de hogere officieren, waren er, op 1 Januari 1958,
7,9 % op de nederlandstalige rol
en 92,1 % op de franstalige rol. Het
Is dus onmogelijk alle nederlandse
eenheden te doen bevelen door hogere officieren die het Nederlands
als voertaal hebben, aldus zegt de
generaal-majoor.
Wat de lagere officieren betreft,
waren er. op 1 Januari 1958, 33 %
nederlandstaUge en 67 % franstalige lagere officieren.
ü ziet dat zelfs voor de lagere officieren de toestand juist het omgekeerde is van wat hij normaal
zou moeten zijn.
Na dergelijke officiële cijfers gehoord te hebben Is het mijn tn«lens de moeite niet meer waard
tijd te verilezen aan dat fabeltje
van de vervlaamslng van het leger,
want over een halve eeuw, over
vijftig jaar, la het leger nog niet
vervlaamsd.
Indien men de moed niet vindt
om radlkale en ingrijpende maatregelen te nemen. De Vlamingen die
tlch bij dergeUjke toestanden neerleggen door de begroting van het
departement van Landsverdediging
goed te keuren, welnu. Mijne Heren, voor mijn part mag men die
Vlamingen gerust voor een hoge
raad voor civisme dagvaarden.
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Ik ben op een vroege zondagmorgen door het land van Vlaanderen gereden. Eerst zo'n beetje
langs de kust naar Brugge en dan,
luk-raak, langs kleine dorpen en
vlekken, door het land van Waes,
naar Antwerpen en vandaar n a a r
het Noorden, n a a r het werk om den
brode.
Ik heb de tocht wel meer gedaan
en heb me telkens verkwikt aan
het uitzicht van mensen en dingen.
Blij en nijver volk, vei en vruchtbaar land !
Maar de laatste rit heeft me het
plezier vergald ! En wel door toedoen van de liefderijkste wezentjes onder alle mensen : door de
nonnekens van Vlaanderen I
Ik had er nooit zo op gelet, maar
nu oog en aandacht getrokken zijn,
nu vind ik het verschrikkelijk. Het
is een lelijk ding met die nonnekens van Vlaanderen.
De nonnekens bedrijven zonde !
Zonde tegen de natuur — dag-in,
d a g - u i t ! ze zijn foeilelijk die nonnekens !
Op hun kloosters hangen uithangborden. En op die borden staan
lelijke opschriften : Sceurs Pénltentes; Dames du Sacré-Cceur, enz.,
enz. Gij kunt h e t lezen. En alle
klassen en orden : Sceurs en Dames.
De laatste zijn de ergste.
Midden In het h a r t van Vlaanderen ! En Mgr. De Smedt zegt er
niets van ! Mgr. De Smedt, die,
naar h e t heet, meer moed moest
op-brengen
om
doodzonde
te
schreeuwen tegen goede Vlamingen dan om h e t niet te doen. Mgr.
zegt er niets van ! Van die nonnekens bedoel Ik en van die opschriften.
In plaatsjes waar In geen vijftig
Jaar de dorpeling een woord frana
heeft gesproken, noch gehoord, en
het waarschijnlijk niet eens zou
verstaan, daar staat : Sceurs, Dames... Daar hebben de nonnekens
een franse naam en een frans uithangbord. Alsof ze zich schaamden
om wat ze zijn : zusterkens van
Liefde.
En nu zou Ik Mgr. De Smedt één
vraag wlUen stellen. Ik zou ze
tegenover zo'n Mgr. natuurlijk goed
moeten Inkleden. Ik zou willen
vragen : Mgr. wat betekent dat ?
Voor wie zlJn die nonnetjes?
Voor wie die opschriften ? De dorpelingen verstaan ze niet en zouden zelf slechte gedachten kimnen
krijgen als ze niet zo In-goed en
vroom waren.
En mijnheer Grammens, die één
flinke daad In zijn leven stelde en
er een heeleboel tam-tam over
maakte, die bUJkt achteraf slechts
half werk gedaan te hebben. Verdacht half werk zelfs. Hij was Iets
bij het katollek onderwijs en liet
de uithangborden bij de nonnekens

Enge parlijpoliiek en schrik

hangen. Vooruit, Mijnheer Grammens ! GIJ hebt een fonds, en er
is Iets goeds te d o e n !
Monseigneur, er hangen er honderden In Vlaanderen ! Franse uithangborden op Vlaamse kloosters.
En dat tervtrljl de goegemeente
zegt dat U c toch zo' ne goeie Vlaming > bent, en die nonnekens zulke « sterke vrouwen van Vlaanderen >.
Of Is het alles schijnheiligheid ?
Is het alles oog-verblinding en bed r o g ? Of lokaas om de duiten :
Mijn dochter moet frans leren, zegt
de onnozele bloed en de eenvoudige
van harte. En voor hem lijkt zo'n
bord een garantie ; Sogurs, Dames,
etc. 1
Voor wie anders zijn die uithangborden ? Voor de goddelozen In
Vlaanderen, die liberaal zijn en
frans spreken ? of voor de al te talrijke kasteelheren in Vlaanderen,
die leven van de aandelen en dividenden van de Forges Clabecq en
de Société Générale. Die hulskapelaans hebben en niets doen,
Monseigneur, en Frans p r e k e n .
Hun dochters sturen ze naar Brussel of Parijs — niet n a a r de zusterkens van Liefde.
Als Ik dat alles bedenk, zo In
mijn eentje, dan zou ik Mgr. De
Smedt tenslotte niets willen vragen en hem al evenmin Iets willen
zeggen. Laat hem zijn uithangborden, zijn kasteleins, zijn financiers. Laat hij er gelukkig en blij
mee zijn voor de tijd, dat het nog
duurt. Laat hem zijn kleine poses
op heel of half levensgrote kleurfoto's in een étalage-raam te
Brugge. Laat hem zijn ambities.
Aan een kardinaal te Mechelen
hebben de Vlamingen sinds lang
niets te vrinnen. Neen, laat hem I
Want er komt een dag voor
Vlaanderen dat de borden, Sceurs,
Dames, enz., zullen neergehaald
worden. Wij kunnen aJleen hopen,
dat de kloosters dan niet mede afgebroken worden. Want dat zou
heel erg Jammer zijn voor de -zusterkens van Liefde.
Als ik door het gezegende land
van Vlaanderen rijd, dan zie Ik ze
graag die, zwarte-, wit- of blauwgekapte nonnekens. Ik neem dan
diefp mijn hoed af voor zo'n zusterke. D'eper, veel dieper dan voor
Mgr. En ik groet ze en zeg : « Dag
Zuster ! >
Maar Mgr. zal ik niet groeten. Die
verkeert met de doodzonde. En die
borden moeten eerst weg i
En toch. Monseigneur ! wij zijn
— U en Ik — geboren uit dezelfde
nood. Vlaming, wie God Vlaming
schiep. Wees flink. Monseigneur,
één keer ! Ruim ze cp !
Dan zal ik u zeggen : « Goede
dag, Mgr. 1 Gods zegen ruste op U !
Eer niet. Monseigneur.
Max Torek.

Onze betogers die te Lier waren zullen eens te meer de C.V.P.-krant
c De Standaard » In haar waar daglicht leren kennen. Zij hebben gemeend
onze algemene sekretaris van «kwade trouw > te moeten beschuldigen.
Zulke beschuldiging geeft volgens de wettelijke bepalingen recht op een
antwoord, dat twee maal zo lang mag zijn als het artikel dat de aanval bevatte en dat men onder dezelfde titel op dezelfde plaats moet laten verschijnen.
Kent « De Standaard» deze elementaire fair-play, deze elementaire
eerlijkheid ? N e e n ! Dezelfde dinsdag ontvingen ze een aangetekende"
spoedbrief van Wim Jorissen. Vrijdag was die nog niet verschenen l
Over de betrouwbaarheid van het Standaardverslag over Lier laten we
onze betogers oordelen.
Wim Jorissen is echter de man niet die zich tegen de schenen laat
stampen zonder met de gelijke munt terug te betalen. Hij heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt om « De Standaard » zijn jasje eens even uit
te stoffen.
Hier volgt de brief.
Brussel, 7 april 1959.
Geachte Heer Hoofdredakteur,
Voor Uw krant heb ik alles behalve simpatie. De gegronde redenen
daarvoor heb ik vaak uiteengezet
in ons blad « De Volksunie > en
weergegeven op onze partij vergaderingen. Ik neem daarvoor uiteraard
de verantwoordelijkheid cp mij. Ik
zie ook niet in dat ik er iets moet
van terugnemen.
Van mijn k a n t ben ik dan ook bereid Uw originele terminologie van
« verbitterde, verblinde, aanhanger
van een splitteri>artijtje en domkop > als wisselmunt te aanvaarden.
Tot zover kan U rustig Uw gang
gaan.
De Belgen hebben het recht op
vreedzame wijze en ongewapend te
vergaderen...
Belgische Grondwet, artikel 19.
Een ieder heeft recht op vrijheid
van vreedzame vergadering en vereniging.
Universele Verklarini^ van de
Rechten van de Mens, artikel 20, V

U zal ermee akkoord gaan dat Uw
lezers daardoor begrepen hebben
dat ik ter kwader trouw ben en dit
niet de eerste keer. Daarom wens ik
hierbij gebruik te maken van mijn
wettelijk recht op antwoord en verzoek ik U onder dezelfde rubriek,
zelfde titel, onveranderd en onverkort dit antwoord zo vlug mogelijk
cp te nemen.
Uw verslaggever is de enige onder alle reporters en toehoorders
om de naam « Standaard > gehoord
te hebben. Ik heb de houding van
de Christelijke Vlaamse pers gesteld tegenover die van La U b r e
Belgique. Ik heb daarbij gezegd d a t
sommige gemeend hebben het principe van betogen (zo ze protesteerden !) te ontkrachten door te wijzen op het Inopportune van onze
amnestiebetoging. Wat niets met
het principe zelf te maken h e e f t
Welnu kijkt U de christelijke
Vlaamse pers in zijn geheel na sinds
het verbod. U zal zien dat ik slechts
de waarheid sprak.
Nadien heb ik echter diegenen
gehekeld die zich Vlaamsgezlnd
«oe'T/en maar waarbij het slechts
schijn blijft naast de ruggegraatlozen die steeds maar toegevetu
Hierbij heb ik evenmin een n a a m
genoemd maar ik VTU U wel toegeven dat Ik bij deze laatste groep
aan U gedacht heb.

In Uw verslag van maandag 8
april over « De amnestieiietoglng te
Lier > lees Ik echter het volgende :
< Hij (Wim Jorissen) deed vervolgens de traditionele uitval op onze
krant en op de C.V.P. en zong de
Dat U anderzijds mij o^mljn p o lof van de Libre Belgique, de enige Mtieke vrienden ervan beschuldigt
krant die het recht op betogen herhaaldelijk te kwader trouw te
heeft verdedigd zoals het hoort >. zijn geweest Is een oneerlijkheid
In Uw blad van dinsdag 7 dezer zonder meer. Indien dit zo zou zijn
komt U daarop terug en U schrijft diende U Uw stelling aan de hand
onder de titel * Kwade Trouw » het van voorbeelden te bewijzen. Dat
volgende : < Op de amnestiemee- dit niet gedaan wordt Is het bewijs
ting te Lier heeft een van de leiders dat U het niet kan. Hoewel ik steeds
van de Volksunie beweerd dat al- bereid blijf op Uw bewijzen te
leen La Libre Belgique, bij gelegen- wachten 1
heid van het verbod van wn. burgeMet ware achting,
meester Detiège, oj^ekomen Is voor
W, Jortssen,
de vrijheid van betogen. De spreker
achtte het nodig In dat verband onze krant nog eens aan te vallen...
5 JULI : ANTWERPEN
Het zou ons verwonderen. Indien de
spreker van de Volksunie niet op
(voormiddag van het Vlaams
de hoogte zou zijn van de ware toeNationaal Zangfeest)
dracht der feiten : Wij zijn zo gewoon geraakt aan de kwade trouw 10 nnr 30 : TRADITIONELE VERvan sommige dier heren dat ons GADERING VAN DE VOLKSUNIE.
van die k a n t niets meer verbaasd >.

Onze verboden vergadering
(vervolg van bl. 3)
Waarom dan deze reakties op onze aangekondigde betoging ? Uit
verontwaardiging ?
WIJ geloven het niet. Het is onzin de Volksunie te willen doen
doorgaan voor een incivieken-ipartij
of een neofacistische partij. Iedereen weet dat al wie een leidende
rol speelde in de kollaboratie zwaar
gestraft werd en uitgesloten uit het
politieke leven door levenslange
beroving van rechten. Iedereen weet
dat de leidende figuren in de Volksunie niets te maken hadden met
de kollaboratie. De Volksunie Is een
jonge, Vlaams-nationale partij :
gericht naar de toekomst en niet
naar het verleden. Wij passen voor
het overige konsekwent de amnestie toe : wij vragen aan niemand
of hij In de kollaboratie orf in het
verzet gestaan heeft. Iedereen la
welkom in onze rangen die een eerlijk man Is en ons programma onderschrijft. En overigens, laat ons

oprecht zijn : welke partij Is niet
bereid gebleken zwarte schapen te
bescherm.en en op te nemen die
zich ten dienste van de partij wilden stellen? Leemans en Custers
werden C.VP.-senatoren. Het zou
ons niet moeilijk vallen ook voor de
B.S.P en de Liberale partij namen
aan te halen van personen de door
dik en dun beschermd en gered
werden. Of Is het alleen de partijlldkaart van een der drie « grote >
partijen die iemand « civlek >
maakt ?
Het Is uit angst dat het Verzet
onze betoging heeft doen verbieden.
Men vreesde een machtsvertoon En
het zou een machtsvertoon geworden zijn ook Dit is een les : onschuldige vergaderingen Iaat men
ongestoord doorgaan. Aan moties
en akademlsche zittingen stoort
men zich niet. Maar men vreest politieke macht, men vreest ons. Dit
bewijst dat wij op de goede weg zijn,
dat het enige wat telt politieke

macht Is, georganiseerde macht
buiten de greep van de belgische
unitaire partijen. Wij hebben bewezen dat wij reeds een georganiseerde politieke macht zijn en dat
men in de toekomst nog met ons
zal af te rekenen hebben. Dat is van
belang. Niet alleen in de strijd voor
amnestie, maar voor alle problemen
die zich voor de Vlaamse volksgemeenschap stellen.
Al wie niet te kwade trouw is in
Vlaanderen en eerlijk Vlaamsgezlnd
moet Inzien en beseffen dat de
Volksunie beantwoordt aan een
noodzakelijkheid, dat de Volksunie
moet uitgroeien tot een te duchten
politieke macht, de enige macht
waarop men onvoorwaardelijk kan
en mag rekenen in de strijd om
Vlaams recht.
De gebeurtenissen van verleden
zondag hebben ons niet overmoedig
gemaakt, maar zelfzekerder. Wij
weten dat rondom ons een schaar
getrouwen staat waarop wij kun-

nen rekenen, door dik en dun. Deze schaar Is reeds talrijk genoeg
om een manifestatie als deze van
zondag te doen slagen. ZIJ moet en
zij zal aangroeien.
Het zal achteraf blijken dat In
de strijd voor amnestie de gebeurtenissen van zondag een keerpunt
geweest zijn. De bres Is geschoten.
Laat ons thans gezamenlijk de bres
verwijden. Wij moeten niet bang
zijn : onze tegenstanders zijn een
kleine minderheid in Vlaanderen,
zij zouden niets zijn Indien zij niet
konden rekenen op de steun van
B.S.P., C V P . en Liberale partij.
Aan wie dit betwist zeggen wlJ
eenvoudig : Iaat ons een referendum inrichten. WIJ zullen dan zien
wie de mening van de meerderheid
van het Vlaamse volk vertolkt Wie
dit weigert, bewijst dat hij de uitslag van dit referendum vreest.
Wij zetten de strijd voor amnestie voort I
Mr. F. Van der E i s t
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BRIEF AAN DE WN. BURGEMEESTER TE ANTWERPEN
Na het verbod van onze amnestiebetoging en -meeting te Antwerpen
richtte ons Inrichtend komltee volgende brief tot de waarnemende burgemeester.

Dijkbreuk
I n 1947,, toen veleu een streep getrokken hadden over hun hoop op
de vorming van een aktieve Vlaamse
politieke macht, voorspelde ml] een
oude vlaams-natlonale rat :
•' Ze zullen met alle mogelijke
middelen trachten te verhinderen
dat onze macht, die vroeger zoveel
positieve vruchten opleverde voor
het Vlaamse land, terug aan bod
komt. Ze zullen verdeeldheid zaaien,
lasterkampanjes voeren, iedere werking doodzwijgen. Als dat alles niet
meer pakt, zullen ze hun laatste
redmiddel, het onfeilbare volgens
Woeste, gebruiken : de schoolstrijd.
Tracht die te overleven en dan komt
onvermijdelijk de dijkbreuk. De gezonde Vlaamse kracht zal als een
springvloed opkomen en de dijken
zullen begeven de ene na de andere
zoals ze begaven in onze tijd. "
Aan die woorden dacht ik verleden zondag in Lier. Daar had de
eerste dijkbreuk plaats en werd het
bewijs geleverd dat niets de vlaamsnationale springvloed nog zal kunnen tegenhouden.
De Vlaamse concentratie konden
ze nekken, maar de zegekreten die
toen in vele salons werden uitgestoten verstomden even, toen enkele
Jonge krachten met de Volksunie
opnieuw de strijd aanvingen. Die
strijd was zo verbitterd en zo doeltreffend dat men veel vroeger dan
eerst verhoopt was moest beroep
doen op de laatste redplank. Die is
nu gebruikt geweest en er sclilet
geen enkel middel meer over.
De laatste wanhoc(pspogingen worden gedaan door de kroniekschrijver, die < Feiten en Beschouwingen >
brouwt In de Standaard. De inzichten van die man waren misschien
aanvaardbaar in 1944 en de jaren
van de bitterste repressie, maar
t h a n s klinkt zijn proza als het wanhopig gekerm van een dijkwachter
in de storm.
Steeds maar opnieuw bokst hij
argumenten naar boven, die krampachtig aandoen en die meestal t e rugkomen op het feit dat de socialisten niet willen meedoen aan positieve Vlaamse werking. Als zij
toch maar durfden uitkomen voor
ons volk, redeneert hij, dan zouden
wij het ook doen. Maar, als zij niet
meewillen, kunnen wij met de C.V.P.
ook geen resultaten halen.
Tenzij, Ja tenzij wij zouden vertrouwen hebben in de vlaamsgezindheid van de C.V.P. en de Vlaamsnationalisten hun strijd zouden
staken en zich zouden aansluiten
bij de C.V.P,
Die kroniekschrijver vergeet helaas zijn lezers te herinneren aan
de prachtige gelegenheid, welke
dank zij de Vlaams-nationalisten
geschonken werd aan de C.V.P. in
1950. Van ons kreeg ze de volstrekte
meerderheid. Wat heeft ze ermee
gedaan ?
Jamaar, zucht onze dijkwachter,
iedereen kan zich eens vergissen en
waarom zou men de C.V.P. geen
tweede kans gunnen ?
Maar, ze had verleden jaar een
tweede kans. Dank zij de stem van
Mr. Van der Eist kreeg ze een homogene regering. Dank zij die stem
kon ze op het meest gunstige ogenblik nieuwe verkiezingen uitlokken
en, indien de voorwaarden eerlijk
waren, met ons kartel vormen om
alzo de volstrekte meerderheid te
behalen.
Heeft ze die tweede homogene
kans nuttig gebruikt ? Neen ze
heeft die kans verkwanseld om toch
maar met socialisten of liberalen de
verantwoordelijkheid te kunnen delen.
En nu klagen maar, omdat het
met de liberalen niet gaat om
Vlaamse problemen op te lossen I
Dit is echter boerenbedrog, want
niemand heeft Eyskens gedwongen
Merchiers tot Minister van Justitie
te maken; niemand dwong hem een
franskiljons liberaal te aanvaarden
voor onderwijs en binnenlandse zaken.

Daarbij, in Gent kreeg de C.V.P.,
dank zij ons, de volstrekte meerderheid. Wat deed ze ermee ? Ze sprong
In het bootje met... aartsfranskilJons.
Na dergelijke onnoeralijke dwaasheden is het geen wonder dat de
dijkbreuk steeds groter en groter
zal worden. Gelukkig voor Vlaanderen l,
B.D.D. - Ronse

Talentefling
Geachte Heren,
Hoe Is 't in Godsnaam mogelijk,
dat zelfs van onze beste strijders
het standpunt nog maar kunnen
voor mogelijk houden : Wel talentelling, DOCH DAN ZONDER GEVOLGEN OP HET TAALRBGIEM
van een bepaalde gemeente I
Het Is toch duidelijk, dat zulks
boerenbedrog is. Veronderstellen we
dat een zekere Vlaamse gemeente,
na zo'n telling, bv. 51 % « franstaligen > bekomt. Zou een verstandige mens er aan twijfelen, dat
deze gemeente onder druk der
franskiljonse geldmacht, niet spoedig franstalig zou bestuurd worden ?
Het is zuiver zelfbedrog zulk een
standpimt te handhaven. De enige
oplossing is natuurlijk :
Vastlegging der taalgrens op
rechtvaardige basis,
Afschaffing van alle talentellingen voor goed,
Franstaligen passen zich aan,
wanneer zij op Vlaams gebied komen wonen (zoals de Vlamingen in
Wallonië zich dienen aan te passen).
Er Is geen ander standpunt mogelijk.
Dit ware reeds een belangrijke
stap in de goede richting, al weten
we allemaal dat alleen ZELFBESTUUR door FEDERALISME de
uiteindelijke redding kan brengen.
Anders zal Vlaanderen
verder
f krimpen ».
Met alle hoogachting
A. W. - Mortsel.

Misselijke

rol

Het is een feit dat voor het ogenblik tal van bedrogen C.V.P.-kiezers n a a r de Volksunie zwenken.
Dat zien we dadelijk aan de barometer, de rubriek « Feiten en Beschouwingen » In De Standaard.
Hij behoort tot het triestig kliekje
van een handvol vooraanstaande
oud-V.N.V.-ers, t h a n s
praktisch
volledig afgezonderd van hun vroegere vrienden, die hen — en meer
dan verdiend — schuwen, die liever
dan de ellende en de last van de
nederlaag samen met hun volgelingen te dragen, wat hun elementaire
plicht was, onder voorwendsel van
een « nieuwe taktiek » overliepen
naar een traditioneel antl-Vlaamsnationale partij, de C.V.P. Enkelen
onder hen, onze Standaardheid inbegrepen, slaagden erin zich voor
h u n onnoemelijke praktijken flink
te laten betalen. Hun Insmerige
houding is de rechtstreekse oorzaak dat de ellende van de incivieke
gezinnen nog steeds voortduurt omdat de C.V.P. hen wel betaalt m a a r
de incivieken aan h u n lot overlaat.
Die flink betaalde overlopers zijn
de grote schuldigen dat de incivieken thans in het C.V.P.-slop zitten
en de wanhoop nabij geraken.
Onze Standaardheid die eerst
jarenlang op de kap van het Vlaams
nationalisme
leefde
en
nu
schaamteloos aan de ruif van een
C.V.P.-krant eet, wordt thans nu de
C.V.P. h a a r slachtoffers aan ons
begint te verliezen, opgerofjien
voor het werkje dat dit soort lieden past. Hij moet proberen oudgeestesgenoten die niet al te klaar
zien cip politiek gebied en voor wie
hij vroeger een leider was verder
aan de C.V.P. zien te binden. Iedereen begint hem wel te kennen en
walgt ervaiY,' Maar wat hij kan
houden dat heeft de C.V.P. toch en
haar geld is dus geplaatst,
D. - Aalst.

Antwerpen, 3 april 1959.
Aan dhr F. Detiège
wd burgemeester
Antwerpen
Mijnheer de waarnemende Burgemeester,
Wij ontvingen uw brief van 1 april
laatstleden.
WIJ nemen er goede nota van dat
U zich niet bekwaam acht te Antwei^en de grondwettelijke vrijheid van vergadering en meningsuiting te waarborgen.
Het heeft inderdaad volstaan dat
enkele, overigens vrij beperkte
kringen, hun vijandigheid betuigd
hebben tegen onze amnestie-meeting, opdat U niet alleen een optocht, doch bovendien een vergadering in een gesloten zaal heeft
verboden. Dergelijke houding kent
In een stad als Antwerpen, bekend
om haar vrijheidszin, ongetwijfeld
slechts weinige precedenten.
De amnestiegedachte door ons
voorgestaan vindt aanhangers In
de meest verschillende kringen.
Nog onlangs ging te Antwerpen een
amnestiekongres door, gepatroneerd
door de Vereniging van het Vlaams
Verzet, dat niet de minste reaktle
uitlokte. Nu evenwel de Volksunie
haar standpunt tegenover dit probleem publiek wil toelichten meent
U dit te moeten verbieden onder
het mom van handhaving der openbare orde. Bestaat er in deze stad
dan een kategorie van mensen, die
wel over amnestie mag spreken In
openbare vergaderingen, en een
andere kategorie die zulks niet mag?
De Ingeroepen handhaving der
openbare
orde kan
inderdaad
slechts een voorwendsel genoemd
worden. Als waarnemend burgemeester beschikt U over voldoende
hulpmiddelen om de openbare orde te handhaven wanneer herrieschoppers die zouden willen verstoren. De normale taak van de politie waar U het hoofd van zijt
bestaat er naar onze mening in die
burgers te beschermen, die op

pje^e
Uit « Toren »

Die oberen
zehntausend...
Geachte Volksunie,
Welke Vlaamse automobilist kan
het nog verantwoorden lid te worden of te blijven van clubs zoals
de R.A.C.A. (Royal Automobile Club
Anversois) ?
Deze vereniging geeft te Antwerpen met Vlaamse centen een
maandblad uit, « Speed >, dat uitsluitend in het Frans is opgesteld.
Een blik op de beheerraad maakt
alle kommentaar overbodig :
Voorzitter : comte Paul de Brouchoven de Bergeyck.
Onder-voorzitter : M. Theo Persy.
Leden : Gaston Binjé - baron
Hubert Cogels - Frederic Sheid Henrl Goyens - vicomte van de
Werve d'Immerseel - Paul de
Heem - Francis Diercxsens. Werkelijk de « fine fleur » ! ! 1
Het is nog niet genoeg dat deze
heerschappen zich op de kap van
de Vlaamse gemeenschap vetmesten; deze « kaste > moet daarenboven het sadistische genoegen
kunnen
smaken
het
Vlaamse
Vlaanderen een blijvende kaakslag te kunnen toedienen.
Vlamingen, duldt het niet langer ! De « kaste » moet zich a a n passen of... buiten 1 Vlaanderen
ontwaakt 1
« Zannekin > - Schoten.

Onder de ondertekening « Argus »
verschijnt in « Toren » maandblad,
maartnummer volgende bijdrage :

Waalse

warmbloedigheid

Een tweede last, die de ploeg van
professor Eyskens te dragen heeft.
Is deze der ekonomische inzinking.
Zeker, in de laatste februaridagen
trad weer wat kalmte in. De stakingen in de Borinage namen een einde, nadat van officiële zijde toegevingen gedaan werden die voorzeker
voor de stakende « Borains » een
overwinning betekenen. Maar waarbij men zich dan van Vlaamse zijde
kan afvragen — en dit voor de zoveelste maal — of er uit het « voorbeeld > van de Borinage niets te leren valt.
Want kijk, Vlaanderen heeft ruim
driemaal meer werklozen dan Wallonië. Limburg lijdt reeds jaren onder het feit dat de regering (om het
even dewelke) de industriële opgang der Oosterprovincie
blijft
remmen. Remmen omdat het probleem « Limburg > niet kordaat
wordt aangepakt. En omdat het
heel-wat-verder-staande
Limburg
geremd wordt door de katastrofale
Waalse mijnstreek. Want het is
Limburg, niettegenstaande al zijn
mogelijkheden... onmogelijk zijn
kolen aan een lagere prijs te verkopen, vermits de steenkoolprijs
der nietrenderende mijnen In het
Zuiden van het land... te hoog
s t a a t ! Hoever de nationale solidariteit toch kan leiden, nietwaar ?
En hoe ontroerend ze Is... op voorwaarde d a t ze eenzijdig blijft.

Want Limburg Ujdt reeds jaren onder de verwaarlozing. Oost-Vlaanderen slaat inzake werkloosheid
alle bestaande
records. WestVlaamse mensen moeten honderd
en meer kilometer van huis hun
dagelijkse boterham gaan verdienen. Maar voor de Borinage weet
Brussel reeds na enkele stakingsdagen de nodige maatregelen te
vinden.
In Wallonië in het algemeen en
In de Borinage in het bijzonder leven mensen die weten wat ze willen. Noem het de rode syndikalisten
van het A.B.V.V. of de woelmakers
van de B.S.P.; het blijven mensen
die weten van aanpakken. Zij leggen de bedrijven stil. Zij leggen het
verkeer stil. Zij barrikaderen straten en banen. De winkeliers sluiten
hun deuren uit solidariteit... en uit
schrik. Zij betogen en eisen met
dreigende, revolutionaire taal. Resultaat : de Borinage wordt met
bekwame spoed geholpen.

En Vlaamse
koelbloedigheid
Onze Vlaamse mensen moeten
het altijd meer van het fatsoen hebben. Maar in dit geval staat fatsoen
gelijk met goedzakkigheid. Limburg
was bereid om de mijnarbeiders der
Waalse putten die moesten gesloten
worden, in de eigen renderende mijnen op te nemen. De Borinage zegt:
Nee ! En de regering te Brussel die
deze neen-zeggers stevig naar de
ogen heeft gewerkt, vindt het volkomen normaal dat duizenden
.Vlaamse c mobielen » dagelijks per

wettelijke wijze gebruik maken van
h u n recht op vergadering. U schijnt
deze mening niet toegedaan te zijn,
vermits U uwe macht hiertoe niet
wenst te gebruiken. U geeft zonder
meer toe aan de chantage van diegenen die menen boven de grondwet verheven te zijn en uitsluitend
met wanordelijkheden
gedreigd
hebben om deze vergadering te laten verbieden.
Dergelijke houding roept onwillekeurig de metoden voor de geest
door totalitaire partijen aangewend
In landen die ten prooi vielen aan
de diktatuur, waarvan U een principiële tegenstander heet te zijn.
Het feit dat deze thans wordt toegepast tegenover een jonge partij,
maakt dergelijke houding slechts
hatelijker. Alleen de zeer machtigen kunnen vermoedelijk op uwe
bescherming rekenen. Dergelijke
partijdigheid is dan ook onwaardig
van de openbare macht, waarvan
U het hoofd zijt. Kenschetsend in
dit ct)zlcht is o. m. het detail dat
In het gebied waarbinnen volgens
uwe verordening alle samenscholingen verboden zijn, niet het De
Coninckpleln is begrepen waar de
herrieschoppers een samenkomst
hebben belegd.
Achtend,
(Namens het Inrichtend Komltee)
Rudi Van der Paal,

M^ ©i?

JeVolksunie11
trein of bus urenlang worden afgeJ akkerd vooraleer zij de plaats van
hun broodwinning ergens in het
Waalse land hebben bereikt. WIJ
hebben hier vroeger reeds over de
noden der t mobielen » geschreven.
Maar bij dat schrijven blijft het.
Er is geen enkele aktie van Vlaamse zijde die een ganse, streek op
stelten zet zoals dat in de Borinage
gebeurt. Er werden geen treinen
tegengehouden in Ooot-Vlaanderen.
Er werden geen straten opengebroken in Limburg. Er is geen algemene werkstaking in West-Vlaanderen of Antwerpen. De Vlaamse
mens kropt liever zijn moellijkl;eden op en gaat aan het werk, blij
omdat hij nog werk heeft. Of
schuift aan in het rijtje bij de dopburelen. Blij omdat er nog zoiets als
een dop bestaat !
De miljoenen, die zo schaars blijken te zijn, worden onmiddellijk gevonden om de Borinage te sussen.
De « anderen > kunnen wel wachten. Met hen komt het we) « in orde •». Want kijk, het zijn stille, fatsoenlijke mensen die wel h_er of
daar een « Komitee voor Weerbaarheid » oprichten, die met ernstige
gezichten de rariporten van de
Ekonomische Raad voor Vlaanderen
bestuderen, die protestmoties stemmen en eventueel zelfs een protestbetoging bijwonen. Maar die protestbetogingen zijn zo braaf dat de
warmbloedige « Borains » er zouden
bij in slaap vallen. En voor het
overige ?... Papieren klachten en
wachten op betere tijden.
De officiële overheden te Brussel
zijn geen slechte psychologen. Zij
weten dat de Vlaamse mensen met
beloften te paaien zijn. Zij weten
dat de Waalse mensen daden eisen.
De beloften gaan naar de enen, de
daden naar de anderen. En ondertussen kan er gewacht worden op
een regering die, eindelijk eens,
daden voor BEIDE landsgedeelten
zal stellen. Want ook en vooral op
ekonomisch gebied bestaat er een
.Vlaamse kwestio

ONZE ANNESTIEBEIOGiNG IN DE PERS
Het feit dat wij ons niet goedschiks neergelegd hebben bij het verbod van de
w.n. socialistische burgemeester van Antwerpen, noch ons lieten doen door
de C.V.P.-.burgemeester van Aartselaar, noch ons lieten uitschakelen door de
renegaat De Clercq, socialistisch goeverneur van de provincie Antwerpen
en uiteindelijk het duizendkoppig heir der van kop tot teen gewapende
rijks- en politiemacht zuiver groggy zetten door onze best georganiseerde
deelnemende groepen te Lier te laten o-pduiken heeft heel wat ophef gemaakt. Kadio, televisie, Franstalige en Nederlandstalige pers waren aanwezlg. De Franse en Vlaamse televisie gaven er beelden over uit, overigens
onderling van elkaar verschillend. Men zag beelden uit Aartselaar, zichten op de openluchtmeeting en in de Franse televisie de zingende optocht
door de stad. Radio en televisie evenals het agentschap Belga waren objektief in hun berichtgeving.
Ere wie ere toekomt de beste verslagen gaven « De Gazet van Antwerpen » en « La Libre Belgiquc »
onder de titel : Van Aartselaar
naar Lier.

Amnestiebetogers wonnen
spel van kat en muis
schrijft de Gazet van Antwerpen.
« Het is de voorstanders van amnestie niet gemakkelijk gevallen
om in het openbaar voor hun overtuiging uit te komen. Nadat de dd.
burgemeester Detiège liun betoging
te Antwerpen verboden had, verlegden zij hun aktieterrein naar
Aartselaar, waar zij andermaal
verbod kregen een meeting te houden en te manifesteren voor hun
opinie.
Iedereen bleef er echter van
overtuigd dat de inrichters zich zo
maar niet met een kluitje in het
riet zouden laten sturen en zich bij
al die verbodsbepalingen niet zouden neerleggen. Er hing dus buskruit in de lucht, zowel bij de kandidaat-betogers als bij degenen, die
door het plannen van een tegenbetoging roet in het amnestie-eten
hadden geworpen ». ' \,v; .;
Verder vermeldt het b l a ^ dé Jlüer«preiding van onze tïoepeu over
drie fronten :
i
€ Weldra bleek duidelijk dat de
Inrichters van de betoging hun
taktiek aan de omstandigheden
hadden aangf(5ast. In Antwerpen
%eU bleven de lokale groepen waakzaam en te Aartselaar waren enkel de alleenreizende amnestiebetogers in de zaal aanwezig. De
groepen hadden nog tijdig richtlijnen en een nieuw verzamelpunt
gekregen... Rond half vier verzamelden zich aan het station te Lier
enkele honderden betogers, die
weldra aangroeiden tot een duiEendtal. Het werd vlug duidelijk
dat de inilchters hun slag hadden
thuis gehaald en toch zouden betogen ondanks alle hinderpalen >.
Verder verslaat « De Gazet van
Antwerpen » de meeting. Het blad
gaf drie foto's.

Rotte eieren op het
gerechtshof te Antwerpen
€ La Libre Belgique » geeft het
volledigst verslag van de gebeurtenissen, ook van voor en n a de betoging.
Op een paar kleine bizonderheden
n a is het verslag dat meer dan twee
volle kolommen beslaat juist.
Zij beschrijft de verrassing 's
morgens het Antwerps gerechtshof
bevuild t« vinden met tientallen
rotte eieren, die tegen de deuren
en de gevel van het justitiepaleis
gekogeld werden. Om 11 uur "s
morgens werden de kuisvrouwen
opgetrommeld om het gerechtshof
te reinigen. (Het bleek nodig !)
De « Libre Belgique > schat de aanwezigen te Aartselaar op een drie,
vierhonderd, die te Lier op duizend
en de tegenbetogers te Antwerpen
op een goede honderd.

De amnestiebetoging... te
Lier
Ook « De Standaard > en « Het
Kieuwsblad > gaven onder dit c^)-

schrift een vrij objektief verslag.
Alleen heeft de verslaggever Wim
Jorlssen « De Standaard » horen
aanvallen. Hij noemt dat < de traditioneel geworden aanval op onze
krant ». Nu die dag hoorde L.D.L.
dan toch niet goed. De nochtans
rondborstige L.D.L. kan het echter
niet laten de betogers hier en daar
een p n k te geven
(Het moet weer van De Standaard komen !) waar hij vermeldt
dat Vlaamse en Duitse liederen gezongen werden te Aartselaar (Inderdaad was er één marsj die de
meerderheid in het Nederlands zong
en een minderheid J n het Duits !)
Een kolf je naar de hand van L.D.L.
In hun kommentaar kregen we
de typische « Standaard » waar in
« Feiten en Beschouwingen » de
Volksunie tot dankbaarheid aangemaand werd omdat de burgemeester van Lier ons een overwinning
bezorgde bij onze « onbehendig ingerichte amnestiebetoging ». Anderzijds is Scrutator grof tegenover
Wim Jorissen wiens uitbundig toegejuichte rede (die Scrutator niet
hoorde !) hij een « domme toespraak » noemt.
« De Standaard > gunt de Volksunie nu eenmaal geen pretje.
Efrger is het verwijt, in dezelfde
krant, van kwade trouw » tot Wim
Jorissen waarvoor het blad trouwens een recht op antwoord toegestuurd kreeg. Nijd is een slechte
raadgever.
« La Dernière Heure > geeft in
haar blad van dinsdag een foto van
de rijkswacht te Aartselaar met de
ondertitel « tegenslag voor de betogers ».

Amnestiebetoging van de
Volksunie

werd

een

trektocht
Grote verslagenheid bij de socialistische « Volksgazet » die een klinkende nederlaag geleden heeft. De
krant heeft van op honderd meter
afstand een foto genomen van onze
meeting, foto die er zelfs dan nog
niet in slaagt het onderschrift « Een
handjevol betoger» > te wettigen.
Grote woede bij de krant die
vooral aanvallen op Jos van Eynde gehoord heeft. (Nochtans heeft
«lechts een spreker het terlcoos
over zijn beruchte brief aan De
Man gehad).
De < Volksgazet ' eindigt h a a r
verslag in haar typisch objektieve
stijl :
« Alles samenvattend kunnen we
du» zeggen dat de Volksunie er in
geslaagd was een zeshonderd mensen bij elkaar te brengen te Aartselaar en te Lier. Dat sommige onder hen met eigenaardige opvattingen behept waren kan men begrijpen wanneer men weet dat enkelen drager waren van dolken, die
natuurlijk prom.pt in beslag genomen werden en er anderzijds zelfs
een geweerschot op een rijkswachtjeep gelost werd door een helaas
onontdekt gebleven schutter •>.
(Maar goed dat ze onze miltrailJetten en Molotov-cocktails niet
ontdekt heeft !)
Stippen we van de Volksgazet nog
de machtige lapsus aan dat «de
muis een berg baarde •>. Van die
berg althans was het juist gezien.
Pech voor de Volksgazet is het
dat haar zusterkrant € Le Peuple >
onze betoging weergeeft onder de

titel.« Te Lier eisen drie duizend
betogers amnestie ».
Ook de C.V.P.-krant < De Nieuwe Gids » heefti te Lier drie duizend man gezien.
Het liberale « 'Ldatste Nieuws >
anderzijds sprak^övér vijf honderd
betogers !
' ' <
... ,

•; -.ékutm -•

Hitlergroet é^ijssh'
en y.'^^V,-slogans
Het kan niet' anders dan dat de
kommunistische <Le drapeau rouge»
de Volksgazet nó^ Wat overtrof. Op
de gezapige MerhulSbezoekers te
Aartselaar trof men « matrakken en
messen » aan. • ' •
Onze steeds lachende studentenvoorman Pol Blijweert wordt een
« jonge fanatiekeling » genoemd.
Proficiat Pol ! • '
Het blad vervolgt : « Gedurende
een uur hebben, verscheidene sprekers beledigingen- geuit tegen het
verzet, tegen de demokratie en
hebben zij amnestie voor de verraders opgeëist. Volksvertegenwoordiger Van der Eist van de Volksunie
in het bizonder onderscheidde zich
door onbeschaamde aanvallen tegenover het verzet >.
Zulke taal doet deugd aan het
h a r t ! Om onmiddellijk opnieuw eraan te beginnen i .
Wim Jorissen treeft ongeveer een
revolutie gepredikt en Professor Van
Himbeeck, lid van de C.V.P. betitelde de C.V.P. als < de partij van
de lafaarden ». ,
Erger nog wordt h e t bij onze goede vriend Karel Dillen * die volksvertegenwoordiger Jos Van Eynde
flink beledigde en zijn toehoorders
opriep om zich diezelfde avond te
Antwerpen over ï^ leveren aan uitdagingen ». ..,'. ^t
Er werd bij herhaling Houzee geroepen en de Hitlergroet gebracht 1

De optocht der 2.000
Terwijl «Het Volk » sprak van een
500 betogers te Lier schrijft haar
zusterkrant «La Cité» over het
einde van de meeting :
« De betogers.die dan 2.000 in getal waren zijn in kleine groepen de
richting van het stadscentrum inge.slagen terwijl ze « De Vlaamse
Leeuw » zongen en spandoeken
droegen met * Amnestie », « Volksunie >, enz.
De rijkswachters die zich te Aartselaar bevonden kwamen toe om de
gemeentepolitie te versterken, die,
zonder tussen te komen, de orde
verzekeren gedurende de optocht».

Antwerpen, verboden stad
Onder deze titel hekelt 't Pallieterke scherp de houding van de oudaktivisten Craeybeckx en De Clercq
die thans willen verbieden te marsjeren voor hetzelfde beginsel waarvoor zij eertijds gevochten hebben...
toen zij het zelf nodig hadden.
Het hoofdartikel eindigt als volgt:
« De mannen van de Volksunie hebben handig gemaneuvreerd.
Zij
hebben Uilenspiegel-achtig heel de
politieke santeboetiek in Aartselaar
een neus gezet en er werd TOCH
pro-amnestie betoogd. Hebt ge de
gazetten zien schrijven en wrijven ?
Denkt ge dat de Libre Belgique ooit
in het verleden twee volle kolommen
aan een amnestiebetoging heeft gespendeerd ? Dat de Frut ook drie
beeldekens bij de reportage van
zo'n optocht heeft geplaatst ? Zelfs
een C.V.P.-kongres krijgt dat niet !
Alorsse...
Maar belangrijker dan dat alles
lijkt mij de rest. De rest, dat is dan,
na deze generale repetitie, de première in Antwerpen van een grootse
betoging.
Voor wanneer de amnestiemars
van de 20.000 ? >
Het wekelijks briefje is gericht
aan Achiel Heintjes, A.B.V.V.-voorzitter Antwerpen, die zijn bol nogal
eens gewassen krijgt. •
In de rubriek < God schept de dagen » onder de «maandag > hekelt
't Pallieterke de Vlaamse kuituurverenigingen om hun afzijdigheid,
hoewel hij ev niet wenst over te
kanker&36A^aim-^Ai ^3*^

Zicht op een gedeelte der betogers te Lier.

Mededeling aan de Pers

't Pallieterke vervolgt :
< Nu, onmiddellijk, moet worden
aangevangen met de voorbereiding
van een héél grote amnestiebetoging
te Antwerpen, de voormiddag van
het Zangfeest. Alle gebalk en gehuil
van de beroepsweerstanders (...)
moeten we lekker aan onze zolen
lappen. Nü is het ogenblik aangebroken voor alle leden van onze
overtalrijke Vlaamse kultuurorganisaties om aan te tonen dat zij het
werkelijk menen met de amnestie.
Alle meningsverschillen MOETEN
nu opzij geschoven worden. Nu
moeten we laten zien dat we toch
EEN kunnen zijn en ik zie niet in
waarom de afgevaardigden van onze
kultuurorganisaties nog éen dag
langer zouden wachten om opnieuw
met elkaar en met de Volksunie
kontakt te nemen. Zij kunnen zich
niet meer verschuilen achter het argument dat de stempel Volksunie al
té sterk op die betoging zou staan ».
Onder de uitvoerige rubriek «Antwerpen-Aartselaar-Lier » wordt bizonder geestig de draak gestoken
met de ordedienst en het pseudoVerzet.
In de amnestiekampanje heeft
't Pallieterke trouwens van meet af
en zoveel jaren terug In de voorste
bres gestaan. Het mag t h a n s het
luidst spreken.
Onze verontschuldigingen anderzijds aan 't Pallieterke dat we ook
hem in de richting van Aartselaar
hebben laten sukkelen. Gelijk zovele anderen geraakte hij niet ter
bestemming.
Daar onze beslissing pas in de loop
van zaterdag viel en de grootste geheimhouding in acht genomen werd
vergaten we 't Pallieterke op de
hoogte te brengen. Hij zou wel ongeveer de enige journalist geweest
zijn aan wie we ons « geheim i hadden durven toevertrouwen.

Enge

partijpolitiek

en

De Volksunie deelt mede dat In
verband met de te Antwerpen verboden amnestievergadering van verleden zondag, gemeenteraadslid Mr.
Hugo Schiltz op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad
der Stad Antwerpen de waarnemende burgemeester uitleg zal vragen
over zijn verbodsmaatregel.
Anderzijds werd door volksvertegenwoordiger. Mr. Frans Van der
Eist, aan de Minister van Binnenlandse Zaken volgende parlemen-*
taire vraag gesteld.
" Zowel artikel 19 van onze
Grondwet als artikel 20, P van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door België plechtig onderschreven, waarborgen uitdrukkelijk aan alle burgers het rechfl
op vrijheid van vreedzame vergadering.
Het is duidelijk dat dit recht
denkbeeldig wordt wanneer het volstaat dat een groep politieke tegenstrevers het verbod eist van een vergadering onder bedreiging met t e genbetoging en gewelddaden om een
vreedzame vergadering te zien verbieden.
Het komt mij voor dat het in dergelijke omstandigheden de plicht is
van de burgemeester en van de gouverneur er voor te zorgen d a t het
recht op vrijheid van vergadering
geëerbiedigd wordt en daartoe dfli
nodige maatregelen te nemen, in
plaats van gewillig toe te geven a a a
bedreigingen en de vergadering t«
verbieden.
Het zou mij aangenaam zijn de
mening van de Heer Minister desaangaande te kennen en te veme-*
men welke sanktles hij meent te
moeten treffen tegen de burgemeesters van de Stad Antwerpen en van'
de gemeente Aartselaar, alsmede
tegen de gouverneur der provincie
Antwerpen, die bewezen hebben in
de gegeven omstandigheden
te
zwichten voor bedreigingen en niet
In staat te zijn de vrijheid van vergadering te doen eerbiedigen. "

schrik

Het was de Volksunie duidelijk dat het amnestievraagstuk van het stadium van moties, krantenartikels en beperkte vergaderingen op het plan
van de straatbetoging diende gebracht. Zij had al de andere verenigingen
tijd genoeg gelaten om dit te doen. Daar het niet gebeurde nam zij h a a r
verantwoordelijkheid. Van meetaf aan heeft ze echter gepoogd het initiatief te verruimen om niet het verwijt op te lopen van ^politieke uitbuiting
van het vraagstuk. Het is echter moeilijk goed te doen bij sommige heren
want als men verruimen wil verwijt men U dat men alleen niet durft ! Begin er dan aan ! Wat de zogezegde onderhandelingen met de kuituurverenigingen betreft, hierbij opheldering van gebeurlijke misverstanden.
Brussel, 25 m a a r t 1959.
Waarde Dr. Goddeeris,
Ik acht het wenselijk om in de
toekomst alle misverstand te vermijden in verband met de interpretatie van wat zich afgespeeld
heeft rondom de amnestie-manifestatie te Antwerpen op 5 april
a.s. U schriftelijk te bevestigen wat
volgt.
Op maandag 16 maart 1.1. ben ik
samen met Dr. Leo Wouters en Wim
Jorissen bij U gekomen te Marke.
Wij kwamen om U te vragen -de
amnestievergadering te Antwerpen
te willen voorzitten.
U zelf hebt toen het voorstel gedaan dat gij het initiatief zoudt
nemen de kultuurverenigingen aan
te spreken en hen er toe bewegen
de amnestievergadering en betoging te patroneren. Wij hebben U
geantwoord dat het een politieke
partij niet ipaste zelf beroep te doen
op de kultuurverenigingen, zeker
niet in de gegeven omstandigheden,
m a a r dat wij geen bezwaar hadden
dat dergelijk initiatief door U genomen werd. Wij hebben er aan
toegevoegd dat wij alleen de am-

nestiegedachte wensten te dienen
en dat wij zelfs bereid waren h e t
initiatief van het Inrichten deï
manifestatie over te laten aan de
kultuurverenigingen. Het enige wat
wij meenden te moeten eisen waa
dat een spreker van de Volksunie
aan het woord zou komen. Ik meen
dat wij aldus blijken gegeven hebben van ruimdenkendheid.
Ik zou het slechts normaal gevonden hebben dat de Vlaamse
kultuurverenigingen die de amnestie voorstaan op het ogenblik waarop de verzetsgroeperingen front
vormden tegen ons en het verbod
eisten van onze amnestiebetoging,
spontaan uiting zouden gegeven
hebben aan hun solidariteit, i^ontaan zouden geprotesteerd hebben
en dat hun reactie zou geweest zijnr
tegenover dergelijke uitdaging zullen wij onze verantwoordelijkheid
opnemen en past het niet dat wij
zwijgen.
Zi] hebben het aan « La Libre
Belgique > overgelaten onze verga-,
dering te verdedigen. Dat zal huff
schande zijn.
Met mijn beste groeten.

P. Van der EïsU,

'f8
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ONVERGETEUIKE UREN M IRC '58
Daags voor « 5 april > vergaderde
h e t hoofdbestuur te Brussel onder
voorzitterschajp van volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist, algemeen voorzitter.

In de steel zat : wie te voet naar de
Are '58 ging mocht daar binnen,
maar de autokars moesten verder
rijden. Zij reden natuurlijk alle in
de richting van Lier.

Na rijp overleg werd volgende opdracht gegeven aan Rudi Van der
Paal : de werkelijke betoging moest
In het grootste geheim voorbereid
worden te LIER, maar men moest
tx)t h e t laatste ogenblik de schijn
verwekken dat men te allen prijze
zou willen manifesteren te Aartselaar in of rond de Are '58.

Intussen verscherxen ook tal van
Joernalisten op het appel, en ook
de diensten van de televisie. Hen
werd medegedeeld dat de meeting
in ieder geval zou plaats vinden,
maar dat de plaats geheim zou gehouden worden tot kwart voor vier.

Omstreeks drie uur stonden honderden simpatisanten
samengeHet zou ons werkelijk te ver lei- pakt in de Are. Onder hen bemerkt
den om hier een verslag te maken ten wij Pater Dr. Wildiers, Cyriel
over de enorme moeilijkheden die Rousseau, E. Audenaert, Dr. Hektor
In allerijl dienden opgelost, maar Goemans, dr. jur. Walter Boucheh e t strekt de Inrichters tot eer dat ry, advokaat Alex van Coppenolle,
zij volledig slaagden in de opdracht Frans Lissens, gemeenteraadslid
h u n gegeven door het hoofdbestuur. Hugo Schiltz, die het inrichtend koZo brak dan 5 april aan. Reeds mitee trouw ter zijde stond. Drs
In de vroege morgen werden onze Remi de Vis - Vindevogel, ingenieur
itrouwste VMO-mannen naar « Are Frans Broos, Karel Dillen, Dolf Cuy'58 > overgebracht. Allen werden pers, Dr. Herman Bouchery, Remi
afgetast door de rijkswacht, die Maes, Paul Blij weert, schepen H^pdaar gemobiliseerd lag. Ook de poliet Paellnckx, Rik Decleir, advo1 identiteitskaarten
werden
afge- kaat José Wilmots, advokaat Doeschreven.
venspeck.
Terwijl langzaam maar zeker na
Er heerste vrij spoedig een echte
het middaguur de zaal Are '58 vol- strijdatmosfeer uit de beste dagen.
liep met onze simpatisanten, die Onder leiding van Jos Flameng
doorheen de rijkswachtgordel ge- werden Vlaamse strijdliederen gedrongen waren, hield het inrich- zongen, en geen Duitse, zoals de
tend komitee een zeer waakzaam fantast L.D.L. In de Standaard neeroog over de voorbereidingen die te pende.
Lier getroffen werden, alsook over
De aanwezigen waren vrij spoedig
de eventuele bewegingen van de
'weerstand te Antwerpen. Het werd op de hoogte van het feit dat in ieons spoedig duidelijk dat de weer- der geval de meeting zou plaats
stand met paniek op het lijf zat en vinden, maar ook voor hen bleef de
zijn kat had gestuurd. Die heren plaats onbekend.
verschenen niet op het appel, want
Omstreeks half vier volgde de ene
het ging immers niet over de ver- telefoon na de andere. Zelfs daar
hoging van hun pensioen of over werd men zenuwachtig. Men signaandere geldelijke voordelen.
leerde dat de eerste autokars te Lier
Laten wij hier speciaal de goede waren toegekomen, maar dat er neg
regeling van de telefoondienst ver- geen sprake was van een eigenlijke
betoging. Men moest dus nog afmelden.
Dank daaraan was h e t inrichtend wachten...
Ook de mannen van de pers en
komitee, dat opgesloten zat in de
Are, volledig op de hoogte van alles van de televisie werden erg zenuwwat zich te Lier en te Antwerpen achtig, en bleven maar steeds a a n dringen hen de plaats van de betoafspeelde.
Op het middaguur verscheen daar ging kenbaar te maken. Maar zi]
gans onverwacht een autokar met moesten nog wat geduld oefenen...
Om kwart voor vier deelde Rudi
Limburgse vrienden
aangevoerd
door de mijnwerker Lode Lamote Van der Paal aan de talrijke jouruit Genk. De rijkswacht dwong hen nalisten en aan de diensten van de
onmiddellijk verder te rijden. Wij televisie mede dat de betoging te
begrepen vrij spoedig hoe de vork Lier zou plaats hebben.

Gelukwensen

Onmiddellijk renden de pennenridders naar hun wagen en verlieten Aartselaar.
Even voor vier uur-besteeg de simpatieke Gentse studeht Paul Blijweert het podium. Zij prachtige
geïmproviseerde rede werd herhaaldelijk onderbroken door stormachtige ovaties. Wanneer hij ongeveer
aan het einde was van zijn spreekbeurt, trokken een twmtigtal gendarmen de proppensvoUe z^al binnen en leidden de spreker op. Hetscheelde geen haar of het kwam tot
zeer ernstige Incidenten tussen de
aanwezigen en de rijkswachters.
Het inrichtend komitee kon zulks
slechts op het laatste ogenblik beletten door een kordaat optreden.
Nadat Paul Blij weert weggeleid
werd, werd de samenzang hervat.
Het klonk immer strijdvaardiger en
geestdriftiger.
Omstreeks tiea na vier werd Rudi
Van der Paal voor de zoveelste keer
aan de telefoon geroepen. Hij kreeg
de officiële mededeling d a t op dat
ogenblik ruim tweeduizend nationalisten te Lier voor amnestie betoogden.

— de sprekers te Lier : volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist,
de man n a a r wie de ganse partij met genegenheid opkijkt. Dr.
Leo Wouters, Prof. ir van Himbeeck, Drs Wim Jorissen en K a rel Dillen,
Wij zouden ondankbaren zijn indien wij de Antwerpse waarnemende burgemeester Frangois Detiège
zouden vergeten te betrekken in ons
welgemeend dankwoord. Ware zijn
verbod daar NIET geweest, NOOIT
zou onze amnestiemanifestatie dergelijke buitengewone sensatie en belangstelling verwekt hebben in pers,
radio, televisie en bij de publieke
opinie, die voor h e t overgroot gedeelte in Vlaanderen aan ONZE
zijde stond. Was Frangois Detiège
tot op heden voor de meesten, ook
voor zijn partijgenoten, slechts een
doodgewoon arrivist en politiek parvenu, vanaf heden is zijn naam onafscheidelijk verbonden aan één
der schoonste bladzijden van de geschiedenis van het na-oorlogs
Vlaams-Nationalisme.
Wij danken ook de kandidaatkoUaborateur Jos Van Eynde voor
zijn onovertreffelijk
vuilnisproza
In « Volksgazet ».
5 april werd door hun dwaze houding een werkelijke nederlaag voor
de Belgische Socialistische Partij
en voor het patriotisch gedoe.
5 april is uitgegroeid tot een werkelijke triomf dag voor de zaak van
de Amnestie. Dit sukses roept bl}
ons allen de herinnering oo aan

'T IS NOOIT TE LAAT...
MAAR ALTIJD : TIJD »
Ouders, had uw jongen of uw
meisje wéér geen goed resultaat
met de Paasproefwerken ? Hebt u
er al eens aan gedacht dat de oorzaak misschien ligt in het gebrek
aan METODE ?
Student POL BLIJWEERT
sprak in « Are 58 »
Een jong fascist
(Le Drapeau Rouge)

Onder de toren
Het meesterwerk van Marcel Matthys, de meest aangrijpende repressieroman sinds de oorlog verschenen « Onder de Toren > moet besteld worden bij de schrijver zelf
op gironummer 4367.52 van Marcel
Matthijs - Oedelem.
Men storte • dus niet op het gironummer van de Volksunie.

Raadpleeg daarom
LEER... LEREN !
'n praktisch boekje met talloze
raadgevingen aan studerenden door
F. SCHYVENS, leraar M.O.
Prijs 20 F. Besteladres : Korte
Welvaartstraat 30, Boechout (P.C.R.
4670.14). Vermelden : jongen of
meisje.
RED UW SCHOOLJAAR ! RED
UW SCHOOLJAAR !

ZOEKERS
Getrofrene -^ v k t werk als bediende ol redakteur publiciteit of vertegen. - Schr. Bureel blad.

Wim Maes werd gelast dit heuglijk bericht mede te delen aan de
aanwezigen. Hij sprong op het podium en riep uit : « Vrienden, op
dit ogenblik betogen tweeduizend
Vlamingen voor amnestie te Lier.
Wij ook vertrekken naar Lier ». Dit
bericht werd op een storm van toejuichingen onthaald. Het was werkelijk alsof de zaal zou bezwijken
onder de reuze-geestdrift.
HET FORMIDABEL OPZET WAS
VOLLEDIG GESLAAGD. Inderdaad,
meer dan tweeduizend betogers waren te Lier verzameld en werden er
toegesproken door Mr. F. Van der
Eist, Dr. Leo Wouters, Prof. Ir. van
Himbeeck, Karel Dillen en Wim Jorissen.
Wij hebben werkelijk onvergetelijke uren beleefd in de Are '58, n a dien ook te Lier en 's avonds uiteindelijk te Antwerpen.
De Belgische socialistische partij, en met haar h e t ABVV en de
hoerapatriotten, hadden een zeer
erge nederlaag geleden.
J, V.

EEN D A N K W O O R D
Namens h e t Inrichtend komitee,
dat door het hoofdbestuur van de
Volksunie gelast werd met de organisatie van de Amnestiedag van
B april 11., danken wij van harte :
— al degenen, die ons met raad en
daad hebben bijgestaan in de
zeer moeilijke dagen, die de betoging voorafgingen, en al degenen, die trouw op hun post waren de dag zelf, 't zij te Antwerpen, te Aartselaar of te Lier
— onze flinke V.M.O.-mannen uit
alle Vlaamse arrondissementen,
en zeer speciaal de leden van de
Antwerpse V.M.O., die onder leiding van Wim Maes wonderen
verricht hebben
^ de arrondissementsbesturen, die
de ordewoorden stipt opgevolgd
hebben
— oud-volksvertegenwoordiger Dr.
Rik Ballet,
gemeenteraadslid
Mr Hugo Schiltz, arrondissementsvoorzitter Relmond Mattheyssens, onze algemene sekretaris Wim Jorissen, Dr. Leo Wouters, dhr en Mevr. August Peeters-Nicasie, om de grote steun,
die zi] aan het inrichtend komitee verleenden in die dagen
— onze trouwe vriend Paul Blijweert, die In Are '58 te Aartelaar, op ons verzoek en op onze
verantwoordelijkheid moedig h e t
woord nam in de bezette zone,
waar honderden, spijt alle boykot, toch waren samengekomen,
en dhr Murrath voor de knappe
leiding van de perfekt funktionnerende telefoondienst

Het mooie gezin van ons hoofdbestuurslid Daniël Deconinck-Ampe
werd verrijkt met een vijfde kindje,
gekerstend Kristien. Onze hartelijkste gelukwensen aan vriend Daniël en Mevrouw Deconinck.

flmnesTiepoiiDs

Help ons de strijd voor amnestie voeren I
Nu vooral nu de haatzaaiers en de onverzadigbare
prebendenjagers hun slachtoffers opnieuw willen terroriseren
Stort uw bijdrage voor het fonds op
Postgiro 54.45.46, W . jorissen, Brussel.

enkele andere grote gebeurtenissen
voor de Vlaamse beweging n a 1944,
waaraan wij de heerlijkste herinneringen bewaren. Wij vermelden
speciaal de strijd om het behoud
van het Algemeen Nederlands Zangverbond tegen de promotors van de
« Dag van het Vlaamse Lied » (juni-juli 1953); de onvergetelijke
amnestiebetoging op de IJzerbedevaart 1953; het doorzetten van de
Vlaams-Natlonale
Landdag
te
Merksem op 20 september 1953 t e gen de zogenaamde weerstand in;
de flinke aktie van de Vlaamse
hoogstudenten tegen de Fostybedevaart naar Diksmuide op 25 oktober 1953, en tenslotte de groots
opgevatte aktie van de Leuvense
studenten ten bate van amnestie op
25 februari 11.
5 april heeft het overduidelijk bewijs geleverd welke mogelijkheden
er zijn indien hoofdbestuur en a r rondissementsbesturen
hand
In
hand samenwerken.
Wij zullen de strijd voor Amnestie onverpoosd verder zetten, en dit
Jaar in Juli zullen wij getuige zijn
van de MARSJ DER TWINTIGDUIZEND doorheen
Antweilpen,
zelfs Indien Lode Craeybeeckx toevallig weer op reis gaat, en zelfs
indien onze dekoratieverzamelaars
en pensioentjesjagers, alias de zogenaamde weerstand, nog eena
gaan tegenbetogen.
Namens h e t Inrichtend komitee,
Rudi Van der Paal
algemeen propagandaleider
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